
UNIVERSITY of BMX  i.s.m. ATTRACTIEPARK SLAGHAREN  
   organiseren de “Internationale Old Skool of BMX Reünie/30 jarig bestaan van de fietscross-sport” 
 
Waalre/Slagharen, 8 april 2009. 
 
Beste sportvrienden, old skool BMX’ers en oud officials, 
 
Het is inmiddels meer dan  30 jaar geleden dat ik de fietscross-sport introduceerde tijdens een internationale 
motorcross op het Euro-circuit in Valkenswaard.  8 maanden later, en wel op 20 oktober 1978 is de Stichting 
Fietscross Nederland opgericht en werd de fietscross-sport een officiële sport. 
 
Hierbij nodigen wij oud fietscrossers uit de jaren 1978 tot en met 1993 uit om  met ons dit 30 jarig bestaan  te 
vieren en wel op een plek waar in 1983 de eerste WK Fietscross buiten Amerika plaatsvond, waar een aantal 
jaren de AVRO Fietscross Trophy wedstrijden voor nationale TV werden opgenomen en uitgezonden en waar 10 
jaar  lang de internationaal  bekende European Challenge Cup (E.C.C.) evenementen werden gehouden, t.w. op 
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN. 
 
Ook oud-officials zijn van harte welkom en natuurlijk kunnen belangstellende fietscross fans / supporters naar 
het attractiepark komen om daar een gezellige dag of weekend te beleven en te genieten van de diverse 
activiteiten die georganiseerd gaan worden.  
In het weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober 2009  zal dit evenement plaatsvinden. De meeste 
sporters uit die tijd hebben inmiddels een gezin en ook jonge kinderen. Er is ook geen betere plek om deze reünie 
en de viering 30 jaar fietscross-sport te laten plaatsvinden, dan op Attractiepark Slagharen.  
 
Is het niet geweldig om met oud-concurrenten over vroeger bij te praten, de jeugd (jullie kinderen) te laten zien 
hoe de sport begon en wat hun ouders daarin hebben betekend voor de fietscross-sport en verder ook nog een 
gezellige dag of weekend op het park te beleven! 
 
Net als vroeger heeft het attractiepark een deel van de accommodaties speciaal gereserveerd voor dit evenement. 
Er zal zoals voorheen, een BMX dorp ontstaan, niet alleen m.b.t. de vakantiehuisjes, maar ook op de camping .  
 
Accommodatie. 
Deelnemers en hun gezinnen (2 ouders, max. 4 kinderen) kunnen een vakantiehuisje huren type Arizona vanaf  
2 oktober t/m 4 oktober 2009 voor €   175,= (dit is inclusief gratis entree en gebruikmaking van alle attracties). 
Voor meer details én boeking ga naar de website www.slagharen.com , klik op “aanbiedingen en acties” op 
volgende blad klik op “overige aanbiedingen& perioden” klik op <terug naar overzicht en vul daar  rechts boven 
BMX1  in als je een huisje wilt huren. Speciaal voor deze gelegenheid mogen ook niet gezinnen, dus een groep 
van maximaal 4 volwassenen/oud renners, een vakantiehuisje huren.  
 
Is men van plan om met de caravan, de camper of tent te komen, dan kan van de camping gebruik gemaakt 
worden. De camping was een geliefde plek voor veel nationale en internationale deelnemers aan de wedstrijden. 
Een campingplaats gaat voor dit weekend €  88,= kosten (dus voor camper, caravan of tent één prijs). 
Deze prijs is inclusief toegang (2 volw. en max. 4 kinderen) tot het attractiepark en gratis gebruikmaking van alle 
attracties. Voor meer details én boeking ga eveneens naar de website www.slagharen.com , volg de aanwijzigen 
in als bij hierboven en vul de code BMX2  in.. 
 
Dagbezoek dat  voor dit evenement naar Slagharen komt, kan tegen een speciaal tarief toegangskaarten per dag 
bestellen ofwel een passe partout geldig van vrijdag tot en met zondag. Hierover zal t.z.t. nadere informatie 
worden verstrekt (prijzen, wijze van bestellen etc.). 
 
