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De tijden dat er een clubblad werd uitgegeven ligt inmiddels  ver achter 

ons, tijden zijn verandert en tegenwoordig gaat alles via de digitale 

snelweg. 

Ook FCC Rijswijk gaat met de tijd mee en komt met een nieuwe 

nieuwsbrief. De korte informatie die u altijd via de mail toegezonden 

kreeg komt hiermee te vervallen. 

Het manche bericht 

Hierin gaan wij nieuwtjes en mededelingen samen bundelen tot een 

overzichtelijk verhaal. En het manche bericht wordt ook zichtbaar op 

onze website zo kan u altijd even terug kijken of u wat gemist heeft. 

Maar u kunt ook zelf een stukje insturen of  een leuk verhaal over een 

training of over een wedstrijd die je heb gereden. 

  

 

Voor u ziet u de nieuwe nieuwsbrief van 
FCC Rijswijk “het manche bericht”. 

HET HEKWERK IS VERPLAATST 

De gemeente Rijswijk heeft in week 30 het hekwerk langs de baan  
7 meter verplaatst naar de wegkant toe. Nu hebben  we er dus  een 
stuk  grond over een lengte van 60 meter erbij, zodat we nu meer 
publiek met tenten een plaatsje kunnen bieden. 
Maar voor het zover is moeten we de lage begroeiing nog wel 
verwijderen en alles mooi glad maken zodat we daar gras kunnen 
zaaien. Dus voor de mensen met groene vingers een oproep om de 
komende zaterdagen en maandag avonden bij helpen.  

 

In dit nummer 

1 Nieuw De manches berichten 

2 Hekwerk verplaatst 

2 Het aftellen is begonnen 

2 Werk op de baan 

3 Clubshirt 

4 Trainingen gaan weer van start 

4 Komende evenementen 

De inschrijving voor het 

NKC is gestart 

Het manche bericht van 1 augustus 2010 

Het nieuwe club shirt is 

klaar 
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Nog maar 7 weken en dan is het zover. 
Dan hebben we het Nationaal Kampioenschap Clubs (NKC) binnen 
onze hekken. 
De inschrijving  is  inmiddels  gestart en we hopen dat al onze rijders  aan 
deze wedstrijd meedoen. 
De voorbereidingen zijn al een tijdje aan de gang. 
Zo is er elke maand een vergadering met de coördinatoren van het 
NKC en ik zal ze u even aan u voorstellen wie dit zijn: 
Ton van Adrichem   Baan 
Micheal v/d Berg   Parc-Fermé 
Edwin Doodkorte   Camping 
Ed Nulle     EHBO 
Peter Smits     Parkeren 
Koos Stauthamer   Rand gebeuren 
Marion Adrichem   Financiën 
Ton Tetteroo    StartHeuvel 
Ed v/d Ende    Catering 
Hans de Rooy    Jury 
Dewi Asselman 
Natasja de Vroome 
Hans Hogenboom   Algeheel 
 
Deze mensen zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest om 
van alles te regelen zoals: 
Vergunningen  
Overleg met de gemeente 
Subsidie aanvragen 
Van alles regelen voor op de baan en de camping. 
Overleg met de KNWU 
De inkopen voor de kantine. 
En zo kunnen we en nog veel opnoemen maar dat zal ik u besparen 
want als ik naar het draaiboek kijk dan telt dat nu 70 pagina’s. 
Maar bij voorbeeld ook Jan Douwe die de poster heeft ontworpen en 
gemaakt.  
En dan niet te vergeten de heren die al weken bezig zijn met het 
overkappen van het Parc-Fermé want dat is ook een verplichting voor 
het NKC. 
Je kan wel zeggen dat er heel wat voor komt kijken om zo’n wedstrijd te 
organiseren, maar als iedereen zijn steentje bijdraagt komt het allemaal 
goed en hopen we op en mooie wedstrijd met mooi weer. 
En dan te denken aan de mensen die al maanden iedere zaterdag 
druk in de weer zijn op de baan om er iets moois van te maken. 
  
 

Het aftellen is begonnen 

De eerste club 2 is weer 

op 9 september in 

Zoetermeer 

 

Let op: er is op 29 

augustus een inhaal 

wedstrijd van de  

BMX WEST COMPETITIE 

In Langdijk  
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Club shirt is klaar  

De komende zaterdag zijn wij weer volop 
bezig op de baan. 

