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1. Introductie 
BMX Club Circuit Zolder en Circuit Zolder hebben de eer u voor de 2de maal in haar clubgeschiedenis 

te verwelkomen op de UEC BMX European League Rounds 1 & 2. Na de succesvolle editie van 2011, 

is onze enthousiaste BMX club er opnieuw in geslaagd om de kick-off van het Europees BMX- seizoen 

naar België te halen. 

Deze club die ontstaan is in 2008, ligt in het hartje van de super competitieve race omgeving van 

Circuit Zolder. In 1963 zag deze 4km race track het licht en vierde in 2013 nog haar 50ste verjaardag.  

Sedert die datum hebben er tal van auto, motor en truck wedstrijden plaats gevonden. Van Formule 

1 tot FIA GT1, dit allemaal in de tuin van onze BMX club.  

Maar ook tal van wielerevenementen werden georganiseerd op het domein van Circuit Zolder, zoals 

het WK op de weg in 2002 en het WK Cyclocross in datzelfde jaar. Wist je zelf dat de allereerste 

wedstrijd die ooit op het circuit plaats vond een wielerwedstrijd was? Zo behoort er sinds 2008 tot 

ons wielerverhaal nu ook een BMX club. Die de grootste BMX Club van België is met 180 

wedstrijdlicentiehouders. Tevens is ook de Lotto BMX-Track van onze clubk de vaste trainingslocatie 

van de Nationale Ploeg BMX.  

 

 

 

 



 

2. De grote Europese test van het WK-parcours 2015 
Sinds het binnenhalen van de organisatie van de UCI BMX World Championships 2015 naar Zolder, 

zijn we hard aan het werk om ons bestaande track te verbouwen tot een echte WK BMX outdoor 

track. De organisatie van het WK BMX koos daarom om het WK BMX parcours te laten bouwen door 

Pro-Tracks. Uniek, want de track is gebouwd door iemand van jullie, een ex-BMX Pro-rijder namelijk, 

Thomas Hamon. Hij begon direct na zijn sportieve carrière met zijn passie voor de BMX-sport door te 

geven. “ Elke BMX club groot of klein moet een degelijke BMX-track hebben, waarop ze veel kunnen 

leren”, is de visie van de voormalige Franse toprijder. Pro-Tracks heeft inmiddels 60% van het WK 

parcours gebouwd.  

Naast de BMX-track, is er ook in samenwerking met Mathieu Gijbels een 8m startheuvel gebouwd 

conform de UCI-normen met een UCI Pro-Gate straight 8 starthek. En is de 5m startheuvel met 

Bensink starthek ook al zo goed als klaar.  

Het EK BMX is dus de eerste grote test voor onze vernieuwde BMX-track. Op deze manier kunnen 

Europa ’s beste rijders, nationale coaches en publiek kennis maken met de toekomstige WK BMX-

track 2015.  

 
(track 5m/ 8m starting ramp Construction november 2013) 

 



 

3. Heusden-Zolder, Belgium 
Heuden-Zolder ligt in de Vlaamse Provincie, Limburg, op 10 min van Hasselt. De gemeente heeft 

31.565 inwoners. Ontstaan in 1977 door het samensmelten van de gemeenten Heusden en Zolder.  

In de jaren 1960 was er een groot probleem in de koolmijnen om arbeiders te vinden. Om dit 

probleem op te lossen werden buitenlandse arbeiders 

gemotiveerd om te emigreren naar deze regio, om er te 

werken in de mijnen. In 1992 sloot de laatste mijn zijn deuren. 

Zo is Heusden-Zolder op vandaag een gemeente met diverse 

culturen die in harmonie samenleven. Naast al dit moois, is er 

een prachtige natuur, mooi vijvers en oude kastelen. Het 

waterland “De Wijers” is zeker waard een bezoekje te 

brengen.  

Als je Heusden-Zolder in de lente in zijn volle bloei wil zien dan 

zijn de UEC BMX European League Rounds 1 & 2 zeker een 

aanrader.  

