
Schijf Mini BMX Track(SMBT) De Schijf Mini BMX Track is een ontwikkeld concept van de Schijf 

Groep waarbij een openbare BMX baan binnen een beperkt oppervlak 
wordt gerealiseerd. Sinds dat BMX een Olympische sport is geworden, is de vraag naar   

circuits enorm toegenomen. De laatste jaren zijn er door Schijf diverse 

nieuwe BMX circuits gerealiseerd. Dit zijn over het algemeen circuits 

die voldoen aan de eisen die gesteld zijn door UCI en KNWU en waarop 
wedstrijden kunnen worden georganiseerd.  

Daarnaast is een zogenaamde pump-track een ontwikkeling die uit 

Engeland is over komen waaien. Een pump-track is een circuit waar een 

rijder op techniek razendsnel het circuit aflegt. Het circuit is dan ook 

grotendeels opgebouwd met steile heuvels en kombochten. 
De Schijf Groep, marktleider op het gebied van BMX circuits in           

Nederland, heeft het antwoord op de veel gestelde vraag van               

gemeentes, verenigingen en particuliere initiatieven.  
Men wenst een openbare BMX baan, wat binnen een beperkt oppervlak 

kan worden gerealiseerd, en toegankelijk is voor beoefenaars zonder enige ervaring.  Op laagdrempelige wijze kan men niet alleen kennis maken met de BMX 

sport, het zal tevens bijdragen aan behendig omgaan met de eigen fiets, 
waarbij ook de verkeersveiligheid zal toenemen  



Schijf Mini BMX Track(SMBT) 

De SMBT is een vaste baan die op een relatief klein oppervlak kan 

worden aangelegd. Een klein deel van een park, een braakliggend        

terreintje, als onderdeel van een speeltuin of zelfs naast de gymzaal 

waardoor het een onderdeel wordt van de gymlessen – het is allemaal 

mogelijk. 

De SMBT is geschikt voor een BMX, mountainbike of zelfs een              

kinderfietsje. De secties zijn zodanig ontwikkeld dat de snelheid laag    

blijft en de moeilijkheidsgraad van de heuvels en bochten is veilig en 

verantwoord. De baan is zeer geschikt voor ongeoefende fietsers en kan 

hierdoor zonder toezicht worden gebruikt. Het circuit zal dusdanig 

worden opgebouwd dat er ook voor een meer geoefende rijder             

voldoende uitdaging is om op het circuit rond te gaan. 

Wat is het voordeel van de Schijf Mini BMX Track 

De SMBC is zodanig ontwikkeld dat er op basis van standaard heuvels 

en bochten op verschillende uitvoeringen een circuit samengesteld kan 

worden, die past binnen de beschikbare ruimte. Schijf levert het hele 

pakket, van ontwerp tot realisatie, waarbij er ook afspraken over het  

periodiek onderhoud kunnen worden gemaakt. 

Een ander groot voordeel is dat de kosten laag en beheersbaar blijven. 

Een tussentijdse wijziging in de layout (bochten verleggen of heuvels 

veranderen) is relatief eenvoudig waardoor de BMX baan ook op de 

langere termijn uitdagend blijft voor de kinderen.  



Onderhoud en levensduur van de Schijf Mini BMX Track 

De SMBT bestaat uit natuurlijke grondstoffen, zoals beschikbare grond en 

puin granulaat, welke wordt afgewerkt met een toplaag. De opbouw is 

een beproefde samenstelling, waarmee ook de wedstrijd circuits worden 

gerealiseerd. De zijkanten van de heuvels worden ingezaaid met gras. Het 

is eenvoudig om het circuit te onderhouden. Jaarlijks zal het circuit in het 

vroege voorjaar moeten worden gewalst, waarna het onderhoud voor het 

circuit een jaar lang bestaat uit het bijhouden middels vegen/harken van 

de toplaag en het maaien van het gras. 

  

In combinatie met een onderhoudscontract (één tot twee maal per jaar 

klein onderhoud) is een levensduur van ruim 5 jaar haalbaar. Door het  

hergebruik van natuurlijke materialen en grondstoffen is het mogelijk om 

de levensduur na groot onderhoud wederom te verlengen met 5 jaar. 

Schijf BMX tracks is marktleider en zeer ervaren met fietscross en het 

aanleggen van diverse fietscrossbanen in binnen en buitenland. De in 

2014 gerealiseerde wereldkampioenschapbaan UCI BMX in Ahoy is hier 

het ultieme voorbeeld van. Gebouwd binnen 4 dagen en geprezen om 

snelheid en kwaliteit. 



Contact 

Schijf Mini BMX Tracks  
C.T. Storkweg 21  

1422 WB UITHOORN  
T 0297-522144  

F 0297-567501  

 

 

Schijf BMX Tracks is een niet weg te denken bedrijf als het gaat om 

BMX circuits wereldwijd.  

Schijf BMX tracks is inmiddels voor de aanleg van BMX circuits de 

marktleider in Nederland! 

Baan groot of klein bij Schijf BMX Tracks moet u zijn! 

 


