UNIVERSITY of BMX

-

ATTRACTIEPARK SLAGHAREN – HOLLAND

Waalre/ Slagharen, 27 mei 2009.
Update m.b.t. de Internationale Old Skool of BMX Reünie van 2 tot en met 4 oktober 2009.
Beste sportvrienden,
Hier de eerste update m.b.t. de Internationale Old Skool of BMX Reünie, die gehouden zal worden op het
Attractiepark Slagharen in het weekend van 2 t/m 4 oktober 2009.
AANMELDING EN RESERVERING.
Alhoewel het pas de maand mei is en de reünie in oktober zal plaatsvinden, komen nu al de inschrijvingen met
enige regelmaat binnen. Wij raden een ieder die wil deelnemen aan dit weekend aan, om niet te lang te
wachten met het reserveren van een huisje dan wel een camping plaats. Tevens verzoeken wij potentiële
deelnemers aan het weekend hun inschrijfformulier per mail of post, zo snel mogelijk naar ondergetekende te
sturen. Ook degene die slecht één van de dagen aanwezig zullen zijn en niet op het park verblijven, verzoeken
wij om zo snel mogelijk hun inschrijfformulier terug te sturen en aan te geven wanneer men aanwezig wil zijn,
vrijdag, zaterdag of zondag.
Om een huisje dan wel een plaats op de camping te reserveren, check www.univofbmx.com voor detail info. De
meesten van jullie zullen de uitnodiging per mail of per post thuis hebben ontvangen, waarin ook de wijze van
reserveren staat beschreven.
DAGKAART / PASSE PARTOUT REÜNIE.
Zij die niet op het park of camping verblijven en wel van te voren hebben ingeschreven, krijgen een korting van
5 euro op de normale entreeprijs van € 19,50 p.p. Dus BMX Reünie dagprijs is € 14,50 p.p. Kinderen t/m/ 3
jaar hebben gratis toegang.
Een Passe Partout, geldig voor drie dagen t.w. vrijdag, zaterdag en zondag kost geen € 58,50 maar speciaal
voor de BMX Reünie slechts € 35,= p.p. Ook hier moet men zich wel van te voren voor hebben aangemeld
(inschrijfformulier zie www.univofbmx.com)
FEESTAVOND ZATERDAG 3 OKTOBER.
Alleen deelnemers die zich van te voren hebben aangemeld en een BMX Reünie polsbandje dragen (zal
worden uitgereikt bij aankomst op het park), krijgen toegang tot de feestzaal. Tijdens de feestavond zal een
oud Europees en Wereldkampioen optreden met band onder de artiesten naar D.A.A.N.
FREE STYLE DEMO”S.
Er is al enige tijd sprake van het feit dat mogelijk BMX Freestyle (tricks etc.) als een Olympische sport zal
worden ingevoerd tijdens de 2012 Olympics in Londen. Om het Attractiepark publiek en onze eigen oud
sporters te laten zien waar BMX Freestyle momenteel staat in Nederland, zal het Paul’s Boutique PURE BMX
Team een 2 tal demo’s verzorgen en wel op zaterdag en zondag middag. Teamleden zijn: Pim van den Bos –
Michael van der Lee – Dennis Keunen en Ricardo Moes. De deelnemende z.g. Flatland rider zal een verrassing
zijn.

OLYMPISCH KAMPIOEN AANWEZIG.
Wij kunnen bevestigen dat de Olympisch kampioen uit Letland, Maris Strombergs (Elite men) aanwezig zal zijn
tijdens deze reünie. Via het Olympisch Comité van Letland hebben we de bevestiging ontvangen dat Maris
samen met de voorzitter Olympisch comité en de grondlegger van de BMX sport in Letland, Janis Silins naar de
reünie zal komen. Maris zal ook aan diverse activiteiten zijn medewerking verlenen. Momenteel zijn we nog
doende om Olympisch kampioen Elite women, Anne Caroline Chausson (Elite women) naar Nederland te
krijgen. Geweldig dat Europeanen de eerste Olympische titels hebben gewonnen.
Old Skool TROPHY of NATIONS op het circuit van FCC De Vaart, Dedemsvaart.
Op zondag 4 oktober zal bij voldoende inschrijving de “Old Skool TROPHY of NATIONS” onderlinge fietscross
wedstrijd worden verreden. Een voorlopig tijdschema is genoemd in de uitnodigingsbrief, die jullie hebben
ontvangen en ook na te lezen is op www.univofbmx.com
Het is de bedoeling dat met O.S. BMX bikes zal worden gereden modellen en bouwjaar van vóór 1991.
Verdere eisen zijn daarom: 1 inch threaded headset – caliper brakes –alle onderdelen aan de fiets moet uit de
old skool tijdperk komen (dus van vóór 1991), geen click pedalen. De banden en de remkabels zijn vrij, die
mogen van ná 1990 zijn. Enkele “specialisten” zullen de fietsen op grond van bovenstaande keuren. Ook vragen
we potentiële deelnemers zoveel mogelijk in Old Skool uniformen, helmen, handschoenen etc. te rijden.
Naast de 4 tot 5 verschillende leeftijdsklasse indeling, zal er 1 (één) z.g. “open klasse” zijn, waaraan Old
Skoolers mogen deelnemen met een “moderne” (ná 1990) fiets, echter zonder click pedalen. Het accent zal
echter liggen op de échte Old Skool klassen.
TOT SLOT, een OPEN E.K. OLD SKOOL?
Van diverse kanten (internationaal) is de suggestie geopperd om in 2010 een Open Europees Old Skool of BMX
Kampioenschap te organiseren. Een mogelijk locatie zou kunnen zijn de JOEL SMETS BMX TRACK in Dessel België. Deze club, met voorman Frank Smets, bestaat in 2010 tien jaar en men is genegen/wil overwegen een
dergelijk evenement in te plannen bij een ander groot evenement i.v.m. hun 10 jarig bestaan. Deelnemers aan
de Reünie van 2-4 oktober a.s. hebben voorrang bij een eventuele inschrijving voor dit Old Skool of BMX
Europees Kampioenschap (ivm beperkte deelname tot maximaal 160 renners m.b.t. deze EK). Later meer
hierover, we komen er op terug!
Wel, dit is het even voor nu. Daar we niet in het bezit zijn van e-mail of post adressen van veel oud
fietscrossers, verzoeken wij een ieder om deze informatie door te geven aan bij jullie bekende Old Skoolers,
waarvoor dank.
Nogmaals, reserveer nu een huisje of camping plaats, stuur het inschrijfformulier op, ook degenen die niet op
het park verblijven, geef aan of je wilt deelnemen aan de onderlinge fietscrosswedstrijd en stuur de gegevens
naar:
does0231@planet.nl of Eindhovenseweg 19 – 5582 HN Waalre, t.a.v. G. Does.
Met vriendelijke groet en tot later!
GERRIT DOES