Meer informatie: www.heusden-zolder.be  

4. General Information 
Date rounds 1 & 2:  04-05-06 april 2014 
 
Address: 
Lotto BMX-track 
Race Track Circuit Zolder 
Terlaemen 30 
3550 Heusden-Zolder 
Belgium 
 
Contact Organisation:   
Circuit Zolder  
Gil De Vis 
Tel. 0032 11/ 85 88 74 
E-mail: info@BMXZolder.be   
Website: www.BMXZolder.be  
 
UEC event responsible: 
Jolanda Polkamp 
jolandapolkamp@gmail.com  
 
UEC Registration : 
René Nicolaes 
bmx.europe@orange.fr  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C9NxJ1KM5Y3M9M&tbnid=IaQm2PUQVfymkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotolucky.be/Foto's/Koolmijnen van Limburg/album/slides/Koolmijn Heusden-Zolder 17.html&ei=OkTyUtfgAcil0QWksoHYDQ&bvm=bv.60799247,d.ZGU&psig=AFQjCNG8qcXy2pRuWdRGi6TC__u0FhhNDg&ust=1391695257954442
http://www.heusden-zolder.be/
mailto:info@BMXZolder.be
http://www.bmxzolder.be/
mailto:jolandapolkamp@gmail.com
mailto:bmx.europe@orange.fr


 

BMX Club Circuit Zolder: 

Luc Willems  

vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@bmxzolder.be 

5. Locatie 
BMX Club Circuit Zolder ligt op het domein van Circuit Zolder. Het circuit ligt dichtbij 2 grote 
autosnelwegen: 4km van de E313 en 1.8km van de E314. 
Het is mogelijk om afrit 26 bis (Zolder Lummen / Circuit Zolder) te nemen op de E313. Of neem afrit 
24 (Circuit Zolder) op de E314. Volg daarna de eventsignalisatie “Welcome Center”.  

 

 
 

Vanuit ANTWERPEN: 

Vanuit Antwepren neem je de E313 richting Hasselt. Vanaf afrit 26bis volg je de wegwijzers Circuit 

Zolder en daarna de event signalisatie.  

 

 

mailto:info@bmxzolder.be


 

Vanuit BRUSSEL: 

Vanuit Brussel neem je de E40 richting Luik. In Leuven neem je de E314 richting Genk/Aken tot aan 

de afrit 27, Circuit Zolder. Vanaf dan volg je de wegwijzers Circuit Zolder en daarna de event 

signalisatie.  

Vanuit AKEN/GENK: 

Vanuit de richting Aken/Genk neem je de E 314 tot aan afrit 27. Vanaf dan volg je de wegwijzers 

Circuit Zolder en daarna de event signalisatie. 

6. Regels 
De UEC BMX European League 2014 is open voor elke rijder en voor alle landen. Als voorwaarde dat 

de rijder een nationale licentie heeft volgens de UCI-regels. Er is geen limit in het aantal rijders dat 

een land kan registeren.  

Deze wedstrijd wordt verreden onder de UEC 2014 reglementen. Championship rijders kunnen UCI-

punten scoren voor hun landenranking voor de UCI BMX World Championships 2014 in Rotterdam.  

Omdat Zolder een 8m en 5m startheuvel heeft zullen de Championship categorieën (junior men, 

women en elite men, women) starten op de 8m startheuvel (Pro-Gate starthek). En zullen de 

Challenge categorieën alsook de cruisers starten op de 5m startheuvel (Bensink starthek). 

7. Registratie deadline rijders 
Alle registraties en betalingen voor de rijders verlopen via jullie eigen nationale BMX federatie. Om 

op deze manier een gecoördineerde registratie en betaling te hebben.  

Rijders die registreren na de deadline, zullen dubbel inschrijvingsgeld betalen.  

De nationale federaties moeten hun registraties mailen naar: bmx.europe@orange.fr  

Betaling van registratie door de Nationale federaties op volgend rekeningnummer van Circuit Zolder: 

Circuit Zolder rekeningnummer: 335-0340431-07  
IBAN: Be 74 3350 3404 3107 
BIC: BBRUBEBB200 
 
Of aan het Welcome Center (zie bijlage) bij de registratie.  
 
