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1 - Inleiding 
 
Wij beginnen met u van harte te bedanken voor uw interesse in  
Fietscrossclub Lion d’Or. Op de volgende pagina’s vindt u  
informatie over onze vereniging.  
 
Er wordt globaal verteld wat fietscross inhoudt, waar en wanneer  
het afspeelt en wat de mogelijkheden zijn.  
 
Wij vertellen een stukje over de historie van de fietscross, historie van  
onze vereniging, trainingen, kosten, benodigdheden, wedstrijdvormen, 
bestuur en de KNWU.  
 
Alle bedragen die genoemd worden in dit informatieblad zijn gebaseerd  
op de kosten in 2017. 
 
Adresgegevens FCC Lion d’Or 
Mgr. Smetsstraat 41 
5551 AB Valkenswaard 
www.liondor.nl 
info@liondor.nl 
Tel. +31-(0)40-2047548 (clubhuis) 
Tel. +31-6-14507177 (Patrick Broens) 
Rek. nr. NL58 RABO15.29.88.866 
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2 - Historie Fietscross 
 
Aan het einde van de jaren 70, begin jaren 80, kwam vanuit de Verenigde Staten van Amerika de 
“BMX” sport overgewaaid naar 
Europa. BMX staat voor Bicycle Motor Cross. 
 
In Nederland bleek deze sport, fietscross genoemd, aan te slaan, waardoor er snel veel 
verenigingen werden opgericht. 
 
De crossfiets zoals wij die nu kennen is een uitgekiend product, speciaal voor het deelnemen aan 
fietscrosswedstrijden. Dat is niet altijd zo geweest. Jongeren in Amerika gingen op een standaard 
fiets onderlinge wedstrijden organiseren, op een zelf aangelegde baan. 
 
 
Veel jongeren voelden zich aangetrokken tot deze spectaculaire sport, maar 
niet iedereen was ook daadwerkelijk in staat om het te gaan beoefenen.  
De benodigdheden waren duur en er was een minimum leeftijdsgrens 
gesteld. Er werd een manier gezocht waarop je zonder motor, toch het  
gevoel kreeg dat je aan een echte motorcrosswedstrijd meedeed. Door het  
vervangen van een motor door een fiets werd het mogelijk om de  
motorcrossers te imiteren. 
Omdat de baan natuurlijk ook moest overeenkomen met dat van een  
motorcross, werden en snelle bochten en springheuvel in aangebracht.  
 
De populariteit van deze fietswedstrijden groeide snel. 
Het nieuwe fenomeen werd aangeduid met de benaming 'Bicycle Motorcross', 
afgekort BMX. Deze naam werd zo gekozen om aan te geven dat het om een 
imitatie van het motorcross ging. 
 
Een Amerikaanse fietsindustrie haakte in op deze nieuwe vorm van fietsen.  
Er werden nieuwe wedstrijdfietsen ontwikkeld, die steeds verder werden  
geperfectioneerd.  Deze ontwikkeling heeft geleid tot de crossfiets in zijn  
huidige gedaante.  
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3 - Belangrijke adressen en 
telefoonnummers 
Circuit en clubgebouw 
Ligging - Mgr. Smetstraat 41 
Plaats - Valkenswaard 
Tel. +31-(0)40-2047548 (clubgebouw) 
 
Voorzitter    Secretariaat 
Karl Kremers    Patrick Broens 
Tel. +31-6-53434115    Tel. +31-6-14507177 
voorzitter@liondor.nl     secretaris@liondor.nl 
    info@liondor.nl 

Operationele uitvoering 
 

• Trainer coördinator -  Robin de Pon 
• Trainer - Joy van den Boom 
• Trainer - Maik Aerts 
• Trainer - Nina van den Boom 

Het bestuur van Fietscrossclub Lion d’Or 
Het bestuur van Fietscrossclub Lion d’Or wordt momenteel gevormd uit een team van 7 
personen , dat zich inzet om alle activiteiten voor te bereiden en te coördineren. Hiernaast heeft 
het bestuur een actieve rol om samen met de gemeente Valkenswaard te zorgen dat onze 
accommodatie “up-to-date” blijft. Het bestuur wordt bijgestaan door commissies en adviseurs. 

Taakverdeling in het bestuur 
• Voorzitter – Karl Kremers 
• Secretaris – Patrick Broens 
• Penningmeester - Ellen van der Vleuten 
• Bestuurslid – Joy van den Boom 
• Bestuurslid – Vanessa Ebben 
• Bestuurslid – Arno Verduijn 
• Bestuurslid – Evert-Jan Haarhuis 

Commissies 
• Jury – Ellen van der Vleuten 
• Kantinecommissie – Vanessa Ebben 
• Baancommissie -  Joy van den Boom 
• Wedstrijdleiding- Karl Kremers / Ellen van der Vleuten 
• EHBO – Patrick Broens 
• Algemeen onderhoud – Joy van den Boom 
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Informatie 
Alle informatie die we niet duidelijk genoeg hebben beschreven, of dat nu op onze vereniging of 
wedstrijden of op de uitrusting betrekking heeft, zal graag door het bestuur worden toegelicht. U 
hoeft er slechts naar te vragen. Dit boekje is met uiterste zorg, in de vrije tijd, tot stand gekomen 
en wordt met dezelfde zorg onderhouden. Indien u desalniettemin onvolkomenheden aantreft 
verzoeken wij u dit te melden via info@liondor.nl, of bij een van de bestuursleden. Zo kunnen wij 
ook deze onvolkomenheden bij een volgende print elimineren 
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4 - Huishoudelijk reglement   
Algemeen             

Art. 1. De vereniging draagt de naam "FCC Lion d’or" (verder te noemen: de vereniging), is op  
opgericht en is gevestigd te Valkenswaard in 1982. 
Art. 2. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie, KNWU. 
Art. 3. Jaarlijks kunnen door de algemene vergadering besluiten genomen worden tot 
aanpassingen van dit reglement (conform artikel 21 van de statuten). Dit reglement is slechts een 
aanvulling op de statuten van de vereniging. In geval van tegenstrijdigheden vervalt dit reglement 
en gelden de statuten van de vereniging. 

Lidmaatschap 
Art. 4. De vereniging kent twee soorten van leden:                                                                   
a. actieve leden: hebben het recht om trainingen te volgen en stemrecht conform de statuten.        
b. niet actieve leden: hebben stemrecht conform de statuten.                                                     
Art. 5. Aanmelding voor het lidmaatschap gebeurt via de secretaris van de vereniging, middels 
het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier of digitaal. Bij actief lidmaatschap dient een 
KNWU-basislidmaatschap aangevraagd te worden. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat 
de contributie voldaan is.                                                                                                                           
Art. 6. Zij die lid willen worden van de vereniging kunnen aan twee (proef)trainingen deelnemen 
alvorens over het lidmaatschap te beslissen. De minimale leeftijd om in aanmerking te komen 
voor het lidmaatschap is 4 jaar. De minimale leeftijd voor wedstrijden is 4 jaar.                                                                                                         
 Art. 7. Aan nieuwe actieve leden wordt tenminste het volgende verstrekt:                                                 
-  huishoudelijk reglement                                                                                                   
-  wedstrijdkalender                                                                                                              
-  KNWU basislidmaatschap  
Art. 9. Enkel bij een volwaardig lidmaatschap, te weten actief lid en niet-actief lid, krijgen leden 
het recht om tegen ledenprijzen deel te nemen aan de door de club georganiseerde activiteiten 
en evenementen of acties.  
Art. 10. Door lid te worden verklaart men zich te onderwerpen aan de statuten, reglementen en 
besluiten van zowel de vereniging als de KNWU.  
Art. 11. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (Email), via het secretariaat en 
dient voor het einde van het jaar te gebeuren voor het opvolgende seizoen. Voor opzeggingen 
die na 1 januari plaatsvinden (voor het dan betreffende seizoen), worden kosten in rekening 
gebracht voor het KNWU basislidmaatschap 

Contributie 
Art. 12a. Elk lid moet de contributie, elk jaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering, 
voldaan hebben vóór 1 februari van het betreffende jaar, dan wel vόόr akkoordverklaring van de 
secretaris bij verlenging van licenties. 
b. Enkel leden, die hun contributie hebben voldaan, ontvangen de KNWU-licentie. 
c. Voor leden die gedurende het verenigingsjaar lid worden, treedt artikel 5 in werking met 
betrekking tot het betalen van de contributie.                                                                           
d. Voor nieuwe leden, die na 1 augustus lid worden, geldt een contributie van 15 euro per maand 
voor de rest van het jaar. 



