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NATIONAAL TRICOT BMX 2021 
Wijzigingen per 01-01-2021 in rood aangegeven. 
 
Onderstaand ontwerp is vastgelegd voor het nationale BMX tricot voor de periode 2017 t/m 2020. 
In verband met het opschuiven van de Olympische Spelen is dit ontwerp geldig t/m 2021. 
Met dit ontwerp zijn alle ontwerpen en uitvoeringen van vóór 2017 vervallen. 
Het dragen van een afwijkend of ouder ontwerp is niet toegestaan. 
Om twijfel te voorkomen, het Nationaal tricot van 2017 is in 2018, 2019, 2020 en 2021 geldig. 
 

KLEURENCODES 
 
De volgende PMS kleuren moeten gebruikt worden:  
White 
Black 
Oranje  1505C 
Rood  185C 
Blauw  286C 
 



  
 
 

 

NATIONAAL TRICOT BMX 2021   VERSIE 1.1 2 VAN 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 
VOLGENDE REGELS ZIJN VOOR 2021 VAN TOEPASSING OP HET NATIONALE BMX TRICOT 
 
1. Bovenstaand ontwerp is het enige toegestane ontwerp voor het nationale BMX tricot vanaf 

2017. 
 

2. Het ontwerp, de kleuren, de plaats en grootte van de publiciteitsruimte van dit tricot moet voor 
alle deelnemende rijders aan de van toepassing zijnde evenementen in identiek zijn. 
Veranderingen en/of aanpassingen van kleuren en/of lay-out aan het ontwerp zijn niet 
toegestaan.  
 

3. Met ingang van 1 januari 2017 is dit nationaal BMX tricot het enige toegestane BMX tricot. 
Het rijden in een afwijkend of ouder tricot of kan aanleiding zijn tot diskwalificatie. 
Aan het niet constateren van afwijkingen tijdens een eerdere wedstrijd, kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
 

4. De KNWU zal voor dit ontwerp geen reclameruimte claimen, behalve voor de Nationale tricots 
van de Nationale selectie. Voor het Nationale selectie tricot geldt, voor sponsor uitingen, artikel 
1.3.058 lid C. 
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5. De reclameruimte voor individuele rijderssponsors is beperkt tot onderstaande en van 

toepassing bij BMX Wereld- en Continentale kampioenschappen en wedstrijden. 
Buiten de hieronder aangegeven toegestane ruimte is geen reclame uiting toegestaan. 
De locaties van de reclamevlakken zijn aangegeven in het ontwerp en mogen niet toegepast 
worden op andere locaties op het tricot. 
De volgende reclameruimten zijn toegestaan: 

• Voorzijde van de trui:  
Als een renner één of meerdere sponsors heeft, dan is een rechthoek van 10 cm hoog op 
voorkant van de trui gereserveerd voor deze sponsor(s). 
In dat geval is deze rechthoek de enige beschikbare reclameruimte op dit deel van de trui.  

• Schouders en mouwen: 

Een strook van maximaal 5 cm hoog. 
Een strook in de lengte richting van de mouw is niet toegestaan. 

• Zijkanten van de trui:  
Een zijdelingse strook van maximaal 9 cm breed. 
Het logo van de fabrikant (maximaal 30 cm²) mag slechts éénmalig voorkomen op de trui. 
Op de achterkant van de trui mag geen reclame of sponsor uiting worden geplaatst. 
De reclame op de truien mag van rijder tot rijder verschillen. 
 

6. Naam op het Tricot van rijders, die geen Internationaal Elite nummer hebben. 
De naam (voornaam en achternaam) van deze rijder mag op de achterkant van het tricot 
gedragen worden. Zie bovenstaand ontwerp. 
Ter vermijding van enig misverstand, uitsluitend de reguliere voornaam en achternaam zijn 
reglementair toegestaan. Het gebruik van bijnamen of andere aangepaste naamvormen zijn 
voor eigen risico. De PCP kan tijdens de wedstrijd hiervoor als uiterste straf een 
diskwalificatie(DSQ) toepassen eventueel zonder een officiële waarschuwing(OW) vooraf. 
 

7. Iedere renner die een Internationaal Elite nummer (zoals omschreven in § 7, Titel 6) van de 
UCI heeft ontvangen, mag dit nummer plaatsen volgens het volgende principe: Dit geldt ook 
voor rijders, die gekozen hebben om hun WK nummer 1 t/m/ 8 te voeren. 
Het plaatsen van dit nummer is niet verplicht! 

A. De kleur van het nummer dient in sterk contrast te staan met de ondergrond van de trui. 
B. De afstand tussen de cijfers dient 1,5 cm te zijn. 
C. De minimum hoogte van het nummer dient 20 cm te zijn. 
D. De breedte van de nummers dient te zijn: 

o minimaal 10 cm ingeval 1 cijfer 
o minimaal 20 cm ingeval 2 cijfers 
o minimaal 25 cm ingeval 3 cijfers 

E. Er dient een minimale vrije ruimte zonder publiciteit van 5 cm rond de nummers te zijn. 
F. Als extra mogelijkheid mag uitsluitend de achternaam op de schouders worden 

geplaatst boven het nummer. 
Het plaatsen van een nummer op het nationaal tricot is verboden voor rijders, die geen, door 
de UCI toegewezen, Internationaal Elite nummer hebben. 
 

8. Het dragen van het nationale tricot is verplicht: 

• Tijdens wereldkampioenschappen (WK); (Kampioenschap, Challenge en Masters 
niveau)  

• Tijdens Continentale Kampioenschappen (EK); (Kampioenschap niveau, Junior/Elite 
M/V) 
Challenge en Master niveau dragen tricots volgens de reglementen van de UEC. 
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• Voor rijders die behoren tot een nationale ploeg; 

• Tijdens Olympische Spelen, conform de voorschriften van het IOC en van het NOC. 

• De wereld, continentale en nationale kampioenen moeten eveneens voldoen aan deze 
regels en hun nationale kleding dragen wanneer zij deelnemen aan bovengenoemde 
wedstrijden. 

 

9. Het dragen van een Nationaal tricot is niet toegestaan tijdens Nationale wedstrijden, zoals het 
NK, NKC en de TC’s alsmede de 3 Nations Cup..  
 

10. Het nationale tricot mag optioneel gedragen worden tijdens Europese wedstrijden, 
georganiseerd door de UEC. 
 

11. Het Nationale BMX tricot is te bestellen bij o.a. WLM Design B.V., TVE Sport, Imala Designs, 
Double D Designs en MVD Racewear 
 

12. Na 31 december 2021 kan de KNWU een nieuw ontwerp voorschrijven. 
Met het voorschrijven van een nieuw ontwerp, zal elk vorig ontwerp komen te vervallen. 
 

 

http://www.wlm-design.nl/
https://mvdracewear.com/nl

