
NKC 2022 

27 maart 

FCV Wycross 
 

Locatie:   St. Jorispad 46, Wijchen 
 
Datum:   Zondag 27 maart 2022 
 
Informatie:  Brigitte Beerendonk wedstrijdcoordinator@wycross.nl 
 
Website:  https://www.wycross.nl/nkc-2022 
 
Parkeren:  Deelnemers/bezoekers: Sportcentrum Arcus, volgens bewegwijzering 
   Officials: St. Jorispad, zij ontvangen persoonlijk een routebeschrijving 
 
Overnachten:  In de omgeving van de baan is er de mogelijkheid tot overnachten. 

• Camping Het Scharrelnest 
Oosterweg 263 
6603 AA  Wijchen (Fiets afstand ca 1km) 
https://scharrelnest.nl (boekingen via website van de camping) 

  

• Camping de 3 Linden 
Geitweg 4 
6603 LB Alverna / Wijchen (Fiets afstand ca 3,4km) 
https://www.bijde3linden.nl/ (boekingen via website van de camping) 

 
Vrije training:  Zondag 20 maart van 12.00 – 16.00 uur 

Woensdag 23 maart 18.30 – 21.00 uur 
   €5,- per persoon, vooraf melden in de kantine (pinnen niet mogelijk) 
   Parkeren bij Sportcentrum Arcus 
    
Inschrijfgeld:  Inschrijfgeld per club € 7,50 

Inschrijfgeld per deelnemer € 6,50 
Overmaken op rekening nr. van FCV Wycross IBAN: NL 02 RABO 0120453649 
 

Inschrijven: Vanaf 28 februari mogelijk door eigen vereniging via BMX Nederland (klik 
hier voor uitleg inloggen) 
Inschrijving sluit op 20 maart 23.59 uur 

 
Toegang publiek: Per persoon € 6,00, dit geldt ook voor teammanagers. 
   Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. 
 
 
 
 
 

mailto:wedstrijdcoordinator@wycross.nl
https://www.wycross.nl/nkc-2022
https://scharrelnest.nl/
https://www.bijde3linden.nl/
https://bmxnederland.nl/docu/nkc/handleiding%20inloggen%20op%20bmxnederland.pdf


Tenten:  

• Het plaatsen van een tent is mogelijk op de open bare weg langs het 4e stuk en op de openbare weg 
en groenstrook achter bocht 1 en 3. Deze wegen zijn op de wedstrijddag afgesloten voor verkeer. 

• Het is alleen mogelijk tenten te plaatsen na reservering van een plek. De prijs voor een 
tentplaats van 3x3 meter is € 25,-. Voor een tent van 6x3 meter reserveer je dan 2 plaatsen. 

• Een tentplek is vanaf 28 februari te reserveren via www.NKBMX.nl 

• Op volgorde van reservering worden de plekken ingedeeld.  
 
 
Roken en alcohol: Het volledige wedstrijdterrein inclusief team/tent area is rook- en alcoholvrij. 
   Roken is alleen toegestaan buiten de afzettingen. Het gebruik van (zelf mee
   gebrachte) alcoholische dranken is binnen de afzettingen niet toegestaan. 
 
Routebeschrijving: Route zal via bewegwijzering aangegeven worden vanaf A326 afslag 

Bergharen. 
 

Tijdschema van de wedstrijddag:  
 

 

• Alle tijden zijn streeftijden.  

• Tijdens het NKC wordt er geen gebruik gemaakt van de Pro-Sectie. 
 
 
 

Tijd Activiteit 

07.15 – 10.00 Ophalen trainingsbandjes, herinnering rijders en informatie parade door 
clubvertegenwoordiger in de kantine 
 

08.00 – 10.00 uur Afmeldingen/afwijkingen melden door clubvertegenwoordiger bij de jury in 
de kantine 
 

07.45 – 10:30 uur Training in blokken 

• Verenigingen worden na sluiting inschrijving in trainingsblokken 
ingedeeld. 

• Indeling volgt zo spoedig mogelijk na sluiting inschrijving, doch 
uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd. 

• Tijdens de training dient de clubvertegenwoordiger van de club 
aanwezig te zijn in het Parc-Fermé tijdens de trainingstijd van zijn of 
haar club. 

