
	

	

Zondag 9 juli 2017  

Decathlon Dikke Banden Race! 
De 39e Wielerronde van Obdam 

 
Voor wie?? 

Ben je 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar en...  
Houd je van hard fietsen? 

Geef je dan snel op!  
 

Wat gaan we doen?  
Win de race van het jaar.  

Fiets in 2 rondes je leeftijdsgenoten voorbij! 
 

Wat heb je nodig?  
Een stevige fiets met goede remmen. 

Laat je ouders je fiets goed controleren! 
(geen racefiets, electrische fiets of ligfiets)  

 
Enthousiast? Geef je op!  

 Vul samen met je ouders dit formulier in of… 
mail je gegevens naar: 

dbrobdam@hotmail.com   
Wil je je naam zien in het wielerblad? 

Meld je dan aan voor 10 juni. 
Je inschrijfbewijs ontvang je per email.  

Neem deze op 9 juli mee. 
 

Prijsuitreiking:  
Direct na de tweede race bij de jurywagen! 

Een prijs voor: 
De eerste 3 jongens en eerste 3 meisjes  

van 7 en 8 jaar en... 
De eerste 3 jongens en eerste 3 meisjes  

van 9 en 10 jaar en... 
De eerste 3 jongens en eerste 3 meisjes  

van 11 en 12 jaar  

 
Hoe verloopt de wedstrijd op de dag?  

Tussen 10:00 en 10:30  
meld je je eerst voor de controle van je fiets vóór 
dorpshuis ‘de Brink’, naast de kerk. Als je fiets in 

orde is, krijg je een nummertje en mag je 
daarmee naar binnen. In de Brink krijg je na 

controle van je gegevens:  
een fietshelm, mooi T-shirt en rugnummer.  

Ook hoor je hier in welke groep je start.  
(Als je fiets niet in orde is, kan je helaas niet mee 

doen aan de wedstrijd) 
 

Vanaf 10:30 uur verzamelen we klaar bij de 
jurywagen aan de Dorpsstraat. 

10:45 start groep 1  
11:00 start groep 2 

 
Afspraken 

Wanneer je niet racet, blijf je bij de jurywagen 
wachten om elkaar aan te moedigen. 

Ronde 1: 
 Blijf je netjes achter de voorrijder rijden. 

Ronde 2:  
Mag je ze voorbij en ga je zo hard als je kunt!! 

 
Na de race ontvang je een verrassing  

Lever je helm en rugnummer in  
bij het dorpshuis: 'de Brink'  

 
 
 

Dan een ereronde voor de 6 eerste prijswinnaars 
 
Voor vragen kun je terecht bij Ingrid Schipper (06-13378825) en Miranda Bergfeld (06-48316957)  
of bezoek de website www.wielerrondeobdam.nl en schrijf je online in. Volg ons op facebook voor het laatste nieuws. 
Je bent tijdens de deelname aan de race verzekerd door de organisatie bij de K.N.W.U. 
 
Inschrijfformulier: Decathlon Dikke banden Race | Wielerronde Obdam 9 juli 2017 

Achternaam:_____________________________Voornaam:______________ 

Leeftijd:___________   jongen/meisje 

School en klas:_____________________________ 

Adres:______________________________________________________ 

Postcode + woonplaats:______________________________ 

Telefoonnummer:______________________________ 

E-mailadres*: __________________________________________________________ 
* voor het toezenden van je inschrijfbewijs en als je wint hebben wij je e-mailadres nodig voor de uitnodiging van de 
landelijke finale. 
 
Inleveren bij Eveline Mooij, Nieuwburg 4 Obdam of bij Miranda Bergfeld, Groenhoven 12 Obdam 