8 
 

 

Bestuur  
Art. 13. De vergaderingen worden, voor zover de onderwerpen zich daartoe lenen, genotuleerd 
door de secretaris. 
Art. 13 a. De leden van het bestuur verdelen hun taken onderling. Deze taken zijn schriftelijk 
vastgelegd. Zij houden (behoudens de specifieke taken van voorzitter, secretaris en 
penningmeester- vertegenwoordiging, verslaglegging en boekhouding) in ieder geval in: 
- contact met ingestelde commissies. Elk van de commissies heeft een contactpersoon in het 
bestuur; 
- contact met de KNWU; 
- administratie van het ledenbestand; 
- archief- en materiaalbeheer; 
- vervanging van de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester in geval van ziekte of 
afwezigheid. 
b. Het bestuur is bevoegd in voorkomende gevallen, één of meer deeltaken te laten vervullen 
door leden van de vereniging buiten het bestuur. 
Art. 14. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het 
dagelijks bestuur is gerechtigd lopende zaken te behartigen. De overige bestuursleden worden 
daaromtrent in elk van de bestuursvergaderingen geïnformeerd. 
Art. 15. Officiële brieven namens de vereniging, opgesteld door anderen dan bestuursleden, 
dienen goedkeuring te hebben van het bestuur. Een week voor verzending dient een kopie te 
worden aangeboden aan het secretariaat. 
Art. 16. Uitgaven gedaan ten behoeve van de vereniging worden slechts vergoedt, indien tevoren 
toestemming is gevraagd aan de penningmeester. Vergoeding geschiedt uitsluitend tegen 
overlegging van bonnen waaruit de aard en hoogte van de uitgave blijkt. 
Art. 17. Afrekeningen van inkomsten en uitgaven van evenementen worden gespecificeerd aan 
de penningmeester overlegd.  

Baan  
Art. 18. De vereniging kan een baancommissie hebben. Een commissie, ingesteld door het 
bestuur, die binnen de vereniging het onderhoud van de baan behartigt. 
Art. 19. De activiteiten van deze commissie bestaan onder andere uit het organiseren van 
onderhoudsweekenden, het lenen van derden voor diverse werkzaamheden en samenwerken 
met andere commissies binnen de vereniging. Dit alles met als doel het onderhoud om en aan de 
baan in de ruimste zin van het woord te verzorgen.  

Trainingen  
Art. 20. Onder trainingen wordt verstaan de begeleiding van leden, ondersteund door (een door) 
de vereniging aangestelde trainer(s), op door het bestuur vastgestelde trainingsdagen. Tevens 
vallen hieronder de trainingen, die in onderling overleg in de wintermaanden worden gegeven op 
eventuele andere dagen. 
Art. 21. Elk actief lid is gerechtigd deel te nemen aan elke training, behoudens het gestelde in 
statuten en reglementen. 
Art. 22 a. Tijdens de training kan ter plaatse een groepsindeling gemaakt worden conform de 
richtlijnen van artikel 28 van in dit reglement. 
b. Er kan een vergoeding aan de trainers betaald worden. 
c. De instructies van de trainer(s), dienen opgevolgd te worden. Indien met regelmaat deze 
instructies overtreden worden, dan zal dit door de betreffende trainer(s) doorgespeeld worden 
aan het bestuur. Het bestuur zal sancties ondernemen naar het lid c.q. leden, 
ouders/begeleiders, met als uiterste strafmiddel royement van het lidmaatschap. 
d. Mocht er op enig moment geen trainer(s) aanwezig zijn, dan kan door het bestuur binnen de 
groep één lid gevraagd worden om de rol van trainer over te nemen.  
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Art. 23. tijdens trainingen en wedstrijden is elk lid verplicht de gedragsregels van de vereniging 
en betreffende organisatie in acht te nemen: 
- het opvolgen van de ter plaatse geldende regels, aanwijzingen van functionarissen opvolgen 
- veiligheid in acht nemen voor zichzelf en voor derden                                                                                                        
- dragen van een helm, geschikte handschoenen en lichaam beschermende kleding, is verplicht; 
- zorgdragen voor een onderhouden en geschikte fiets; 
- het opvolgen van de aanwijzingen van de trainer/bestuursleden; 
Het bestuur kan maatregelen nemen conform artikel 22 c, tegen het lid dat zich niet aan deze 
gedragsregels houdt. 
 



10 
 

 

5 - Introductieperiode 

Voordat u lid wordt 
Er blijft de mogelijkheid bestaan om 2 gratis trainingen (proeflessen) te volgen voor nieuwelingen 
op maandagavond. Deze dienen vooraf aangemeld te zijn via trainersliondor@hotmail.com en 
daarmee de goedkeuring te krijgen.  
 
Er zijn enkele helmen op voorraad. Ook is het mogelijk om een fiets te lenen. Wij beschikken over 
diverse maten leenfietsen. Wij raden wel aan om op tijd te komen, er zijn immers meer 
kinderen/volwassenen die graag een training mee willen rijden.  
 
Fietscross is een zeer intensieve sport waar techniek, kracht en een beetje lef bij komen kijken. 
Op een afstand lijken de heuvels niet groot, maar zittende op een fiets verworden deze heuvels 
tot 
enorme bergen als men er tegenop moet rijden. 

Het lidmaatschap 
Als de kennismaking via de proeftrainingen goed is verlopen en u of uw kind wil doorgaan met 
fietscross, dan dient het lidmaatschap te worden aangevraagd. 
 
Er moeten dan een aantal zaken worden geregeld. 
U dient een digitaal inschrijfformulier in te vullen, wat u van onze secretaris gemaild krijgt. 
Zodra u deze ingevuld retour zend en de contributie voldaan is, wordt je ingeschreven bij de 
knwu. 
Let op! Als de contributie niet voldaan is, wordt je niet ingeschreven en ben je NIET 
verzekerd! 
Een gezondheidsverklaring is tegenwoordig voor de meeste beginnende rijders niet (meer) nodig, 
maar het mag duidelijk zijn dat een crosser – net als bij andere sporten – over een voldoende 
gezondheid dient te beschikken. 
 
Weet u het niet zeker, informeer dan bij het bestuur of bij een van de trainers. 
 
Opmerking: Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de ledenstand en zal elk nieuw lid eerst 
moeten goedkeuren voor een definitieve aanmelding en lidmaatschap.  
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6 - Licenties 
Basislidmaatschap 
Elk lid dient te beschikken over een lidmaatschap van de KNWU. Dit lidmaatschap geeft een extra 
verzekering voor zowel de rijder als de vereniging. Ook kunt u hiermee deelnemen aan diverse 
wedstrijden. Dit lidmaatschap wordt in eerste instantie via de vereniging aangevraagd, u dient 
hiervoor een pasfoto te mailen naar de secretaris van de vereniging. 
De kosten van het basislidmaatschap wordt betaald door de KNWU, maar wordt wel aan u 
doorberekend in de contributie. 
 
