
 
 

   

KOEIENVLAAIEN KOPPELTIJDRIT ZATERDAG 1 OKTOBER 2022 
 

Jawel, het seizoen loopt langzaamaan op zijn einde, dus kijken we er alweer naar uit…We gaan ons voorbereiden op het 
sluitevenement van het wielerseizoen op de weg. Zoals gewoonlijk hebben we het leukste voor het laatste bewaard. 
De koeienvlaaientijdrit voor koppels, maximaal 1 licentiehouder per koppel! Verzin een ludieke naam en schrijf in! 
 
Deelname voor Jan van Arckel-leden, of minimaal 1 deelnemer per koppel uit de regio Alblasserwaard en 
Vijfherenlanden! Enkele koppels buiten de regio uitsluitend op uitnodiging van de organisatie doen mee buiten 
mededingen, uitslag wordt wel geregistreerd.  
Deze tijdrit vindt plaats op ons vaste tijdritparcours, in de polder tussen Noordeloos en Ameide. 
Let op, u bevindt zich op de openbare weg, deelname is op eigen risico!  
De permanence is bij de kantine van voetbalvereniging Noordeloos aan de Nieuwendijk 10A te Noordeloos (parallel aan 
de Provincialeweg N214). 
 
Het programma: 
12.30 uur Permanence open 
13.00 uur Start uitgifte rugnummers, kosten € 10,-- per koppel jeugd 

gratis, alleen met gepast geld betalen! 
14.00 uur Start Koppeltijdrit 11 km; 1 ronde  
Start     Kerkweg Noordeloos – starten om de minuut 
Finish   Tiendweg Noordeloos 
De uitslag zal per email bekend gemaakt worden.  
Huldiging alle categorieën na afloop bij de kantine SVN  
Inschrijving uitsluitend vooraf via de website van Jan van Arckel 
www.janvanarckel.nl via Tijdrit Koeienvlaai.  
Inschrijving sluit op donderdag 29 september 2022 om 23.59 uur. Ter plaatse aanmelden is niet mogelijk.   
Let op! Vergeet in alle gevallen niet leeftijd/geslacht/licentie/mailadres /telefoonnummer ook duidelijk op te geven! 
Contactpersoon inschrijven ine@vanderlaar.com telefoon: 06-19 47 21 43 
Categorieën: 
1. Jeugd 6 t/m 10 jaar racefiets    2. Jeugd 6 t/m 10 jaar Dikke Banden/mountainbike  
3. Jeugd 11 t/m 13 jaar racefiets  4. Jeugd 11 t/m 13 jaar Dikke Banden/mountainbike  
5. Jeugd 14 t/m 16 jaar racefiets  6. Jeugd 14 t/m 16 jaar Dikke Banden/mountainbike  
7. Dames 16+ (2 dames) *    8. Heren 16 + (2 heren) * 
9. Gemengd 16 + (1 dame + 1 heer) *   10. Echtparen of langdurige, bestendige relaties!!  
11. Jeugd jonger dan 6 jaar om alvast te ervaren hoe leuk dit is, starten als laatste (korte afstand op de Tiendweg!) 
Inschrijven onder cat.1. Duidelijk leeftijd vermelden. Alle (loop) fietsen toegestaan.   
*Deze categorieën hebben de keuze te starten op racefiets of MTB  
Na afloop gezelligheid, stoere verhalen en verloting ten bate van de gemaakte onkosten. 

 


