
Beste rijders, 
  
Nog even en dan breekt het wedstrijdgeweld weer los. 
  
De KNWU trapt dit jaar het BMX-seizoen af met de 
NK-Clubs op zondag 24 maart op de baan van KWC 
Kampen. Doe jij ook mee? 
Laten we proberen om met zoveel mogelijk FCV Het Twentse Ros rijders aan 
de start te verschijnen en proberen zo hoog mogelijk te eindigen in het 
klassement. 
  
Deelname 
Alle leden van FCV Het Twentse Ros hebben een basislidmaatschap van de 
KNWU en mogen hier dus aan mee doen. 
Let op: als je wilt deelnemen aan wedstrijden van de KNWU dien je een 
stuurbordnummer aan te vragen via “Mijn KNWU”. 
Heb je dit nog niet gedaan maar wil je wel de KNWU wedstrijden gaan fietsen, 
regel dit dan zo snel mogelijk (liefst voor 1 maart) !! 
In d bijlage tref je de instructie aan voor het aanvragen van je 
stuurbordnummer. 
  
Inschrijving 
De inschrijving voor het NK Clubs van de KNWU loopt via de club (dus niet via 
“mijn KNWU”) Je kan je aanmelden bij Simone Tilanus. 
Simone is op dinsdagavonden aanwezig bij de club van ca. 19.00 tot 20.30 
uur. Je kan Simone ook mailen s.tilanus@ziggo.nl 
Je kan je opgeven tot uiterlijk donderdagavond 14 maart 
20.00 uur 
  
Kosten 
Normaliter bedragen de kosten voor deelname: € 5,50 per rijder. 
Het goede nieuws is dat het bestuur ook dit jaar heeft besloten om voor iedere 
rijder de kosten voor één Club Kampioenschap wedstrijd te vergoeden. 
Fiets je dus de NK Clubs van zowel de KNWU als de NFF zal de laatste 
wedstrijd, in dit geval die van de NFF door jezelf betaald moeten worden. 
Fiets je slechts één van de NK Clubs worden de inschrijfkosten hiervoor dus 
door de FCV het Twentse Ros vergoed J 
  
Attentiepunten wedstrijd NK Clubs: 
- Iedereen (ook rijders 17+) is verplicht om in het clubshirt te rijden. (Dit geldt 
ook bij de trainingen behorende bij de wedstrijddag) 
- Vraag tijdig je stuurbordnummer aan !! Zonder stuurbordnummer kan je niet 
worden ingeschreven voor de wedstrijd 



- Clubvertegenwoordiger tijdens deze dag is Simone Tilanus 
- De uitnodiging van het NKC BMX 2019 is bijgevoegd als bijlage. Lees 
daarnaast ook de reglementen door op de KNWU site !! 
  
Het zou natuurlijk geweldig zijn als we met een groot aantal rijders van FCV 
Het Twenste Ros aan de start staan !! 
Dus geef je snel op. 
  
LET OP: Voor de geïnteresseerden……deze wedstrijd telt ook 
mee voor de ranking voor het NK-EK en WK 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Simone Tilanus 
06-22469303 
  
Namens 
FCV het Twentse Ros Hengelo 

 
  
 	


