
Wedstrijd:    Gelders Kampioenschap 2021  
       
Organisatie:    FCV Geldermalsen 
Wedstrijdlocatie:   Meersteeg 4F, 4191 NK Geldermalsen 
 
 

Trainingen:   Blok 1;  jongens én meisjes en cruisers tot en 

met 12 jaar trainen van 8.45 uur tot 9.45 uur   

 

Blok 2;  jongens, meisjes en cruisers vanaf 13 jaar trainen van 9.45 

uur tot 10.45 uur 

Tijdens de trainingen zal er gecontroleerd worden of iedereen in de 

juiste leeftijdsgroep traint. 

Aanvang wedstrijd:   11.00 uur 

Parc ferme:    Wij hebben een overdekt parc ferme 

Inschrijven:   Inschrijven is alleen mogelijk via het wedstrijdsecretariaat van de 

eigen vereniging. De voorinschrijving sluit op 7 dagen voor de 

wedstrijd om 23.59 uur. 

Inschrijfgeld:  Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 5,00 per klasse en  

€ 1,00 voor de promotie klasse.  

Clubvertegenwoordiger: Iedere club dient een clubvertegenwoordiger te hebben. De 

clubvertegenwoordiger meldt zijn/haar rijders voor 9.30 uur. Latere 

aanmeldingen/wijzigingen worden niet meer verwerkt.  

De voorinschrijving lijsten worden online gepubliceerd, elke rijder en/ 

of clubvertegenwoordiger dient deze lijsten zelf te  controleren. 

Indien er fouten op deze lijsten staan kan dit voor 9.30 uur door de 

clubvertegenwoordiger gemeld worden aan het nationaal juryteam. 

De clubvertegenwoordiger zorgt ervoor dat het inschrijfgeld 

minimaal 5 dagen voorafgaand aan het evenement digitaal wordt 

voldaan of contant bop de dag van de wedstrijd. Rijders wie zich bij 

de voorinschrijving hebben opgegeven en niet mee doen, moeten 

toch het inschrijfgeld betalen.  

Bankrekeningnummer NL40RABO0381210111 t.n.v. FCV Geldermalsen 

Reglement:    De wedstrijd wordt verreden volgens het NFF wedstrijdreglement. 

Prijsuitreiking:    Zo spoedig mogelijk na de wedstrijd. 

Diversen:  Er mogen wel tenten geplaatst worden op de aangegeven plaatsen. 

Contactpersoon:   Monique Broekmeulen 

    Telnr: 06-42541315 

    Email: fcvgeldermalsen@gmail.com 



  

 

 

ROUTEBESCHRIJVING: 

A15 – afslag Geldermalsen-Est-Opijnen  (afrit 30 ) Bovenaan de afrit gaat u richting Geldermalsen (Randweg 

N327). Op de tweede rotonde neemt u de 3de afslag (Provincialeweg) . Op de eerste rotonde neemt u de 

derde afslag (Rijksstraatweg). Hierna de eerste weg links (Meersteeg.) Na ± 500 mtr.links de crossbaan.  

 

A2 – afslag Geldermalsen-Leerdam (afrit 15), Bovenaan de afrit gaat u richting Geldermalsen-Deil 

(Provincialeweg N327). Op de vierde rotonde neemt u de 1ste afslag (Rijksstraatweg). Hierna de eerste weg 

links (Meersteeg.) Na ± 500 mtr. links de crossbaan.  

 

Kijk op www.vananaarbeter.nl  voor eventuele wegwerkzaamheden. 
 
Let op: Typ in u navigatiesysteem de postcode in 4191 NK.  
 

GELDERS KAMPIOENSCHAP 

FIETSCROSS 2021 

“FCV GELDERMALSEN” 

 

 


