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BMX als topsport in Vlaanderen  -  Initiatieven

In België stelt het misschien nog niet zo heel veel voor, maar tijdens de Olympische 
Spelen lokte het wel meer kijkers wereldwijd dan de wegkoers in het wielrennen. Dat 
BMX als wielerspektakelsport bij uitstek - ook in ons land - aan een stevige opmars bezig 
is, valt niet te ontkennen. 

Dat hebben ze enkele jaren geleden in Limburg heel goed begrepen toen ze bij Circuit 
Zolder conform de olympische voorschriften aan de bouw van een acht meter hoge 
startheuvel begonnen. Sindsdien stromen de (inter)nationale aanvragen om op de 
Limburgse BMX-track te kunnen trainen massaal binnen.

Met de beslissing van de Vlaamse Regering om het besluit over de realisatie van een 
overdekte wielerpiste in Heusden-Zolder goed te keuren in het achterhoofd wil ik graag 
enkele vragen aan de minister stellen.

1. Welke rol is er weggelegd voor het BMX in Vlaanderen binnen het Topsportactieplan 
Vlaanderen IV 2017-2020?

2. Hoe staat de minister tegenover BMX als topsport in Vlaanderen? 

3. Kan Limburg volgens de minister met de realisatie van een gloednieuwe wielerpiste 
naast een olympische BMX-track een voortrekkersrol vervullen inzake BMX als 
topsport?

4. Behoort een topsportschool BMX in Limburg tot de mogelijkheden?
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ANTWOORD 
op vraag nr. 577 van 11 mei 2017
van BERT MOYAERS

1. Met ingang van de Olympiade 2016-2020 wordt binnen de topsportfocus onderscheid 
gemaakt tussen prestatieprogramma’s (beogen van topsportresultaten binnen de 
lopende olympiade) en ontwikkelingsprogramma’s, waarvan de finaliteit meer dan 4 
jaar verder ligt. 
Wielerbond Vlaanderen vzw ontvangt in 2017 een subsidie voor een 
prestatieprogramma BMX en ontwikkelingsprogramma MTB/BMX. Het 
prestatieprogramma is gericht op de ondersteuning van Elke Vanhoof. Binnen het 
ontwikkelingsprogramma MTB/BMX is naast een subsidie voor het 
wedstrijdprogramma een omkaderingsnorm van 0,5VTE voorzien. 

2. Wielerbond Vlaanderen heeft in het verleden reeds aangetoond om met de discipline 
BMX mooie prestaties te kunnen behalen, met als hoogtepunten de Europese titel in 
2015 en de 6e plaats op de OS 2016 telkens behaald door Elke Vanhoof. Een 
toekomstige ondersteuning zal dan ook steeds tot de mogelijkheden behoren, voor 
zover het ingediende BMX-project beantwoordt aan de doelstellingen van het Vlaams 
topsportbeleid. 
 

3. In welke mate de bouw van een wielerpiste een voortrekkersrol zal vervullen inzake 
de verdere uitbouw van BMX als topsport is niet eenvoudig te beantwoorden. Het is in 
de eerste plaats een opdracht voor de Wielerbond Vlaanderen vzw om hieromtrent 
een beleid uit te werken zodat een meerwaarde voor de BMX-discipline en een win-
win situatie effectief gecreëerd wordt.  

4. Dit kan theoretisch aangezien Wielerbond Vlaanderen reeds participeert in een 
topsportschool, er een topsportschool in Hasselt is en BMX een olympische discipline 
is. Maar dit dient te kaderen in het concrete topsportbeleid van Wielerbond 
Vlaanderen vzw. Momenteel is er geen concrete vraag.


