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1 Algemene informatie  
Organisatie:    T.F.C.C. de Weirijders 

Locatie:   BMX baan op Wieler Sport Centrum (WSC) de Betuwe gelegen aan de 
Schaarsdijkweg 9 te Tiel 

Wedstrijd:   BMX Racing Topcompetitie #2 2023 

Datum:   15 & 16 april 2023  

Informatie:   Gerda Miedema  (06) 25 30 30 78 secretaris@weirijders.nl 
 

Vrije training:  Woensdag 12 april 2023, kosten € 5,00 per persoon aanmelden in de 
kantine. Alleen toegang tot training door middel van blauw muntje.    
18.30 uur tot 19.45 uur t/m 12 jaar   

   19.45 uur tot 21.00 uur 13 jaar en ouder  
 
Inschrijfgeld:   Women Junior/Men Junior/U23/Women Elite/Men Elite  €  12,00 

Overige categorieën       €    8,50  
De inschrijving verloopt via MijnKNWU: https://mijn.knwu.nl/login 

Tijdens de wedstrijddagen is het mogelijk alsnog in te schrijven tegen 
dubbel inschrijfgeld per klasse in het clubgebouw van WSC de Betuwe. 
Tevens ontvangt men hier een toegangsbandje welke benodigd is om 
deel te kunnen nemen aan de training. 

Toegang rijders: Vooraf ingeschreven rijders dienen, voor het betreden van het 
afgesloten wedstrijdterrein, een toegangsbandje op te halen bij de 
speciale aanmeldtafel welke zich bevindt bij de entree aan de zijde van 
het clubgebouw. Zonder toegangsbandje kan er niet getraind worden. 

Toegang publiek:  Per persoon € 6,00 euro, dit geldt ook voor teammanagers.  
   Kinderen van 12 jaar en jonger hebben gratis toegang.  

Teamarea en tenten:  Reserveren kan via penningmeester@weirijders.nl. Betaling is 
reservering. Prijzen tent in team-area of langs de baan: € 30,00 tent 
3x3 meter en € 60,00 tent 6x3 meter. Bij betaling aangeven of plaats in 
team-area of langs de BMX-baan gewenst is. Betaling kan overgemaakt 
worden op NL23 RABO 0151 1217 61 tnv TFCC de Weirijders, ovv TC#2-
2023, naam rijder/team, afm. tent en keuze team-area of crossbaan 
plaats.  

Wedstrijd: Volgens KNWU BMX Racing reglement Titel 6 versie 03-02-2023: 
 REGLEMENT KNWU BMX TOPCOMPETITIE 2023 (helpjuice.com) 
  
 

Roken en alcohol: Het volledige BMX wedstrijdterrein inclusief publieksruimte is rook- en 
alcoholvrij. Roken is alleen toegestaan op aangewezen plaats buiten 
het BMX wedstrijdterrein. Het gebruik van alcoholische dranken (ook 
zelf meegebrachte) is op het gehele terrein van WSC de Betuwe niet 
toegestaan. 
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Routebeschrijving: Rijdende op snelweg A15 neemt u afslag 32 Tiel West. U rijdt 
vervolgens richting Tiel. Bij de eerste rotonde steekt u recht over en bij 
de twee rotonde neemt u de eerste afslag. Daarna volgt u bij aankomst 
op het terrein van WSC de Betuwe de instructies van de 
parkeerbegeleiders.  

Parkeren:   Medewerkers, genodigden en sponsoren kunnen bij het tonen van de 
parkeerkaart hun auto parkeren achter het talud van de BMX baan. 

 Rijders en publiek parkeren op de wielerbaan. Mindervaliden, campers 
en zware voertuigen parkeren op het parkeerterrein. 
Parkeren op het terrein van WSC de Betuwe is gratis op de daartoe 
door parkeermedewerkers aangewezen plaatsen. 
  

