REGIOBANK DIKKE
BANDEN RACE
ZATERDAG 6 JULI 12:30 - 13:45
WIELERRONDE SCHERPENZEEL
Ga jij dik winnen bij de Regiobank Dikke Banden Race?
De Regiobank Dikke Banden Race is een officiële fietswedstrijd voor
jongens en meisjes (7 t/m 12 jaar) en wordt gehouden op zaterdag 6 juli
in Scherpenzeel. Je kunt meedoen op je eigen fiets met een minimale
banddikte van 28 mm. Het maakt niet uit of je een gewone fiets,
mountainbike of citybike hebt. Er mogen zelfs versnellingen op zitten. Als
het maar geen racefiets is, want dat zou niet eerlijk zijn.

Ben jij er klaar voor?
Wil jij meedoen aan een officiële wielerwedstrijd? Fietsen op een afgezet parcours
onder luid gejuich van echt publiek? Met de kans dat je als eerste over de streep
komt? Tijdens de Regiobank Dikke Banden Race kan het! Gewoon op je eigen fiets.
En dat is nog niet alles. Want de beste jongens en meisjes uit elke leeftijdsgroep
winnen een leuke prijs!

Beste ouders,
De Dikke Banden Race wordt georganiseerd
door Ondernemersvereniging Scherpenzeel en
Regiobank. De race voldoet aan de eisen van de
Koninklijke Nederlandsche Wieler Unie (KNWU).
Alles wordt dan ook perfect geregeld. Zo wordt
het parcours afgezet en is het dragen van een
helm verplicht. Mocht uw kind die niet hebben
dan zijn helmen gratis bij de organisatie te leen.
En mocht er toch een ongelukje gebeuren, dan
staat er een EHBO-ploeg paraat. Het enige dat u
zelf hoeft te doen is de kinderen aanmoedigen.
Want u komt toch ook?!

Meld je nu aan!
Wil jij meedoen aan een officiële wielerwedstrijd? Tijdens de Regiobank Dikke Banden Race
kan het! Gewoon op je eigen fiets. Ben je tussen de 7 en 12 jaar*, meld je dan snel aan. Gebruik
hiervoor het antwoordstrookje onderaan deze flyer en lever deze voor 28 juni in op jouw school
of bij Jaap Gerritsen, Burg. De Kortesingel 19, Scherpenzeel.
*Heb jij een wedstrijdlicentie of basislidmaatschap bij de KNWU? Dan mag je helaas niet meedoen.

Ja, ik doe mee met de Regiobank Dikke Banden Race op 6 juli 2019 van 12:30 - 13:45 uur.
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Naam & handtekening ouder

ANTWOORDCOUPON

Kijk voor het parcours en de starttijden op www.wielerrondescherpenzeel.nl

