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Traditiegetrouw verzorgt de WV Meteoor Assen-Roden ook in 2016 weer de trainingswedstrijden
voor renners en rensters - vanaf de Nieuwelingen - die zich aan het voorbereiden zijn op het
nieuwe wegseizoen.
Het parkoers heeft een lengte van 7,7 kilometer en gaat over de Bulten, Hooidijk en de Hullen.
De trainingswedstrijden worden dit jaar gehouden op 7, 14, 21 en 28 februari a.s.
Programma:
- 13.00 uur: Start Groep A - Elite / Beloften, Junioren; (9 ronden)
- 13.02 uur: Start Groep B - Amateur A, Sportklasse; (6 ronden)
- 13.03 uur: Start Groep C - Nieuwelingen, Nwl-Meisjes, Junior Vrouwen, Dames; (6 ronden)
Inschrijven / rugnummeruitgifte is bij Breeland Recreatie, De Bulten 4, 9468 TD Annen,
telefoon: 0598-46 85 77. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00. De inschrijving sluit om 12:45 uur.
Om in de uitslag te worden opgenomen dien je te rijden met een transponder op je fiets, rij
je zonder transponder dan wordt je niet in de uitslag opgenomen. Heeft u geen eigen
transponder? Geen probleem! Deze kan worden gehuurd voor 10 euro bij de permanence.
Bij slechte weersomstandigheden bestaat de kans dat e.e.a. niet door gaat. In dit geval
adviseren wij u, voordat u afreist naar Annen, eerst onze website te
raadplegen www.meteoor-assen-roden.nl of Facebook www.facebook.com/WVMeteoor .
Voor eventuele nadere informatie omtrent de trainingswedstrijden kunt u contact opnemen met
Johan van der Kamp 06-51915449
Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en gaan er
vanuit dat u de bovengenoemde informatie op uw website vermeld danwel dit doorgeeft aan de
begeleiders/trainers van de bovengenoemde groepen.
Wij wensen u en uw leden een voorspoedig en sportief 2016!
Tot ziens in Annen!
Met vriendelijke groet,
bestuur van WV Meteoor Assen-Roden ism organisatie trainingswedstrijden Annen,
Jan Eppo Nieborg/Johan van der Kamp

