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HOE LEES JE DIT DOCUMENT? 
Onderstaande document bevat de kwalificatie-eisen voor deelname aan NK, EK en WK 2022. Veel van de 

regelgeving is voor alle drie de kampioenschappen het zelfde en hebben we gebundeld onder algemene 

regelgeving. Daar waar de regelgeving afwijkt van de algemene regelgeving hebben we dit in aparte 

hoofdstukken benoemd. 

 

Voor alle kwalificatie en/of deelname geldt dus, lees eerst de algemene regelgeving die van toepassing is en 

daarna de regelgeving specifiek voor het kampioenschap waar je aan wilt deelnemen. 

VOORBEHOUD CORONA RICHTLIJNEN EN EISEN 
Dit reglement is opgesteld, er van uit gaande, dat vanaf de eerste kwalificatiewedstrijd alle klassen kunnen 

worden verreden. Indien er door coronarichtlijnen en wetgeving er geen wedstrijden, minder wedstrijden 

of wedstrijden met beperkte deelname kunnen/moeten worden gehouden, zullen tijdig alternatieve 

richtlijnen worden gepubliceerd. De eisen voor het tijdig aanvragen en bezitten van een nationale licentie 

en stuurbord blijven onverkort van kracht. 

 

Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit reglement indien door de 

overheid of andere instanties beperkende maatregelen worden opgelegd. 

BELANGRIJK OM TE WETEN VOORAF 
• Deelname aan NK, EK of WK gebeurt in 3 stappen: 

1. Kwalificeren (via kwalificatieranglijsten). 

2. Aanmelden (geeft nog geen recht op deelname). 

3. Goedkeuren, afwijzen of doorschuiven van aanmelding. 

Alleen als aan alle drie de stappen is voldaan, is deelname aan NK, EK of WK mogelijk 

• De kwalificatieranglijsten voor NK’s, EK’s en WK’s zijn te vinden op mijn.knwu.nl/competitions. 

• Om moverende redenen kan de CBMX afwijken van het reglement kwalificatie eisen NK-EK-WK 

2022. 

• Bij aanpassing van de reglementen en of voorwaarden van de UEC en/of UCI kan de CBMX afwijken 
van het reglement kwalificatie eisen NK-EK-WK 2022. 

Let op! 

Nogmaals ter verduidelijking; Alleen gekwalificeerde én aangemelde rijders/ rijdsters maken kans op 

deelname aan NK, EK of WK. Ben je wel gekwalificeerd maar niet aangemeld of andersom dan heb je 

geen recht op deelname. 

  

https://mijn.knwu.nl/competitions?filter%5bdiscipline%5d=8&page=1&view=list
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DEADLINES EN PEILDATUMS 
1 mei 2022 (23:59) 

 Uiterlijk op deze datum moeten rijders en rijdsters in het bezit zijn van een nationale wedstrijdlicentie 

én stuurbordnummer om zich te kwalificeren voor een NK, EK of WK. Let op: Een startlicentie is geen 

nationale wedstrijdlicentie en geeft geen recht op deelname aan NK, EK of WK! 

6 juni 2022 

 Peildatum voor kwalificatie NK, EK, WK onder voorwaarde dat alle meetellende uitslagen zijn verwerkt 

in de kwalificatieranglijst. 

12 juni 2022 (23:59) 

 Uiterlijke datum aanmelden voor NK, EK, WK 

> 12 juni 

 Bevestiging of afwijzing van je deelname aan NK, EK of WK 

N.t.b. 

 Uiterlijke datum voor afmelding zodra de datums van de kampioenschappen definitief bekend zijn) 

 

Let op! Er is geen dispensatie mogelijkheid voor overschrijding van vermelde datums. 

KWALIFICEREN VOOR NK, EK OF WK 
De KNWU hanteert kwalificatieranglijsten voor het NK, EK of WK. Op basis van deze ranglijsten wordt 

bepaald welke rijders/ rijdsters zich mogen aanmelden voor het NK, EK of WK. 

ALGEMENE KWALIFICATIEREGELGEVING 
• De precieze reglementen van de NK, EK en WK ranglijsten staan in Titel 6 WEDSTRIJD REGLEMENT 

BMX van de KNWU (WRB), Hoofdstuk N VI.01 Nationale KNWU BMX Ranglijst op het kenniscentrum 
van de KNWU. 