Wij vragen om problemen te vermijden dat elke Chef D’équipe ervoor zorgt dat er een 

bankuittreksel (vraag dit aan jouw federatie), wanneer de betaling is overgebracht via 

bankoverschrijving, neemt dit mee bij het afhalen van de rijderspakketten in het Welcome Center. 

Dit om eventuele problemen te vermijden.  

mailto:bmx.europe@orange.fr


 

8. Openingsuren accreditatie center (Welcome Center) 

Date Open Closed  

Friday 4th April From 12.00 h (noon) at 22.00 h 

Saturday 5th April From 7.00 h at 19.00 h 

Sunday 6th April From 7.00 h at 15.00 h 

 
 
 

9. Inschrijvingsgeld 

Classes Saturday Sunday 
challenge classes & Cruisers € 27,00 € 27,00 

Junior classes € 35,00 € 35,00 

Elite Classes € 57,00 € 57,00 

10. Categorieën  

Championship classes (8m starting ramp) Challenge classes (5m starting ramp) 
Junior women / Junior men (17 & 18 jaar) Girls 8 jaar en jonger, 9/10 , 11/12 , 13/14 , 

15/16 , 

Elite women / elite men (19 jaar en ouder) Boys 8 jaar en jonger, 9/10 , 11/12 , 13/14 , 
15/16  
Men 17/24 , Men 25+ 
Women 17+ 

Cruiser 13 to 16 , 17/29 ,  30/39 , 40/44 , 45 + 
Cruisers Women gecombineerde categorie 

11. Nummerborden en Side Plates 
Elke deelnemende rijder zal een gepersonaliseerd nummerbord ontvangen en daarbij horende side 
plates + spandbandjes om het nummerbord aan je stuur te bevestigen. Het is verplicht deze te 
gebruiken en er mogen ook geen wijzigingen op aangebracht worden.  Deze worden afgehaald door 
de Chef D’Equipe in het Welcome Center samen met de info voor de rijders. 
 
 
 
 



 

12. Welcome Center (ZIE Rode ster in bijlage) 
Het Welcome Center is de centrale plaats waar rijders, bezoekers, pers, KBWB en crew hun 
toegangsbewijzen kunnen afhalen. Zowel voor de wagen als voor jezelf.  

Het Welcome Center is een witte container die zich op een grote parking (Passage 69) bevindt, net 
buiten het domein van Circuit Zolder. Volg de eventsignalisatie “Welcome Center” 

De volgende zaken zullen daar behandeld worden:  

 The welcoming of riders (Programme of the event and goodie bag) Chef D’Equipe. 

 Your normal Entrance bracelet for the rider, you have to pick it up yourself. The riders info, 
competition bracelet bike and rider, number board, etc. The Chef D’Equipe have to pick up. 

 Officials welcoming 

 Staff welcoming 

 General information 

 Teams 

 Entry tickets 

 Camping entrances 

 VIP 
 

Opening hours Welcome Center 

Date Open Closed  

Friday 4th April From12.00 h at 22.00 h 

Saturday 5th April From7.00 h at 19.00 h 

Sunday 6th April from 7.00 h at 16.00 h 

13. Bekers en prijzengeld 
Enkel de Challenge en Championship rijders met positie 1 tem 3 zijn verplicht om op de 
podiumceremonie aanwezig te zijn. De andere rijders posities 4 tem 8 kunnen achter het podium hun 
beker afhalen, op vertoon van jouw UCI licentie.  
 
Voor de Challenge categorieën:  
Bekers voor de positie 1 tem 8  
 
Voor de Championship categorie: 
Bekers voor positie 1 tem 3 en prijzengeld zoals hieronder verdeeld per ronde.  
Het prijzengeld kan afgehaald worden in de press room achter de 5m startheuvel. Enkel op vertoon 
van de UCI-licentie kunnen we het prijzengeld overhandigen.  
  



