
Onderstaande geldt voor alle wintercompetitie wedstrijden en het Open Kampioenschap Alblasserwaard e.o.

Indeling AB-cat: Als organisatoren wensen we dat alle deelnemers, jonger dan 40 jaar, die zich in het vorige jaar  
   in de top-10 van het eindklassement van de B-categorie nestelden, de overstap naar de   
   A-categorie maken. 

IJs en weder:  Bij schaatsijs en/of schaatstochten op een wedstrijdzaterdag zal de mtb-wedstrijd vervallen.   
   Raadpleeg in voorkomende gevallen de website op vrijdag.

Inschrijfgeld:  Jeugd    € 2,00  Het staat de organisatiecomités vrij dit te verlagen tot € 0,00.
   Leden van JvA   € 5,00  (inclusief Toerclub-leden)
   Niet leden  € 8,00

Puntentelling:   50,45,42,40,38,36,34,32,30,28,26,24,22,20,18,17,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,
   en vervolgens alle deelnemers 1 punt

Prijsuitreiking:  een kwartier na afloop van elke jeugdwedstrijd.
   Categorie A, B en C na afloop laatste wedstrijd (afwijkingen hierop zijn mogelijk).

Klassement:  het klassement van de wintercompetitie  wordt opgemaakt over 4 van de 5 wedstrijden, de   
   minst goede uitslag vervalt. Bij gelijke stand is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend voor  
   de eindstand. Hierover is geen correspondentie mogelijk.

Reglement:  Fiets- en wielwissels zijn toegestaan. Reparatiezone nabij de start/finish locatie.
   Self service only! 

Informatie:  www.janvanarckel.nl of info@janvanarckel.nl

Ook in 2010 organiseert Jan van Arckel in het najaar en winter diverse activiteiten voor de liefhebbers van het ongebaande 
pad, regen, kou en modder (mountainbikers en cyclocrossers):

MTB Orientatietocht te Dorst
Offroad wintercompetitie (5 wedstrijden)
Het Open Kampioenschap van de Alblasserwaard e.o.

De laatste jaren zien we daarbij steeds meer jeugdige en met name ook recreatieve (hoewel..) deelnemers, en dat verheugt 
ons zeer. En, er kan nog meer bij!

Inmiddels begint het al een traditie te worden dat de wedstrijden niet alleen op het JvA sportcomplex in Arkel gehouden 
worden. Waren er al wedstrijden in Giessenburg, Ameide (wedstrijd in Tienhoven), Noordeloos en Nieuwpoort, dit jaar 
komt daar Giessen bij. 

Alle wedstijden, behalve de wedstrijd in Arkel,  zullen op relatief eenvoudige, brede parcoursen plaatsvinden. Het idee is 
om er een soort kruising tussen een wieler- en mtb-wedstrijd van te maken, waarbij de wedstrijd door pelotonsvorming, uit 
de wind rijden, tactisch rijden een ander, spannender, karakter krijgt.

Het Arkelse parcours krijgt wel een wat eenvoudiger en sneller karakter dan gebruikelijk. Vrijwel alle asfaltstroken zullen 
bijvoorbeeld gebruikt worden. Maar natuurlijk mag je ook dit jaar weer tussen bomen doorwringen en liggen al die 
vervelende smalle paadjes, steile klimmetjes en nare afdalinkjes weer op je te wachten. 

Deelname is voor eigen risico. Men start op de eigen licentie of een dagkaart. Dit heeft geen invloed op de  hoogte van het 
inschrijfgeld.

 OFF-ROAD OFF-ROAD
 WINTERACTIVITEITEN WINTERACTIVITEITEN



MTB-Oriëntatietocht  - De vier van Dorst-
zaterdag 2 oktober

Het betreft een recreatieve tocht met tijdmeting, bestaande uit 4 ronden vanongeveer 8,5 km. 
op het vaste MTB-route van Dorst.
Start 10.00 uur, kom aub lekker tijdig..
Deelname vanaf 15 jaar, kosten € 5,00.
Parkeerplaats aan de Hoevestraat.

We starten zoals ze dat in het roemruchte Le Mans ook doen

Deelname alleen mogelijk door vooraf inschrijven via info@janvanarckel.nl
maximaal 50 deelnemers!

Aanvangstijden 
(wintercompetitie en Open Kampioenschap Alblasserwaard)

Klasse      Tijdstip wedstrijdduur
F-klasse, jeugd 4 t/m 8 jaar     12:30  15 minuten
E-klasse, jeugd 9 t/m 11 jaar     13:00  25 minuten
D-klasse, jeugd 12 t/m 14 jaa r    13:00  30 minuten
A-klasse, Licentiehouders     13:45  60 minuten
C-klasse, Dames      13:45  45 minuten
B-klasse, Recreanten      15:00  45 minuten

Giessen 
zaterdag 11 december
Locatie het Almbos

Open Kampioenschap van de Alblasserwaard e.o.

Arkel
Zaterdag 18 december
Sportcomplex de Zes Molens aan de Vlietskade 1025 in Arkel

5 Off Road wedstrijden waarvan er 4 meetellen voor het klassement

OFF-ROAD WINTERACTIVITEITENOFF-ROAD WINTERACTIVITEITEN

WINTERCOMPETITIE

Tienhoven 
zaterdag 30 oktober
Locatie Camping De Koekoek, Lekdijk 47
TEVENS: veldloop! start 11:00 uur (inschrijven vanaf 10:00 uur)
kijk op : www.campingdekoekoek.nl

Giessenburg 
zaterdag 16 oktober
Locatie zwembad de Doetse Kom

Noordeloos 
zaterdag 13 november
Locatie Vrachtwagenparkeerterrein nabij het Laantje
permanence “Kawasaki Bikker”

Nieuwpoort 
zaterdag 27 november
Locatie de buitendijkse wallen
permanence Café de Dam


