
 
 

 

NKC 2021 Update informatie 

Vanwege de hoge vochtigheidsgraad in de bodem van de ijsbaan is het terrein niet 

begaanbaar. Lopend zak je weg tot de enkels, auto’s kunnen er niet op rijden, gaat gewoon 

niet. In overleg met de Gemeente Baarn, de ijsmeester en het bestuur van FCC The Wheely’s 

is besloten om de ijsbaan gesloten te houden tijdens ons evenement. 

De ingang van het evenement is nu dus de gebruikelijke ingang van FCC The Wheely’s. 

Wat betekend dit voor de deelnemers en de begeleiders? 

De rijders en begeleiders mogen gedurende de hele dag op de baan zijn, men hoeft niet 

meer terug naar de ijsbaan! Wel rijden wij op kleurcodes, omdat er rijders zijn die later 

komen en door deze wijziging misschien te laat zouden komen als wij de tijden gaan 

veranderen. Dus om 10.45 uur start wedstrijd met blok groen (rijders < 13jaar) aansluitend 

geel en rood. 

Alle teamtenten mogen worden geplaatst op het bmx terrein. Achter de startheuvel / Parc 

ferme is een ruimte waarin de teamtenten kunnen worden geplaatst. Daar is genoeg ruimte 

voor, mits de tenten netjes worden geplaatst. Wij gaan er markeringen aanbrengen zodat 

iedere club genoeg ruimte heeft en krijgt voor een tent van 6x3.  Voor clubs die met een 

paar rijders meedoen en alleen een 3x3 tent hebben, zij kunnen hun tent opzetten op de 

verhoging langs het 1ste stuk van de baan, of langs het laatste stuk, maar dan verder naar 

achteren, zodat er ruimte blijft voor begeleiders langs het laatste stuk. Teamtenten / 

clubtenten zijn nog steeds gratis. De clubs die een klein tentje langs de baan willen zetten en 

een clubtent  het verzoek om deze 2de tent zodanig te plaatsen dat clubs met alleen een 

kleine tent langs de baan de beste plek hebben. Houd rekening met elkaar. 

Parkeren 

Dit is nu weer een issue omdat de ijsbaan ook als parkeerplaats gesloten is. Parkeren kan nu: 

1. Op de parkeerplaats voor de ingang van de ijsbaan (dus iets verder doorrijden op de 

Geerenweg, richting Hilversum) 

2. Op het parkeerterrein van sportpark Ter Eem  

3. Op het industrie terrein. Dit is te bereiken door komende vanaf de A1 langs de BP, de 

rotonde ¼ te nemen en dan meteen weer rechtsaf te slaan, het industrie terrein op. 

Als je verder naar achteren rijdt dan zijn daar parkeerplaatsen en om bij de baan te 

komen ligt er een pad tussen de voetbalvelden door van SV Baarn. 

4. NIET OP DE BAAN of het pad tussen de voetbalvelden naar de baan! 



 
 

 

 

Betalingen- Entree 

Om mee te mogen doen aan het NKC moet men zich aanmelden via BMX 

Nederland.nl. Als men zich aanmeld dan verschijnt er een bedrag  “te betalen”. Dit 

bedrag is een berekend bedrag en bevat het aantal rijders, clubbijdrage en een 

berekend aantal begeleiders. Dit laatste wordt door veel clubs zelf berekend. Dat is 

niet de bedoeling. Iedere rijder mag 1 begeleider meenemen en de clubs mogen 

naast 1 club begeleider ook nog per 5 rijders een extra clubbegeleider meenemen. 

Hierdoor is er meer ruimte voor ouders om samen mee te gaan en daarom zijn ook 

de club en teamtenten gratis. Verzoek aan de clubs om het bedrag wat getoond 

wordt op BMX Nederland aan te houden en over te maken. Officieel is de regel : 

Niet betaald , niet meedoen!, maar gezien de aard van de wedstrijd willen wij niet 

zover gaan, wij vertrouwen erop dat alle clubs zich netjes aan deze verplichting zal 

voldoen.  

 

Toegangscontrole 

Om het bmx terrein op te mogen komen wordt iedereen gecontroleerd met de QR-

code app. Heb je geen QR-code? Overleg dan een bewijs waarin staat dat je getest 

bent  en/of een document waarop vermeld staat dat je hersteld bent van Covid-19.  

Personen < 13 jaar worden niet gecontroleerd.   

 

 


