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NFF DISTRICT OOST 
 

 
Datum:   3 maart 2015 

Algemeen regionale afspraken, district Oost 

Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. 

  

Wedstrijd reglement  
In het algemene deel van dit reglement zijn bepalingen opgenomen die zowel voor de eigen klasse als de open klasse 

van toepassing is.  

1. De bepalingen uit het NFF wedstrijdreglement zijn, mits in dit reglement een nadere omschr ijving is 
opgenomen, onverkort van kracht. Hieronder volgen een aantal artikelen met enige toelichting en/of 
afwijkingen die betrekking hebben op ons district. 

a) Artikel 4 lid 1 Om deel te kunnen nemen in het district moet de rijder beschikken over een NFF licentie 

van een club binnen het district waar de wedstrijd voor bedoeld is. 

b) Artikel 4a Afwijkend, zie dit reglement. 

c) Artikel 5 De clubs hebben ook de verplichting de informatie vanuit en/of betreffende het district 

kenbaar te maken binnen de vereniging. 

d) Artikel 6 District wedstrijden kennen geen boete systeem. 

e) Artikel 7 Voor de district serie vind er geen restitutie van inschrijfgeld plaats.  

f) Artikel 8(a) Afwijkend, zie dit reglement. 

g) Artikel 9 Afwijkend, zie dit reglement. 

h) Artikel 10 Afwijkend, zie dit reglement 

i) Artikel 10a Afwijkend, zie dit reglement 

j) Artikel 10b Niet van toepassing voor district wedstrijden 

k) Artikel 10d Voor district wedstrijden worden deze in de voorjaarsvergadering van het district bepaald. 

l) Artikel 11 lid 5 In het district mogen rijders t/m 12 jaar niet fietsen met click pedalen (conform landelijke 

regel). 

m) Artikel 15 Het district kent geen trainingsblokken 

n) Artikel 23 Een starter word ook gezien als baancommissaris (ook landelijk)  

o) Artikel 24 Baancommissarisdag geldt ook voor het district, deelname aan een 

baancommissarissendag is drie jaar geldig. Het aantal benodigde baancommissarissen 

staat aangegeven in het baankeuring document. 

p) Artikel 25a Niet van toepassing voor district. 

q) Artikel 26 Het minimaal aantal benodigde EHBO mensen ligt vast in het baankeuring document. 

r) Artikel 28 Binnen het district zal de trackmanager de organiserende vereniging en het district bestuur 

informeren. 

Het district reglement is gebaseerd op het NFF wedstrijdreglement zoals per 17 april 2012 is 
opgenomen op de NFF website. 

 

2. Ten aanzien van de algemene veiligheid tijdens de wedstrijden zijn de volgende afspraken gemaakt.  

a) Er dient een baankeuring document aanwezig te zijn dat niet ouder is dan drie jaar. Tevens 
dient de baankeuring opnieuw uitgevoerd te worden als de baan significant gewijzigd is. Voor 
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kleine wijzigingen die niet van invloed op de veiligheid zijn, dit ter beoordeling van de club zelf, 
is een nieuwe baankeuring niet nodig.   

b) Als baankeuring document kan gebruik gemaakt worden van de laatste keuring voor een 
nationale wedstrijd. Indien deze niet meer voldoet (te oud of ingeval er wijzigingen aan de baan 
zijn doorgevoerd) dient de baan door de regionale baankeurders gekeurd te worden.  

c) Tijdens de wedstrijd dient de club zich te houden aan de gemaakte afspraken in het 
baankeuring document die direct met de baan en de wedstrijd zelf te maken hebben. Het baan 
keuring document moet ter inzage beschikbaar zijn op de wedstrijddag. 

d) “Secundaire” eisen uit het baankeuring document moeten naar redelijkheid opgevolgd worden. 
Voorbeeld: indien het een baankeuring document betreft dat opgesteld is voor een nationale 
wedstrijd hoeft niet te worden voldaan aan het aantal aangegeven toiletten en er kan ook met 
minder parkeerruimte volstaan worden.  

e) Het aantal en de posities van de baancommissarissen en EHBO medewerkers dient ingevuld te 
worden zoals omschreven in het baankeuring document. 

3. Er wordt niet op sterkte maar op leeftijdsindeling gereden, r ijders kunnen op eigen verzoek in een 
hogere leeftijdsklasse worden ingedeeld. Hiertoe wordt hun leeftijd, voorafgaand aan de inde ling, 
verhoogd.  

a) De leeftijd wordt met 2 jaar verhoogd.  

b) Uitkomen in een hogere klasse geldt automatisch voor Eigen Klasse en Open Klasse. 

c) Verzoeken tot aanpassing kunnen alleen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk 14 dagen voor 
aanvang van de eerste wedstrijd van een district periode. 

d) Voor de aanvraag kan alleen gebruik gemaakt worden van het district formulier, deze dient 
uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de eerste wedstrijd uit de periode in bezit te zijn van het 
district (oost@fietscross.org) en de wedstrijdcoördinator (rieksdubbink@hotmail.com). 

e) Indien een klasse op de eerste wedstrijddag van een serie anders dan gebruikelijk ingedeeld 
word bestaat er wel de mogelijkheid om een leeftijdsklasse zwaarder te fietsen.  

4. Trackmanagers (TM) binnen het district. 

De district wedstrijden staan op de wedstrijddag onder leiding van een regionale trackmanager. De 
trackmanager dient, in samenwerking met o.a. de organiserende vereniging, jury en EHBO voor het 
goede verloop van de wedstrijddag te zorgen. Naast de regionale trackmanagers kennen we de 
reserve TM van de clubs. 

a) (Reserve) TM in het district moeten in bezit zijn van een geldig baancommissaris certificaat. 

b) Het district wenst te beschikken over vijf regionale TM. 

c) Iedere club wijst een reserve TM aan die in geval van nood de rol van de regionale TM kan 
overnemen. 

d) Het is de TM toegestaan om na de districtwedstrijd naar huis te gaan. De open klasse zal 
dan verreden worden onder toeziend oog van de reserve TM. Dit wordt wel van te voren met 
de reserve TM overlegd. 