• M.i.v. het seizoen 2021 kunnen rijders/rijdsters met licentieleeftijd 5, 6 en 7 jaar niet meer 
deelnemen aan het NK, EK en WK. Deze rijders/rijdsters ontvangen dan ook geen ranglijst punten. 

• M.i.v. het seizoen 2020 ontvangen rijders in de klasse “Men 17-24 Sportklasse” geen ranglijst 
punten meer voor het NK, EK en WK. Deze rijders kunnen ook niet deelnemen aan het NK, EK en 
WK. 

• De positie van een rijder op de NK, EK of WK kwalificatieranglijst op peildatum 6 juni 2022 bepaalt 
of een rijder zich kwalificeert voor deelname aan het KNWU betreffende kampioenschap. 

wedstrijden 

• Wedstrijden binnen de periode 1 september 2021 tot 6 juni 2022 tellen mee voor de 
kwalificatieranglijst voor het NK 2022. 

• Alle meetellende wedstrijden voor de kwalificatieranglijsten worden jaarlijks gepubliceerd in de 
BMX Wedstrijdkalender. 

• Rijders, die tijdens de manches 3 x DNS scoren, ontvangen hiervoor geen ranglijst punten. 

• Dispensatie rijders behalen uitsluitend kwalificatie punten in de klasse, waarin zij op de 
wedstrijddag hebben deelgenomen. 

3 Nations Cup 

• Als tijdens de jaarwisseling een renner over gaat vanuit een 20 inch categorie 16 jaar naar de 20 
inch categorieën, M/V Challenge 17 jaar en ouder of M/V Junior Internationaal, zal per 3 Nations 

https://kenniscentrum.knwu.nl/regelgeving/reglementen-en-jaarlijkse-besluiten#bmx-race-9
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Cup weekend, het best behaalde wedstrijdresultaat tellen. Er wordt per weekend maar 1 (één) 
resultaat in de ranglijsten opgenomen. Dit geldt t/m 31-12-2021. 

• Tijdens de periode 01-01-2022 t/m 06-06-2022 (kwalificatieperiode 2022) ontvangen 20 inch 16-
jarigen (m/v), voor beide 3 Nations Cup wedstrijden per weekend punten. 

• Voor de kwalificatieperiode 2023, de wedstrijden ná 06-06-2022 wordt opnieuw gekeken naar de 
regelgeving omtrent 3 Nations Cup punten en zal er tijdig gecommuniceerd worden indien er 
wijzigingen optreden. 

SPECIFIEKE KWALIFICATIEREGELS NK 
Naast voornoemde algemene kwalificatieregelgeving zijn de volgende regels en eisen van toepassing voor 

het NK 

• De NK klasses worden vastgesteld na de eerste TC in 2022. 

• Per NK klasse wordt een NK kwalificatieranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan het NK 
2022. 

• Het aantal deelnemers aan het NK bedraagt (per klasse) maximaal 75% (afgerond naar boven) van 
het aantal Nederlandse rijders/ rijdsters op de NK kwalificatieranglijst, met een maximum van 32 
rijders. 

• De Sport Technische Staf van de KNWU of de CBMX kan rijders toevoegen aan de deelnemerslijst 
voor resp. de Championklasses of de Challengeklasses. Deze toevoeging is aanvullend op de 75 % 
regel en het maximum van 32 rijders.  

Afdelingskampioenschappen 

• Naast de punten die kunnen worden behaald bij de reguliere wedstrijden kunnen er maximaal 5 
punten worden behaald tijdens AK wedstrijden. Deelnemers ontvangen per AK wedstrijd 1 punt, 
met een maximum van 5 punten tijdens de kwalificatie periode. De behaalde punten tellen mee 
voor de positie op de Nationale Ranglijst.  

• Als het niet mogelijk is voor alle afdelingen om een gelijk aantal wedstrijden te organiseren binnen 
de kwalificatieperiode dan behoudt de Commissie BMX zich het recht om een aanpassing te doen 
voor het maximum en minimum te behalen punten. 

