INSCHRIJFFORMULIER
WIELERBREEDTESPORT FEDERATIE NEDERLAND
ORGANISEERT OP ZONDAG 10 AUGUSTUS 2008
HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP WFN RENNERS
OP HET FLEVONICE PARKOERS TE BIDDINGHUIZEN
De wedstrijden worden verreden op het unieke parkoers van 3600 meter,
dat parallel loopt naast de deze winter geopende ijsbaan te Biddinghuizen in de Flevopolder.
Adres: FlevOnice, Strandgaperweg 20, 8256 PZ Biddinghuizen, tel.nr. 0321-331138.
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 10 euro
te voldoen op bankrekeningnummer 14.42.09.039 t.n.v. TWC De Maastrappers te Roggel o.v.v.
NK 2008 + categorie. Bij inschrijving op de dag zelf betaalt men 15 euro. De borg voor de
rugnummers bedraagt 5 euro.
Voorinschrijving kan via de site : www.wielrenbond.nl , menu Weg – Digitale Inschrijving, of
middels onderstaand formulier tot uiterlijk 31 juli 2008 te verzenden aan Dhr. Huub van de
Beucken, Berkenlaan 7, 6088 AM Roggel. E mail: huubvdbeucken@zonnet.nl
De leeftijd die in het kalenderjaar wordt bereikt is bepalend voor de categorie waarin men start!
Vrouwen mogen één categorie ouder vertrekken, zij worden echter niet apart geklasseerd!
Het wedstrijdprogramma voor dit Nederlands Kampioenschap ziet er als volgt uit:
09.00 uur
Masters vanaf 60 jaar
14 ronden = 50,4 km
10.15 uur
Masters 50 t/m 59 jaar
17 ronden = 61,2 km
11.45 uur
Masters 40 t/m 49 jaar
21 ronden = 75,6 km
13.45 uur
Amateurs 16 t/m 29 jaar
25 ronden = 90,0 km
16.00 uur
Amat/Mast 30 t/m 39 jaar 25 ronden = 90,0 km
Voor alle (5) categorieën geldt: rood/wit/blauwe kampioenstrui voor de winnaar en 3 ereprijzen.
De permanence is in het unieke paviljoen van FlevOnice met uitstekende was- en kleedruimtes.
Voldoende parkeerruimte is er in de directe nabijheid van het wielerparkoers.
Eventuele overnachtingsmogelijkheid is te boeken bij Hotel Dorhout Mees, Strandgaperweg 30,
8256 PZ Biddinghuizen, tel.nr. 0321-331138, info@dorhoutmees.nl www.dorhoutmees.nl
Dit inschrijfformulier, alsmede het wedstrijdreglement, is ook te downloaden via de website:
www.nederlandsewielrenbond.nl
Voor eventuele telefonische informatie nrs.: 0475-492829 of 0162-422546 of 0493-490746
✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER N.K. W.F.N. 10 AUGUSTUS 2008 TE BIDDINGHUIZEN
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 verzenden aan
bovenstaand wedstrijdsecretariaat

…………………….