5. Juryleden binnen het district 

Met betrekking tot de jury word er onderscheid gemaakt tussen binnen jury en buiten jury. Het 
verwerken van de wedstrijd uitslagen in de systemen vind plaats door de binnen jury. Afgesproken 
is dat iedere club minimaal één binnen jury lid levert voor het district. Tot de buiten jury behoren de 
lijnjury en de DNS functionaris, deze functies worden op de wedstrijddag door de organiserende 
vereniging ingevuld.  

6. Ingaande 2013 wordt er op de eerste wedstrijddag per leeftijdsklasse bepaald of er met 8 of 6 rijders  
aan de plank gestart wordt. In de Open Klasse wordt er gestart met 8 rijders aan de plank..  

7. Jurering wedstrijden 

Jurering vind plaats via het programma gemaakt door Michel Schaart, “Bam BMX juryprogramma”. 
Zie hiervoor aparte gebruiksaanwijzing BAM juryprogramma, laatste versie.  

mailto:rieksdubbink@hotmail.com
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Wedstrijd reglement districtwedstrijden Oost, Eigen Klasse (EK) 

8. Het wedstrijd verloop van de eigen klasse is als volgt: er worden 3 manches verreden, hierna 
volgende diverse finales (kwart, half, finale of 4e (finale) manche.  

9. De eigen klasse is een competitie over 4 wedstrijden. Voor deze competitie kunnen in vijf 
wedstrijden punten worden behaald. 

10. De leeftijd op eerste wedstrijddag van de 1e serie (district A1) is bepalend voor de indeling voor de 
gehele competitie.  

11. De leeftijd op eerste wedstrijddag van de 2e serie (district B1) is bepalend voor de indeling voor de 
gehele competitie.  

12. Leeftijdsklassen: 

De klasse indeling tijdens de district wedstrijden is op leeftijd. De hieronder genoemde indeling is de 
basis indeling voor het rijden van de wedstrijden. Afhankelijk van het aantal rijders in een klasse 
kunnen er klassen samengevoegd worden door de wedstrijdcoördinator. Tevens bestaat de 
mogelijkheid dat de wedstrijd coördinator met de leeftijdsgrenzen van de klassen schuift om tot een 
evenwichtige indeling van het aantal rijders per klasse te komen. 

a) 20” Jongens & Meisjes leeftijdsklasse 4 en 5 jaar: Vanwege het aantal deelnemers vormt deze 
groep meestal een eigen klasse. Bij voldoende deelnemers zal deze klasse gesplitst worden. 

b) 20” Jongens: de leeftijden van 6 t/m 14 crossen ieder in hun eigen leeftijdsklasse, vervolgens de 
klasse 15 ~16 en daarna 17+. 

c) 20” Meisjes: Bij de meisjes worden er steeds twee leeftijdsjaren samengevoegd tot een klasse: 
6-7, 8-9, 10-11, 12-13 en 14+. 

d) CR Jongens: leeftijden 4 t/m 12, 13 t/m 17, 18 t/m 39,  40+.  De meest waarschijnlijke indeling 
op dit moment is 37- en 38+ (gebaseerd op aantal rijders in district).   

e) CR Meisjes: leeftijdsklassen 24-  en 25+.  

f) Als meisjes bij jongens ingedeeld worden zal hun leeftijd, voor de indeling, standaard met 1 jaar 
worden verlaagd (zo zullen 6 jarige meisjes dus bij de groep van 4 en 5 jaar komen te rijden). 

g) De landelijke regel dat er in een (samengevoegde) klasse minimaal 7 rijders moeten starten is 
in het district niet van toepassing. Bijvoorbeeld bij de 4 en 5 jarigen (jongens en meisjes) en de 
cruiser klassen zijn er wel eens minder rijders. Een minimum van drie is het uitgangspunt. 

h) De samenvoeging van de klasse meisjes 12-13 is een vaste klasse binnen het district. 
Aangezien het geen uitzondering betreft mag er door de meisjes van 12 niet met clicks gereden 
worden.  

13. Puntentellingen: 

a) Manches:  1e = 8 punten, 2e = 7 punten, 3e = 6 punten, 4e = 5 punten, 5e = 4 punten,  

  6e = 3 punten, 7e = 2 punten en 8 = 1 punt. 

b) Finale:   1e = 16 punten, 2e = 14 punten, 3e = 12 punten, 4e = 10 punten, 5e = 8 

   punten, 6e = 6 punten, 7e = 4 punten, 8e = 2 punten. 

c) 4e Manche:  In geval van een 4e manche tellen dezelfde punten als in een finale.  

d) ½ Finale:  Rijders die afvallen in de ½ finale krijgen hiervoor 1 punt. 

e) Bonuspunten: De bonuspunten zijn per 2014 afgeschaft. 

f) Schrapresultaat: Voor de einduitslag van de competitie tellen de beste vier uitslagen. In het 
geval van 5 gereden wedstrijd, wordt de wedstrijd met de minste punten 
geschrapt. 

g) Gelijke stand: Bij een gelijk aantal punten in de eindklassering wint degene met: 

o De meeste 1e plaatsen in de finales, indien nog gelijk dan: 

o De meeste 1e plaatsen in de manches, indien nog gelijk dan: 

o De hoogste klassering in de finale van de laatste districtwedstrijd. 
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14. Inschrijfgeld 

a) Het inschrijfgeld bedraagt per serie, ongeacht aan hoeveel wedstrijden word deelgenomen, 10 
euro. Rijders die in twee klassen rijden (20” en cruiser klasse) betalen twee maal het inschrijf 
bedrag.  

b) De inschrijfgelden worden in het geheel afgedragen aan het district. 

c) Kort na de laatste wedstrijd van een serie ontvangen de clubs van de regionale 
penningmeester een factuur, ter voorkoming van administratie kosten ( 5,- euro) dient deze 
binnen 14 dagen voldaan te worden. 

