
Handleiding inloggen op BMXNederland.nl voor verenigingen 

Op bmxnederland.nl is om wedstrijd inschrijvingen door verenigingen te laten doen voor alle bij de KNWU 

geregistreerde BMX verenigingen een inlogaccount gemaakt. 

Dit account is gekoppeld aan een bij de KNWU bekend contact emailadres van de vereniging.  

De accountnaam voor het inloggen is de bij de KNWU geregistreerde naam van de vereniging zonder spaties en 

leestekens.  

b.v. ‘FCC The Wheely’s’ wordt ‘FCCTheWheelys’ (niet hoofdlettergevoelig). 

Als eerste moet een wachtwoord worden opgevraagd: 

 

Kies in het inlogmenu (rechts bovenaan de pagina) ‘Wachtwoord vergeten’ 

 

Midden op de volgende pagina vul je de inlognaam van de vereniging in en ‘Versturen’. 

 

Bovenstaand bericht verschijnt. 

  

http://www.bmxnederland.nl/


Naar het van de vereniging bekende mailadres wordt een activatie email gestuurd: 

 

Klik op de link in de email.  

Als u de mail niet ontvangt kijk dan eerst in de Junk of Spam folder of de mail daar is geland. 

Als u de mail echt niet binnen komt kan het zijn dat het bij ons bekende mailadres niet meer klopt. 

Stuur in dit geval een mail naar registratie@bmxnederland.nl met het verzoek het mailadres aan te passen. 

 

Het volgende bericht verschijnt: 

 
Hierna wordt een tweede email gestuurd met daarin een tijdelijk wachtwoord. 

(ook deze mail kan in de Junk of Spam folder staan) 

 

Met het ontvangen wachtwoord en de clubnaam kan je nu inloggen. 

(Het wachtwoord is gegenereerd en voor alle accounts verschillend) 
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Inloggen: 

 

In het inlogscherm rechts in de menubalk kan je nu inloggen. 

Voor de verenigingsaccounts heeft de keuze ‘Onthouden’ geen functie. 

 

Na het inloggen zie je de inlognaam in de menubalk. 

 

Wachtwoord veranderen: 

Klik op de ingelogde naam en dan ‘Wijzig account’ 

 

In dit scherm kan je een nieuw wachtwoord instellen. 

Daarna moet je opnieuw inloggen. 

  



Inschrijven NKClubs door verenigingen 

 

Kies in de menubalk ‘Wedstrijden’ – ‘Info/inschrijving’ – ‘NKClubs’ 

 

Start de inschrijving. 

 

Allereerst kan je voor de inschrijving bij de eigen vereniging een inschrijflijst afdrukken of opslaan als excel bestand 

om op een eigen computer te bewerken. 

Kies ‘Bewerken’ om de inschrijvingen te administreren. 

Vink per rijder aan Eigen (ek) en/of Cruiser (ck) en eventueel bij Ontvangen de betaling. 

Voor de eigen administratie kan een overzicht van de ingeschreven rijders worden afgedrukt of gedownload. 



Inschrijvingen worden verwerkt tot de sluitingsdatum om 23:59uur. 

In de lijsten staan alleen rijders die tijdig een bordnummer hebben aangevraagd bij de KNWU. 

Het bornummerbestand wordt minimaal 1 maal per week bijgewerkt of vaker als dit mogelijk is. 

(het is handwerk en afhankelijk van vrijwilligers) 

Vragen kunnen gestuurd worden naar inschrijving@bmxnederland.nl 
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