2019

DOE JIJ WEER MEE DIT JAAR?

Wil jij racen in een
echte wedstrijd,

zoals wielrenners op TV?
KALENDER 2019

Dat kan bij de Rabo Dikke Banden Race, georganiseerd door
Wielervereniging “Westland Wil Vooruit” in samenwerking met de Rabobank.
DAG

DATUM

WAAR

AANMELDEN

START

Donderdag

4 juli

Honselersdijk

va. 16:45

17:45

Woensdag

10 juli

Maasdijk

va. 14:15

15:15

Zondag

14 juli

Monster

va. 10:00

11:00

Woensdag

17 juli

‘s-Gravenzande

va. 15:30

16:30

Zondag

28 juli

Poeldijk

va. 11:00

12:00

Donderdag

1 augustus

Wateringen

va. 12:15*

13:15

Vrijdag

9 augustus

Kwintsheul

va. 16:45

17:45

Dinsdag

20 augustus

De Lier

va. 15:00

16:00

Dinsdag

27 augustus

Naaldwijk

va. 14:15

15:15

* De inschrijving is op de Kerklaan iets voorbij de start

ZO DOE JE MEE:
De Rabo DIkke Banden Race is voor jongens en meisjes
van 7 t/m 12 jaar die geen lid zijn van een wielervereniging,
want dan ben je te goed getraind. Er wordt gereden in verschillende
leeftijdsgroepen, zodat je tegen kinderen van je eigen leeftijd fietst. Bij voldoende
deelnemers rijden de jongens tegen de jongens, en de meisjes tegen de meisjes.
Je doet dat op je eigen gewone fiets of mountainbike. Een racefiets mag niet!
Die heeft geen dikke banden (minimale banddikte moet 28mm zijn)
en we willen iedereen een beetje dezelfde kans geven.
Je moet verplicht een helm op, maar als je die zelf niet hebt, kun je er eentje lenen
bij de organisatie. Het parcours waar je op fietst is helemaal verkeersvrij & beveiligd.

DEELNAME is GRATIS!
Inschrijven doe je bij de inschrijftent ter plaatse, altijd in de buurt van
de START-FINISH. Je ontvangt een T-shirt en een rugnummer.
Na afloop mag je het T-shirt houden. Rugnummer dien je wel netjes in te leveren!*
*In ruil voor een lekker ijsje.

Zit je bij de eerste 3, mag je naar het echte podium voor de huldiging!
En, zoals bij het echte wielrennen krijg je van de Ronde Miss bloemen,
een mooie beker én de nr. 1 een heus winnaars T-shirt!

EINDKLASSEMENT
Elke keer dat je meedoet, verdien je punten. Als de laatste wedstrijd
in Naaldwijk is gereden, wordt er een eindklassement opgemaakt.
Ook hiervoor worden de eerste 3 gehuldigd!

LANDELIJKE FINALE DAG
Elk jaar mogen de eerste 3 van het klassement naar de landelijke Finaledag!
En de winnaar van elk klassement mag één jaar gratis lid worden van
de jeugdafdeling van WWV.

MAAR MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN!