15. Prijzen 

a) Aan het eind van een competitie serie ontvangen de rijders een beker voor de behaalde 
klassering. Voorwaarde is wel dat aan minimaal vier wedstrijden is deelgenomen. 

b) De bekers worden aangeschaft en betaald door het district. 

16. Aanmelden 

a) Aanmelden van rijders dient vooraf plaats te vinden, uiterlijk op woensdagavond voorafgaande 
aan een wedstrijd voor 23:59 uur. 

b) Aanmelden gaat middels het versturen van een e-mail.  

c) Aanmeldingen worden door de wedstrijdsecretariaten van de clubs doorgegeven, persoonlijke 
aanmeldingen zijn niet mogelijk. Iedere club dient het aanmelden van de individuele leden bij het 
eigen wedstrijd secretariaat zelf te regelen. 

17. Op de wedstrijddag dient een clubvertegenwoordiger de aanmeldingen tussen 9:00 en 9:30 bij de 
organiserende club te bevestigen. 

18. De training voor een wedstrijd duurt van 09:00 tot 10:45 (vanaf 10:30 wordt het parc fermee leeg 
gestart). De organiserende vereniging mag, als er toestemming van de trackmanager verkregen is, 
een training eerder laten beginnen. 

19. De aanvang van de wedstrijd is om 11.00 uur. 
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Wedstrijd reglement Open Klasse Oost (OK) 

20. Het wedstrijd verloop van de open klasse is als volgt: er worden 3 manches* verreden, hierna 
volgende diverse finales (kwart, half, finale of 4e (finale) manche. Op de laatste wedstrijddag van 
een serie vindt er geen open klasse wedstrijd plaats. 

21. De leeftijd op de wedstrijddag is bepalend voor de indeling in een klasse.  

22. Leeftijdsklassen: 

a) Jongens en meisjes rijden gezamenlijk. 

b) 20” : Er worden twee leeftijdsjaren samengevoegd tot een klasse: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 
14-15  daarna klasse 16+ (in totaal 7 klassen) 

c) CR : Een klasse ongeacht leeftijd en geslacht (open cruiser klasse). 

d)  Van de meisjes zal de leeftijd, voor de indeling, standaard met 1 jaar worden verlaagd.  

23. De rijders zijn vrij in hun keuze om in de open klasse te starten in de 20” klasse, cruiser klasse of 
beide klassen.  

24. Puntentelling: 

a) Manches:  1e = 1 punt, 2e = 2 punten, 3e = 3 punten, 4e = 4 punten, 5e = 5 punten, 6e = 6 
punten, 7e = 7 punten en 8e = 8 punten. De crossers met het kleinste aantal punten gaan door 
naar de finale ronden. 

b) Finales: Afvalsysteem 

25. Puntentelling cruisers: De open cruiser competitie over het hele jaar is per 2014 afgeschaft.  

26.  Inschrijfgeld 

a) Voor deelname aan de open klasse is inschrijfgeld verschuldigd. Indien een rijder start in zowel 
de 20” als cruiser klasse betaalt hij/zij tweemaal het afgesproken bedrag. 

b) De ontvangen inschrijfgelden komen geheel ten goede van de organiserende vereniging.  

27. Prijzen:  

a) In iedere klasse is er per wedstrijd een beker voor de nummers 1, 2 & 3. 

b) De bekers voor alle klasses worden aangeschaft door het district, de  organiserende vereniging 
dient de kosten van de bekers aan het district te vergoeden.  

c) De prijsuitreiking dient zo spoedig mogelijk na de finale ritten en vaststelling van de uitslag door 
de jury plaats te vinden. 

28. Het aanmelden van rijders voor de open klasse dient op de wedstrijddag tussen 9:00 uur en 11:00 
uur plaats te vinden, het inschrijfgeld dient tegelijkertijd te worden voldaan aan organiserende 
vereniging. De standaard lijst dient hiervoor gebruikt te worden. 

29. De open klasse start aansluitend aan de district competitie (eigen klasse). Er is geen separate 
training voor de open klasse. 

30. Afgesproken / overeengekomen bedragen: 

a) Inschrijfgeld 2 euro per klasse. 

b) Bekerseries acht maal 12 euro, in totaal 96 euro. 
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Overige & algemene afspraken wedstrijden 

31. Dave van Gemert zal als fietsenmaker aanwezig zijn bij alle districtwedstrijden, met uitzondering 
van de wedstrijden in Hengelo (i.v.m. eigen sponsorcontract). Aanwezigheid van andere 
fietsenmakers/verkopers geschiedt in overleg met Dave.  

32. De clubs dienen wijzigingen in de bestuurssamenstelling, wedstrijdsecretariaat en andere relevante 
zaken met betrekking tot het district door te geven via het district mail adres oost@fietscross.org  
(o.a. verwerking in district regels). Let op, doorgeven aan NFF (landelijk) is niet voldoende. 

33. Toewijzing district wedstrijden 

a) Voor het toekennen van de districtwedstrijden is geen vast schema. De wedstrijden worden 
door het district bestuur toegekend. Normaal zal iedere club minimaal één district wedstrijd 
per jaar organiseren. 

b) Voor de najaarsvergadering zal een “concept” kalender opgesteld worden, de clubs kunnen 
dan hun eventuele voorkeur aangeven. Als er na de Federatieraadsvergadering geen 
wijzigingen zijn in verband met de nationale wedstrijden is de kalender automatisch 
bekrachtigd. Als er wel wijzigingen zijn zal het bestuur in overleg met de clubs de kalender 
aanpassen. 

c) De clubs hebben de verplichting om op de overeen gekomen dag de wedstrijd te 
organiseren. Indien de club hiertoe niet in staat is zijn er twee mogelijkheden:  

a. De club probeert onderling te ruilen met een andere vereniging, indien de clubs 
onderling wensen te ruilen moet het bestuur hier vooraf zijn goedkeuring aan geven. 
Dit dient minimaal twee maanden voor de wedstrijddatum te gebeuren. 

b. De club geeft de wedstrijd terug aan het district bestuur, ook dit dient minimaal twee 
maanden voor de wedstrijddatum te gebeuren.  

