Zondag 14 augustus 2011
organiseert de Brabantse Wieler Federatie het

Nederlands Kampioenschap W.F.N. 2011
te Achtmaal
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, sportklasse en masters aangesloten bij de
K.N.W.U. Renners zonder licentie kunnen op de dag zelf een daglicentie kopen. Het ligt voor de hand dat
er alleen Nederlandse deelnemers mogen starten.
Parkoers en permanence: De start-finish en permanence van de 6,8km lange omloop zijn gelegen bij
Café Den Thuur, Achtmaalseweg 178 te Achtmaal
Programma: 9.30 uur
9.32 uur
11.15 uur
11.17 uur

Masters/Veteranen (50 t/m 59 jaar)
Masters/Veteranen (60 jaar en ouder)
Amateurs A & B, sportklasse en vrije Renners,
Masters/Veteranen (40 t/m 49 jaar)

8 ronden (55 km)
7 ronden (48 km)
12 ronden (82 km)
10 ronden (68 km)

De leeftijd op 31 december 2011 is bepalend voor de categorie.

Kosten: Deelname kost bij voorinschrijving €7,-. Dit is over te maken op Rabobank rekeningnummer
14.51.96.607 t.n.v. Brabantse WielerFederatie. Graag vermelding van NKWFN2011, licentienummer en
categorie. Voorinschrijving en betaling via bank moeten voor 7 augustus binnen zijn. Daginschrijving kan
op de dag zelf á €10,-. Voor een daglicentie betaalt u €5,- extra bij de jurybus. (legitimatie verplicht)
Overige voorzieningen: In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om op of bij het parkoers te
parkeren. Er is was- en kleedgelegenheid bij VV Achtmaal op 400 meter van de finishstraat.
Inschrijvingen: Inschrijven kan door het versturen van onderstaande gegevens per e-mail naar:
nkwfn@brabantsewielerfederatie.nl,of per post naar: M van den Berg, Kalkvliet 10, 4844VK Terheijden.

Roepnaam:

.....................................................

Achternaam: ...........................................................................................................

Adres:

............................................................. ...................................... ...................................... ............................................................

Postcode:

................................................

Woonplaats: ..............................................................................................................

Tel: ........................................................................... E-mail: ..............................................................................................................................
Licentienummer:

...............................................

Licentie van bond:

Categorie:

T.M.Z

N.W.B.

Jonger dan 40 jaar

WV Snits

W.V.A.N.

40 t/m 49 jaar

KNWU

B.W.F.

50 t/m 59 jaar

Daglicentie

60 jaar en ouder

Aankruisen wat van toepassing is

Aankruisen wat van toepassing is

Voor informatie kunt u terecht op onze web-site: www.brabantsewielerfederatie.nl
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