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Wat verandert er voor de fietscross in 2012? 

TARIEVEN 2012 
Via de nieuwsbrieven is u al duidelijk gemaakt dat de licentieprijzen voor 2012 verhoogd zijn. Verder is 
tijdens het Najaarscongres besloten om de eerder aangekondigde “Basislicentie” NIET in te voeren. Als 
compensatie hiervoor zal het basislidmaatschap in 2012 verhoogd worden naar € 7,50.  

LICENTIEAANVRAAG 2012 
In de licentieprocedure is niets veranderd ten opzichte van 2011. Ga naar www.knwu.nl log in met je 
‘gebruikersnaam’ en ‘wachtwoord’ en klik in de linkerkolom op de button ‘Licenties’ en klik vervolgens op 
‘licentie aanvragen’ en werk de procedure verder af.  

AANVRAAG STUURBORD 2012 
Ook deze procedure is niet veranderd ten opzichte van 2011.  
Stuurborden kunnen pas na 1 januari via de www.knwu.nl aangevraagd worden. 

HERZIENING TARIEVEN 2011 
Naar aanleiding van besluiten in het “Extra Congres van 12 oktober 2010” inzake “Herziening Tarieven 
2011” zijn vanaf 1 januari 2012 te volgende zaken veranderd voor het Fietscrossen; 

(De veranderingen inzake verplichte clubkleding en teamstructuren is voor de KNWU ingegaan op 1 
januari 2011. Voor Fietscross en Mountainbike was 2011 een overgangsjaar en gaan de verplichtingen per 
1 januari 2012 in. Daarmee is het een duidelijke en eenvoudig uitvoerbare regeling). 
 
VERPLICHT DRAGEN CLUBKLEDING 
Met ingang van 1 januari 2012 is het dragen van de verplichte clubkleding aangescherpt hetgeen dus ook 
van toepassing is voor het Fietscross (BMX) (zie ook artikel N 1.3.080.01). Het dragen van officieel 
geregistreerde club- of teamkleding geldt voor alle Nationale- en Internationale wedstrijden tenzij via 
UEC of UCI regelgeving anders is aangegeven. 
 
Uitgezonderd, van het verplicht dragen van clubkleding tijdens het Fietscrossen (BMX), zijn renners die 
deel uitmaken van een UCI BMX Team, Pro-tour, Pro-Continental, Continental, LST of Landelijk Team 
Fietscross (LTFX). 
Opmerking: opname in een Landelijk Fietscross Team is mogelijk vanaf 1 januari in het kalenderjaar dat 
een sporter minimaal 13 jaar is of wordt. 
 
Daarnaast kunnen uitsluitend Amateurs- (M/V) en Sportklasse(M) licentiehouders met hun vereniging 
overeenkomen om in eigen kleding of kleding van een individuele sponsor te rijden volgens de 
voorwaarden zoals in het reglement vervat. Concreet betekent dit dat de reclame niet in strijd met de 
wet etc. mag zijn. Zie verder de artikelen1.2.030 bis (UCI), N 1.3.047.01 & N 1.3.080.08. 
 
Iedere licentiehouder dient zich aan het verplicht dragen van clubkleding te houden. Gelet op artikel N 
12.11.040 punt 58 kunnen onderstaande sancties/straffen worden opgelegd ingeval de verplichting niet 
wordt nageleefd: 
Constatering foutieve kleding voor de start: Startverbod 
Constatering foutieve kleding tijdens de wedstrijd; 

1e overtreding €   60,00 
2e overtreding €   90,00 
3e overtreding € 180,00 
Melding na afloop door clubbestuur: Idem als 2 

 
SPONSORUITINGEN 
Privé sponsoruitingen op het clubshirt zijn mogelijk indien de fietscross vereniging dat toestaat.  
De ruimte hiervoor is vergelijkbaar met de sponsorruimte op het “oranje” WK-shirt zoals staat beschreven 
in Artikel 6.8.024 van het KNWU reglement TITEL VI: FIETSCROSS (BMX): 

o Een rechthoek met een hoogte van 10 cm en een breedte van 30 cm aan de voor- en achterkant van 
de trui. 

o Een 9 cm brede baan aan de zijkant. 
o Een 5 cm brede baan op de schouder. 
o Het logo van de fabrikant van de kleding mag slechts eenmaal op iedere trui zichtbaar zijn en mag een 

maximale omvang hebben van 25 cm2 (5 x 5 cm). 

Bovenstaande geeft de maximale ruimte aan. De vereniging mag dit beperken. Bijvoorbeeld door 
alleen de aangegeven ruimte op de schouder vrij te geven.  
 



  Pagina 2 van 3 

Aan de overige kleding, zoals broeken of helmen, worden geen aanvullende verplichtingen gesteld.  
 