Met het basislidmaatschap kun je deelnemen aan Trainingen, Clubwedstrijden, 
Interclubwedstrijden en BMX Zuid Competitie (BZC) 

Wedstrijdlicentie 
Wil je meedoen aan nationale of internationale wedstrijden dan is een KNWU wedstrijdlicentie 
verplicht. 
Licentiehouders die jonger zijn dan 17 jaar en basislicentiehouders zijn niet verplicht om een 
verklaring van medische geschiktheid te hebben. 
 
Voor meer informatie over licentie kan het beste op de site van de KNWU gekeken worden: 
http://www.knwu.nl/leden/wedstrijdlicenties.html 

 
De verklaring van medische geschiktheid moet worden afgegeven door een gecertificeerde 
wielrenarts (voor adressen kun je kijken op http:/www.sportzorg.nl). Daarvoor zal hij een 
verplichte 
keuring moeten verrichten, waarin wordt beoordeeld of het medisch verantwoord is om aan 
georganiseerde nationale of internationale wedstrijden deel te nemen. De keuring is minimaal 
een 
Medische geschiktheidskeuring. Dit is een keuring inclusief rust_ECG. Bij SMA's noemen ze dat 
basis-plus keuring. De basiskeuring van SMA's is dus niet voldoende!! 
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7 - Het seizoen 
Het seizoen is opgesplitst in twee delen: het wedstrijdseizoen, dat loopt van maart tot en met 
november en het winterseizoen dat loopt van december tot en met februari. Aangezien de 
vereniging 
over een lichtinstallatie beschikt wordt er tegenwoordig het gehele jaar op de maandag- 
,dinsdag- en 
donderdagavond getraind. Gedurende het winterseizoen kan hiervan afgeweken worden in 
verband 
met de toestand van de baan of de weersgesteldheid.  
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8 - Trainen 
Trainingen 
De trainingen van FCC Lion d’Or worden verzorgd door enthousiaste, gediplomeerde trainers. Zij 
trainen onze leden wekelijks op maandag, dinsdag en donderdag. Tijdens het trainen komen op 
verschillende plaatsen op de baan allerlei aspecten van het fietscrossen aanbod. Er wordt 
getraind op specifieke onderdelen van het fietscross, zoals het starten, de techniek en er wordt 
getraind op snelheid en uithoudingsvermogen. Uiteraard is het doel van het trainen, beter te 
leren fietsen. Voor het uitvoeren van een goede training is het daarom van belang dat iedereen 
op tijd aanwezig is en dat het (tijdelijk) verlaten van de training, bijvoorbeeld een toiletbezoek, 
altijd in overleg met de trainer gebeurd.  

Groepen 
De trainingen zijn in de volgende groepen verdeeld;  

• Maandag groep 1: 
– Beginners  t/m 12 jaar ◊  18.45 – 19.45 uur. 

• Dinsdag groep 1: 
– wedstrijdniveau vanaf BZC, 8  t/m 12 jaar ◊  18.45 – 19.45 uur  

• Dinsdag groep 2: 
– wedstrijdniveau  vanaf 13 jaar ◊  19.15 – 20.45 uur (19.15 warming up) 

• Donderdag groep 1: 
– gemengd t/m 12 jaar ◊  18.45 – 19.45 uur 

• Donderdag groep 2: 
– gemengd vanaf 13 jaar ◊  19.45 – 20.45 uur 

• Vrijdag avond: 
– Clubwedstrijden: training van 18.30 – 19.00 uur, aanvang wedstrijd 19.15 uur 

Dinsdag groep: 
 

• We willen trainen met een vast groep, dus geen rijders die 1 x in de 3 maanden komen. 
• Blessures, examens en persoonlijke schema’s zijn uitzondering. Dit moet wel gemeld 

worden bij Trainer coördinator en hoofdtrainer.  
• Van iemand die met een persoonlijk schema rijdt wordt verwacht dat hij op de training 

met het programma meedoet en niet zijn eigen programma gaat rijden.    
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Trainingsprogramma algemeen: 
 

• Mochten er rijders zijn (lid van Lion d’Or) die mogelijk persoonlijke aandacht wensen in de 
vorm van bijvoorbeeld een trainingsprogramma die je ook buiten de trainingsavonden wil 
volgen en/of bijvoorbeeld voedingsadvies, dan kunnen deze rijders zich melden bij het 
bestuur en deze zullen het bespreken met de trainers.   

 
• Er is enkel mogelijkheid voor rijders van buiten Lion d’Or om mee te rijden op de open 

training (zonder trainer) en de betaalde clinics. 
 

 

Regels 
Om het voor de trainers werkbaar te houden hebben wij natuurlijk enkele regels waar ieder lid 
en/of ouder zich aan dient te houden. Als je op- of aanmerkingen hebt laat het dan zo snel 
mogelijk weten aan de trainer of een van de bestuursleden. Als je je ongenoegen alleen tegen 
mede leden of ouders uit, kan er niets worden opgelost. Het bestuur staat open voor suggesties 
en wil bij problemen graag met u naar een oplossing zoeken. We proberen het voor iedereen 
leuk en sportief te maken, maar  
zonder jullie inbreng weten het bestuur en de trainers ook niet welke kant ze op moeten. Dus 
laat je horen. 
 

• De volgende kleding en bescherming is verplicht tijdens het fietsen op de crossbaan. 
• Kleding : lange broek. Shirt met lange mouwen. Liefst fietscross kleding i.v.m. veiligheid. 
• Handschoenen, helm met mondbescherming, body protector.  
• Er wordt op tijd begonnen en gestopt met de training. Dus zonder tegenbericht uiterlijk 5 
• minuten voor de trainingstijd aanwezig. 
• Zonder toestemming geen pauze. Dus iedereen blijft op de baan. Neem ’n bidon mee 

voor de dorst.  
• Moet je naar het toilet dan eerst de trainer waarschuwen. 
• Het is niet toegestaan zich als toeschouwer op de startbult of op de baan te begeven. 

Uitgezonderd als er assistentie gevraagd wordt. 
• Tijdens de training is de fiets voorzien van alle beschermingsmiddelen die verplicht zijn 

tijdens              een Nationale wedstrijd. 
• Voor rijders t/m 15 jaar is het is verplicht om minimaal 1 ouder aanwezig te hebben 

tijdens de training in verband met  valpartijen. 
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Stoplicht 
Afhankelijk van het weer en de conditie van de baan wordt er soms niet op de baan getraind. Bij 
slecht weer (regen, sneeuw, ijs) of als je niet zeker bent dat de training doorgaat, kijk je op de 
website van FCC Lion d’Or Training  
Op Facebook wordt ook vermeld als de training niet doorgaat. 
LET OP! De training gaat ALTIJD door, mits anders aangegeven. 

Baan 
De baan is op trainingsavonden open vanaf 18.30 uur. 
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9 - Hoe houden wij onze vereniging 
in beweging 
Financiën 
Financiën is voortdurend een zeer noodzakelijk aandachtspunt. Als wij de ledenbijdrage laag 
willen houden, zal het duidelijk zijn dat de vereniging andere bronnen van inkomsten zal moet 
aanboren om inkomsten te verwerven. Deze inkomsten zijn er om onze sport en leden te dienen. 
Inkomsten zijn bijvoorbeeld subsidies van Gemeente Valkenswaard en diverse sponsoren die ons 
financieel steunen. Vanzelfsprekend zijn er nog tal van andere bronnen waarvan wij geldelijke 
steun mogen ontvangen. Het financieel gezond houden van onze vereniging blijft een bijzonder 
lastige opgave en een continue proces.  

Vrijwilligers / medewerkers 
Er wordt veel (vrije) tijd en moeite door menig vrijwilliger gestoken in de vereniging, of dat nu het 
volgen van trainings- of EHBO cursussen is, het bemannen van de kantine of het onderhouden 
van 
de baan, iedereen is nodig om onze rijders het naar de zin te maken. Dat was vroeger zo en zo 
zal het 
morgen ook weer zijn…. 

