Mijn eerste BWC, wat neem ik mee?
Rijder

Clubshirt (!) zonder mag je niet starten, broek, body, handschoenen, helm, eventueel regenjas.
Jas/vest/muts om tussen de wedstrijden warm te blijven en droge/ schone kleding voor op de
terugreis. Bij elke wedstrijd zal je de servicewagen van Piet Ende BMX aantreffen. Je kunt bij hem
terecht voor allerlei BMX gerelateerde spullen.

Fiets
Schoongemaakt, nagekeken, banden op spanning en voorzien van stuurbord en zijnummerbord (!)
zonder mag je niet starten. Reserveonderdelen, banden plak spullen en klein gereedschap zijn ook
altijd handig om mee te nemen.

Eten & drinken
Er is altijd een kantine aanwezig maar het is handig om zelf ook het e.e.a. bij je te hebben. Zorg voor
voldoende drinken. Vaak zijn veel kinderen te zenuwachtig om goed te eten terwijl dat wel belangrijk
is. Zorg thuis voor een goed ontbijt en neem bijvoorbeeld lekkere en gezonde tussendoortjes mee.

Hoe ziet een wedstrijddag er uit?
Aanmelden

Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Neem de tijd om even rond te kijken op de nieuwe baan. Plek
zoeken naast de baan en spullen neerzetten. Kinderen aankleden en de baan op helpen, zodat ze
kunnen gaan trainen. Zelf gaan inschrijven, dit kan vanaf 9.00 tot uiterlijk 9.45 uur. Bij de inschrijving
krijg je een bonnetje mee. CONTROLEER DIT ALTIJD!! Klopt het niet dan moet je dit direct melden.
Niet op tijd ingeschreven betekent niet mee doen.

Mijn eerste BWC

Basislidmaatschapskaart of licentie (!) zonder mag je niet starten. Geld voor entree (2 euro p.p.) en
inschrijving als je geen abonnement hebt. Stoelen, misschien een partytent (kunnen we allemaal
droog zitten tijdens een buitje). Stift en tape voor de startposities. Eventueel iets om de tijd mee te
verdrijven. Foto-, filmcamera, paraplu en wat EHBO spullen (er is altijd EHBO ter plaatse maar het
kan geen kwaad wat eenvoudige dingen zelf bij je te hebben).
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Diversen
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Startlijsten
Als alle inschrijvingen zijn verwerkt worden de startlijsten opgehangen. Dit wordt omgeroepen, in
principe is dat het moment dat (met name alle vaders) gewapend met tape en stift polshoogte gaan
nemen. (neem liever geen kinderen mee om te kijken, dat zorgt alleen voor extra drukte en onrust)
De startlijsten zien er hetzelfde uit als bij de C2C. Met dat verschil, dat als je kind ook is ingeschreven
voor de open klasse, je op twee lijsten moet kijken. Ook hier kan het geen kwaad om te controleren
of je kind goed staat ingeschreven.
Zodra de startlijsten hangen kunnen de allerjongsten zich gelijk opstellen in het park ferme. Anders
dan bij C2C moet je je 10 ritten voor je eigen race melden in het parc ferme. Concreet betekent dit,
dat als je moet starten in rit nummer 14, je als rit nummer 4 van start gaat, klaar moet staan in het
parc ferme. Dus niet dan pas al je spullen aan gaan trekken. Start je in rit 1 t/m 10 dan kun je je
meteen na het ophangen van de lijsten melden in het parc ferme.
Ben je te laat, mag je niet meer starten. Op sommige dagen wordt hier heel streng op gecontroleerd.
Naast de startheuvel wordt op een bord bij gehouden welke rit er op dat moment wordt gereden.
Hou ook elkaar goed in de gaten. Weet wie er bij jou in de manche zitten en wie er net voor je
moeten starten.

De Wedstrijd

Je eerste rit zal zijn in de eigen klasse. De volgende in de open klasse als je deze rijdt. Dit blijft de hele
dag zo om en om doorgaan. Als er veel deelnemers zijn zullen er na de 3 manches, halve of soms
zelfs kwart finales worden gereden. Houd de startlijsten in de gaten en informeer elkaar. In principe
gaan de beste 4 rijders door naar de (kwart- ,halve-) finale. Het kan voor komen dat er een
herkansing moet worden gereden. Wederom: houdt de lijsten in de gaten. Je bent als ouder zelf
verantwoordelijk voor het op tijd bij de start staan van je kind.
Soms kan het na de manches verwarrend zijn welke ritten er nu eerst worden gefietst en welke later.

manches eigen en open klasse

-

herkansingen eigen klasse/ open klasse (worden alleen gereden als er veel deelnemers zijn per
leeftijdsklasse)

-

kwart/halve finales eigen klasse afgewisseld met kwart /halve finale open klasse

-

A/B - finale eigen klasse

-

Finale open klasse

Bij twijfel over de startvolgorde kun je hiernaar informeren bij de man met de startlijsten in het parc
ferme. Heb je de finale (A of B) gereden in je eigen klasse en heb je de finale van de open klasse niet
gehaald, dan zit jouw racedag er helaas op. De races eindigen met de finales van de open klasse. (Let
op: hier is geen A of B finale)
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In principe is de volgorde:
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Als alle wedstrijden zijn gereden dan volgt er tenslotte nog de prijsuitreiking voor de winnaars in de
open klasse. (Wedstrijden in de eigen klasse tellen alleen voor het puntenklassement, hier worden
dus geen prijzen voor gegeven) Tussen 15.00 en 16.00 is de dag afgelopen.

Je zult merken dat gedurende de hele dag rennen en stilstaan elkaar
afwisselen. Bereid je hier op voor.
Ook belangrijk: er kan er maar eentje winnen. Zeker in het begin levert dit vaak frustraties op bij
jonge rijders. Vang je kind dan ook op na de wedstrijd. Spreek ze moed in. En wijs ze op de volgende
wedstrijd waarin ze het weer kunnen proberen.
Thuisgekomen kun je vaak al snel op www.bmxwest.nl de uitslag zien. Op www.bmxsport.nl kun je
vaak ook al dezelfde avond de foto's zien die Olaf van de Wijngaard tijdens de wedstrijd heeft
gemaakt.
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Namens het bestuur van FCC Barendrecht wensen we je een hele sportieve
dag
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