BRABANTSE WIELER FEDERATIE
Wedstrijdsecretariaat:
Dhr. A.M. de Bruijn
Leibeemd 32
5121 SL RIJEN
E-mail: amdebruijn@home.nl

Bankrelatie:
Rabobank
rek.nr. 14.51.96.607
website:
www.brabantsewielerfederatie.nl

In samenwerking met WIELERCOMITÉ ACHTMAAL organiseren wij op
ZONDAG 13 AUGUSTUS 2006
HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP voor W.F.N. RENNERS.
De inschrijving voor deze wedstrijd staat open voor renners aangesloten bij één der vrije
wielerbonden (B.W.F., T.M.Z., N.W.B., W.V.A.N., WV Snits) en voor Amateurs A en B en
Masters aangesloten bij de K.N.W.U. Het inschrijfgeld bij voorinschrijving bedraagt 7 euro te
voldoen op bovenstaand rekening nummer. Bij inschrijving op de dag zelf betaalt men 10
euro. De borg voor de rugnummers bedraagt 5 euro. Voorinschrijving kan uitsluitend met
onderstaand formulier tot uiterlijk 31 juli 2006 te verzenden aan bovenstaand adres.
De leeftijd die in het kalenderjaar wordt bereikt is bepalend voor de categorie!
Het wedstrijdprogramma voor die dag ziet er als volgt uit:
10.00 uur
Veteranen vanaf 60 jaar
6 ronden = 49,2 km
11.30 uur
Veteranen 50 t/m 59 jaar
7 ronden = 57,4 km
13.15 uur
Veteranen 40 t/m 49 jaar
8 ronden = 65,6 km
15.00 uur
Amateurs 16 t/m 39 jaar
11 ronden = 90,2 km
Voor alle (4) categorieën geldt een prijzenschema van 180 euro (20 prijzen).
De lengte van het prachtige parcours is 8200 meter, met start en finish in de Pastoor De
Bakkerstraat. De permanence is aldaar gevestigd bij Café De Toekomst..
Was- en kleedruimte is bij V.V. Achtmaal aanwezig. Parkeerruimte is er in de directe
nabijheid van de finishstraat.
Eventuele overnachtingsmogelijkheid is te boeken bij Hotel De Roskam, Molenstraat 1 te
Zundert, tel. nr. 076-5972357.
Dit inschrijfformulier, alsmede het wedstrijdreglement, is ook te downloaden via onze
website: www.brabantsewielerfederatie.nl
Voor telefonische informatie nrs.: 0161-223690, 0162-422546, 076-5971367, 06-51604790.
✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER N.K. W.F.N. 13 AUGUSTUS 2006 TE ACHTMAAL
Achternaam

:…………………………………….

Adres

:…………………………………….

Plaats

:…………………………………….

Roepnaam

:…………………...

Postcode

:……………………

Licentie nr.

:……………………

Geboorte datum :…………………………………….
Wielerbond

:…………………………………….

neemt deel aan de volgende wedstrijd (starttijd + categorie invullen):
……………uur

………………………jaar

Handtekening:

N.B. vóór 31 juli 2006 verzenden aan
bovenstaand wedstrijdsecretariaat

…………………….