Wat kunt u als vrijwilliger doen voor onze vereniging: 
Baan onderhoud :  Schoffelen, grondwerk, schilderen, onderhoud afrastering, 

schoonhouden baan e.d. 
Onderhoud uitrusting:  Fietsen herstellen en schoonmaken, kledingstukken en helmen 

controleren e.d. 
Onderhoud clubgebouw: Schilderen, herstel van schade (vandalisme), het schoonhouden zowel 

binnen als buiten. 
Helpen bij wedstrijden: Helpen bij op- en afbouwen van het wedstrijdcircuit, een functie 

vervullen tijdens de wedstrijden, helpen bij de voorbereidingen. 
 

Website 
Alle informatie over de club en meest recente informatie vanuit de KNWU wordt verspreid via e-
mail 
nieuwsbrieven en tevens op de website www.liondor.nl 

De kantine 
In ons clubhuis zijn tijdens trainingen tegen geringe prijzen consumpties verkrijgbaar. Wij 
beschikken over een assortiment gekoelde drankjes, koffie/thee en snoep e.d. 
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10 - De kosten 
Contributie 
Als u of uw kind de beslissing heeft genomen om de sport te gaan beoefenen dan zijn hier 
natuurlijk kosten aan verbonden. De contributie voor het seizoen 2017 bedraagt 125 euro p/p, dit 
bedrag is inclusief een basislidmaatschap van de KNWU (verplicht i.v.m. met verzekering).  

Uitrusting 
Een fietscrossuitrusting bestaat uit: 
Fietscrossfiets. 
Shirt met lange mouwen 
Lange broek 
Helm en handschoenen. 
 
Op de vereniging zijn er tal van mensen die u alles kunnen vertellen over de benodigde uitrusting 
en 
waar u deze kunt aanschaffen. U kunt zich hierbij wenden tot een van de bestuursleden of een 
van de 
trainers. 
U moet natuurlijk wel op een aantal zaken letten. De maatvoering, de tandwielverhouding (het 
verzet), de rem, nummerborden, het stuur, lengte cranks en type trappers. 
 
Tijdens de trainingen wordt er gelet of de fiets daadwerkelijk goed is voor de rijder en wat er 
eventueel aangepast kan of moet worden om de prestatie of het plezier te verbeteren. 
Tijdens BZC’s (BMX Zuid Competitie) en TC’s (Top Competitie) staan vaak fietshandelaren 
langs de baan waar u terecht kunt voor deskundig advies en materiaal. Ook worden er veel 
gebruikte spullen te koop aangeboden. Veel kinderen beginnen immers jong en groeien dus snel 
uit hun fiets en kleding. Er zijn fietsen te koop in allerlei prijsklassen, beginnend bij ongeveer 
€150,00 tot wel enkele duizenden euro’s voor professionals. Ook helmen zijn er in verschillende 
prijsklassen, maar probeert u vooral te kijken naar de kwaliteit en niet naar de prijs. Immers de 
veiligheid is altijd het belangrijkste.  
 
Verderop in dit boekje vertellen wij u meer over de aanschaf van de juiste fiets. 

Inschrijfgeld wedstrijden 
Naast deze kosten worden er apart nog kosten in rekening gebracht voor het deelnemen aan 
wedstrijden.  

• clubwedstrijd 10 euro (4 wedstrijden + 1 clubdag) 
• Interclubwedstrijd 15 euro (6 wedstrijden) 
• BMX Zuid Competitie (BZC 8 wedstrijden)  

http://www.bmxafdelingzuid.nl/wedstrijden/reglement-bzk-wedstrijden 
• Topcompetitie (TC 5 wedstrijden)  

http://www.knwu.nl/bmx/23120-2/topcompetitie 
 
De mate van onderhoud bepaalt de levensduur van de fiets. Over het algemeen zijn het zeer 
sterke 
fietsen die wel tegen een stootje kunnen. Dit laatste is ook wel nodig omdat er nogal eens 
gevallen 
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wordt. Over het algemeen is fietscross geen hele dure sport. 
Maar bedenk wel bij aanschaf van de spullen dat kwaliteit altijd wat duurder is, maar waar je dan 
ook 
weer langer plezier van hebt. 
 
Als het zover mag komen dat u of uw zoon of dochter meerdere kampioenschappen wil rijden 
komen 
er natuurlijk kosten bij. Met name in de sfeer van reis-/verblijfkosten. Hoe groter het 
kampioenschap hoe verder weg de banen liggen (meestal). 
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11 - Deelname aan wedstrijden 
Niets is zo leuk als het meedoen aan wedstrijden. 
Binnen de fietscross kennen we meerdere soorten wedstrijden. 

Clubwedstrijden 
We hebben 5 clubwedstrijden per jaar (incl. de laatste clubwedstrijd is ook een club dag). 
Deze wedstrijden zijn ingedeeld op niveau met als doel dat de recreanten en de beginnende 
rijder kennis te laten maken met een wedstrijd. De wedstrijdrijders worden hier hoger ingedeeld, 
zodat de recreanten meer kans maken op een podiumplek. Wanneer men ineens betaald voor 
alle 5 de wedstrijden, krijgt men aan het einde van het seizoen op de clubdag altijd een beker. De 
4 best gereden wedstrijden tellen mee voor de puntentelling.  
Clubwedstrijden worden gereden op vrijdagavond. Aanvang training 18.30 uur. Aanvang 
wedstrijd 19.15 uur.  M.u.v. de laatste wedstrijd, dit is onze clubdag en wordt op zaterdag 
overdag gereden.  

Interclub 
Hier doen 6 clubs aan mee.  

• Lion d’Or Valkenswaard 
• De Durtrappers Luijksgestel 
• FCV Veldhoven Veldhoven 
• BMX 2000 Dessel (België) 
• Peer (België) 
• Landgraaf  

Deze wedstrijden zou je als een voorproefje op de BZK’s kunnen noemen. De indeling van de 
rijders is gelijk als bij de BZK’s. Bij de interclubwedstrijd kun je per losse wedstrijd deelnemen. Of 
alle wedstrijden ineens betalen, zodat je bij de laatste wedstrijd altijd recht hebt op een 
beker/prijzengeld. De wedstrijden worden verreden op zaterdagmiddag. Aanvang training 12.00 
uur. Aanvang wedstrijd 13.15 uur. Meestal zijn we voor 17.00 uur klaar.  
 
REGLEMENT INTERCLUBWEDSTRIJDEN 2019: 
     
DOEL:    Het doel van de interclubwedstrijden is voornamelijk de beginnende rijders van de clubs 
kennis te laten maken met de sport in wedstrijdverband. Tegen rijders van andere clubs op 
andere banen. Uiteraard zijn alle rijdende leden van de deelnemende clubs welkom op de 
wedstrijden. Trainingsleden van de diverse clubs mogen wel deelnemen aan de 
interclubwedstrijden. Als ze echter lid zijn van Valkenswaard, Veldhoven, Peer, Dessel, Landgraaf 
of Luijksgestel dan moeten ze rijden voor hun eigen club. 
 