34. Roken tijdens district wedstrijden is verboden op het cross terrein en het gebied aangewezen en 
toebedeelt aan rijders voor het in- en uit te rijden (dit kan dus buiten het cross terrein zijn). 
Uitzondering zijn de plaatsen die door de organiserende vereniging duidelijk zijn aangemerkt en 
aangegeven als rookzone(s). Van alle verenigingen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan 
de bekendmaking en handhaving van het overeengekomen rookbeleid. De organiserende vereniging 
zal er zorg voor dragen dat de speaker deze regel en de aangewezen rookzone(s) duidelijk kenbaar 
maakt.  

35. Tijdens de training en wedstrijd dient de EHBO de “EHBO lijst” in te vullen. De standaard landelijke 
lijst moet hiervoor gebruikt worden. Alleen de rijders die gevallen en behandeld zijn moeten op deze 
lijst vermeld worden. De clubs dienen dit zelf te regelen met de EHBO. Clubs die niet in het bezit 
zijn van de lijst kunnen die verkrijgen via Rieks. Na afloop van de wedstrijd dient de lijst bij EHBO 
coördinator (Hetty) of Rieks ingeleverd te worden.  

36. De DNS medewerker dient op de startheuvel te controleren of de rijders op de juiste plaats staan 
opgesteld aan de startplank. Tevens moet hij/zij controleren of alle rijders die op de startlijst staan 
ook daadwerkelijk starten. Als er een rijder niet start moet dit direct doorgegeven worden aan de 
jury (wellicht is hier extra loper voor nodig). 

 

 
  



 

Wedstrijdreglement en algemene afspraken van het district Oost 

Versie 2015 03-03-2015 

Blad 7 van 15 

 

 

Draaiboek tips voor organiserende verenigingen: 

In dit overzicht worden een aantal aandachtspunten voor de organiserende vereniging opgesomd.  

37. Zorg in het parc fermee tijdens de training voor 2 separate vakken voor de crossers t/m 7 jaar, dit 
naar ratio van het aantal deelnemers. Bijvoorbeeld op acht rijen in het parc fermee twee voor de 
jongere crossers. 

38. Beker uitreiking tijdens afsluitende wedstrijd. De beker uitreiking kost veel tijd, hier enkele tips voor 
de organiserende vereniging. 

a) Creëer voldoende ruimte voor crossers (publiek op voldoende afstand houden, dranghekken 
werkt beter als lint. Zorg ook voor voldoende loopruimte (heen & terug) voor degene die de 
bekers uitdeelt. 

b)  Leg van te voren nummers neer op de grond voor de behaalde positie, rijders staan dan direct 
op de goede plek, denk aan  nummer op karton  (vastprikken) of stoepkrijt op tegels.  Nummer 
aan het hek hangen kan ook. 

c) Zorg voor goede logistiek: 

o Aparte in en uitgang voor de crossers (en deze duidelijk kenbaar maken) 

o Looproute voor “beker uitrijkers”; zorg dat deze niet tegen elkaar in lopen.  

d) Controleer van te voren of de speaker op de plaats van de uitreiking goed verstaanbaar is. 

e) Laat de speaker de volgorde van uitreiking van te voren aangeven (en steeds de volgende 
klasse al waarschuwen / oproepen) 

f) Regel van te voren wie gaat helpen tijdens de uitreiking, hierbij kunnen ander clubs of district 
bestuur ook helpen. 

g) Bekers die niet afgehaald worden pas na afloop van de prijsuitreiking afgeven aan de 
clubvertegenwoordiger. 

h) Roep de volgorde van uitreiken (klassen) duidelijk om zodat de volgende klassen zich gereed 
kunnen maken. (als de prijsuitreiking in de nabijheid van het parc fermee is zouden de crossers 
zich hier alvast kunnen opstellen). 

i) Begin de prijsuitreiking met de jongste deelnemers en/of de meisjes (kleinere groepen). 

j) Een mogelijkheid is om de groepen zich te laten opstellen in het parc fermee.  
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Algemene afspraken district 

39. De leden (clubs) binnen hebben de verplichting de inhoud van dit reglement kenbaar te maken bij 
de leden van hun vereniging.  

40. Per 2014 zijn de districten Oost en Noordoost gefuseerd tot 1 district met de naam 'Oost'. 

41. District bestuur schema: 

a. voorzitter aftredend in najaar 2015, volgende periode 2016 t/m 2018 

b. secretaris aftreden in najaar 2016, volgende periode 2017 t/m 2019 

c. penningmeester aftredend in najaar 2016, volgende periode 2017 t/m 2019 

d. commissaris a) aftredend in najaar 2015, volgende periode 2016 t/m 2018 

e. commissaris b) aftredend in najaar 2017, volgende periode 2018 t/m 2020  

42. Financiën binnen het district. De inkomsten voor het district bestaan uitsluitend uit de inschrijfgelden 
van de eigen klasse wedstrijden tijdens de district competities. 

43. Kascontrole 

a) De kas zal door twee personen voorafgaand aan de voorjaarsvergadering gecont roleerd worden 
door de kascontroleurs. 

b) De kascontroleur functie loopt over een periode van drie jaar, waarvan het eerste jaar als 
reserve. 

c) Deze functie word beurtelings door een van de verenigingen ingevuld volgens een vast schema. 
In dit schema volgt iemand van de club (plaatsnaam) die alfabetisch volgt op de club (plaatsnaam) van 
de scheidende kascontroleur op. Tijdens de district vergadering in het voorjaar moet de club de 
naam van de nieuwe controleur door geven. 

