
 

Jubileumeditie 
 

25e keer!! 

Uitnodiging Wielertijdrit 
3e zaterdag in juni 

STG Dronten 

 

 Zie bijlage voor routebeschrijving  

 

Dronten, maart 2014 
 
Betreft: Wielertijdrit STG Dronten 2014 
 
Op zaterdag 21 juni 2014 zal voor de 25e keer, de jubileumeditie, de wielertijdrit voor leden van 
schaatstrainingsgroepen uit heel Nederland worden georganiseerd. De volgende toppers zijn jullie al 
voorgegaan: Ids Postma, Annemarie Thomas, Erben Wennemars, Lotte van Beek, Ellen van Dijk, 
Yvonne Brunen en Falko Zandstra! Kom dus zeker meedoen!!  
 
Chronologisch overzicht: 

 08:00-09:30 uur: inschrijven voor de individuele tijdrit en afhalen van het startnummer, volgorde 
van inschrijven is de startvolgorde.  

 09:30 uur: start van de individuele tijdrit.  

 11:30 – 12:00 uur: inschrijven voor de ploegentijdrit en afhalen van de startnummers voor 
ploegen.  
Volgorde: ploegen die 2 ronden rijden starten eerst. 

 circa 12:00 uur: prijsuitreiking van de individuele tijdrit. 

 13:30 uur: start van de ploegentijdrit (Streeftijd, is afhankelijk van aantal individuele deelnemers). 

 circa 15:00 uur: prijsuitreiking van de ploegentijdrit. 
 
Overige mededelingen: 

 Voor volledige wedstrijdbepalingen, routebeschrijving en uitslagenlijsten zie 
www.stgdronten.nl 

 De start zal plaats vinden bij de Meeuwenhoeve, Meeuwenweg 28 bij Lelystad.  

 Kleedgelegenheid, toiletten en horeca aanwezig. 

 Volgauto’s en verfrissingsposten op de route zijn verboden. 

 Deelname uitsluitend voor leden van schaatstrainingsgroepen (**).  

 Inschrijven ‘s ochtends vanaf 08:00, schriftelijke voorinschrijving niet nodig. 

 Inschrijfgeld: individueel € 7,00 en ploeg  € 15,00 (svp gepast betalen t.b.v. een vlotte 
inschrijving!) 

 Info dagelijks tussen 18:00 en 19:00 uur: Gies van Bon, 0321-313112 / 06-23312073, 
gkvanbon@solcon.nl  

 Kunt u niet wachten op de uitslagenlijst? Nog dezelfde avond staan de uitslagen op de website.  
 
(**) Leden van de KNWU mogen meerijden buiten mededinging.  
 

         
 

Laat zien dat je gaat en nodig je vrienden uit op ons Facebook event! 
http://www.facebook.com/events/544205385674462/?fref=ts 

 
Help ons om het adressenbestand up to date te houden en mail adreswijzigingen aan: 

Jaap van Dijken, email:  8255ja32@solcon.nl 
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