 

FINALS 
    

Rank Elite men Elite women Junior men Junior women 

1 1.500 € 500 € 500 € 250 € 

2 1.000 € 350 € 350 € 175 € 

3 750 € 250 € 250 € 100 € 

4 450 € 150 € 150 € 55 € 

5 350 € 125 € 125 € 45 € 

6 300 € 100 € 100 € 40 € 

7 200 € 75 € 75 € 35 € 

8 150 € 55 € 55 € 30 € 

 
½ FINALS 1 & 2 

   Rank Elite men Junior men 
  5 85 € 45 € 

  6 75 € 40 € 

  7 65 € 35 € 

  8 55 € 30 € 

  

      

  



 

14. Time Schedule Rounds 1 & 2 Race 
(The time schedule can still change depending on the number of entries, download the latest version on 
www.BMXZolder.be or www.UEC.ch ) 

FRIDAY 
04 April 

12:00 – 22:00 Doors OPEN: Registration control by country/National Chef d’Equipe only 

19h00 Chef D’Equipes meeting 

16h00 Start gate practice 

 20” Challenge (boys & girls 13 & older) 

 20” challenge (boys & girls 8 &- to 11/12 

  All 24” Challenge 

  Women Junior and Elite 

  Men Junior 

  Men Elite 

   

SATURDAY 
05 April 

07:00 - 09:00   Registration control by UEC Administration  

 Warm up/Gate practice  bloc 1  

  Moto 1-3                                                     bloc 1  

 Warm up/Gate practice bloc 2 

 Moto 1-3     bloc 2  
 1/8-finals                                                          bloc 1+2  
 1/4-finals                                                          bloc 1+2  
 Semi-finals                                                       bloc 1+2  
 Finals                                                                 bloc 1+2 

Awards ceremony for Challenge Class bloc 1 & 2 

 Splited - gate practice for Junior Men + Elite Men, Junior Women + Elite 
 Women,  

 Moto 1-3 Junior Women, Junior Men, Elite Women, Elite 
 Men  
 All Finals  

Awards ceremony for Championship Classes 

 

SUNDAY 
06 April 

07:00 - 09:00   Registration control by UEC Administration  

 Warm up/Gate practice  bloc 1  

  Moto 1-3                                                     bloc 1  

 Warm up/Gate practice bloc 2 

 Moto 1-3     bloc 2  
 1/8-finals                                                          bloc 1+2  
 1/4-finals                                                          bloc 1+2  
 Semi-finals                                                       bloc 1+2  
 Finals                                                                 bloc 1+2 

Awards ceremony for Challenge Class bloc 1 & 2 

 Splited - gate practice for Junior Men + Elite Men, Junior Women + Elite 
 Women,  

 Moto 1-3 Junior Women, Junior Men, Elite Women, Elite 
 Men  
 All Finals  

Awards ceremony for Championship Classes 

http://www.bmxzolder.be/
http://www.uec.ch/


 

15. Team Pitlane 

Elk team (UEC geregistreerd of niet UEC geregistreerd) dat een teamplaats wil in de Team 

Pitlane voor de UEC BMX European League Rounds 1 & 2, moet via info@bmxzolder.be een 

teamplaats boeken. Vermelding van: teamnaam, verantwoordelijke en het aantal plaatsen 

dat u wenst. De prijs voor een teamplaats voor de geregistreerde UEC teams (6 x 3m) is 100 

euro. De prijs voor de niet geregistreerde teams is 150 euro (6mx3m). Daarbij krijgt u 1 

doorlaat om met een wagen/camionette het materiaal af te zetten. Daarna kun je parkeren 

op de speciaal voorziene parking (150m van de Team Pitlane zie plan).  

De UEC geregistreerde teams staan het dichtste bij de track, de niet geregistreerde staan iets 

verder van de track.  

De toegang met de wagen tot aan de Team Pitlane is enkel mogelijk op bepaalde 

tijdstippen: 

 vrijdag 4 april van 12u00-15u45, na de training vanaf 21u30  

 zaterdag 5 april van 7u00 tot 8u00, na de wedstrijd vanaf 18u00 

 zondag 6 april van 7u00 tot 8u00, na de wedstrijd vanaf 18u00 

Daarna worden er geen auto’s meer toegelaten naar de team Pitlane, dit voor de 
veiligheid van de bezoekers te vrijwaren. 
 