SPONSORS 
Via de vereniging 
Door de verplichtstelling van het rijden in clubshirts wordt een investering in de vereniging beter 
zichtbaar bij de uitoefening van de wedstrijdsport. 
De vereniging is vrij om afspraken te maken met sponsors. Voor een clubsponsor wordt geen aanvullende 
afdracht gevraagd, dit zit in de aansluitkosten verwerkt. 
 
Via een officieel team 
Door sponsoring van een Landelijk Fietscross Team (LTFX) heeft een sponsor de mogelijkheid om op 
landelijk niveau actief te zijn. In een LTFX mogen rijders worden opgenomen die in een kalenderjaar 
minimaal13 jaar zijn of worden. LTFX leden rijden in teamkleding en zijn vrijgesteld van het rijden in een 
clubshirt. 
De KNWU verlangt dat teams een bij haar organisatie aangesloten rechtspersoon zijn teneinde eventuele 
problemen zoals aansprakelijkheid te voorkomen. De meest geëigende vorm hiervoor is het aansluiten als 
een Stichting. Een bij de KNWU geregistreerd team dient voor het aansluiten als Stichting geen aparte 
afdracht aan de KNWU te doen. 
 
De vaste afdracht in 2012 voor een LTFX bedraagt € 513,-. Per teamlid is de aanvullende afdracht € 103,-. 
Voor UCI Fietscross Teams zijn de afdrachten aan de KNWU in 2012; Teamaansluiting € 1025,- en per 
renner € 154,- (dit los van de afdrachten die men aan de UCI dient af te dragen) 
 
Van een LTFX wordt een gestructureerde aanpak (denk aan teammanager, financiën en een gediplomeerde 
trainer) verlangd, wat de sponsor meer zekerheid biedt dat het geïnvesteerde geld “goed” wordt gebruikt 
en daarmee ten goede komt aan de prestaties van de teamleden en de uitstraling van de sponsor. 
 (Uitgebreide documentatie en aansluitformulieren hiervoor zijn op te vragen via fietscross@knwu.nl) 
 
Via een individuele sporter 
Het blijft mogelijk om een sporter individueel te steunen. 
 
Deze sponsoring komt veel voor en wordt vaak ingezet om de kosten (deels) te dekken van het deelnemen 
aan grote evenementen en/of het fietsonderhoud. Veelal vindt deze sponsoring plaats binnen het 
persoonlijke netwerk (ouders/familie/vrienden/bekenden/werkgever), waarbij de belangrijkste redenen 
van de sponsor van persoonlijke aard zijn en het creëren van (grote) naamsbekendheid minder belangrijk 
is. 
 
De sporter kan deze sponsoring tijdens wedstrijden in ieder geval nog steeds via de fiets, crossbroek en 
helm uitdragen. 
Buitenom de wedstrijden, bijvoorbeeld via de media, is de rijder vrij in zijn sponsoruitingen. 
 
Als de fietscross vereniging dit toestaat is er ruimte voor privé sponsoren op het vanaf 2012 verplichte 
clubshirt. 
De ruimte hiervoor is vergelijkbaar met de sponsorruimte op het “oranje” WK-shirt zoals staat beschreven 
in Artikel 6.8.024 van het KNWU reglement TITEL VI: FIETSCROSS (BMX): 

o Een rechthoek met een hoogte van 10 cm en een breedte van 30 cm aan de voor- en achterkant van 
de trui. 

o Een 9 cm brede baan aan de zijkant. 
o Een 5 cm brede baan op de schouder. 
o Het logo van de fabrikant van de kleding mag slechts eenmaal op iedere trui zichtbaar zijn en mag een 

maximale omvang hebben van 25 cm2 (5 x 5 cm). 

 
Bovenstaande geeft de maximale ruimte aan. De vereniging mag dit beperken. Bijvoorbeeld door 
alleen de aangegeven ruimte op de schouder vrij te geven.  
 
Individueel Prof-B 
Daarnaast is er nog de mogelijkheid om een Professional-B licentie aan te vragen. Om hiervoor in 
aanmerking te komen dient een arbeidscontract overlegt te worden als Fietscrosser waarin aangegeven is 
dat men minimaal 60% van het minimum loon verdient. De erkenning als privé sponsor in 2012 is € 1.025,- 
daarnaast zijn de kosten voor een Professional-B licentie in 2012 € 420,-. Voor verdere vragen en 
voorwaarden voor een dergelijke licentie vragen wij u contact op te nemen met licenties@knwu.nl 
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Goedkeuring clubshirts 
Een model van het Clubshirt kan ter goedkeuring per mail verstuurd worden aan 
jolanda.verhoog@knwu.nl. Zij zal zo snel mogelijk uitsluitsel geven over het aangeboden shirt. 
 
Indien een club geen “eigen” shirt heeft dan dienen de sporters van deze vereniging rijden in een neutraal 
of fantasie shirt, beiden zonder sponsoruitingen. 
 
 
 
 
 
 


