ATLETIEK CLUB WATERLAND
Aan de wedstrijdsecretaris
pupillen en junioren

Landsmeer, 3 oktober 2017

Geachte heer, mevrouw,

Zaterdag 16 december 2017 organiseert AC Waterland de tweede cross in de
crosscompetitie 2017-2018, regio midden, voor pupillen A/B/C/mini en junioren
A/B/C/D. Zie voor de poule indeling:
http://www.tigch.nl/cross/20172018/crosscompetitiereglement_2017-2018.pdf.
Aanvang:
De wedstrijd begint om 12.00uur. De startnummers kunnen vanaf 11.00uur
afgehaald worden op het wedstrijdsecretariaat nabij de start.
Een chronologisch overzicht en routebeschrijving zijn bijgevoegd.
Parcours:
De cross wordt gehouden in recreatiegebied Het Twiske, ten noorden van
Amsterdam. Het heuvelachtige parcours is voornamelijk onverhard. De start en
finish bevinden zich nabij de zanddijk / zorgboerderij “De Marsen”.
Op http://www.acwaterland.nl/cross is de beschrijving van het parcours te
vinden.
Bereikbaarheid:
Het parcours is per auto makkelijk te bereiken via de A8. (Amsterdam Zaandam)
Navigatie adres: Pikpotweg 2 te Landsmeer
(Zie http://www.acwaterland.nl/cross voor een uitgebreide route beschrijving)
In het Twiske betaalt u een vergoeding voor het parkeren van uw auto.
Voor de eerste 3 uur betaalt u € 3,50. Een dagkaart (parkeren meer dan 3 uur)
kost € 6,00.
In het wedstrijdsecretariaat nabij de start worden uitrijkaarten (dagkaarten)
verkocht.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer: Vanuit Amsterdam CS kunt u bus 319
(EBS) nemen tot halte Landsmeer vogelwikkestraat. Vanaf daar is het nog ca
15 minuten lopen tot de start. Voor de vertrektijden kunt u kijken op
https://9292.nl/
Algemeen:
In Het Twiske kunt U gebruik maken van de toiletten nabij boerderij de Marsen.
In Het Twiske is geen douche- of kleedgelegenheid.
Bij de start heeft AC Waterland een catering tent aanwezig met koffie, thee,
soep, broodjes etc.
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Inschrijven:
Inschrijvingen dienen te geschieden middels een A formulier
(http://www.tigch.nl/cross/20172018/aformulier.xlsx) via het
wedstrijdsecretariaat van de inschrijvende vereniging.
Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt €3,50.
(duidelijk geboortejaar vermelden bij pupillen A en junioren D)
inschrijven kan tot-en-met vrijdag 8 december 2017 via email adres:
jeugd@acwaterland.nl
Gelieve het inschrijfgeld overmaken op giro Girorekening (IBAN)
NL48INGB0001378981 t.n.v. AC Waterland te Landsmeer onder vermelding
van ‘cross’ en de verenigingsnaam
Zorg er s.v.p. voor dat het inschrijfgeld op de sluitingsdatum (8 december) door
ons is ontvangen. Bij niet-deelname wordt geen inschrijfgeld geretourneerd.
Clubtenue:
de deelnemers dienen te starten in clubtenue. het verkleinen van het
startnummer en het wegvouwen van de barcode is niet toegestaan. Ook het
gebruik van startnummerbanden is niet toegestaan.
Uitslagen
De volledige uitslagen zullen z.s.m. na de wedstrijd
op http://www.acwaterland.nl/cross en op www.tigch.nl/cross/20172018/ worden
geplaatst

Wij hopen U binnenkort te mogen begroeten,

Tim Roos
Nicander Kemper
Diem Kemper