Helaas is het niet meer mogelijk om op de fietscrossbaan “BMX Stadion Slagharen” te rijden. De baan bestaat 
sinds 1994 niet meer.  
 
Deze en t.z.t te verstrekken aanvullende informatie is ook te vinden op de site www.univofbmx.com . Check 
regelmatig de updates op genoemde site, waarin meer over de prijzen van entreekaarten, namen van 
deelnemers aan de reünie en de invulling/activiteiten in het weekend van 2 tot en met 4 oktober a.s..  
 
 



 
De voorlopige globale opzet van het weekend. 
6 jaar geleden hebben we de eerste Old Skool of BMX reünie gehouden in Luyksgestel, waar ruim 225 
deelnemers aanwezig waren. Na 6 jaar  deze tweede reünie, nu ook internationaal opgezet. Wij verwachten 
deelnemers  uit Denemarken, Duitsland, Letland, België, Frankrijk, Engeland, Amerika en zelfs Indonesië.  
 
Momenteel zijn we druk doende onze eerste Olympisch kampioenen in de BMX sport, Anne Caroline Chausson 
(F) en Maris Strombergs (LV), naar Slagharen te krijgen.  
 
Voor degenen die op het park dan wel de camping verblijven, maar ook ten behoeve van dagbezoekers van dit 
evenement, hier een voorlopige opzet op hoofdpunten van het weekend: 
 
Vrijdag 2 oktober 2009.  Aankomst  van de deelnemers aan de reünie, eventueel met hun gezin. 
Vanaf  10.00 uur : Attractiepark open. 
Vanaf  14.00 uur: Toegang tot de huisjes en daarna verkennen van het Attractiepark dat sinds 1993 enorm is 
                             veranderd én hernieuwde kennismaking met oud concurrenten/fietscrossers. 
          19.00 uur: Aanvang welkomst bijeenkomst voor alle deelnemers (duur ongeveer 1 uur, bekendmaking 
                            definitieve programma in dit weekend). 
 
Zaterdag 3 oktober 2009  
            9.00 uur: Ontbijt mogelijk voor deelnemers reünie en wel in de Mountain Lodge (gereserveerde ruimte). 
          10.45 uur: Officiële opening BMX museum.  
          11.30 uur: Kids BMX Clinic. Oud wereldkampioen “trainen” (spelvorm) kinderen van 3 tot 10 jaar >.  
                            Lokatie:  Camping Attractiepark Slagharen. 
          14.00 uur:  Gedurende de dag  twee “BMX free-style” demo’s. 
          16.00 uur:  Verkiezing origineelste en best onderhouden  BMX bike – drie categorieën. Naast de fietsen uit                   
                             het BMX museum, mogen ook Old Skoolers hun oude fietsen laten beoordelen. Een  
                            deskundige jury zal de pré – ‘90 bikes beoordelen. Lokatie: BMX museum op het park. 
          19.00 uur:  Aanvang Old Skool of BMX party in de vernieuwde City Hall. Tijdens deze party, de  
                            presentatie en uitreiking van een aandenken  aan de aanwezige leden van de European BMX  
                            Hall of Fame. Verder een bijzonder optreden van een old skool BMX’er en band: D.A.A.N.  
                            We houden nog even geheim wie D.A.A.N. is! Verdere details over de invulling van deze 
                            feestavond volgen t.z.t.   
          23.00 uur:  Einde van de Old Skool of BMX party rond 23.00 uur. 
                              
Zondag 4 oktober 2009 
            9.00 uur:  Ontbijt mogelijk voor deelnemers reünie en wel in de Mountain Lodge (ruimte gereserveerd). 
          11.00 uur tot 15.00 uur, voor geïnteresseerden de mogelijkheid om deel te nemen aan een onderlinge  
                            wedstrijd, de “Trophy of Nations”, op de fietscrossbaan van Dedemsvaart.  Details volgen  
                            t.z.t. check vanaf  mei 2009  regelmatig www.univofbmx.com  
          14.00 uur: Ook op zondag,  twee “BMX free-style” demo’s. 
          15.30 uur:  Officiële prijsuitreiking van de “Trophy of Nations”, in de vernieuwde City Hall op het  
                             park met als slot de afsluiting van dit weekend.  
          19.00 uur:  Alle deelnemers moeten de huisjes en camping verlaten hebben. 
 
