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TRAININGTRAININGTRAININGTRAINING    
door bestuur FCV Zoetermeer ‘77  

 
De zomervakantie zit er bijna op de scholen gaan weer 
beginnen. Hoop natuurlijk niet dat de vakantieverveling 
heeft toegeslagen, maar in ieder geval beginnen we vanaf 
volgende we weer met de dubbele training. Dus jullie zijn 
weer welkom op dinsdag en woensdag. 
 

NK clubs te UithoornNK clubs te UithoornNK clubs te UithoornNK clubs te Uithoorn    
Daphne, Judith en Amaya  

 
OPROEP VOOR ALLE LEDEN VAN FCV ZOETERMEER  
 
Beste mede fietscrossers en ouders, 
 
Op zondag 16 september, is er het NK clubs  in Uithoorn.  
Dit is een grote wedstrijd waar veel clubs aan mee doen. 
Het zou leuk zijn als we dit jaar met veel mensen onze 
vereniging kunnen vertegenwoordigen op de NK clubs. 
FCV Zoetermeer is ten slotte een vrij grote vereniging. 
Daar kunnen we dan de rest van fietscrossend Nederland 
laten zien wie wij zijn, zeker als de vereniging volgend jaar 
de Topcompetitie gaat organiseren.  
We zijn vorig jaar met 10 leden gegaan en het zou leuk 
zijn als we dit jaar met meer mensen zouden gaan. Zoveel 
mogelijk uiteindelijk. 
 
Dit is een 1 daagse wedstrijd dus er is kans op een prijs. 
Dit is een wedstrijd voor iedereen. De drempel lijkt hoog 
omdat het om een Nationaal Kampioenschap gaat. Echter 
iedereen met een A, B of C licentie mag meedoen. Het is 
een leuke ervaring en vooral erg leerzaam voor de grote 
en kleine crossers onder ons. De kans voor degenen die 
de grotere wedstrijden niet rijden om eens mee te maken 
hoe het op nationaal niveau eraan toe gaat.  
Het voordeel is dat deze wedstrijd dit jaar in Uithoorn is en 
dat valt nog binnen de Regio west. Dus dicht bij huis. 
(ongeveer 3 kwartier) Als u hier en daar rondvraagt zal het 
waarschijnlijk ook mogelijk zijn om met elkaar mee te 
rijden. 
 
Je fietst dus niet alleen voor de vereniging maar ook voor 
je eigen plezier! Er zijn genoeg redenen om naar de NK 
Clubs te gaan 16 september. 
 
Dus ga snel naar onze website om je snel in te schrijven. 
Dit kan uiterlijk tot vrijdag a.s. 31 augustus. 

 

Hup Hup Hups  
wij gaan met zijn allen  

naar de NK CLUBS 
 

Vriendelijke groet:  
 
Daphne, Judith en Amaya en natuurlijk de ander leden die 
zich al hebben in geschreven voor de wedstrijd. 
 

TOPTOPTOPTOP----COMPETITIECOMPETITIECOMPETITIECOMPETITIE    
door bestuur FCV Zoetermeer ‘77  

 
De aanvraag voor het mogen organiseren van een top-
competitiewedstrijd is de deur uit. Het is nu afwachten wat 
de KNWU gaat beslissen, maar mogelijk dat we volgend 
jaar deze competitie op onze baan in Zoetermeer kunnen 
gaan verrijden. Afwachten en duimen zal ik maar zeggen. 
 

 

BMXBMXBMXBMX’’’’77 77 77 77 ---- JOURNAAL JOURNAAL JOURNAAL JOURNAAL    
door Ruud de Backer  

 
Bij aanvang van de tweede seizoenshelft is het ook een 
goede tijd om met een clubblad op de proppen te komen. 
Het eerste blad in de nieuwe lay-out is goed ontvangen, al 
vinden sommigen het jammer dat ze geen stukje papier 
meer kunnen vasthouden. In ieder geval komt er weer een 
stukje techniek aan de orde, gaan we fietsers en hun fiets 
voor stellen, zetten we een vrijwilliger in het zonnetje, 
misschien nieuws over het clublogo, een bijdrage van een 
trainer, het Nederlands kampioenschap en misschien heeft 
u ook nog wel een ervaring die u wil delen met clubleden, 
of wilt u iets te koop aanbieden. Kopie voor het blad graag 
uiterlijk 10 september 2007 in mijn mailbox. 
(ruud@fcvzoetermeer77.net).  
 

Wie mag ik uitdagen voor 
een verslag van het NK Clubs??? 

 