44. Aanpassingen wedstrijdreglement en afspraken van de districten  

a) Grote inhoudelijke reglementswijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden na het verkrijgen 
van goedkeuring in de een van de district vergaderingen.  

b) Binnen het district heeft ieder lid (een vereniging of stichting die lid is van de NFF) een (1) stem. 
Aspirant leden van de NFF behorende bij het district hebben wel toegang tot de vergadering, 
doch hebben geen stemrecht. 

c) Stemmen geschiedt door middel van handopsteken of, in het geval er personen bij betrokken 
zijn, door middel van stembriefjes. Indien er na een stemronde geen uitslag is (gelijke stand) 
heeft het bestuur een beslissende stem. 

45. Voorstellen met betrekking tot reglement wijzigingen 

a) Het bestuur kan, in de district vergadering, voorstellen doen tot aanpassing van het inhoudelijke 
reglement en/of de afspraken. Ingrijpende veranderingsvoorstellen dienen in de agenda van de 
vergadering genoemd worden. 

b) Ieder lid (een vereniging of stichting die lid is van de NFF) die een aanpassing in het reg lement 
voorstelt dient dit schriftelijk, uiterlijk 1 maand voor de vergadering, in te dienen bij het district 
bestuur.  

c) Er worden jaarlijks minimaal twee district vergaderingen gehouden voorafgaand aan 
federatieraad vergaderingen. Extra vergaderingen kunnen worden gehouden op aangeven van 
het bestuur of indien vijf of meerdere leden dit nodig achten.  

d) Nadere uitleg, kleine aanpassingen of aanvullingen van het algemeen gangbare kunnen door het 
district bestuur rechtstreeks in het reglement opgenomen worden. Wijzigingen in het landelijke 
reglement zullen, voor zover van toepassing, ook op deze wijze verwerkt worden in de district 
regels. 
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Adressen district-bestuur: 

Voorz. Cencia Waaijenberg G.W.Spiegelstraat 11 7722 ST Oudleusen  0640504808 cenciawaaijenberg@hotmail.com 

Secr. Winanda Jansen Bremmelerstraat 5 8131 PK Wijhe  0649209554 oost@fietscross.org 

Penn. Rieks Dubbink Grotestraat 181 7441 GR  Nijverdal x 0613649922 rieksdubbink@hotmail.com 

Com. A Arjan Schepers Heuwkampstraat 4 7545 LK Enschede  0642235530 111mr.white@gmail.com  

Com. B Andre van de Heul Strubben 8 7921 ER Zuidwolde 0528-230816 0642034958 avdheul@home.nl 

 

E-mail adres voor alle district post Oost: oost@fietscross.org  

Functie’s binnen NFF landelijk bestuur 

Wedstrijdcoordinatie: landelijk & district Rieks Dubbink 

Baankeuring coordinatie: landelijk & district Rieks Dubbink 

Afgevaardigde landelijk bestuur:    Arjan Schepers 

 

 

Diverse functies binnen het district 

Trackmanagers: 

Afgesproken is dat we komen tot een vijftal district TM’s ( = groen) met daarnaast per club een reserve Trackmanager. In de 

lijst moeten de groene en gele hokjes derhalve gevuld zijn. 

DDV Andre v.d. Heul Strubben 8 7921 ER Zuidwolde 0528-230816 0642034958 avdheul@home.nl 

DDV Vacature      

HBG Hans Koenderink      

HGL Anco van den Berghe      

KZV Roelof Brakel Schutwijk 89 7891 TK   K’veen 0591-319093 0646552803 Brakel12@xs4all.nl 

NVD Harry Reimink 3e Kampsweg 23 7442 CC   Nijverdal 0548-611876  fam.reimink@kpnplanet.nl  

NVD Vacature      

OMN Vacature      

RLT Frank Maatman Biesterveldseweg 6 7433 RD Schalkhaar 0570-532339  mariet-maatman@hotmail.com 

RLT       

SBK Herman v.d. Kolk Beeklanden 28 7761 DL   S‘beek  0653893866 hjvdkolk@hotmail.com 

 Vacature      

 Vacature      

  

  

Rijdersraad: 

OMN Cencia Waaijenberg G.W. Spiegelstraat 11 7722 ST Oudleusen  0640504808 cenciawaaijenberg@hotmail.com 

 

 

Baankeurmeesters:  

Coord  Rieks Dubbink Grotestraat 181 7441 GR  Nijverdal X 0613649922 rieksdubbink@hotmail.com 

R + L Gerrie v.d. Kolk Flintenpad 73 7761 AR   S’beek 0524-532128 0634333592 gjamkolk1950@kpnmail.nl 

District Harry Reimink 3e Kampsweg 23 7442 CC   Nijverdal 0548-611876  fam.reimink@kpnplanet.nl  

 

  

mailto:rieksdubbink@hotmail.com
mailto:111mr.white@gmail.com
mailto:nffono@live.nl
mailto:fam.reimink@kpnplanet.nl
mailto:cenciawaaijenberg@hotmail.com
mailto:rieksdubbink@hotmail.com
mailto:gjamkolk1950@kpnmail.nl
mailto:fam.reimink@kpnplanet.nl
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District Juryteam leden 

Afgesproken is dat iedere club minimaal 1 binnen jurylid levert, de gele blokjes moeten zijn ingevuld 

Binnen jury NoordOost.  (coördinator NoordOost Rinie) 

DDV Wobby Dunnink Plevier 20 7951 VE   Staphorst 0522-464696  hdunnink@ziggo.nl  

DDV Inge Stoel Karelspad 28 7963 DK Ruinen 0522-471968 0655176632 inge@vanhaaster.nl 