TIJDSCHEMA  ZATERDAGWEDSTRIJD: 

• Inschrijven; voorinschrijven bij de eigen club à niet meer op de wedstrijddag 
• Lijsten schrijven;  12.30 uur 
• Trainen;  12.15 – 13.15 uur 
• Start wedstrijd;              13.30 uur 
• Einde wedstrijd; +/- 17.00 uur 

DATA: Deze worden op www.liondor.nl en via mail bekend gemaakt.  
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 KOSTEN:  

• Per rijder:  eenmalig 15 euro voor alle wedstrijden (inclusief prijs na laatste wedstrijd) 
 

KLASSEN: 
• BOYS -5   / GIRLS -6        jaar = groep  1 
• BOYS  6   / GIRLS 7     jaar = groep  2 
• BOYS  7   / GIRLS 8     jaar = groep  3 
• BOYS  8   / GIRLS 9     jaar = groep  4 
• BOYS  9   / GIRLS 10       jaar = groep  5 
• BOYS 10  / GIRLS 11       jaar = groep  6 
• BOYS 11  / GIRLS 12       jaar = groep  7 
• BOYS 12  / GIRLS 13       jaar = groep  8 
• BOYS 13  / GIRLS 14       jaar = groep  9 
• BOYS 14 / GIRLS 15        jaar = groep  10 
• BOYS 15+ / GIRLS 16+    jaar = groep  11 
• 30+ KLASSE                           = groep  12 
• De licentieleeftijd is bepalend. Dit betekent dat je meefietst in de leeftijdsgroep wat je dit 

jaar wordt. 
• In elke klasse mag je met de cruiser (24 inch) of 20 inch starten. Dit mag men voor elke 

wedstrijd bepalen. 
• Indien er bij de eerste wedstrijd onvoldoende rijders zijn in een leeftijdsklasse (is minder 

dan 8 rijders), dan kan de wedstrijdleiding beslissen om leeftijdsgroepen samen te 
voegen. De groepen zoals ze de eerste wedstrijd ingedeeld worden, blijven de overige 
vier wedstrijden ook zo. 

REGLEMENT: 
• Dit jaar zal de interclubcompetitie gereden worden over 6 wedstrijden. Alle rijders komen 

in aanmerking voor de eindrangschikking. Het maakt dus niet meer uit of de rijder aan  
1,2,3,4 of 5 wedstrijden heeft deelgenomen 

• Om in aanmerking te komen voor een beker/geldprijs moet bij de 1ste inschrijving 15 euro 
worden betaald. Dit kan als laatste gebeuren bij de inschrijving voor wedstrijd 4. 

• In de eindrangschikking tellen de vijf beste resultaten mee. Als een rijder dus zes 
wedstrijden heeft gereden komt het slechtste resultaat te vervallen. 

• Rijders mogen voor aanvang van hun eerste wedstrijd kiezen om een klasse hoger te 
rijden. Eenmaal deze keuze gemaakt, blijft dit de rest van het interclubseizoen 
onveranderd. 

• Wat betreft pedaalkeuze hebben we dit jaar andere regels. Vanaf licentieleeftijd 11 jaar 
zijn clicks toegestaan. Reden van dit besluit is dat we dit jaar een WK in Nederland en 
komend jaar een WK in België hebben. Hier geldt dezelfde regel. Bovendien geldt deze 
regel in België ook. Vanaf 11 jaar is de pedaalkeuze dus vrij. 

• Er worden geen HERKANSINGEN gereden. 
• Er wordt niet eerder getraind dan dat er zowel EHBO als baancommissarissen op en rond 

de baan aanwezig zijn. 
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• De uitslagen van de wedstrijden worden gepubliceerd via de eigen clubs; tot vijf dagen na 
de start van de publicatie kan er protest aangetekend worden bij de eigen interclub-
coördinator. 

BEZETTING VAN DE BAAN: 
• Trackmanager 
• Baancommissarissen (vlaggers): 4 
• Starter: 1 
• Parc Fermée: 2 
• Jury: Iedere club levert 2 juryleden. Dit is voor de bezetting jury hok + lijn jury. 
• Baancommissarissen (inclusief starter en Parque Ferme) worden door de 

organiserende club geregeld en geïnstrueerd. 
• De organiserende club is verantwoordelijk voor het aanstellen van een 

Trackmanager. 
• Tijdens de wedstrijden geen alcohol voor de personen in (bovengenoemde) functies. 

 

PUNTENTELLING: 
• Manches: 10,9,8,7,6,5,4,3 punten 
• A  + B Finales: 48,45,42,39,36,33,30,27,24,21,18,15,12,9,6,3 punten 

PRIJZEN: 
• Groep 1 t/m 10 rijden voor een beker 
• Groep 11 + 12 rijden voor geldprijzen 
• Wisselbeker : Er wordt op de laatste wedstrijddag een totaalklassement gemaakt. De club 

die het beste heeft gescoord over de 5 wedstrijden ontvangt de INTERCLUB-
WISSELTROFEE. Deze wisselbeker wordt eigendom van een club als deze club de beker 
drie maal achter elkaar weet te winnen. 

INSCHRIJVINGEN: 
• Per club zullen 2 personen de inschrijving voor hun clubleden op zich nemen, alsook het 

ontvangen van het inschrijfgeld. Op de wedstrijddag zelf heeft de vertegenwoordiger van 
elke club de inschrijvingen bij zich en meld zich een uur voor aanvang van de wedstrijd, 
zodat onmiddellijk met het maken van de lijsten gestart kan worden. Iedere club zorgt 
zelf voor de inschrijfkaartjes. Voor elke rijder moet er een kaartje zijn met daarop; naam, 
nummerbord, club, geboortedatum, groep waarin gestart wordt. 

• Indien de jury vaststelt dat er twee rijders zijn in dezelfde leeftijdsgroep met eenzelfde 
startnummer dan zal de oudste zijn nummer behouden. Voor de jongere rijder wordt 
voor de interclubwedstrijden een apart nummer gemaakt. 

FOTO’S / FILMEN: 
Er zullen alleen personen binnen de baan toegelaten worden die van te voren toestemming 
hebben gekregen van de trackmanager. Bij voorkeur dragen deze personen een gekleurd hesje. 
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BMX Zuid Competitie (BZC) 
Voor de rijd(st)ers die al een tijdje aan het trainen zijn met de crossfiets is het mogelijk deel te 
nemen 
aan de BZC’s (= BMX Zuid Competitie). 
Twijfel je of je aan dit soort wedstrijden mee kan doen, vraag dan eens aan één van onze trainers 
wat 
zij hiervan vinden. 
De in totaal 8 BZC’s worden gereden op de zondag en per wedstrijddag kan er gestreden 
worden voor de competitie (= eigen klasse) en voor een dagprijs (= open klasse). 
Per wedstrijd worden aparte inschrijfgelden gevraagd. 
 
De afdeling Zuid, waar de BZC’s plaatsvinden, bestaat uit de provincies Noord-Brabant en 
Limburg. 
 
Meisjes en jongens rijden tegen elkaar, maar de meisjes rijden bij één jaar jongere jongens. 
 
Er worden drie manches gereden, met aansluitend halve finales en finales. 
Er zijn gemiddeld zo’n 400 tot 600 rijders tijdens deze regionale wedstrijden. 
Voor reglementen : www.afdelingzuid.nl 
 

 
TopCompetitie (TC) 
Jaarlijks worden er 5 TC’s (TopCompetitie) gereden. Dit zijn landelijke wedstrijden. 
Een Top Competitie is een weekend-wedstrijd. Op zaterdag is er een mogelijkheid tot trainen en 
wordt er bij een aantal klassen een Time-Trial gereden. 
 
Gezien het landelijk verreden wordt, houdt dit in dat een wedstrijd ook in het Noorden van het 
land kan plaatsvinden. 
 
Nederlands Kampioenschap, Europese en Wereld Kampioenschap 
Rijders met een wedstrijdlicentie kunnen vervolgens meestrijden om het Nederlands 
Kampioenschap, 
het Europese Kampioenschap en het Wereld Kampioenschap. 
Voor deelname aan deze kampioenschappen moeten de rijders zich kwalificeren tijdens de 
topcompetitiewedstrijden. Er zijn binnen onze vereniging diverse rijd(st)ers die aan deze 
wedstrijden 
zeer competitief deelnemen. 
Voor reglementen en meer informatie: www.knwu.nl 
 

Wat kan ik rijden met mijn basislidmaatschap? 
Hiermee kun je deelnemen aan alle Clubwedstrijden, Interclubs en BMX Zuid-
Kampioenschapswedstrijden (BZK’s). 
Zie voor de data de kalender op de website.  
 
