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fietscrossvereniging Zoetermeer '77
Het tweede deel van het wedstrijdseizoen is begonnen.
De Club-2 heeft nog 3 wedstrijden te gaan:
donderdag 08 september

Zoetermeer

donderdag 22 september

Rijswijk

zaterdag 01 oktober

Zoetermeer

Er zijn dit jaar nog 4 wedstrijden in de BMX West Competitie:
zondag 11 september

Langedijk

zondag 02 oktober

Uithoorn

zondag 09 oktober

Schagen

zondag 23 oktober

Velsen-noord

En er zijn nog 3 Topcompetitie wedstrijden:
zondag 18 september

Zoetermeer

zondag 25 september

Volkel

zondag 16 oktober

Luyksgestel

Topcompetitie 4 in Zoetermeer.
Op zondag 18 september organiseert FCVZoetermeer’77 de 4 e Topcompetitie in 2011.
Op zaterdag is er vanaf 14:00u training voor de TC deelnemers en daarna de timetrial voor de Junioren
en elite.
Vooraf is er op woensdag 7 en 14 september training voor de deelnemers van 19:00-20:30u.
Het organiseren van deze wedstrijd vraagt medewerking van alle ouders en leden van de vereniging.
Velen zijn al benaderd en ingedeeld om de wedstrijd te kunnen houden.
We zijn echter nog niet helemaal klaar met de voorbereiding en vragen daarom iedereen die tot nu toe
nog niet heeft meegeholpen om dit de komende weken alsnog te doen.
Op de trainingsavonden en op zaterdag (vanaf 10:00u) moet er nog hard gewerkt worden om al het
overtollige groen van de baan te verwijderen. De schoffels, harken, maaiers en kruiwagens staan op jullie
te wachten.
Maar ook in de kantine is nog wel wat op te ruimen en schoon te maken.
Op vrijdag 16 september gaan we de locatie klaarmaken voor de wedstrijd. Daar is veel hulp bij nodig. Er
moet o.a. een camping worden ingericht (stroomvoorziening, rijplaten), tenten opgebouwd, een
omroepsteiger neergezet, dekzeil over het parc-ferme enz.
Op zaterdagochtend moet de rest klaargemaakt worden: geluidsinstallatie, reclameborden en vlaggen,
catering.
Als er na de wedstrijd op zondagmiddag en maandag mensen zijn die mee willen helpen de boel op te
ruimen stellen we dat erg op prijs.
Met elkaar gaat het zeker weer lukken deze wedstrijd tot een succes te maken.

