
 
Pagina 1 van 2 

 
 

HET  MANCHE BERICHT 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                     
 

 

 

                                       

                                 

 

                                                                  
 

 

 

FCC Rijswijk kijkt naar 2012 

Gezocht 
Ed Nulle is opzoek naar mensen die in het bezit zijn van een EHBO/BHV diploma, en die hem willen helpen bij de 
EHBO verzorging tijdens de trainingsavonden. 
Vooral voor de trainingen van groep 1, want dan staat  Ed er alleen voor terwijl hij ook de groep met proeflessen 
training geeft.  
Voor vragen kunt u Ed  mailen enulle@ziggo.nl    

In dit nummer 

1. TC 3 in Rijswijk 

2. Stoplicht op de website 

3. Zin om te helpen! 

4. Gezocht 

5. Kerstbingo 

6. Kerstkaarten 

7. Nieuwjaarsreceptie 

8. Licentie aanvraag 2012 

9. Superkampioen 2011 

Het manche bericht van december  2011 

Kerst klaverjassen en joker 
in de crosshut. 
17 december staat in het teken van kerst 
klaverjassen & jokeren dit is ook weer een 
zeer gezellige avond waar ook nog mooie 
prijzen te winnen zijn. En iedereen gaat met 
een prijs naar huis. 
 
 

Let op het stoplicht op onze 
website. 

Als de training niet door gaat, staat het stoplicht op 
dinsdag of donderdag om 18;00 uur op rood en voor 

zondag om 10:00 uur op rood. 

TC bij FCC Rijswijk. 

Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli zijn de nationale en 
buitenlandse rijders welkom bij de Top Competitie 2012 in 
Rijswijk.  

Op zondag 3 juni is de BMX West Competitie op Rijswijk 

Kerstbingo bij FCC Rijswijk. 

De activiteitencommissie organiseert 
op  zaterdag 10 december een gezellige Kerstbingo avond in de 
crosshut met schitterende prijzen. 
Aanvang 20.00 uur in de crosshut en iedereen is welkom!! 
De avond zal weer gezellig aan elkaar worden gepraat door onze 
Kerstman Ed  

Zin om te helpen! 
Als er ouders zijn die interesse 
hebben om de trainers te 
assisteren dan kunnen zij zich 
melden bij Peter Smits. 
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Nieuwjaarsreceptie
. 

Op zondag 8 januari staan de 
deuren van de crosshut weer 
open voor de nieuwjaarsreceptie 
vanaf 15:00 uur tot 17:00 uur. 

Super kampioen 2011 

Op zondag 8 januari tijdens de 
nieuwjaarsreceptie zal de 
superkampioen van FCC Rijswijk 
bekent worden gemaakt. 

Dit is een rijder die in 2011 de 
meeste gemiddelde punten heeft 
gehaald tijdens 3 wedstrijd series in 
2011 bijvoorbeeld club 2, ZHC en 
ZHK of BWC of TC 

Onderhoud van de crossfiets 
 
Zorg dat de fiets in orde is. Controleer voordat u van huis 
gaat de fiets op de volgende punten: bandenspanning, 
werkt de rem en is de ketting goed gespannen. In de loop 
van de tijd slijten de remblokjes. Vervang deze tijdig, 
want als het ijzer op ijzer wordt, dan kost het een nieuwe 
velg!!! 
De ketting wordt niet vanzelf schoon, dus regelmatig 
reinigen, smeren en op spanning houden is niet alleen 
prettig met rijden, maar ook veilig!!! 

 

Basis lidmaatschap en licentie. 

U heeft afgelopen week een mail ontvangen over welke Licentie je moet hebben in 2012 
Het basislidmaatschap vraagt de vereniging voor u aan, alleen moet u zelf het bordnummer 
aanvragen 
De licenties kunnen vanaf nu aangevraagd worden op mijn KNWU. Dit is alleen voor rijder die  
top competitie willen gaan rijden    
Heeft u nog vragen hierover stuur dan een mailtje naar voorzitter@fccrijswijk.nl 

Om alvast in u agenda te zetten. 

Op vrijdag 9 maart 2012 bestaat FCC Rijswijk 30 jaar en dit zullen we niet zomaar voorbij laten 
gaan. 

Onze activiteitencommissie heeft weer geweldige feestavond in elkaar gezet met optredens van 
artiesten  en dit gaat u allemaal meemaken op zaterdagavond 10 maart 2012. 

Wilt u ook wat schrijven in manche bericht. 
Dat kan, stuur voor 20 december u bericht in naar voorzitter@fccrijswijk.nl 