OMN Vacature      

SBK Alie de Munnik ’t Rak 68 7761 GL   S’beek 0524-533471  aliedemunnik@home.nl  

HBG Vacature      

HGL Vacature      

NVD Rieks Dubbink Grotestraat 181 7441 GR  Nijverdal X 0613649922 rieksdubbink@hotmail.com 

NVD Yvonne Planting (coord.) Oudebornseweg 156 7556 GZ   Hengelo 074-2436782 0642228471 slijperij@home.nl 

NVD Danielle Lusseveld     daniellelusseveld@gmail.com  

NVD Marga Reimink 3e Kampsweg 23 7442 CC   Nijverdal 0548-611876 x fam.reimink@kpnplanet.nl 

RLT Petra van Essen    0613892256 LJEssen1967@kpnmail.nl  

 

Ervaren buitenjury leden (eventueel ook inzetbaar bij de andere clubs) 

DDV Wobby Dunnink Plevier 20 7951 VE   Staphorst 0522-464696  hdunnink@ziggo.nl  

DDV Caroline Kimmann Dedemsvaartsewg Z19 7775 AB  Lutten 0523-682069 0646634612 caroline@farmers4all.nl 

HBG Anja Hekman       

HGL       

KZV       

NVD       

OMN       

RLT Winanda Jansen Bremmelerstraat 5 8131 PK Wijhe  0649209554 jansenjhwh@hetnet.nl 

SBK Monique Scherpen De Mente 5 7761 BH   S’beek 0524-533712   

SBK Alie de Munnik ’t Rak 68 7761 GL   S’beek 0524-533471  aliedemunnik@home.nl  

 

Jury programma beheer 

NVD Albert Lusseveld       

NVD Bjorn Hoogland      

 

EHBO namenlijst 

Er is geen formele EHBO pool in het district, wel is Hetty Lusseveld aanspreekpunt. De mensen op deze lijst zijn 

in het bezit van een geldig EHBO diploma. 

DDV Arjan Klooster Rheezerend 27 7701 BC Dedemsvaart 0523-614622  j.a.klooster@home.nl  

DDV Henk Habers Noord Stegeren 5 7701 RS Dedemsvaart 0523-617198  henkriahabers@gmail.com 

KZV Miranda Heijnen Hoofdkanaal OZ 79 7881 CN E’compascuum 0591-532256 0638124903 h.heynen11@kpnplanet.nl 

NVD Hetty Lusseveld   0548-610073  hettylusseveld@12move.nl 

OMN Cencia Waaijenberg G.W.Spiegelstraat 11 7722 ST Oudleusen  0640504808 cenciawaaijenberg@hotmail.com 

RLT Frank Maatman Biesterveldseweg 6 7433 RD Schalkhaar 0570-532339  mariet-maatman@hotmail.com 

RLT Henk Tijssen    0629160682 h.tijssen@home.nl 

SBK Gerry van der Kolk Flintenpad 73 7761 AR   S’beek 0524-532128 0634333592 gerrievanderkolk@hotmail.com 

HGL en HBG regelen EHBO zelf. Andere clubs werken meer samen 

 

 

 

Bestuursgegevens verenigingen Oost 

mailto:hdunnink@ziggo.nl
mailto:aliedemunnik@home.nl
mailto:rieksdubbink@hotmail.com
mailto:daniellelusseveld@gmail.com
mailto:fam.reimink@kpnplanet.nl
mailto:hdunnink@ziggo.nl
mailto:caroline@farmers4all.nl
mailto:aliedemunnik@home.nl
mailto:j.a.klooster@home.nl
mailto:henkriahabers@gmail.com
mailto:gerrievanderkolk@hotmail.com
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Voorzitters verenigingen 

D’vaart Gina Wielink Moerheimstraat 154 7701 CK  Dedemsvaart 0523-617214 06-53177406 g.wielink@oegematransport.nl 

H’bergen vacant     dvohaaksbergen@gmail.com 

Hengelo Marcel Elsendoorn (ad 

i) 

Grimbergstraat 16 7557 JT   Hengelo 074-2422635 06-27883423 voorzitter@fcvhettwentseros.nl  

K’veen Jeroen de Geus Kloostermanswijk wz 

68 

7891 HH  Klazienaveen 0591-318824 06-23724074 voorzitter@rapidwheels.nl 

Nijverdal Adri Kuilder     voorzitter@lochsprinters.nl 

Ommen vacant     fhjaspers@hotmail.com 

Raalte Erik Bakker Kervel 9 8101 HE  Raalte  

 

06-23675275 bakkererik@live.nl 

S’beek Eric Meppelink  Beekpunge 33 7761 KA  Schoonebeek  06-20474386  voorzitter@thederrickcrossers.nl 

Secretariaten verenigingen (of NFF contact adres) 

D’vaart Wobby Dunnink Plevier 20 7951 VE  Staphorst 0522-464696 06-48963231 wdunnink@ziggo.nl 

H’bergen F.C.V.  DVO Geukerdijk 107 7481 CA  H’bergen AvanLeeuwen 06-50948800 dvohaaksbergen@gmail.com 

Hengelo Marc Wichems Valeriusstraat 40 7557 RZ  Hengelo 074-2773768 06-53946222 secretaris@fcvhettwentseros.nl 

K’veen      secretaris@rapidwheels.nl 

Nijverdal Ellen van Heun Rijssensestraat 218 7441 AM  Nijverdal 0548-616512  secretaris@lochsprinters.nl 

Ommen Peter Veenstra Zandmeerswijk 3 7926 TL  Kerkenveld  0528-362942  peter-janet-veenstra@hetnet.nl 

Raalte Astrid van der Beek Jan Schamhartstraat 16 8121 CP  Olst 0570-564591  amvanderbeek@ziggo.nl 