Deelnemers vragen we om onderstaand formulier per e-mail dan wel per post retour te sturen aan: 
G. Does – e.mail adres:   does0231@planet.nl   óf per post:     Eindhovenseweg 19 – 5582 HN Waalre. 
Zoals gezegd, vanaf nu kunnen reservering m.b.t. accommodatie gedaan worden, op de manier zoals eerder in 
deze uitnodiging aangegeven.   
Graag zien we de komst van Old Skool BMX’ers eventueel met gezin en oud officials tegemoet op deze reünie 
waarbij we ook vieren dat de fietscross sport 30 jaar bestaat  in  Nederland.   . 
 
Tot ziens in het weekend van 2 tot en met 4 oktober 2009! 
Met vriendelijke groeten, 
 
Gerrit Does 
 
 
 
 



Bijlage: deelname formulier reünie / viering 30 jarig bestaan van de fietscross-sport  Waalre, 4-4-09. 

 
INTERNATIONAL OLD SKOOL of BMX REUNION   en   
VIERING 30 JAAR FIETSCROSS-SPORT,  ATTRACTIEPARK SL AGHAREN. 
Weekend 2 tot en met 4 oktober 2009. 
 
NAAM DEELNEMER    …………………………………………………………………….   m / v 
VOOR ÉN ACHTERNAAM S.V.P. 
 
ADRES  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
POSTCODE  ……………………………………..     WOONPLAATS  ……………………………………… 
 
E.MAIL ADRES:   ………………………………………………GEBOORTE DATUM:  …………………... 
 
LICENTIEHOUDER VAN ………………….. .   TOT    ……………………….   (Jaartallen invullen s.v.p.) 
 
ZAL HET WEEKEND VERBLIJVEN OP SLAGHAREN:     * JA    /     NEE 
 
MET  GEZIN:     * JA   /   NEE      ÓF      
 
MET GROEP VAN MAX. 4 PERS. IN EEN HUISJE:     * JA  /  NEE 
 
(Bij JA;  reserveringen m.b.t. accommodatie kunnen NU gemaakt worden als aangegeven in brief, via de website: 
www.slagharen.com ) 
 
ÓF 
 
ZAL 1 DAG IN HET WEEKEND NAAR DE REUNIE KOMEN       *  JA  /  NEE       
AANTAL PERSONEN: ……..………… 
 
BIJ  *   DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sommige oud fietscrossers zijn na jaren onderbreking opnieuw gestart met het rijden van wedstrijden. Hier graag aangeven 
wanneer een “herstart”gemaakt is. 
 
HERSTART BEOEFENING BMX SPORT VAN ……………  TOT   …….......  (Jaartallen invullen s.v.p.) 
 
  
Momenteel actief in een andere sport?    *  JA  /   NEE 
 
ZO JA, WELKE SPORT?    ……………………………..           NIVO:   ……………………………………………. 
 
IK BEN VAN PLAN DEEL TE NEMEN AAN DE INDERLINGE WEDSTRIJD.            *  JA  /  NEE 
 
INGEVULD OP:  ……………………  (DATUM). HANDTEKENING:  ………………………………………. 
 
================================================================================ 
P.S. 
DEZE INFORMATIE IS  O.A. NODIG OM DEELNEMERS PERSOO NLIJK TE BENADEREN EN 
HEN SPECIFIEKE INFORMATIE TE GEVEN OVER HET EVENEME NT, KOSTEN DAGKAARTEN, 
PROGRAMMA, AANMELDING OP DE DAG ETC. ,  DUS  …………  GRAAG z.s.m. INVULLEN EN 
PER MAIL  DAN WEL POST STUREN NAAR: 
 
MAIL:   does0231@planet.nl 
 
POST:    GERRIT DOES 
               EINDHOVENSEWEG 19 
 5582 HN WAALRE 


