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1. Algemene informatie 

 

Alle tijden en wedstrijd technische zaken zijn onder voorbehoud. Dagindeling kan na de 1e 
wedstrijd wijzigen en ook de klassenindeling. 
 
 

Organisatie FCC Rijswijk 
Locatie Oude Zwethpad 2281 KS Rijswijk 

Wegbewijzering De route wordt vroegtijdig d.m.v. borden aangegeven:  

  

Wedstrijd De Top Competitie wedstrijd 2 
Zaterdag 22 en zondag 23 april 2017 

  

Deelname Cruisers Men 13-16; 17-29; 30-39; 40-44; 45+;  
Cruiser Women 13-16; 17+  
Boys 7-; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16  
Girls 8-; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16  
Vrouwen 17+  
Sportklasse 17-24; 25-29, 30+  
Women Junior  
Men Junior  
Women Elite  
Men Elite 
alle rijders tijdens alle TC wedstrijden verplicht te rijden met een 

transponder 
 

  

Inschrijving Zaterdag 22 April       12.30-15.30 in de kantine 
Zaterdag 22 April      18.30-19.00 in de kantine 
Zondag 23 April         08.00-09.30 in de kantine 

  

Inschrijfgeld Men Junior, Women Junior, Women Elite, Men Elite € 10,00* 
Overige categorieën € 7,50* 
* Exclusief afdracht voor rekeningrijden 

  

Vrije training vrijdag 
avond 21 april 

Vrijdag 21 april                                   18.30 – 20.00       alle klassen 

  

Training wedstrijd 
Zaterdag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 22 april                       13.00 - 14.10    Boys t/m 12  
(Vrije training)                                     Girls t/m 12 
Zaterdag 22 april           14.10 – 16.00   Boys 13, 14, 15, 16 
(Vrije training)              Girls 13/14, 15/16 
               Vrouwen 17+, Cruiser 
               Sportklasse 17-24; 25-29,30+           
               Women Junior, Women Elite 
               Men Junior, Men Elite 
Zaterdag 22 april                        18.30 - 20.00   Starthek training voor allen 
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Training voor wedstrijd 
Zondag 

Zondag    23 april             08.15 – 08.35 Cruisers  
(Starthek training)              08.40 – 09.25 Boys t/m 12  
      Girls t/m 12 
Zondag     23 april         09.30 - 10.30 Boys 13, 14, 15, 16 
(Starthek training)    Girls 13/14, 15/16 
      Vrouwen 17+  
      Sportklasse 17-24; 25-29, 30+  
      Women Junior, Women Elite 
      Men Junior, Men Elite 
  

 

Wedstrijd Zondag Zondag 23 april        10.45 uur Manches alle klassen 
Zondag 23 april         Aansluitend Kwalificerende finales 
Zondag 23 april            Aansluitend Finales 
Zondag 23 april       Aansluitend Eindprijs uitreiking alle klassen 
 

  

Toegangsprijs € 6,00 per persoon vanaf 13 jaar, kinderen van 12 jaar en jonger gratis. Ook 
teammanagers dienen entree te betalen. 
 

  

Parkeren Gratis op de aangegeven plekken, naast het circuit. 
U bent verplicht om de Instructies van de verkeersregelaars te volgen. 
 

  

Tenten Let op niet overal kunnen en mogen er tenten geplaatst worden. Dit staat 
aangegeven. Tenten mogen vrijdag na 17.00 uur geplaatst worden.   
 

  

Overnachten Vanaf vrijdag 21 april 15.00 uur is de camping naast de baan geopend. € 25,-per 
caravan per nacht inclusief stroom (vrijdag stroom vanaf 17:00 uur). Koud stromend 
water, toiletten en douches aanwezig. 2 nachten voor €40,- . 
Reservering (aanmelden) camping verplicht via de website van FCC Rijswijk. 
Er is een beperkt aantal plaatsen. Scooters worden niet op de camping toegelaten. 
 

