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Na-Zomer 
Beste leden, 

De blaadjes beginnen te vallen en daarmee nadert het 

wedstrijdseizoen ook zijn einde. 

De laatste Topcompetitie is inmiddels gereden en de prijzen zijn 

verdeeld.  

Helaas was de deelname aan de NK Clubs in Assen een historisch 

dieptepunt. Slechts 3 leden hebben de club daar vertegenwoordigd. 

Volgend jaar is de NK Clubs in de afdeling West en we gaan er van uit 

dat de club daarbij massaal gaat deelnemen. 

Club-2 
Omdat in Rijswijk en Zoetermeer de baan aangepast gaat worden en 

we daar zo snel mogelijk mee willen beginnen is de Club-2 kalender 

voor de laatste 2 wedstrijden aangepast. 

De 9e wedstrijd is op donderdag 8 oktober in Rijswijk, 

De eindwedstrijd en prijsuitreiking is op zondag 11 oktober in 

Zoetermeer (om 9:30u). 

De wedstrijden op 15-10 en 1-11 vervallen dus. 

Aanpassen baan (vanaf 13-oktober) 
Er is een plan gemaakt om het eerste stuk van de baan uitdagender te 

maken. De eerste hindernis is de enige die sinds de aanleg niet 

veranderd is en is niet meer dan een verkeersdrempel. 

Het is de bedoeling dat er een hindernis van 4m bij komt onder aan 

de startheuvel, de tweede hindernis wordt een tafel van 5m en de 

derde een dubbele van 6m. De huidige laatste bult op het eerste stuk 

blijft nagenoeg onveranderd. 

Om deze verandering uit te voeren moet de toplaag (Gralux) van de 

baan verwijderd worden zodat dat kan worden hergebruikt. Helaas is 

dat handwerk omdat bij machinale verwijdering er te veel zand door 

heen komt en het onbruikbaar wordt. 

Op de trainingsavonden vanaf 13-10 en op zaterdag 17-10 vragen 

wij alle aanwezige ouders mee te helpen om zo veel mogelijk van 

de toplaag te redden. 

Ook wordt de startheuvel opnieuw bestraat en verlengd om aan de 

regels te voldoen. 

Het eerste deel van de baan is hierdoor voorlopig niet bruikbaar 

het bestuur. 


