
Geachte verenigingen, belanghebbenden, 

 

Er gaat in 2011 gekeurd worden volgens het nieuwe gewijzigde BKF formulier (bijgevoegd). 

Belangrijke wijziging voor Nationale keuringen is de gewijzigde keuringstermijn: 

De banen die de wedstrijd na de zomervakantie hebben worden uiterlijk 5 maanden 
voor de wedstrijd gekeurd. De banen die voor de zomervakantie de wedstrijd hebben 
moeten uiterlijk voor 1 januari gekeurd zijn.  

Om er geen zoekplaatje van te maken heb ik getracht om kort en bondig de verschillen samen te 

vatten. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan verneem ik dat graag. 

 Wijzigingen BKF Versie 2011 1.1 19052010 

Pag. 2 Parc Fermé 

1e Parc Fremé mag van een tijdelijke constructie zijn. 

Tekst is vervangen door Indien tijdelijk, de constructie van dusdanige 
kwaliteit dat er geen lekkage e.d. kunnen ontstaan. 

Staan er toiletten binnen 40 m. wordt 100 m. 

Pag. 3 Startheuvel 

Breedte startheuvel, hek 8 m. + elke kant 1 m. # (banen na 01-01-2010) 

  Tekst over grip ondergrond en nat weer (beschildering) zijn samengevoegd 

  Vanaf draaipunt hek 4 meter wordt 1,75 m. schuin en 2,25 m. vlak. # 

  Waar staan de lichten is aangevuld met, op ± 15 m. 

Heeft het licht 4 led lampen komt te vervallen, staat ook bij Random-gate 
procedure. 

Pag. 4 Starthek 

  Breedte starthek is aangepast naar breedte gesloten starthek. 

Lengte fietsplatform komt te vervallen, staat nu bij startheuvel. 

Tekst over genoeg grip bij starten en bij nat weer zijn samengevoegd. 

Is het hek gesloten tussen de startplaatsen is vervallen, staat nu bij breedte 
starthek. 

Wordt er met voicebox gestart. is vervallen, staat nu bij Random gate 
procedure. 

Wordt er met random gestart  is vervallen, staat nu bij Random gate 
procedure. 

Pag. 6 Circuit 



Afstand tussen twee baanlengtes is vervallen, wordt een advies in document 
aanleg Fietscrossbanen. 

Afstand laatste hind. eerste stuk tot eerste bocht is vervallen. 

Afstand laatste bult tot finish is 10 m. i.p.v. 15 m. 

Toevoegen bij De volgende meet punten moeten worden aangehouden: 

6) Definitie wanneer een curve een bocht is indien de hoek groter is dan 45 
graden. 

Pag. 7 Circuit vervolg 

  Is er baanverlichting en functioneert deze voldoende is vervallen. 

Ook bij finishlijn! is vervallen. 

Hoeveel lux heeft de verlichting? 50 wordt minimaal 50 

Geen donkere vlekken in bochten en op af en oplopen van bulten komt te 
vervallen. 

Pag. 9 Algemeen 

  Is in zijn geheel vervallen. Wordt opgenomen in het lastenboek. 

  M.u.v.; 

  Is er genoeg ruimte voor hulpverleners naar baan 

  Kan de ambulance tot aan/op de baan komen 

  Is er een aparte EHBO ruimte 

  Kan de EHBO vanuit hun onderkomen makkelijk bij baan komen 

Is de baan overzichtelijk voor de Chief Commissaire 

Deze worden verplaatst naar het gedeelte Circuit. 

Pag. 10 Uitdaginggraad voor rijders 

  Er wordt een 4e regel toegevoegd n.l. Junior en Elite. 

 

Er blijft nog één punt over waar dispensatie op verleend kan worden. 

Breedte baan startheuvel naar eerste bocht  1 jaar (Afd.) 

Ter verduidelijking regel hekwerk: 

Het publiekshekwerk dient conform het WRF op 2 meter van het wedstrijdparkoers te 
staan. Wel is toegestaan dat op bochten gesloten bebording mag staan binnen de 2 
meter die te doel heeft om rijders te beschermen. Deze moet aan de bovenzijden 
voldoende beschermd zijn. 

  