S’beek Sandra Bruins Stieltjeskanaal 97 7756 PC  S’kanaal 0524-517875 06-519551583 bruinshekman@gmail.com 

Penningmeester verenigingen 

D’vaart Janice Pappot Van Haeringenstraat 2 7701 CR  D’vaart 0523-616457 06-25324591 pappothl@hetnet.nl 

H’bergen F.C.V.  DVO Geukerdijk 107 7481 CA  H’bergen 0547-276850  cent-nagel@hetnet.nl 

Hengelo Marcel Elsendoorn Grimbergstraat 16 7557 JT  Hengelo 074-2422635 06-27883423 penningmeester@fcvhettwentseros.nl  

K’veen Henriette Bakker Beeklanden 34 7761 DI  Schoonebeek   06-13049137 penningmeester@rapidwheels.nl 

Nijverdal Rieks Dubbink Grotestraat 181 7441 GR  Nijverdal x 06-13649922 rieksdubbink@hotmail.com 

Ommen Annet Jaspers Fuut 27 7731 LM  Ommen 0594-454273 06-40275105 Marja.geertjan@kpnmail.nl 

Raalte vacant      

S’beek Sabrina Peters     penningmeester@thederrickcrossers.nl 

 

Wedstrijdsecretariaat 

D’vaart Monique Dunning Zwembadweg 30 7902 NZ   Hoogeveen 0528-233280 06-34775209 Allard33@home.nl 

H’bergen  Geukerdijk 107 7481 CA H’bergen   dvohaaksbergen@gmail.com 

Hengelo Simone Tilanus Fedde Schurerstraat 13 7552 MA Hengelo 074-291244 06-22469303 simone@fcvhettwentseros.nl  

K’veen Henriette Bakker Beeklanden 34 7761 DL Schoonebeek 0524-852263 06-13049137 clubvertegenwoordiger@rapidwheels.nl 

Nijverdal Rieks Dubbink Grotestraat 181 7441 GR  Nijverdal x 06-13649922 rieksdubbink@hotmail.com 

Ommen Cencia Waaijenberg G.W.Spiegelstraat 11 7722 ST Oudleusen  06-40504808 cenciawaaijenberg@hotmail.com 

Raalte Tamara Visser Severdinkstraat 9 7416 SH  Deventer  06-27471417 wedstrijdcrt@hotmail.com 

S’beek Henk de Jonge Nw A’damseweg 44 7761 PC S’beek  06-16316240 h.de.jonge38@home.nl  

 

Adressen landelijk-bestuur (alleen dagelijks bestuur): 

Voorz. vacant     voorzitter@fietscross.org 

Secr. Rob Waaijenberg Koolmeesstraat 1 7731 XK   Ommen 0529-456140  secretaris@fietscross.org 

Penn. Bennie Meinders Heerenland 20 26831   Wymeer  (D)   ‘06-19927288 penningmeester@fietscross.org 

      ledenadministratie@fietscross.org 

mailto:voorzitter@fietscrossvereniging-hettwentseros.nl
mailto:dvohaaksbergen@gmail.com
mailto:rieksdubbink@hotmail.com
mailto:dvohaaksbergen@gmail.com
mailto:rieksdubbink@hotmail.com
mailto:cenciawaaijenberg@hotmail.com
mailto:h.de.jonge38@home.nl
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Kascontrole district:  

 Kas van jaar 1
e
 controleur 2

e
 controleur reserve 

2007 Bert Bannink (NVD) Jurrien Schuitema (DDV) Bert v.d. Linde (OMN) 

2008 Jurrien Schuitema (DDV) Bert v.d. Linde (OMN)  Jowi Olthof (HBG) 

2009 Bert v.d. Linde (OMN) Jowi Olthoff (HBG) Math Vliegen (RLT) 

2010 Jowi Olthoff (HBG) Math Vliegen (RLT) Ingrid Krabbe (HGL) 

2011 Math Vliegen (RLT) Ingrid Krabbe (HGL) Sabrina Peters (SBK) 

2012 Ingrid Krabbe (HGL) Sabrina Peters (SBK) Klaas Snippe (KZV) 

2013 Sabrina Peters (SBK) Klaas Snippe (KZV) Monique Dunning (DDV) 

2014 Henriette Bakker (KZV) Monique Dunning (DDV) Andre Adolfs (HBG) 

2015 Monique Dunning (DDV)  Andre Adolfs (HBG) Yvonne Planting (NVD) 

2016 Andre Adolfs (HBG) Yvonne Planting (NVD) (OMN) 

 

Benaming onderdelen van een Fietscross baan 

 

Op een wedstrijddag kunnen delen van de openbare weg voor de crossers en ouders en/of 

begeleiders onder het districtreglement vallen. Denk hierbij aan de gebieden waar de crossers in- 

en uitrijden. Voorbeelden hiervan zijn de doodlopende weg bij de baan in Dedemsvaart, de 

toegangsweg naar de crossbaan in Ommen of de weg voor de crossbaan langs in Schoonebeek.  

Hiermee moet tijdens de uitvoering van de reglementen rekening gehouden worden.
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Volgorde nationale wedstrijden binnen het district 

 

Nederlands Kampioenschap Outdoor Nederlands Club Kampioenschap 

2008 Klazienaveen 2007 Schoonebeek 

2009 Raalte 2008 Nijverdal 

2013 Ommen 2012 Dedemsvaart 

2014 Nijverdal 2013 Haaksbergen 

2018 Schoonebeek 2017 Klazienaveen 

2022 Haaksbergen 2021 Hengelo 

2026 Dedemsvaart 2025 Ommen 

2030 Hengelo 2029 Raalte 

    

Als een club de wedstrijd niet kan/wil organiseren dan is de volgende club in het schema aan de beurt. De beurt van de club 

die niet wil/kan organiseren komt te vervallen en de andere clubs schuiven dan op. 