  

Hotels Bastion Hotel Den Haag Rijswijk  
  
Comfort kamer € 83.02 exclusief BTW (inclusief BTW € 88.00) Deluxe kamer € 
87.74 exclusief BTW (inclusief BTW € 93.00)  
Lokale Belastingen p.p.p.n. € 2.75*  
  
Ontbijt € 14.00 per persoon. (inclusief BTW) Lunchpakket € 9.00 per persoon. 
(inclusief BTW)  
Tevens kunt u tot 12.00 uur op de dag van aankomst uw reservering kosteloos 
annuleren of wijzigen.  
  
RESERVEREN: 
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Reserveringen kunnen gemaakt worden via onze website  www.bastionhotels.nl of 
rechtstreeks bij het desbetreffende hotel. Vermeld hierbij BMX FCC Rijswijk. 
 
 
 
Restaurant, Hotel & Spa Savarin 
 
Kamerprijs € 135,- exclusief ontbijt op basis van 2 personen per kamer  
  
Ontbijt € 21,50 per persoon  Voor hotelgasten wordt het ontbijt vanaf 07.00 uur 
geserveerd in het restaurant. Wij verzoeken u vriendelijk uit te  checken voor 11.00 
uur, zodat wij de kamers weer in orde kunnen maken voor andere gasten.  
  
Extra bed op kamer € 25,- per nacht, exclusief ontbijt (maximaal 1 per kamer). 
 
Hotelgasten kunnen tussen 7.00 uur en 23.00 uur vrij gebruik maken van het 
zwembad en de sauna’s in Spavarin (zwemkleding verplicht). Onze fitness ruimte 
mag eveneens vrij gebruikt worden. In CitySpa Spavarin bieden wij diverse  
ontspannende behandelingen, wij adviseren u om deze eventueel vooraf te 
reserveren.  
 
RESERVEREN: 
Reserveringen kunnen gemaakt worden via onze website  www.savarin.nl of 
rechtstreeks bij het desbetreffende hotel. Vermeld hierbij BMX FCC Rijswijk. 
 
 

  

Algeheel coördinator Hans Hogenboom (0648058479)  en Anke Lotte (0622440504) 

  

Extra informatie www.fccrijswijk.nl 
 
secretaris@fccrijswijk.nl 
 

  

Huisreglement                      
                  Aan alle deelnemers, begeleiders en bezoekers. 
 
Welkom in Rijswijk. Om dit weekend voor iedereen zo plezierig te laten verlopen 
hebben we een aantal (voor de meeste mensen vanzelfsprekende) gedragsregels 
op papier gezet. 
 

 Wilt u afval in de daarvoor bedoelde zakken en containers deponeren. 

 Geen stroomaggregaten aan na 20.00 uur t/m 07.00 uur op de camping 

 Wilt u de aanwijzingen van de parkeer- en caravanbeheerders STRIKT 
opvolgen en uw auto op zijn aanwijzingen parkeren. 

 Wilt u NIET met de auto door de groenstroken rijden. 

 Op de baan en bij de camping is een toilet  voorziening beschikbaar en 
houdt deze netjes a.u.b..  

       Tevens is koud stromend water aanwezig.  

http://www.fccrijswijk.nl/
mailto:secretaris@fccrijswijk.nl
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 De sportvelden het talud van de snelweg  vlak bij de baan is verboden 
terrein voor alle fietscrossers, bezoekers en begeleiders.  

 Het is verboden met scooters/brommers op en rond de baan te rijden, 
tevens mag er op de camping alleen STAPVOETS gereden worden 

 

 Wilt u de spullen van anderen NIET moedwillig vernielen. Bij vandalisme 
wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie en wordt melding gedaan bij 
de KNWU. 

 
Bij overtreding van deze regels kunnen wij overgaan tot ontzegging van de toegang 
tot het terrein van FCC Rijswijk, met als gevolg dat er niet meer deelgenomen kan 
worden aan de BMX wedstrijd. 
Wij hopen dat het echter niet zo ver hoeft te komen. Zeker als u zich aan 
bovenstaande regels houdt kunnen wij u een prettig, gezellig en sportief weekend 
toe wensen. 
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