Wat als ik ook Top Competitie (TC's)  en/of andere wedstrijden wil gaan rijden? 
Dan moet je een licentie aanvragen bij de KNWU. Als je twijfelt of hulp nodig hebt, vraag het aan 
het bestuur.  
 
Wanneer vinden de wedstrijden plaats? 



23 
 

Zie de kalender met daarop alle wedstrijden.  
Let op: alleen de wedstrijden die vermeld staan onder de kolom "afdeling" en het NKC kun je 
rijden met je basislidmaatschap. (dit krijg je automatisch als je lid bent van de vereniging) 
 
Wat heb ik nodig bij een wedstrijd? 
1. Allereerst moet je je basislidmaatschapspasje meenemen. Als je een licentie hebt, moet je deze  
meenemen. Hiermee kun je inschrijven voor de wedstrijd. 
2. Iedereen moet een stuurbord en een zijnummerplaat op je fiets hebben. Je stuurbordnummer 
moet je aanvragen bij de KNWU. Verder op in de boekje staan de afmetingen van de 
stuurbordplaat en de zijnummerplaat, evenals de kleuren van het stuurbord per categorie en 
kleuren van de cijfers. 
3. Verder neem je natuurlijk je fiets mee. Helm, handschoenen, crossbroek, clubshirt zijn 
verplicht. Een bodyprotector is niet verplicht maar wel wenselijk voor je eigen veiligheid. 
4. Zorg voor voldoende eten en drinken en neem een stoeltje mee. Het kunnen lange dagen zijn. 
6. Het is handig om etiketjes of een rolletje schilder tape en een pen mee te nemen om de 
racenummers en startposities op te schrijven. (dit kun je dan op de fiets plakken als 
geheugensteuntje) 
 
Eigen klasse of open klasse? 
Dit is alleen van toepassing bij BMX Zuid wedstrijden (BZK). Topcompetitie en Europese 
wedstrijden hebben geen open klasse (OK). Alle licentiehouders uit BMX Zuid (ook de Junioren en 
Elite rijders uit BMX Zuid) mogen alleen deelnemen aan de OK op de betreffende wedstrijd, 
indien zij ook aan het BZK deelnemen.  
 
Wat is open klasse? 
De open klasse wordt verreden op dag-leeftijd, dus de leeftijd die je op de wedstrijddag zelf hebt. 
De open klasse is een dag-wedstrijd met op het einde van de wedstrijd een prijsuitreiking, er 
worden dus ook geen herkansingen of B-finales verreden. 
Indien er in de open klasse een groep van 8 of minder deelnemers zijn, dan wordt er in deze 
groep geen finale gereden. De uitslag van de 3 manches is dan bepalend voor de einduitslag. Je 
mag hier alleen aan deelnemen als je ook aan de eigen klasse meedoet. 
 
Wat is eigen klasse? 
Dit is een wedstrijd geldend voor een competitie van 8 wedstrijden, 7 van de 8 wedstrijden tellen 
mee voor de eindstand. Om in de eindstand vermeld te worden moet men 6 van de 8 
wedstrijden hebben gereden. Een rijder dient dus aan tenminste 6 wedstrijden deel te nemen 
om recht te hebben op een eindprijs. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen tellen de 
behaalde punten dubbel.  
Je rijdt hier in de leeftijdsklasse die je op 31 december van het betreffende jaar hebt. 
Je doet dus op een BZK altijd mee aan de wedstrijd in de “eigen klasse” en je mag meedoen aan 
de wedstrijd “open klasse”, dit is dus niet verplicht. Twijfel je eraan wat voor jouw het beste is, 
vraag dan je trainer om raad. Die kan je de voor- en nadelen vertellen. 
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Welke leeftijdsklassen zijn er bij de BMX Zuid wedstrijden? 
Klassenindeling BMX Zuid Competitie: 
Alle Girls t/m 13 jaar worden een leeftijd lager ingedeeld in de boys klasse. 
Alle cruiserrijders zullen in 1 klasse Cruisers Alle Leeftijden worden ingedeeld. 
Cruisers AL 
Boys -6 / Girls -7 
Boys 7 / Girls 8 
Boys 8 / Girls 9 
Boys 9 / Girls 10 
Boys 10 / Girls 11 
Boys 11 / Girls 12 
Boys 12 / Girls 13 
Boys 13 
Boys 14 
Boys 15/16 
Men 17+ 
Ladies 14+ 
Op de eerste wedstrijd van het jaar moeten minimaal 12 rijders deelnemen anders worden er 
klassen samengevoegd. 
 
Klassenindeling Open klasse:  
De open klasse wordt verreden op dag-leeftijd, m.a.w. de leeftijd van de rijders op de dag van de 
wedstrijd. 
t/m 7 jaar 
8 en 9 jaar 
10 en 11 jaar 
12 en 13 jaar 
14 en 15 jaar 
16 jaar en ouder 
 
Het is voor alle klassen mogelijk om 1 (of 2) klassen hoger te rijden. Er mag echter nooit in een 
lagere leeftijdsklasse gereden worden. Dispensatie om in een lagere leeftijdsklasse te rijden 
wordt alleen bij bijzondere ontheffingen via de KNWU verstrekt. Rijders kunnen er aan het begin 
van het wedstrijdseizoen voor kiezen om een klasse hoger te gaan rijden, echter dit moeten zij 
dan het gehele seizoen blijven doen. Dit geldt dan ook meteen voor alle klassen waarin 
deelgenomen wordt en voor alle wedstrijden in de afdeling. Voor de OK zal de rijder niet in alle 
gevallen in een klasse hoger worden ingedeeld, de rijder wordt voor de OK 1 (of 2) leeftijdsjaar 
hoger ingedeeld. Wanneer een rijder nationaal een leeftijd hoger rijdt dan moet dit automatisch 
ook in de afdeling. 
 
De dispensatie om een klasse hoger te rijden moet schriftelijk of via de mail worden aangevraagd 
bij het secretariaat van de BMX Zuid. Alle dispensatieverzoeken kunnen uiterlijk t/m 1 februari 
van het betreffende kalenderjaar worden aangevraagd. 
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Hoe ziet een startlijst eruit? 
Op de startlijst staat je race nummer, de klasse en je startposities. Ook staat hierop hoeveel 
rijders er door gaan naar welke volgende ronde. Hieronder een voorbeeld van zo’n startlijst.  
eigen klasse KLASSE : BOYS -9 
 
RACE : 1 
 
BORDNUMMER  NAAM   M1  M2  M3 
777    Guus Geluk  8  2  3 
12    Lucky Luck  7  6  1 
66    Jan Janssen  6  3  5 
 
EERSTE 4 RIJDERS NAAR A-FINALE 
OVERIGE RIJDERS NAAR B-FINALE 
 
Op deze lijst is te zien dat rijder Guus Geluk is ingedeeld in Race 1 (in parc fermée in rijtje 1 gaan 
staan). De 1e manche moet hij bij het hek op plaats 8 gaan staan, de 2e manche op plaats 2 en de 
3e manche op plaats 3. Tevens kan je hier zien dat er een A en B- finale wordt verreden in deze 
klasse. De beste 4 rijders na 3 manches gaan naar de volgende ronde, in dit geval een A-Finale. 
De overige rijders in deze race gaan naar de B-finale. Dit wordt bepaald door het gemiddelde van 
de 3 manches. 
 
