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Wedstrijd handleiding

Handleiding voor het aan- en afmelden van wedstrijden

Op de voorinschrijvingslijst vul je in welke wedstrijden je dit jaar van plan bent te gaan 

rijden. Deze wedstrijden verwerk ik in mijn administratie. Wanneer je je gedurende het 

seizoen extra wilt aan- of afmelden, kan dat via de mail, cenciawaaijenberg@hotmail.

com t/m de uiterlijke inschrijftermijn.

Voor regio wedstrijden geldt uiterlijk 16:00 op de woensdag voor de wedstrijd

Voor nationale wedstrijden geldt uiterlijk een week voor de wedstrijd, zaterdagmiddag 

voor 16:00

Te laat afmelden, betekent dat je het inschrijfgeld kwijt bent.

Te laat aanmelden bij nationale wedstrijden, betekent dat je op de dag zelf het dubbele 

inschrijfgeld contant moet betalen

Let op: Ik verwerk alleen aan- of afmeldingen via de mail. SMSjes, Whatsapp of 

persoonlijke benaderingen worden niet in behandeling genomen (m.u.v. van ochtend 

van de wedstrijd)

Op de wedstrijdag zelf

Op de wedstrijddag zelf, is het belangrijk dat je je uiterlijk 9:15 (dus niet 9:20) meldt 

bij mij of de voor die dag vervangende club-vertegenwoordiger (meestal Bianca 

Schuurman of Sander Waaijenberg).

Niet op tijd (af)melden betekent dat:

Je wordt afgemeld voor de wedstrijd en dus niet meer mee mag doen (opnieuw 

aanmelden is dan niet meer mogelijk)!!!

Er een boete van €5,- in rekening wordt gebracht
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Wedstrijd handleiding

Wanneer je je verslapen hebt, met pech langs de kant van de weg staat, of om een 

andere reden later komt, neem dan contact met mij op 06 40 50 48 08

liefst per SMS/Whatsapp.

Mailtjes worden na vrijdag 18:00 niet meer gelezen!! Heb je je dus voor die tijd niet 

afgemeld en doe je dat ook de volgende ochtend telefonisch niet voor 9:15, betaal je 

de boete. Heb je je voor die tijd niet aangemeld maar je komt wel naar de wedstrijd, 

dan is dat op eigen risico!

Voor de open klasse geldt dat je het inschrijfgeld op de dag zelf contant en gepast 

aan mij voldoet.

Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb geinformeerd en ik wens iedereen een 

sportief en succesvol fietscross seizoen toe!

Groeten van jullie wedstrijdsecretariaat,

Cencia Waaijenberg

Email:   cenciawaaijenberg@hotmail.com

Mobiel:  06-40504808
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