SPECIFIEKE KWALIFICATIEREGELS EK 
Naast voornoemde algemene kwalificatieregelgeving zijn de volgende regels en eisen van toepassing om je 

te kwalificeren voor het EK 

• Per internationale UEC EK Challenge klasse wordt een EK Kwalificatieranglijst gemaakt, die 
bepalend is voor deelname aan het EK 2022.  

• Het aantal deelnemers aan het EK per klasse bedraagt maximaal 75% (afgerond naar boven) van 
het aantal Nederlandse deelnemers op de Nationale Ranglijst, tot een maximum van 16 rijders per 
klasse. 

• Voor alle Championshipklasses geldt een maximaal aantal deelnemers van 16 en wordt bepaald 
door de Sport Technische Staf van de KNWU via vastgestelde kwalificatie eisen. Deze eisen worden 
gepubliceerd op de website van de KNWU. 

• Iedere Championship rijder die uitkomt in een BMX Continentaal Kampioenschap moet het 
Nationale KNWU BMX-shirt dragen. Indien een rijder in het bezit is van een UCI International Elite 
number, mag men dit nummer op de rug van het Nationale KNWU BMX-shirt staan. Zie WRB 
artikelen 6.1.094 tot en met 6.1.097, en het reglement “Nationaal tricot BMX 2022 laatste versie. 

• Voor alle Challengeklasses geldt, dat er 14 rijders (of 75%) direct geplaatst worden vanuit de EK 
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kwalificatieranglijst. Naast deze 14 rijders zijn er 2 aanwijsplaatsen die door de Sporttechnische Staf 
van de KNWU of de CBMX kunnen worden ingevuld. Als de Sporttechnische staf of de CBMX geen 
gebruik maakt van de aanwijsplekken worden deze plekken aangevuld met de eerstvolgende 
gekwalificeerde én aangemelde rijders/rijdsters van de kwalificatieranglijst. 

SPECIFIEKE KWALIFICATIEREGELS WK 
• Per internationale Challenge klasse wordt een WK Kwalificatieranglijst gemaakt die bepalend is 

voor deelname aan het WK 2022.  

• Als een rijder van 12 jaar en jonger zich gekwalificeerd heeft voor WK op de 20 inch, dan is deze 
rijder ook gekwalificeerd voor de Cruiser klasse. 

• Het aantal deelnemers aan het WK per klasse bedraagt maximaal 75% (afgerond naar boven) van 
het aantal Nederlandse deelnemers op de WK Kwalificatieranglijst, tot een maximum van 16 rijders 
per klasse. 

• Voor alle Challengeklasses geldt, dat er 14 rijders (of 75%) direct geplaatst worden vanuit de WK 
kwalificatieranglijst. Naast deze 14 rijders zijn er 2 aanwijsplaatsen die door de Sporttechnische Staf 
van de KNWU of de CBMX kunnen worden ingevuld. Als de Sporttechnische staf of de CBMX geen 
gebruik maakt van de aanwijsplekken worden deze plekken aangevuld met de eerstvolgende 
gekwalificeerde én aangemelde rijders/rijdsters van de kwalificatieranglijst. 

• Voor de Championshipklasses gelden de UCI kwalificatie-eisen en deelname wordt bepaald door de 
Sport Technische Staf van de KNWU via vastgestelde kwalificatie eisen. Deze eisen worden 
gepubliceerd op de website van de KNWU. 

• Iedere rijder die uitkomt in op BMX WK (Championship, Challenge en Masters niveau) moet de 
2022 versie van het Nationale BMX shirt dragen. Indien een rijder in het bezit is van een UCI 
National Elite number, mag dit nummer op de rug van het Nationale shirt staan. Zie WRB artikelen 
6.1.094 tot en met 6.1097. 

AANMELDEN 
Alleen rijders/ rijdsters die zich gekwalificeerd hebben voor het NK kunnen zich aanmelden in de voor hun 

geldige klasses. Alleen kwalificatie geeft geen startrecht. Voor aanmelding gelden de volgende regels. 

ALGEMENE AANMELDREGELGEVING 
• Over de precieze vooraanmelding voor het NK, EK of WK worden de rijders in de loop van 2022 

geïnformeerd door de KNWU. Deze informatie wordt gepubliceerd op de KNWU website onder 
kenniscentrum.knwu.nl/bmx race 

• Gekwalificeerde rijders en rijdsters moeten uiterlijk op 12 juni 2022 voor 23.59 uur via MijnKNWU 
per klasse aangeven of ze aan het NK, EK of WK willen deelnemen. Aanmeldingen na 12 juni 2022, 
worden niet toegevoegd aan de deelnemerslijst. 

