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Nederlands Kampioenschap W.F.N. 2005
"26e OMLOOP VAN DE HEIDEHOF"
SOMEREN-HEIDE
Zondag 28 augustus 2005.

Zondag 28 augustus 2005 organiseert Tour en Wielerclub "de Zwaluw" het

Nederlands Kampioenschap W.F.N. 2005
Om dit kampioenschap zal gestreden worden op het parkoers van de "26e Omloop van de Heidehof".
De wedstrijden staan open voor renners aangesloten bij één der vrije wielerbonden (N.W.B., W.V.A.N.,
B.W.F., T.M.Z. en WV Snits) en voor amateurs A & B en masters aangesloten bij de K.N.W.U. Diegene
die geen enkele licentie hebben kunnen een daglicentie kopen.
Het ligt voor de hand dat alleen Nederlandse deelnemers mogen starten.
Parkoers:
Het parkoers bestaat uit een omloop van 5,7 km.
De start en finish zijn gelegen aan de Kerkendijk in Someren-Heide.
Programma:
12.00 uur: Masters/Veteranen (50 t/m 59 jaar)
11 ronden
12.03 uur: Masters/Veteranen (60 jaar en ouder)
9 ronden
13.45 uur: Masters/Veteranen (40 t/m 49 jaar)
12 ronden
15.45 uur: Amateurs A & B en Vrije Renners,
18 ronden
De leeftijd op 28 augustus is bepalend voor de categorie.

62,7 km.
51,3 km.
68,4 km.
102,6 km.

Kosten:
Deelname kost bij voorinschrijving € 7,= over te maken op bovenstaand bankrekeningnummer.
Daginschrijving kost € 10,=. Voor een daglicentie betaalt u € 5,= extra. (legitimatie verplicht)
De licentie moet bij het afhalen van de rugnummers overhandigd worden. Hij wordt gebruikt als borg
voor de rugnummers. Daglicentiehouders betalen € 10,= borg voor de nummers.
Prijzen:
Voor elke categorie is er een prijzenschema van € 173,= verdeeld over 20 prijzen.
Verder natuurlijk het rood-wit-blauw voor de Nederlands Kampioen.
en een gouden, zilveren en bronzen medaille voor de eerste drie.
Permanence:
De permanence is gevestigd aan de finishstraat: Restaurant Feestzalen de Heidehof.
Overige voorzieningen:
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om op of bij het parkoers te parkeren. Er is
parkeerruimte direct in de nabijheid van het parkoers. Gelieve de bewegwijzering naar deze
parkeerruimte te volgen en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.
Er is was en kleedgelegenheid op 200 meter van de finishstraat.
Inschrijvingen:
Het heeft onze voorkeur om via onze site in te schrijven. www.twcdezwaluw.nl (menukeuze deelnemen)
Indien men niet via internet kan inschrijven, dan kan een brief gestuurd worden met de volgende
gegevens: Roepnaam en Achternaam, Adres Postcode en Woonplaats, Telefoonnummer,
Geboortedatum, Licentienummer, Gewenste wedstrijdcategorie.
Informatie:
Voor informatie kunt u terecht op onze site: www.twcdezwaluw.nl
Of via telefoonnummer 0493-490746

