Vrijdagavond 18 september
Prinsengracht
Dikke Banden Race
Ben jij het nieuwe wielertalent? Of wil je zomaar eens aan een wedstrijdje meedoen?
Kom dan vrijdag 18 september om 18.00u. met je fiets naar de Prinsengracht!
Kom je uit de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden, dan mag je ook meedoen!
Je moet geboren zijn tussen 2003 en 2008 en jouw fiets moet natuurlijk dikke
banden hebben, geen racefiets! Van de Rabobank krijg je een Dikke Banden
Race shirt mét rugnummer. Een helm krijg je in bruikleen van 12Cycle
Tweewielers en je bent verzekerd tijdens de wedstrijd.
Vooraf kun je inschrijven bij 12Cycle of van 18.00-18.30u. bij de start.
En... rijd jij harder dan de rest, dan is er natuurlijk de Dikke Banden Race medaille in goud, zilver
of brons. Ze zijn er weer voor jongens én meisjes!
Natuurlijk krijgen alle deelnemers weer een vaantje en wat lekkers.
Hoor je bij de besten van jouw woonplaats, dan krijg je een uitnodiging voor het NK DIKKE
BANDEN RACE 2015, op 3 oktober in Berghem! Tijdens een super gezellige dag, met een aantal
bekende profs, ga jij met andere winnaars van DBR’s uit Nederland rijden voor het rood-wit-blauw.
Maar meedoen is natuurlijk net zo leuk als winnen.. dus schrijf je in, doe mee!
Corine van der Zijden en Bastian Sterkenburg door DBR Ameide ontdekt!
Al bij de eerste DBR in Ameide (2003) deed ze mee, ze werd in 2005 Regionaal
Kampioene van de Alblasserwaard én Nederlands Kampioene DBR: Corine van
der Zijden uit Tienhoven. Zij rijdt nu wedstrijden en werd in 2009 Nederlands
Kampioene bij de meisjes van 14 jaar en in 2012 zelfs Nederlands én Europees
Kampioene tijdrijden bij de Junior Dames (tot 18 jaar)!
Bastian Sterkenburg uit Ameide is ook zo’n talent die via
de DBR van Ameide het wielrennen heeft ontdekt. In 2010 werd hij Nederlands
Kampioen DBR en in 2014 werd hij Nederlands Kampioen bij de jeugd!
Zo kan het dus gaan als je mee hebt gedaan aan de Dikke Banden Race…
Zoals we al zeiden, je bent vanaf 18.00u. welkom op de Prinsengracht. Neem gerust je
vriend(innet)je en familie of bekenden mee. Je mag de andere renners natuurlijk aanmoedigen als
je nog niet aan de beurt bent en zelf kun je ook wel wat steun gebruiken als je meedoet!
Hier alles nog even op een rijtje:
18.00–18.30u.
Inschrijven en ophalen shirt en helm bij de start
18.30u.
Start cat. 1 (geboren in 2007 en 2008)
18.50u.
Start cat. 2 (geboren in 2005 en 2006)
19.15u.
Start cat. 3 (geboren in 2003 en 2004)
De onderstaande strook kun je invullen en inleveren bij 12Cycle (tot vr. 18 september 16.00u.).
Voor informatie kun je naar www.wielerrondeameide.nl, voor vragen kun je mailen naar
rondevanameide@hotmail.com, tweeten @rondevanameide of bellen naar 06-23875526.
We hopen je graag te zien op 18 september,
om 18.00 uur op de Prinsengracht!
Want jij doet toch zeker ook mee???
Stichting Wielerronde Ameide
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik doe mee aan de Dikke Banden Race Ameide 2015
Naam:
…………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………
Postcode: ……………… Woonplaats: ……………………
Tel.nr.:
…………………………………………………………………
E-mail:
…………………………………………………………………
Ik ben geboren in: ……………… (jaartal invullen)
Ik ben een: J / M
Ik start in cat.: 1 / 2 / 3
Dit strookje voor 18-09-2015 16.00u. inleveren bij 12Cycle of meenemen naar de start.