Hoe verloopt de wedstrijd/ wat zijn manches? 
Er wordt per klasse gereden in 3 manches. 1 manche is een race. 
Bij deze manches kan je je kwalificeren voor een A of een B-finale. (dit is alleen bij de eigen klasse 
bij de afdelingswedstrijden, overige wedstrijden hebben geen B-finale) Normaal start men bij de 
KNWU met ongeveer 8 rijders in de manches. Deze 3 manches rijdt je allemaal. Na deze 3 
manches gaan diegene die gemiddeld gezien bij de eerste 4 zijn geëindigd door naar de volgende 
ronde. Dit kan direct een finale zijn maar ook een 1/4, of 1/2 finale zijn. Dit is maar 1 rondje en als 
je dan hier ook weer bij de eerste 4 eindigt ga je door naar de volgende finale enz. Als je in de 1/2 
finale zit heb je bij de eigen klasse dan automatisch een A of een B-finale. 
 
 
Wat is een A of B - finale? 
Als je bij de BZC (=BMX Zuid Competitie) in de halve finale terecht komt, plaats je je alvast zeker 
voor een A- of B - finale. De A-finale wordt verreden door diegene die in de halve finale bij de 
eerste 4 geëindigd zijn. De B-finale wordt verreden door diegene die in de halve finale bij de 
laatste 4 geëindigd zijn. Het kan ook zijn dat je via de manches rechtstreeks in de finale komt. 
Hier geldt dat diegene die gemiddeld bij de eerste 4 geëindigd zijn naar de A-finale gaan en alle 
anderen naar de B-finale. 
 
Wat is de Kampioenswedstrijd Zuid Nederland en wanneer kan ik hieraan 
meedoen?. 
Dit jaar kun je niet alleen via het klassement meedoen aan de ranking. Je kunt ook meedoen aan 
de  
Kampioenswedstrijd Zuid Nederland. Dit is een dag-wedstrijd waar je kampioen van afdeling zuid 
kunt 
worden.  
 
Hoe werkt Inschrijving bij de Afdelingswedstrijden(BZC)? 
Aanmelding vindt plaats tussen 09.00 en 10.00 uur op de wedstrijddag d.m.v. het scannen van de 
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barcode op de licentie/basislidmaatschap voor de gewenste klasse. 
De licentie/basislidmaatschap moet dus altijd worden getoond. Indien de rijder deze niet kan 
tonen kan de rijder niet worden ingeschreven voor de wedstrijd. 
Na betaling van het inschrijfgeld krijgt de rijder een bewijs van inschrijving met zijn gegevens, de 
klasse en het betaalde bedrag. 
De rijder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inschrijfgegevens. De rijder dient het 
bewijs van inschrijving dus zorgvuldig te controleren en gedurende de hele wedstrijddag te 
bewaren. 
Let op dat je voor de eerste wedstrijd een stuurbord nummer hebt aangevraagd via mijn.knwu 
en toegewezen is. Indien dit niet is gedaan, kan er niet worden inschreven voor de wedstrijd.  
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Wat kost deelname aan het BZC? 
Alle klassen t/m 14 jaar :                      € 4,00 
Ladies 14+, Boys 15/16 en Men 17+ : € 4,00 
Alle Cruiser klassen :                           € 4,00 
Alle Open klassen :                              € 4,00 
Clubteams : gratis 
Toegangsprijs per persoon: € 3,50 (kinderen tot 12 jaar geen entree) 
 
Hoe laat begint de BZC? 
Inschrijving : 09:00 uur tot 10:00 uur 
Starthek training Groep1 : 09:15 tot 10:00 uur  
Starthek training Groep 2 : 10:00 tot 10:45 uur 
Aanvang wedstrijd : 11:00 uur 
Groep 1 bestaat uit de rijders van de klassen: 
 
Boys t/m 6 / Girls t/m 7 
 
Boys 7 / Girls 8 
 
Boys 8 / Girls 9 
 
Boys 9 / Girls 10 
 
Boys 10 / Girls 11 
 
Boys 11 / Girls 12 
 
Groep 2 bestaat uit alle rijders van de klassen: 
 
Boys 12 / Girls 13 
 
Boys 13 
 
Boys 14 
 
Boys 15/16 
 
Men 17+ 
 

Ladies 14+                                                          
 
Cruisers AL 
                                   
Voor de rijders die (ook) aan een OK klasse meedoen, geldt de dag-leeftijd voor de indeling van 
de trainingsgroepen. Alle boys t/m 11 jaar en girls t/m 12 jaar worden ingedeeld in groep 1 en 
alle boys vanaf 12 jaar en girls vanaf 13 jaar worden ingedeeld in groep 2. 
 
Bij de 1e inschrijving van het seizoen zal aan alle rijders van groep 1 een blauw bandje en aan 
alle rijders van groep 2 een rose bandje worden uitgereikt. Dit bandje moet op een deugdelijke 
manier en duidelijk zichtbaar aan de fiets worden bevestigd en is geldig gedurende het gehele 
wedstrijdseizoen. Bij beschadiging kan het bandje eenmalig worden omgeruild voor een nieuw 
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exemplaar. 
 

Stuurbordkleuren 2013 voor LICENTIEHOUDERS:  
Mannen Elite & Vrouwen Elite Witte plaat, zwarte nummers.  
Mannen Junior, Vrouwen Junior Zwarte plaat, witte nummers.  
Challenge niveau/Masters niveau: Mannen, Boys, Masters Gele plaat, zwarte nummers.  
Girls, Vrouwen Blauwe plaat, witte nummers. Cruisers Rode plaat, witte nummers. 
 
Voor rijders met een basislidmaatschap blijven de stuurbordkleuren ongewijzigd: 
Boys: groene plaat, witte nummers 
Girls: blauwe plaat, witte nummers 

 
 
  
Dagprijzen Open klasse 
Dagprijzen: 
Klasse 7-, 8/9, 10/11 en 12/13 :1 t/m 3 een beker 
Klasse 14/15 en 16+ :1 t/m 3 een geldprijs 
De organisator zorgt voor bekers in de OK tot en met 13 jaar (4 klassen), afmetingen 16-18-20 cm, 
een ander soort trofee is ook mogelijk. 
De organisator zorgt voor geldprijzen in de OK vanaf 14 jaar (2 klassen), 1e plaats € 25.00, 
2eplaats € 15.00, 3e plaats € 10.00. 
 
PUNTENTELLING    
Manches A-Finale B-Finale 
1e plaats 10 punten  1e plaats 48 punten  1e plaats 24 punten 
2e plaats  9 punten   2e plaats 45 punten  2e plaats 21 punten 
3e plaats  8 punten   3e plaats 43 punten  3e plaats 18 punten 
4e plaats  7 punten  4e plaats 39 punten  4e plaats 15 punten 
5e plaats  6 punten   5e plaats 36 punten 5e plaats 12 punten 
6e plaats  5 punten   6e plaats 33 punten  6e plaats  9 punten 
7e plaats  4 punten   7e plaats 30 punten  7e plaats  6 punten 
8e plaats  3 punten   8e plaats 27 punten  8e plaats  3 punten 
 
Overige wedstrijdbepalingen 
De wedstrijdadministratie zal in 2012 plaatsvinden met de nieuwste versie van het 
wedstrijdprogramma van de KNWU. 
De regels voor DNS en Creditregeling: 
1. Een rijder die niet start in de 1e of 2e of 3e manche wordt geregistreerd als DNS (Did Not Start) 
maar krijgt hiervoor de laatste plaats + 2 strafpunten toebedeeld. In dat geval kan de rijder 



29 
 

eventueel nog door in het vervolg van de wedstrijd. Deze regel geldt echter slechts voor 
1manche. Indien de rijder voor de 2e keer in de manches niet start krijgt de rijder hiervoor geen 
plaats toebedeeld en kan dus ook niet door in het vervolg van de wedstrijd. 
2. Wanneer de rijder niet start in de herkansing, ⅛, ¼, of ½, finale wordt de rijder geregistreerd 
als DNS (Did Not Start), maar krijgt hiervoor geen plaats toebedeeld en kan dus niet door in het 
vervolg van de wedstrijd. 
3. Een rijder die niet start in de A of B finale krijgt de allerlaatste plaats van de betreffende finale 
toebedeeld. Indien er in dezelfde finale een of meerdere rijders niet zijn gefinisht (DNF), eindigen 
deze rijders dan ook altijd voor de rijder die niet gestart is. 
Puntentelling BZK bij DNS: 
De rijder krijgt bij een DNS in een of meerdere manches geen punten voor het klassement van 
het BZK voor de manche(s) waarin de rijder niet is gestart. Alleen wanneer de rijder niet is gestart 
in de A of B finale zal de rijder de punten voor de allerlaatste plaats van de betreffende finale 
ontvangen (dus nog na een of meerdere eventuele DNF). 
 
