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FLASHFLASHFLASHFLASH    
door Ruud de Backer  

 
Flash, een nieuw fenomeen om de leden van de 
fietscrossvereniging Zoetermeer ’77 te informeren. De 
opzet van een flash is een tussentijdse berichtgeving met 
hooguit een paar berichten. Het is een aanvulling op het 
clubblad en de website. De lay-out is gelijk aan het 
clubblad. Het eerst volgende clubblad kunt u overigens 
eind augustus verwachten. Dus mocht u nog een bijdrage 
willen leveren aan het clubblad, uw kopij gaarne voor 20 
augustus in mijn mailbox. In het komende clubblad zullen 
we terugkomen op het NK, de Zuid-Holland-Cup en 
natuurlijk de vaste rubrieken. 
 

ZOMERZOMERZOMERZOMERTRAININGTRAININGTRAININGTRAINING    
door bestuur FCV Zoetermeer ‘77  

 
De schoolvakanties zijn inmiddels begonnen, misschien 
zitten sommigen van u al in andere oorden of vertrekken 
op korte termijn. Maar de trainingen gaan toch door, 
weliswaar in afgeslankte vorm en daarom vervalt de 
training op de donderdag. Er zal elke dinsdag worden 
getraind van 19:00 tot 20:30 uur, in één groep.  
Mocht het extreem warm worden (bijna niet voor te stellen 
na alle regen van de afgelopen tijden) kijk dan vooraf even 
op de website van de vereniging. Hoge temperaturen kan 
een reden zijn om de training niet door te laten gaan. 
 

BAANONDERHOUDBAANONDERHOUDBAANONDERHOUDBAANONDERHOUD    
door Bert van der Burg  

 
Iedereen kan deze dagen genieten van het mooie weer en 
de daardoor snel uitlopende natuur. Ook op de 
fietscrossbaan zorgt de natuur weer voor een overvloedige 
hoeveelheid groen. Dit is erg fraai, maar er groeien wat 
planten en kruiden op plaatsen waar we ze liever niet 
hebben. 
Daarom vragen wij alle ouders (en rijders als ze te vroeg 
komen voor de training) om mee te helpen de natuur in 
toom te houden. 
Er staan schoffels, harken, scheppen, grasmaaiers enz. in 
de containers bij de finishlijn.  
De distels blijven terug komen en vragen wekelijks 
aandacht.  
Help mee om het groen van de baan te houden.  
 

ZOMERWEDSTRIJDZOMERWEDSTRIJDZOMERWEDSTRIJDZOMERWEDSTRIJD    
door TFCC De Weirijders  

 
Datum / tijd: 

25 augustus 2005, 11:00 uur 
Organisatie: 

T.F.C.C. de Weirijders  
Locatie wedstrijd: 

De Hennepe 197 te Tiel 
Deelname:  

KNWU licentiehouders, ledenkaarthouders en 
NFF-federatiekaarthouders 

Klassen: 
De dagleeftijd is bepalend voor de inschrijving. De 
boys en de girls rijden apart. Indien er minder dan 
3 inschrijvingen in een klasse zijn zullen klassen 
worden samengevoegd. Het aantal klassen voor 
de cruisers wordt bepaald tijdens de wedstrijddag. 
Deelname aan de Open Klasse 16 jaar en ouder 
staat voor iedereen open. 

Inschrijving: 
Op de wedstrijddag tussen 9.00 uur en 10.00 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt per klasse € 4,00. 
Entree is gratis voor bezoekers. 

Training:  
Vrije training vanaf 9:00 uur, 09:30 starthek 

Prijzen: 
Per klasse is er voor de eerste 3 rijders een beker 
beschikbaar.  

Routebeschrijving: 
Vanaf de snelweg A15 neemt u afslag 33 Tiel-
Maurik, waarna wij middels borden aangeven hoe 
onze fietscrossbaan te bereiken is. 

Informatie: 
www.weirijders.nl 
Indien u nog vragen heeft kunt u bellen met: 
Johan Kusters 0344-612710 / 06-55385774 

Johan.Kusters@zonnet.nl 
William Ploeg  0345-532652 / 06-25038731 

williamploeg@planet.nl  
 

NK clubs NK clubs NK clubs NK clubs te te te te UithoornUithoornUithoornUithoorn    
door Ruud de Backer  

 
Nog eentje voor de agenda, zondag 16 september 2007, 
het Nederlandse Kampioenschap voor clubs. De 
inschrijving is geopend, zie de website van de vereniging. 
 