 

10.40 – 11.05 uur Parade voor alle clubs 

11.15 uur Wilhelmus 

11.20 uur Aanvang wedstrijd  

Aansluitend  ⅛ – ¼ - ½ finales 

Aansluitend Finale 

 Einde wedstrijd 

 Start prijsuitreiking Clubs 
(na uitreiking 1e plek klinkt Wilhelmus) 

 Prijsuitreiking individueel resultaat 

Na wedstrijd Opruimen terrein  

  



Voorafgaand aan de wedstrijd zal er om 10.40 uur een parade van alle deelnemende clubs 
plaatsvinden: 

• Deze parade zal over het 3e en 4e stuk van de baan lopen en eindigt bij de finishlijn. 

• Van alle deelnemende verenigingen mogen er twee leden meelopen in de parade.  

• De parade zal op alfabetische volgorde worden gelopen, altijd beginnende met de winnaar 
van 2021 en altijd eindigend met de organiserende club. 

 
 

Klassen indeling: 
 
24 inch klassen: 

• Cruisers Men 13-16, 17-34, 35-44, 45+ 

• Cruisers Women 13+   

• De minimumdeelname is bepaald op 9 rijders per klasse. 

• Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of 
ingedeeld in een door de CBMX nader te bepalen combinatie. 

• Women Cruisers 13+ is de laagste leeftijd voor Women Cruisers en niet toegankelijk voor 
jongere nationale Licentie leeftijden. 

• Men Cruisers 13-16 is de laagste leeftijdsklasse voor Men Cruisers, en niet toegankelijk voor 
jongere Nationale Licentie leeftijden. 
 

20 inch klassen:  

• Boys 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Sportklasse 17-24* 

• Amateur Challenge 17-24, Sportklasse 25+ 

• Girls 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Women 17 -24, Women 25+  

• Women Junior, Men Junior, Women U23, Men U23, Women Elite, Men Elite 

• De minimumdeelname is bepaald op 9 rijders per klasse. 

• Bij minder dan 9 rijders worden de rijders ingedeeld volgens WRB artikel 6.1.012 of 
ingedeeld in een door de CBMX nader te bepalen combinatie. 

• Bij onvoldoende deelname van Women/Men Junior, Women/Men U23 en Women/Men Elite 
kunnen deze rijders worden gecombineerd met de Challenge klassen Amateur Challenge 17-
24 of Women 17-24. 

*Rijders van 17-24 jaar met enkel een Startlicentie worden ingedeeld bij de Sportklasse 17-24. 
In geen enkele van de bovenstaande klassen (20 inch of 24 inch) wordt apart geklasseerd. 
 

Stuurbordnummer/ sideplate 
Om deel te kunnen nemen aan het NKC 2022 dient een rijder lid te zijn van een KNWU aangesloten 
vereniging en in het bezit te zijn van minimaal een startlicentie en stuurbordnummer aangevraagd in 
2022.  
Iedere rijder dient een goed leesbaar stuurbord met nummer en sideplate te hebben.  
Een niet duidelijk leesbaar stuurbordnummer/sideplate kan leiden tot een officiële waarschuwing of 
diskwalificatie. 

 
Clubvertegenwoordiger 
Iedere vereniging is verplicht om een clubvertegenwoordiger aan te stellen. Een 
clubvertegenwoordiger moet op de wedstrijddag de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
 
De clubvertegenwoordiger is in het bijzonder belast met de zorg voor: 

• afhalen rijdersbandjes in de kantine. 

• doorgeven afmeldingen voor aanvang wedstrijd aan de jury (in de kantine). 

• de communicatie tussen eigen vereniging en organisatie op de wedstrijddag. 

• indienen van protesten tegen de uitslag bij de jury (bij finish gebied). 



Corona maatregelen 
De maatregelen die op de persconferentie van dinsdag 15 februari jongstleden zijn aangekondigd 
zien er wat betreft het NKC goed uit.  Mochten er vanuit de overheid/gemeente nog maatregelen 
nodig zijn, zullen wij deze op tijd met de verenigingen delen en zal ook leesbaar zijn op onze website. 
 
Laten we hopen dat het NKC in Wijchen een mooie aftrap mag zijn voor een sportief seizoen. 
 