Indien de rijder in 1 of 2 manches niet is gestart, ontvangt de rijder de punten voor het 
klassement van het BZK voor de manche(s) waarin de rijder wel is gestart. Indien de rijder in 3 
manches niet is gestart, ontvangt de rijder geen punten voor het klassement van het BZK. De 
betreffende wedstrijd telt uiteraard wel mee voor het aantal verreden wedstrijden. 
Alleen de ouders/begeleiders van rijders in de BZK klasse Boys -6/Girls -7 en de OK klasse t/m 7 
mogen de rijders begeleiden tot op de startheuvel. Zij mogen echter niet helpen met de 
startprocedure zelf en dienen de startheuvel direct na de start te verlaten om voor de volgende 
groepen geen storende factor te zijn. Rijders in de overige klassen worden geacht alleen de 
startheuvel op te lopen. Alleen in bijzondere gevallen kan er door de chief-commissaire nog 
toestemming worden verleend. 
Indien ouders/begeleiders geen gehoor geven aan deze regel kan dit voor de betreffende rijder 
diskwalificatie tot gevolg hebben. 
 
De nummerborden dienen goed leesbaar te zijn en vanaf 2011 zijn side-plates verplicht De 
afmetingen van de nummerborden en side-plates zijn beschreven in het AWF. 
 

Het rijden met een pedaal clicksysteem is bij wedstrijden in Nederland uitsluitend toegestaan 
voor ALLE fietscrossers die in het kalenderjaar 13 jaar zijn of worden. Dus onder de 13 jaar geen 
clickpedalen. (uitzondering op de regel zijn de wedstrijden die onder de vlag van de UCI worden 

gereden zoals het WK) 
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De kalender van 2019 staat ook op www.liondor.nl onder kopje wedstrijden. 
 
 

 
 
 
 
 



32 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 
 

12 - Hoe kies je de juiste fiets?  
 
Alle crossfietsen lijken toch op elkaar? Dit wordt vaak gezegd, maar niets is echter minder waar! 
 
De prijsverschillen zijn natuurlijk erg groot. Je kunt een complete crossfiets kopen vanaf €150,-, 
maar het kan oplopen tot enkele duizenden euro’s voor een professional. 
 
Dit heeft alles te maken met het materiaal waaruit de fiets is opgebouwd. Als er kwalitatief 
hoogwaardig materiaal gebruikt wordt, wordt dit uiteraard ook doorgerekend in de prijs.  
 
Ook is er een verschil tussen de framehoogte, framelengte etc. 
 
De fietsen uit de goedkoopste prijsklasse raden wij niet aan als wedstrijdfiets. Er is dan nog 
voldoende keus.  
 
Enkele adviezen om tot de juiste aankoop te komen, zijn dan ook geen overbodige luxe. De 20-
inch crossfiets staat hierbij centraal. 
Formaten 
De 20-inch wedstrijdcrossfietsen zijn te verdelen in drie hoofdgroepen: 

a. de mini-fiets voor de rijders van 5 t/m 7 jaar; 
b. de standaard/fiets junior/expert voor rijders van 8 t/m 13 jaar; 
c. de lange-frame-fiets XL en XXL voor de leeftijdsgroepen van 14 jaar en ouder. 

 
Voor de jongste deelnemers aan de fietscross-sport geldt hoe jonger.....hoe lichter de fiets. Voor 
hen 
speelt het gewicht van de fiets mee. Voor de oudere rijd(st)ers geldt dat zij solider materiaal 
moeten 
gebruiken. Een fiets van ongeveer 8 kilo is prima voor de kleine fietscrossers. Bij de oudere 
rijd(st)ers 
zitten we al snel aan een 11 kilo. Als wij het over wedstrijdfietsen hebben dan bedoelen wij 
crossfietsen met een chromolybdeen frame en voorvork of aluminium/carbon frame en 
voorvork. 

Lengte 
Bij de aankoop van een crossfiets moeten wij ook letten op de lengte van degene die de fiets gaat 
berijden. Lange fietscrossers adviseren wij standaard langere fietsen. Monteer dan ook bij 
voorkeur en lay-back seatpost, dit is een gebogen zadelpen en een voor de voorvork uitkomende 
ganzenek (b.v. een ProNeck) met een hoog stuur. Een hoog stuur voorkomt dat je met je benen 
tegen het stuur 
aankomt. Voor de gemiddelde fietscrosser adviseren wij een stuur dat iets lager is. Bij een laag 
frame 
komt bij het zijdelings heen en weer bewegen van de fiets tijdens het rijden de bovenbuis niet 
tegen je benen. Als voorbeeld van fietsmerken noemen wij de Meybo, GT, Redline, Haro, One etc.. 
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Remmen 
Wat de remmen betreft kunnen wij kort zijn: handrem achter is te verkiezen boven een 
terugtraprem. 
 
Belangrijk is de keuze van de cranks. Voor de jongeren zijn de driedelige aluminium crankstellen 
geschikt (b.v. Dura-Ace, Ultra Dyno, Maxi-Cross). Voor de oudere rijd(st)ers adviseren wij 
driedelige 
chromolybdenum cranks, zoals die van Flite of Sugino of een one-piece crankset van het merk 
Takagi. Cranks heb je in diverse maten/lengtes. Vaste regel daarbij is langere benen, langere 
cranks. 
Je moet daarbij wel opletten dat je met lange cranks ook eerder aan de grond komt in de 
bochten.  

Pedalen 
Bij de aanschaf van pedalen willen wij kort zijn. Die zijn er in allerlei vormen, maten en kleuren. 
Waar je op moet letten is de grip die je schoenen op de pedalen hebben. Verder moet je in de 
gaten houden dat wanneer je grote voeten hebt geen kleine pedalen moet uitkiezen. Koop 
pedalen met een groter oppervlak. Neem desnoods je schoenen mee die je in de wedstrijd 
gebruikt om te kijken of de combinatie van schoen en pedaal voldoende grip heeft! 

Wielen 
Er zijn zoveel typen 20-inch wielen te koop dat je haast door de bomen het bos niet meer ziet. 
Voor jongere fietscrossers kunnen wij adviseren om smalle wielen en banden te monteren. Voor 
grote broer en/of zus is het normale 20-inch wiel prima. 

Tweedehands 
Vaak zijn er prima tweedehands fietsen te koop ( vanaf ongeveer € 150,--) om mee te beginnen. 
Deze zijn ook te koop bij een winkel gespecialiseerd in crossfietsen.  De namen van deze zaken 
zijn bij de vereniging bekend. Zij kunnen je alles vertellen over de crossfiets, zorgen voor 
deskundige montage, verleent service en garantie.  
 
Uiteraard kun je ook bij de trainers informatie inwinnen over de juiste aanschaf van een fiets. 
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13 - Vrienden/sponsors  van Lion 
d’Or 

• Hoofdsponsor: Louis Verwimp, HARO Bikes 
• Overige sponsors: 

o Tiny Bannenberg 
o Van der Vleuten Bouwmaterialen 
o Esco Vloeren 
o Claes Drankenhandel 
o Aquarius 
o Jife Line 
o PACO meubelen 

 

 
 

  