 
Overnachten: In de nabijheid van het BMX terrein zijn er diverse accommodaties 

beschikbaar om te overnachten, de organisatie heeft daarvoor een 
aantal mogelijkheden geselecteerd. 
In de nabijheid kunnen overnachtingen geboekt worden bij: 

 
Mini Camping Tussen de Dijken 
Inundatiedijk Zuid 3 
4006 PD  Tiel 
(06) 48 31 24 86 
www.minicamping-tussendedijken-tiel.nl 

 
Hotel van der Valk  
Laan van Westroijen 10 
4003 AZ  Tiel 
(0344) 62 20 20 
www.hoteltiel.nl 

 Alleen voor campers is het mogelijk om in de nacht van zaterdag op 
zondag te overnachten op het parkeerterrein vanWSC de Betuwe. Er is 
geen elektra aanwezig voor campers.  

Reserveren kan via penningmeester@weirijders.nl.  
Betaling is reservering, prijs per camper: € 20,00. De betaling kan 
overgemaakt worden op NL23 RABO 0151 1217 61 tnv TFCC de 
Weirijders, onder vermelding van TC#2-2023, naam boeker en het 
kenteken van de camper. Zonder reservering vooraf + betaling, is het 
niet mogelijk om te overnachten op de parkeerplaats van WSC de 
Betuwe. 
 
Voor medewerkers zijn na voor-aanmelding gratis kampeerplaatsen 
beschikbaar op het terrein. 
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Totaal overzicht BMX terrein: 

 

 

2. Reglement KNWU BMX Topcompetitie 2023  
 
De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel 6, Wedstrijd Reglement BMX 
(WRB) laatst gepubliceerde uitgave, is van toepassing op de KNWU BMX Topcompetitie (TC), 
aangevuld met de voor 2023 geldende Jaarlijkse Besluiten. Indien er moverende redenen zijn 
kan de Sporttak Commissie BMX afwijken van het reglement:  REGLEMENT KNWU BMX 
TOPCOMPETITIE 2023 (helpjuice.com) 
Uitsluitend individuele Nationale Licentiehouders kunnen deelnemen aan een TC wedstrijd. 
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3. Tijdschema Topcompetitie 2 Weirijders Tiel 
 

Zaterdag 15 april:  

13.30 uur – 16.30 uur   ** Late inschrijving rijders/afmelding rijders 

14.00 uur - 15.00 uur  Training Boys t/m 12, Girls t/m 12, 
15.00 uur – 16.40 uur Training Cruisers, Boys 13, 14, 15-16, Girls 13-14, 15-16, Men Junior, 

Women Sportklasse 17+/Junior/U23/Elite, Men U23/Elite, Men 
Sportklasse 17-24, 25+. 

16.40 uur – 17.00 uur Pro sectie training Men Junior, Men U23, Men Elite 
 
18.00 uur - 19.00 uur **Late inschrijving rijders/afmelding rijders 
18.30 uur - 20.00 uur Starthektraining voor iedereen 

 

Zondag 16 april:  

08.00 uur - 09.00 uur ** Late inschrijving rijders/afmelding rijders 

08.15 uur - 08.35 uur Starthektraining Cruisers  
08.40 uur – 09.25 uur   Starthektraining Boys t/m 12, Girls t/m 12, 
09.30 uur - 10.20 uur Starthektraining Boys 13, 14, 15-16, Girls 13-14, 15-16, Men Junior,   

Women Sportklasse 17+/Junior/U23/Elite, Men U23/Elite, Men Sportklasse 
17-24, 25+. 

10.25 uur – 10.45 uur Pro sectie training Men Junior, Men U23, Men Elite 

11.00 uur Wedstrijd aanvang manches alle klassen 

Aansluitend kwalificerende finales 

Aansluitend  Finales  

Aansluitend Dagprijs uitreiking   

 

* Alle tijden zijn streeftijden  
** Inschrijving op de wedstrijddag tegen dubbel inschrijfgeld. 

 
 

 
 