 

Volgorde provinciale wedstrijden binnen het district  

Groep C Groep D Groep E 

Drents Overijssels of streeknaam 

2008 Schoonebeek 2008 Ommen (ok) 2008 Hengelo (tk) 

26-09-09 Klazienaveen 18-04-09 Dedemsvaart (ok) 12-09-09 Haaksbergen (tk) 

09-10-10 Assen** 24-04-10 Kampen** (ok) 25-09-10 Nijverdal (tk) 

22-10-11 Schoonebeek 28-05-11 Raalte (ok) 08-10-11 Hengelo (tk) 

31-03-12 Klazienaveen 08-09-12 Ommen (sk) 20-10-12 Haaksbergen (ok) 

06-04-13 Assen** 21-09-13 Dedemsvaart (sk) 23-03-13 Nijverdal (ok) 

10-05-14 Schoonebeek 04-10-14 Raalte (sk) 26-04-14 Hengelo (ok) 

09-05-15 Klazienaveen 24-10-15 Kampen (ok) 25-04-15 Haakbergen (tk) 

10-09-16 Assen 19-04-16 Ommen (ok) 30-04-16 Nijverdal (tk) 

23-09-17 Schoonebeek 22-04-17 Dedemsvaart 09-09-17 Hengelo (tk) 

Gegevens deels uit NFF meerjaren wedstrijdkalender versie 1.0 d.d. 22 februari 2008 

 

  



 

Wedstrijdreglement en algemene afspraken van het district Oost 

Versie 2015 03-03-2015 

Blad 14 van 15 

 

 

District wedstrijd schema 

Jaar A-serie wedstrijd 1 t/m 6 B-serie wedstrijd 1 t/m 6 

2002 OMN SBK NVD RLT x*
0
  HBG DDV KZV DDV x*

0
  

2003 DDV OMN RLT SBK KZV NVD OMN HBG SBK HBG 

2004 KZV HGL DDV RLT NVD HBG SBK NVD*
1
 KZV OMN 

2005 HBG SBK NVD DDV OMN*
2
 OMN DDV HGL NVD*

3
 KZV 

2006 HGL KZV NVD DDV*
4
 SBK DDV HGL HBG OMN RLT 

2007 KZV*
5
 SBK*

6
 RLT NVD HGL*

7
 NVD HBG*

8
 OMN KZV RLT DDV*

7
 

2008 DDV HBG OMN RLT NVD OMN KZV DDV HGL SBK HBG 

2009*
9
 SBK RLT NVD OMN HGL KZV DDV NVD SBK HBG HGL OMN 

2010 HGL HBG RLT DDV KZV SBK HBG DDV NVD OMN SBK*
10

 RLT 

2011 RLT KZV NVD OMN HGL *11 KZV HBG SBK OMN DDV *11 

2012 SBK KZV DDV HGL NVD SBK RLT OMN HGL HBG 

2013 RLT HBG SBK NVD HGL DDV HGL RLT OMN KZV 

2014 RLT DDV NVD HBG OMN  DDV KZV HGL HBG SBK  

2015*
12 

HGL HBG SBK NVD RLT *12 OMN RLT KLV DDV NVD *12 

*
0 

In 2002 bestonden de series uit vier wedstrijden.  *
1 

Nijverdal i.p.v. Raalte (nw. baan niet gereed) 

*
2 

Ommen 2 maal laatste, 2004 verregend. *
3 

Nijverdal i.p.v. Raalte (nw. baan niet gereed)  

*
4 

Dedemsvaart i.p.v. Raalte *
5 

KZV i.p.v. SBK (door S’beek weg gegeven)  

*
6 

Door DVO terug gegeven aan district.  *
7 

DDV en HGL geruild i.v.m. nieuwe baan DDV 

*
8
 Extra ingelaste wedstrijd in serie voor HBG *

9
 Vanaf 2009 6 wedstrijden in de serie’s 

*
10

 SBK i.p.v. KZV  *
11 

Vanaf 2011 door toevoeging van de startrace 5 district wedstrijden. 

*
12 

 Vanaf 2015 afschaffing OK op laatste wedstrijddag, 

 organiserende vereniging laatste wedstrijddag krijgt een  

 dubbele wedstrijd in het lopende jaar. 

 

Andere jaarlijkse wedstrijden 

Openingswedstrijd Nijverdal  (eigen wedstrijd) 

Lichtwedstrijd  Schoonebeek (eigen wedstrijd) 

Enduro / Speedway Wisselend  
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Bijlage: wedstrijdkalender 2015 

 

  

 

Wedstrijdkalender 2015 
      

Datum Wedstrijd Plaats 
      

21-3-2015 Openingswedstrijd Nijverdal  

28-3-2015 Kamp. Van het Midden Nunspeet 

4-4-2015 District A1 Hengelo 

11-4-2015 District A2 Haaksbergen 

18-4-2015 Gelders Putten 

25-4-2015 Twents Haaksbergen 

2-5-2015 Vrij (1e weekend meivakantie) 

9-5-2015 Drents Klazienaveen 

16-5-2015 District A3 Dedemsvaart 

23-5-2015 NK Geldermalsen 

25-5-2015 NK Geldermalsen 

30-5-2015 District A4 Nijverdal 

6-6-2015 NCK Luijksgestel 

13-6-2015 District A5 Raalte 

      

29-8-2015 District B1  Ommen 

5-9-2015 

Kampioenschap vd 
Meijerij Berlicum 

12-9-2015 District B2 Raalte 

19-9-2015 Brabants Nuland 

26-9-2015 District B3 Klazienaveen 

3-10-2015 Veluws  Apeldoorn 

10-10-2015 District B4 Schoonebeek 

17-10-2015 Overijssels Kampen  

24-10-2015 District B5 Nijverdal 

31-10-2015 Lichtwedstrijd Schoonebeek 

. 

* Haaksbergen krijgt de districtwedstrijd in de week voorafgaand aan hun nationale wedstrijd. 