Betaling: 
Jullie kunnen de plaats online bestellen en betalen via www.BMXZolder.be . U moet wel nog met dit 
Team Pitlane ticket naar het Welcome Center waar dit wordt omgeruild voor de officiële 
wagendoorlaat voor een Team.  
 
Jullie kunnen het bedrag betalen door te storten op of online via de ticketsales: 
Circuit Zolder rekeningnummer: 335-0340431-07  
IBAN: Be 74 3350 3404 3107 
BIC: BBRUBEBB200 

 
(Plan geregistreerde Teams) 

TRADE TEAMS  

National Teams 

mailto:info@bmxzolder.be
http://www.bmxzolder.be/


 

16. Ticketprijzen 

Training op vrijdag:  

gratis 

Online voorverkoop:  

Dagticket zaterdag 10 euro 

Dagticket zondag 10 euro 

Weekend ticket 18 euro 

Aan de kassa: 

Dagticket zaterdag 12 euro 

Dagticket zondag 12 euro 

Weekend ticket 20 euro 

Koop hier je Online ticket aan voordeeltarief. Na betaling ontvangt u een bevestiging met 

een PDF-document als bijlage. Dit document dient u af te drukken en om te ruilen in het 

Welcome Center voor een toegangsbandje.   

 

Kinderen onder de 6 jaar betalen geen inkom, op vertoon van ID-card. Ook de inwoners van 

Heusden-Zolder, hebben gratis toegang.  

17. Camping 

Er is de mogelijkheid om te kamperen op het circuit. De camping ligt in het hart van het race 

circuit en heeft alle moderne nutsvoorzieningen; stroom, toiletten, douches, etc.  

Voor mobilehomes en caravans is de camping op asfalt voorzien, voor personen met een 

tent is er een alternatief op het gras voorzien.  

Prijs: 

Boek uw campingplaats online, voor 60 euro, in voorverkoop. Aan de kassa betaalt u 65 

euro. De campingprijs is een forfaitaire bedrag, ongeacht het aantal dagen u blijft en is 

inclusief douches, toiletten en stroom.  

Openingsuren: 



 

De camping zal op vrijdag 4 april, om 12u, worden geopend.  

Op zondagavond 6 april, om 20u, wordt de camping gesloten. 

Denk aan het milieu:   

Gebruik de voldoende geplaatste vuilbakken voor het afval! Septische toiletten kunnen op 

het domein niet worden uitgegoten. De accommodatie is hiervoor niet geschikt. 

18. Livestream 

Op 5 en 6 april kunt u op onze website, www.bmxzolder.be de Livestream volgen van de UEC 
BMX European League Rounds 1 & 2.  
 

Parking 

De normale parking is op 200m van de BMX-track net buiten het circuit, deze is gratis.  
 

Catering 

Er zullen verschillende eet- en drankverkoopstanden zijn, waar u warme en koude maaltijden  kan 
kopen.  
Net buiten het domein is er op 2 min van het circuit een bakker, een supermarkt + benzinestation. 

19. Shops 
Tijdens de UEC BMX European League zal er een Promo Village worden gebouwd. De opzet is om  

winkels en animatie te combineren.  

Wil u graag met uw shop of animatie aanwezig zijn tijdens de kick-off van het Europees BMX-seizoen, 

reserveer dan nu uw plaats in de Promo Village of vraag meer informatie via gil.devis@circuit-

zolder.be. Vermelding van: Naam shop, naam verantwoordelijke, uur van aankomst en de ruimte van 

de shop. 

