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Uitleg wedstrijd structuur  

Er is een breed aanbod aan wedstrijden in de BMX sport. Op zich heel mooi maar soms ook wel 

lastig om te begrijpen voor wie een wedstrijd nu precies bedoeld is. Met dit document willen we 

hier graag wat duidelijkheid over geven. Eerst iets over de opzet en structuur. 
 

In de fietscross zijn er twee sportbonden die beide hun eigen wedstrijden organiseren: 
 

Nederlands Fietscross Federatie (NFF)  

Dit is een bond gerund door vrijwilligers en richt zich vooral op de breedte sport. De 

wedstrijden van de NFF zijn veelal op zaterdag en alleen in Nederland. De NFF hanteert geen 

ranking. 

- Regiowedstrijden (duur: ochtend tot begin middag) 

Een competitie over een seizoen maar ook te rijden als een losse wedstrijd. Iedereen die aan de 

competitie meedoet krijgt aan het einde van het seizoen een beker. 

- Landelijke wedstrijden of Provincie Kampioenschap PK (duur: ochtend tot loop vd middag)  

Een losse wedstrijd maar tijdens een PK kun je (extra inschrijving) ook deelnemen aan een 

competitie (promotieklasse) over een seizoen. Per wedstrijd krijgt de top 8 een beker. 

- Nederlands Kampioenschap voor clubs  

Losse wedstrijd met een strijd om de beste club van Nederland. 

- Nederlands Kampioenschap  

Hierbij mag iedereen deelnemen die dat seizoen vijf of meer PK’s heeft gereden. Telling voor de 

gereden PK’s is van Pinksteren tot Pinksteren.  

 

Koninklijke Nederlands Wieler Unie (KNWU)  

Dit is een professionele bond en ondersteund de breedtesport tot en met de topsport. De 

wedstrijden van de KNWU zijn veelal op zondag en via de KNWU kun je ook in het buitenland 

aan wedstrijden deelnemen. In het buitenland worden deze wedstrijden georganiseerd door 

de UCI of UEC (Wereld of Europese fietsbond). De KNWU hanteert een eigen nationale 

ranking (per leeftijd) met een puntensysteem. De punten kun je op diverse wedstrijden bij 

elkaar rijden en aan de hand van de ranking wordt bepaald of je mee mag doen met het 

Nederlands, Europees of Wereld kampioenschap. 

- Regiowedstrijden of  Afdeling Kampioenschap AK (duur: ochtend) 

Een competitie over een seizoen maar ook te rijden als een losse wedstrijd  

- Landelijke wedstrijden of Topcompetitie (duur: ochtend tot einde middag) 

Een competitie over een seizoen maar ook te rijden als een losse wedstrijd  

- Nederlands Kampioenschap voor clubs 

Losse wedstrijd met een strijd om de beste club van Nederland. 

- 3 Nations Cup 

Zes wedstrijden verdeeld over drie weekenden en worden verreden in Nederland, Duitsland en 

België. Een competitie maar wordt veel gereden als losse wedstrijd. Leuke opstap naar 

internationale wedstrijden. 

- Europese Rondes 

Een competitie over een seizoen maar ook te rijden als een losse wedstrijd. Een Europese Ronde 

bestaat altijd uit twee wedstrijden in één weekend (zaterdag en zondag). 

- Nederlands Kampioenschap  

Hierbij mag enkel de top 32 van de ranking aan deelnemen 

- Europese Kampioenschap en Wereld Kampioenschap  

Hierbij mag enkel de top 18 van de ranking aan deelnemen 
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Uitleg wedstrijd deelname  

Onze vereniging is bij beide bonden aangesloten, maar al onze leden worden automatisch 

ingeschreven bij de NFF. Door dit lidmaatschap ben je en zij wij als vereniging automatisch 

verzekerd (meer info hierover vindt je op https://fietscross.org/service/verzekeringen/). 

Daarnaast krijg je vanuit de NFF een stuurbord nummer en mag je deelnemen aan alle NFF 

wedstrijden.  

 

Deelname NFF wedstrijden  

Omdat je via de vereniging al lid bent van de NFF is inschrijving bij de NFF niet meer nodig. Het enige 

wat je moet de doen is jezelf per wedstrijd opgeven voor deelname. Dit kan via de wedstrijdkalender 

op onze website. Door op de wedstrijd te klikken waarin je geïnteresseerd bent zie je alle info 

verschijnen en daarbij een snelkoppeling voor aanmelden en eventueel betaling. Lees deze 

informatie goed door, klik op de aanmeld koppeling en vul je gegevens in.  

Bij alle wedstrijden zijn er teamtenten van de Flying Bikes, meldt je hier tijdig aan en zij helpen je 

tijdens de wedstrijd mocht dat nodig zijn. 

 

Deelname KNWU wedstrijden  

Hiervoor maak je een account aan op https://mijn.knwu.nl/register. Geef daarna het KNWU ID 

(registratie nummer) en je naam door aan baan@flyingbikes.nl. Wij koppelen je ID dan aan onze 

vereniging en vanaf dat moment ben je KNWU basis lid. Voor deelname aan wedstrijden is het 

noodzakelijk om vanuit je eigen mijnKNWU account een start of wedstrijdlicentie plus een stuurbord 

nummer aan te vragen. Nadat je alle stappen hebt doorlopen zie je de wedstrijden in je eigen 

mijnKNWU omgeving en kun je jezelf daar aanmelden voor deelname. Meer info over KNWU 

lidmaatschap vindt je op https://www.knwu.nl/lid-worden.  

Op een wedstrijddag moet je jezelf (meestal) nog aanmelden bij de organisatie. Tijdens de landelijke 

KNWU wedstrijden zijn er Flying Bikes teamtenten. Voor de overige KNWU wedstrijden hangt dit af 

van het aantal Flying Bikes deelnemers, het weer, locatie en vrijwilligers (om de tenten mee te 

nemen). Deelname aan KNWU wedstrijden vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en inzet.  

 

Naast de wedstrijden van de NFF en KNWU zie je ook nog clubwedstrijden en OPEN wedstrijden 

in de kalender. Voor de clubwedstrijden (duur: begin van de avond) hoef je jezelf niet apart aan 

te melden. We gaan er vanuit dat iedereen meedoet en wanneer je voor de wedstrijd het terrein 

opkomt schrijven wij de rijders in. Een OPEN wedstrijd (duur circa 3uur) betekend dat deelname 

door zowel NFF als KNWU rijders mogelijk is. Vaak zijn dit laagdrempelige wedstrijden en erg leuk 

voor beginnende rijders. De informatie (of snelkoppeling) om je hiervoor aan te melden vindt je 

in de wedstrijdkalender.  

 

Mocht je een startende bmx’er zijn en erg veel plezier beleven aan de clubwedstrijden dan is het 

een logische stap om deel te nemen aan de OPEN of regio wedstrijden van de NFF. Hier kun je de 

nodige ervaring opdoen voor je volgende stap naar het landelijke niveau.  

 

Let wel, dit document is slecht een handreiking. Lees de informatie op de wedstrijdkalender goed 

en zijn er nog vragen stel die aan iemand van het bestuur of een fanatieke rijder/ouder. Samen 

zijn we team Flying Bikes en maken we er leuke wedstrijden van! 

 

Veel wedstrijd plezier, 

het bestuur 