• Let op! Voor elke klasse dient apart te worden aangemeld. 

• Na de hierboven genoemde deadline voor aanmelding worden aanmeldingen in verkeerde klasses 
niet aangepast naar de juiste klasse en zal de betreffende renner een afwijzing ontvangen. 

Betaling en restitutie 

• Men dient direct bij de aanmelding voor het EK of WK de betaling per iDeal te voldoen. Wanneer er 
niet wordt betaald zal de aanmelding niet worden toegevoegd aan de deelnemerslijst. 

• Wanneer men zich niet kwalificeert, of zich afmeldt voor de gestelde deadline van het EK of WK 
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wordt het betaalde inschrijfbedrag na het EK of WK gerestitueerd.  
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GOEDKEUREN, AFWIJZEN, AFMELDEN EN DOORSCHUIVEN 

ALGEMENE REGELGEVING GOEDKEURING, AFWIJZEN 
• In de week ná 12 juni worden rijders en rijdsters via e-mail op de hoogte gebracht van de 

goedkeuring van hun deelname of afwijzing. 

• Afwijzing vindt plaats indien het maximum aantal deelnemers is bereikt en/of de betreffende 
rijder/rijdster niet heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen of deadlines zoals hierboven vermeld. 

SPECIFIEKE REGELS GOEDKEURING, AFMELDEN NK 
• Bij afmelding van een rijder of rijdster wiens deelname al is bevestigd, vóór of uiterlijk op de 

dinsdag om 23.59 uur in de week voorafgaand aan het NK, kwalificeert de eerstvolgende 
gekwalificeerde en ingeschreven rijder/ rijdster zich alsnog voor het NK. Bij afmeldingen na 
bovengenoemde datum wordt er niet meer aangevuld. 

SPECIFIEKE REGELS GOEDKEURING, AFMELDEN EK 
• Bij afmelding van een aangemelde gekwalificeerde rijder tot 4 dagen voor de door de KNWU 

aangegeven uiterste datum van afmelding, kwalificeert de eerstvolgende rijder zich alsnog voor het 
EK, mits uiterlijk op 12 juni 2022 voor 23.59 uur is aangemeld bij de KNWU. Bij afmeldingen na deze 
datum wordt er niet meer aangevuld. 

• Doorschuiven zal uitsluitend plaats vinden tot ranglijstplaats 32 mits 75% niet eerder is bereikt. 

SPECIFIEKE REGELS GOEDKEURING, AFMELDEN WK 
• Bij afmelding van een aangemelde gekwalificeerde rijder tot 4 dagen voor de door de KNWU 

aangegeven uiterste datum van afmelding, kwalificeert de eerstvolgende rijder zich alsnog voor het 
WK, mits uiterlijk op 12 juni 2022 voor 23.59 uur is aangemeld bij de KNWU. Bij afmeldingen na 
deze datum wordt er niet meer aangevuld. 

• Doorschuiven zal uitsluitend plaats vinden tot ranglijstplaats 32 mits 75% niet eerder is bereikt. 
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DEFINITIES 
CBMX  = KNWU Sporttak Commissie BMX. 

WRB = Wedstrijd Reglement BMX Titel 6 

PUNTENTELLING 
Puntentelling per 01-09-2021 
Alle wedstrijden tellen even zwaar mee. 
Op de Nationale kalender staat welke wedstrijden meetellen voor resp. het NK, EK en WK. 

Afvallers in/na manches krijgen 2 punten 

 

 

FINALE HALVE FINALE KWART FINALE 

1  -  20p 
  

 

2  -  18p 
  

3  -  16p 
  

4  -  15p 
  

5  -  14p 9/10  -  10p 17/18/19/20  -   6p 

6  -  13p 11/12  -   9p 21/22/23/24  -   5p 

7  -  12p 13/14  -   8p 25/26/27/28  -   4p 

8  -  11p 15/16  -   7p 29/30/31/32  -   3p 

 