  

mailto:gil.devis@circuit-zolder.be
mailto:gil.devis@circuit-zolder.be


 

20. Hotel 
Hieronder vind je de belangrijkste Hotels en restaurants rond Circuit Zolder:  

- Hotel De Pits ***: Sterrenwacht 143, 3550 Heusden-Zolder  
 tel. 011 85 82 82, fax 011 85 82 83, e-mail zolder@lodge-hotels.be  
 www.lodge-hotels.be 
 
- Holiday Inn Hasselt ***: Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt, 

 Tel. 011 24 22 00, , e-mail info@hihasselt.com 

 www.hihasselt.com 
 
 
- Radisson BLU Hotel Hasselt **** - Restaurant Koper: Torenplein 8, 3500 Hasselt, 
 Tel. 011 77 00 00, fax 011 77 00 99, e-mail info.hasselt@radissonblu.com 
 www.hasselt.radissonsas.com 
 
- Hotel Restaurant Intermotel ***: Klaverbladstraat 7, 3560 Lummen 
 Tel. 013 52 16 16, fax 013 52 20 78, e-mail info@intermotel.be 
 www.intermotel.be 
 
- Hostellerie Soete Wey ***: Kluisstraat 48, 3550 Heusden-Zolder 
 tel. 011 25 20 66, fax 011 87 10 59, e-mail info@soete-wey.be 
 www.soete-wey.be 
 
- Hotel Afrit 28 ***: Vogelsancklaan 2, 3550 Heusden-Zolder  
 tel. 011 53 81 41, GSM 0495 16 70 45, fax 011 53 81 49, e-mail info@hotelafrit28.be  
 www.hotelafrit28.be 
 
- Hotel-Brasserie Savarin: Sint-Jobstraat 77, 3550 Heusden-Zolder 

Tel. 011 25 23 50, fax 011 25 34 36, e-mail info@hotel-savarin.be 
www.hotel-savarin.be 
 

- Hotel Ibis Hasselt Centrum **: Thonissenlaan 52, 3500 Hasselt 
 tel. 011 23 11 11, fax 011 24 33 23, e-mail h1456@accor.com 
 
- Hotel Résidence Stiemerheide **** - Restaurant De Kristalijn:  Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk  
 tel. 089 35 58 28, fax 089 35 58 03, e-mail info@stiemerheide.be 
 www.stiemerheide.be 
 
- Hotel Restaurant Arte ***: Europalaan 68, 3600 Genk 
 tel. 089 35 20 06, fax 089 36 10 36, e-mail info@hotelarte.com 
 www.hotelarte.com 
 
B&B:  
 
- Villa Nostra:  Holststraat 25, 3583 Paal 

 tel. 0475 58 73 76, e-mail villa.nostra@telenet.be 

 www.villa-nostra.com  
 
Restautants:  
 
- Prêt à Goûter ***: Sint-Jobstraat 83, 3550 Heusden-Zolder 
 tel. 011 74 63 65 e-mail info@pretagouter.be 
 www.pretagouter.be 

mailto:info@lodge-hotels.be
http://www.lodge-hotels.be/
mailto:info@hihasselt.com
http://www.hihasselt.com/
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- New Paddock eetcafé: Terlaemen 4, 3550 Heusden-Zolder 

 Tel./fax 011/74.54.42., e-mail info@newpaddockeetcafe.be  
 www.newpaddockeetcafe.be  

21. Pers 

Journalisten die een persaccreditatie wensen, kunnen deze bekomen door te mailen naar 

gil.devis@circuit-zolder.be. Tijdens het event zullen BIB’s worden uitgedeeld door de Press 

Officer. Bovendien genieten pers geaccrediteerde van een speciale parking dicht bij de track.  

Het aantal fotografen wat op de track zal kunnen is beperkt tot 5 personen. Zowel de 

UEC/UCI als organisatie zullen voorgang geven ifv belang van het medium.  

Vermeldt volgende belangrijke informatie: 

 Naam en voornaam  

 Media 

 website 

 Perskaart in bijlage toevoegen 

 
BMX club Circuit Zolder and the city of Heuden-Zolder do not bear any responsibility 
regarding thefts or damages happening on the site, during the race, on the parking 
lots, on the campground or of the site.  

Please respect the environment and adopt a green attitude using the garbage  

mailto:info@newpaddockeetcafe.be
http://www.newpaddockeetcafe.be/
mailto:gil.devis@circuit-zolder.be


22. Bijlagen 

 
 

PUBLIC 



 
 



 

 
Thanks to our great partners!  
 
 

 
 
 

See you in Zolder 


