
OPROEP TOT AANMELDING NATIONALE KALENDER VELDRIJDEN 2017-2018 
 
Hierbij roepen wij organisaties op tot registratie van hun Nationale Veldrit of Jeugdveldrit in het 
seizoen 2017/2018. 
 
Kandidaten worden verzocht per omgaande doch uiterlijk vrijdag 14 april a.s. hun evenement  aan 
te melden (met opgave van 2 uitwijkdata!) via www.knwu.nl/mijnknwu.  

 
Evenementen van organisatoren die inschrijven na de deadline van 14 april zullen niet 
meegenomen worden in de conceptkalender.  
Evenementen waarvan de aanmelding na deze datum wordt ingediend,  
worden later toegevoegd op een dan nog beschikbare wedstrijddatum. 
 
Beheer wedstrijdadministratie 
 
Het is in eerste instantie van belang dat de betrokkene "namens een bij ons aangesloten organisatie" 
gemachtigd is om de wedstrijdadministratie te beheren.  
Indien dit nog niet het geval is dan adviseren wij hem of haar een e-mail te sturen met vermelding 
van de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer) t.a.v. het 
secretariaat van de bij ons aangesloten stichting of vereniging.   
Op basis hiervan kan deze de betrokkene toevoegen als lid, de inlogcodes toesturen (t.b.v. het 
activeren van het "mijnknwu" account) en hem of haar vervolgens machtigen om de 
wedstrijdadministratie te beheren (via de rubriek "medewerkers"). 
 
Het aanmelden van het evenement kan vervolgens uitsluitend op volgende wijze : 
 
De gemachtigde namens de organisatie dient vanuit zijn of haar homepage eerst in de linkerkolom  
de organisatienaam->evenementen aan te klikken.  
 
Vervolgens klikt u bovenaan het evenementenoverzicht op de link “nieuw evenement aanmelden”.  
 
Het “evenement mutatieformulier” verschijnt.   
 
Wij verzoeken u om hierbij achtereenvolgens de volgende gegevens in te vullen : 
 
- Naam evenement (graag de volledige naam invullen)  
- Plaats  
- District (hier s.v.p. het district selecteren waarin het evenement gehouden wordt). 
- Voorkeurs(start)datum  
- Voorkeurs(stop)datum 
- Uitwijkdata  
Attentie (!!) : Om de kalender te kunnen samenstellen, is het van belang dat er alternatieve 
data bij  ons bekend zijn, u dient hier dan ook 2 uitwijkdata op te geven om zodoende uw 
aanmelding in behandeling te kunnen nemen. 
- Aantal evenementdagen (aantal dagen waarop wedstrijden staan gepland) 
- Medeorganisator(en) (indien van toepassing) 
- Naam en e-mail adres “extra contactpersoon”  
  (t.b.v. wedstrijdgerelateerde correspondentie tussen uniebureau en organisatie)  
 
*** Onderaan onder de rubriek Categoriegegevens: dient u afzonderlijk de gewenste categorieën op 
te geven (telkens via de knop “wedstrijdcategorie toevoegen”) :  
 
  Het Categorie mutatieformulier verschijnt.               
- Discipline (keuze uit : aangepast wielrennen, baan, fietscross, mountainbike, veldrijden, weg) 
- Indeling (selecteren in uitrolmenu -> “Nationaal”);   
- Soort (selecteren in uitrolmenu -> “Nationaal”);                                   
- Categorie (selecteren in uitrolmenu);                  
- Categoriegerelateerde informatie ; indien van toepassing in te vullen achter 
“categoriegerelateerde aanvullingen” in het betreffende categoriescherm. 
 



Indien bekend bestaat de mogelijkheid om alvast de gegevens (zoals aanvangstijd, afstand, 
bijschrijven) t.b.v. de “evenementaanvraag” in te vullen. 
 
U bewaart de categorie-informatie door onderaan op de knop “OK” te klikken. 
 
Het “evenement mutatieformulier” verschijnt opnieuw. 
 
Indien bekend bestaat ook hier de mogelijkheid om alvast de gegevens (zoals start/finishplaats, 
permanence, was- en kleedgelegenheid, inschrijfadres) t.b.v. de “evenementaanvraag” in te vullen. 
 
U kunt ook alvast de aanmelding (met de ingevulde basisgegevens) versturen door het hokje achter 
“Verklaring organisator” aan te vinken en vervolgens onderaan op de knop “aanmelden” te klikken. 
Stap 1 van de registratieprocedure is hiermee afgerond. 
 
Indien een veld niet of onvolledig is ingevuld wordt dit ter plekke aangegeven met een “gele 
driehoek met uitroepteken” (na het aanklikken van de knop “bewaar of “aanmelden”). 
Zodra de aanmelding succesvol is, krijgt u een scherm te zien met de bevestiging hiervan.  
 
Nadat de “aanmelding” is bevestigd door de Consul (stap 2) wordt het evenement getoond in de 
wedstrijdkalender op www.knwu.nl/mijnknwu. Daarnaast volgt er een e-mail met informatie 
omtrent het Indienen van de “evenementaanvraag” (stap 3). Zodra de status van het evenement 
eenmaal “definitief” gemaakt is door de Consul (stap 4), kunnen wij m.b.t. jullie evenement 
overgaan tot :  

- verzending per nieuwsbrief aan de licentiehouders;  
- openstelling voor digitale inschrijving;  
- koppeling van de juryleden door de Consul; 
- beschikbaar stellen van de evenementvergunning via mijnknwu. 

 
De afdracht aan de KNWU voor het organiseren van een nationale veldrit in het seizoen  
2017-2018 bedraagt € 192,00 (inclusief afdracht buma en publicatiekosten).  
Aan het organiseren van een Jeugdveldrit zijn geen kosten verbonden. 
 
Hierbij de indeling van nationale veldritten op de internationale kalender en de diverse 
kampioenschappen 2017-2018: 
 
Veldrit                                    Datum  
Gieten      01-10-17 
Woerden      24-10-17 
’s-Hertogenbosch    28-10-17 
DK/RK Veldrijden    04-11-17 
EK Veldrijden Tabor (TSJ)   05-11-17 
Huijbergen     06-01-18 
NK Veldrijden Surhuisterveen  13-01-18 en 14-01-18 
Rucphen      27-01-18 
WB Veldrijden Hoogerheide   28-01-18 
WK Veldrijden Valkenburg   03-02-18 en 04-02-18 
NK Veldrijden Jeugd (NTB)   10-02-18   
Hulst           18-02-18 
 
De Jeugdwedstrijden beginnen in het weekend van 21 en 22 oktober en stoppen in het 
weekend van 10-11 februari. 
 
 
Wij zien uw aanmelding op bovengenoemde wijze met belangstelling tegemoet. 
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met coördinator Ad van Grootel via  
tel. 06-53258788, e-mail: ad@pakgro.nl 
 