Zoals u hierboven al leest is er de komende weken genoeg te beleven op 

de crossbaan. Vanaf komende zaterdag tot 4 september zijn we volop 

bezig om alles op en rondom de baan netjes te maken, en natuurlijk moet 

de baan zelf nog bijgehouden worden. 

Daarnaast zal er ook gewerkt worden op de maandagavonden 

Hieronder een kleine opsomming wat er nog moet gebeuren. 

- Het Parc-Fermé moet worden afgemaakt en er zal ook verlichting in 

gemaakt moeten worden  

- Er komt in week 32 een toiletunit naast de jury ruimte te staan, daar 

zal een afvoer en water naar toegebracht moeten worden. 

- Op het dak van de nieuwe jury ruimte zal de aansluiting van de 

units water dicht gemaakt moeten worden. 

- De eerst oude container moet voor week 32 leeg zijn zodat hij kan 

worden afgevoerd als de toilet unit gebracht wordt. 

- Het straatwerk voor en achter de jury/toilet unit afmaken. 

- Het straatwerk voor het Parc-Fermé afmaken. 

- Al de rest spullen op en rond de baan opruimen. 

- Het nieuwe stuk terrein langs het hekwerk moet begaanbaar 

worden gemaakt.  

Vanaf 10 augustus zijn de meeste bestelde club shirts op 
dinsdagavond af te halen bij Denise in de kantine. 
Maar er zijn ook een aantal shirts afgekeurd en die worden weer 
opnieuw gemaakt, dus voor deze rijders nog even geduld.  
 
Ik heb het club shirt hier voor mij liggen en het ziet er echt fantastisch 
uit. 
Douwe heeft er heel veel tijd in gestopt maar het resultaat mag er dan 
ook zijn. Bedankt 
 
Voor de rijders die het club shirt nog niet hebben besteld en ook mee 
willen doen aan het NKC moeten snel zijn met bestellen want de 
levertijd is ongeveer 5 tot 6 weken. 
Let wel op, bij bestellen moet er gelijk 15 euro betaald worden. 
Ook kunnen de regenjacks gepast en besteld worden. 
En de kosten voor dit jack zijn ook 15 euro en te betalen tijdens de 
bestelling.  
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Komende evenementen 
 

Datum Plaats Soort 

Zondag 29 augustus Pietermaritzburg UCI Wereld Kampioenschap  

 Zondag 29 augustus Pietermaritzburg UCI Wereld Kampioenschap  

zondag 29 augustus Langedijk BMX West Competitie 6 

zaterdag 04 september Bussum Afdelingstraining West 6 

zondag 05 september Oud-Beijerland BMX West Competitie 7 

donderdag 09 september Zoetermeer Club 2 Rijswijk - Zoetermeer 7 

11..12 september Rijswijk Nationaal Kampioenschap Clubs  

donderdag 16 september Rijswijk Club 2 Rijswijk - Zoetermeer 8 

17..18 september Onbekend UCI BMX Supercross 3 

zaterdag 18 september Barendrecht Afdelingstraining West 7 

zondag 19 september Baarn BMX West Competitie 8 

zaterdag 25 september Baarn Redline Topcompetitie 4 Timetrial 

zondag 26 september Baarn Redline Topcompetitie 4 

zaterdag 02 oktober Oss Redline Topcompetitie 5 Timetrial 

zondag 03 oktober Oss Redline Topcompetitie 5 

donderdag 07 oktober Zoetermeer Club 2 Rijswijk - Zoetermeer 9 

08..09 oktober Frejus UCI BMX Supercross 4 

zaterdag 09 oktober Langedijk Afdelingstraining West 8 

zondag 10 oktober Schagen BMX West Competitie 9 

zaterdag 16 oktober Doetinchem Redline Topcompetitie 6 Timetrial 

zondag 17 oktober Doetinchem Redline Topcompetitie 6 

zaterdag 23 oktober Heiloo Afdelingstraining West 9 

zondag 24 oktober Rijswijk Club 2 Rijswijk - Zoetermeer 10 

zaterdag 30 oktober Zoetermeer Afdelingstraining West 10 

 

De trainingen gaan weer van start 

Op dinsdag 10 augustus gaan de trainingen weer van start met de 
voorbereiding voor de tweede helft van het seizoen. 
Dan zit de vakantie er bij ons in de regio weer  op, en hopelijk kunnen 
we allemaal terugkijken op een mooie zomer vakantie. 
 

 

Ook is er een rijder 
die het NKC gaat 
missen, want die zal 
dan  met zijn 
avontuur van start 
gaan, met een stage 
bij  Boskalis in 
Australië 
Wouter veel succes.  


