
    

 
Hierbij nodigen wij u en uw leden uit voor het Betuws Kampioenschap 2014 onder 
auspiciën van de NFF. 
 
Dit kampioenschap zal gehouden worden op zaterdag 20 september a.s. op onze 
fietscrossbaan aan de Meersteeg 4f, te Geldermalsen. 
 
INSCHRIJVEN: 
Inschrijven kan uitsluitend via de wedstrijdsecretariaten van de clubs. Uw inschrijving 
dient voor zaterdag 13 september a.s. 24.00 uur. 
Inschrijven op de dag zelf kan wel, maar alleen tegen dubbel tarief. 
 
INDELING KLASSEN: 
De wedstrijden worden verreden volgens het NFF reglement, waarbij de leeftijd van  
20 september 2014 bepalend is voor de klasse indeling. 
Bij onvoldoende deelname in een bepaalde klasse kunnen (conform het reglement) 
leeftijden worden samengevoegd. 
 
AANMELDEN RIJDERS EN BETALEN INSCHRIJFGELD: 
De clubvertegenwoordiger controleert, voordat hij zijn rijders aanmeldt, de inschrijflijst 
op het bord achter de kantine. 
De clubvertegenwoordiger moet op de wedstrijddag vóór 09.30 uur zijn rijders 
aanmelden en het inschrijfgeld betalen. Dit vindt plaats in de kantine.  
Het inschrijfgeld bedraagt per klasse € 5.00 en € 3.00 voor de promotieklasse.  
 
DAGINDELING: 
Tot 09.30 uur aanmelden rijders en afdragen inschrijfgeld door de 
clubvertegenwoordigers 
08.45 uur – 09.45 uur training blok 1 jongens, meisjes en cruisers t/m 12 jaar 
09.45 uur – 10.45 uur training blok 2 jongens, meisjes en cruisers 13 jaar en ouder. 
10.45 uur officiële opening van het Betuws Kampioenschap door de wethouder 
11.00 uur -  AANVANG WEDSTRIJD 
Prijsuitreiking z.s.m. na afloop van de wedstrijd 
 
Wij wensen iedereen een gezellige en sportieve wedstrijddag toe. 
Entree is natuurlijk gratis. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben dan kunt u contact met 
ons opnemen via telefoonnummer 06-15537567. Uw vraag mailen is ook mogelijk via  
m-l.broekmeulen@vodafonethuis.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van FCV Geldermalsen. 
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Aanvullende informatie 

 
Adres 
FCV Geldermalsen, Meersteeg 4f, 4191 NS Geldermalsen. 
 
Website: 
www.fcvgeldermalsen.com 
 
Mogelijkheid tot trainen 
Op woensdag 17 september is er vrije training met gebruik van het starthek van 18.30  
tot 21.00 uur.  Kosten € 3.00 vooraf in de kantine te voldoen. Na betaling ontvangt u een 
sticker welke u op de fiets dient te plakken. 
 
Tenten 
Tenten mogen alleen worden geplaatst tegen de hekken of tegen de sprintbaan aan (dus 
niet direct langs de baan). 
 
Foto’s 
Op de baan kunnen foto’s gemaakt worden in overleg met de trackmanagers. 
 
Routebeschrijving 
A15 – afslag Geldermalsen-Est-Opijnen  (afrit 30 ) Bovenaan de afrit gaat u richting 
Geldermalsen (Randweg N327). Op de tweede rotonde neemt u de 3de afslag 
(Provincialeweg) . Op de eerste rotonde neemt u de derde afslag (Rijksstraatweg). Hierna 
de eerste weg links (Meersteeg.) Na ± 500 mtr. links de crossbaan.  
Parkeren op aanwijzing van de verkeersregelaars. 
 
A2 – afslag Geldermalsen-Leerdam (afrit 15), Bovenaan de afrit gaat u richting 
Geldermalsen-Deil (Provincialeweg N327). Op de vierde rotonde neemt u de 1ste afslag 
(Rijksstraatweg). Hierna de eerste weg links (Meersteeg.) Na ± 500 mtr. links de 
crossbaan.  
Parkeren op aanwijzing van de verkeersregelaars. 
 
Let op wegwerkzaamheden: 
Op het moment van maken van deze informatie zijn er geen geplande 
wegwerkzaamheden bekend. 
Voor actuele wegwerkzaamheden kan op www.vananaarbeter.nl 

 

BETUWS KAMPIOENSCHAP 

FIETSCROSS 2014 

“FCV GELDERMALSEN” 

http://www.fcvgeldermalsen.com/

