15 september 2018

15e DDBR & Wielerronde van Ameide

Beste bewoner / ondernemer,
Dit jaar organiseren wij, Stichting Wielerronde Ameide, op zaterdag 15 september de 15e Wielerronde van
Ameide. Dit jaar dus géén Dikke Banden Race op vrijdag op de Prinsengracht!
Op zaterdag 15 september wordt om 9.00u. de Paramasiebaan afgesloten tussen
oprit winkelcentrum en T-splitsing Molenstraat-Hogewaard. Van 12.00u.-20.00u.
zijn de volgende wegen afgesloten: Paramasiebaan – Hogewaard – De Griend –
Aaksterveld. Van 17.15-18.15u. gaat het parcours van de Decathlon Dikke Banden
Race Open Kampioenschap Zederik ook over de Industrieweg.
Ook hier geldt dan een parkeerverbod. Bewoners worden verzocht hun auto buiten
het parcours te parkeren. Mocht u toch met de auto binnen het parcours móeten,
dan dient u ten alle tijden de aanwijzingen van de parcoursbeveiligers op te volgen!
Algemene regel is dat er tijdens een wedstrijd GEEN verkeer wordt toegelaten op
het parcours. Dit kan alleen, in overleg, tussen de wedstrijden in.
Neem hiervoor de dichtstbijzijnde bocht om het parcours op te gaan en te verlaten.
Ook vragen we u dringend huisdieren binnen te laten of buiten aan de lijn te houden!
VLAG UIT: voor wat extra sfeer en aankleding vragen we u rondom het parcours de vlag uit te hangen!
Het programma:
Zaterdag 15 september, Wielerronde + DBDR Open Kampioenschap Zederik:
09.00u.
Paramasiebaan (finish) gesloten en autovrij!
12.00u.
Parcours autovrij en gesloten voor alle verkeer!
12:30u .
Junioren
60,5km.
14:30u.
Regiorecreanten A+B 35+30km.
15:45u.
Heren Amateurs
60,5km.
17:15u .
Decathlon Dikke Banden Race Open Kampioenschap Zederik
Inschrijven via www.zederikinbeweging.nl/dbr-ameide/
18:15u
Dames Elite – Amateurs – Junioren 60,5km.
19.45u.
Finish laatste wedstrijd
20.00u.
Parcours open
Naast het parcours zijn er showmodellen van racefietsen, toiletten en catering. In elke wedstrijd is er een hoog
plaatselijk en regionaal gehalte. Om de wedstrijden attractief te maken worden er ook diverse (super)premies
verreden! I.v.m. de gemeentelijke fusie naar Vijfheerenlanden zal de DBR open staan voor álle kinderen uit
Zederik, zij zullen met elkaar de strijd aangaan in het Open Kampioenschap Zederik. Direct aansluitend maakt
Keurslager Muilwijk bekend wie een mooie racefiets heeft gewonnen (meer info in de winkel en hun FB-pagina).
Hopelijk kunt u ook weer genieten van een sportieve en gezellige dag in Ameide!
Wij rekenen (weer) op uw en jouw medewerking, zodat we ons evenement zo veilig mogelijk kunnen organiseren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie.
Hartelijk dank voor uw / jouw medewerking en graag tot ziens op de 15e als deelnemer of publiek!
Noteer ook alvast 17-11-’18 (Offroad Camping de Koekoek) en 15-06-2019 (NK Jeugdwielrennen) in uw agenda.
Stichting Wielerronde Ameide
W: www.wielerrondeameide.nl / @: rondevanameide@hotmail.com / T: @rondevanameide / M: 06-23875526

15 september 2018
Gezellige wielerdag in Ameide
Start / finish: Paramasiebaan

Wij organiseren onze wedstrijden i.s.m. R.C. Jan van Arckel en de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU)
en hebben vergunning van Gemeente Zederik en Politie Zuid-Holland-Zuid

