
 
 

 
 

De vagebondencross – Ut giet oan! 
 
We gaan een lekker ouderwetse cross organiseren. Ja, een wedstrijd, maar alleen 
als je daar zelf voor kiest. Meedoen, rijden als avontuurlijke tocht is ook heel prima! 

 

Woensdag 28 december 
start 13:30 uur 

 
Het parcours is niet ingewikkeld, maar ook niet 
eenvoudig. Diverse hindernissen liggen op je te wachten. 
We steken weilanden over, overbruggen greppels, 
wankelen over niet al te brede planken en doorwaden her 
en der zelfs modderige secties en een enkel slootje. Als 
kers op de taart kom je onderweg  hindernissen als 
weidehekken en boomstammen tegen. En ja, zelfs asfalt 
zal niet ontbreken :-). We mikken op een trajectlengte van 
circa 25 kilometer, verdeeld over 2 ronden. 
 
Het initiatief zal plaatsvinden in polder Overslingeland in Giessenburg. Start, finish en 
gezelligheid bij boerderij van Dijk/de Bruin, Smoutjesweg 2. 
 
Vooraf inschrijven is vanwege organisatorische aspecten zeer gewenst.  
Stuur een e-mail naar polderchallenge@gmail.com en je hoort erbij!   
Kom aub bij de inschrijftafel je aanmelding bevestigen. Dat kan vanaf 12:30 uur.  
 
Zorg dat je stuurbord van de wintercompetitie op je fiets gemonteerd is. Heb je zo’n 
stuurbord nog niet, dan is een (gratis) exemplaar bij de inschrijftafel te bekomen. 
 
Even weten: we rekenen op je vrijwillige bijdrage van 5 euro om te kunnen voorzien 
in de kosten. Wat overblijft gaat naar een lokaal goed doel!  
 
De minimum leeftijd is 14 jaar en we rijden met z’n allen in één en dezelfde categorie. 
We maken echter wel onderscheid tussen heren en dames. Twee categorieën dus. 
 

Deelname is 100% voor eigen risico. 
 
Is er wat te winnen? Jazeker, naast fietsplezier en gezelligheid is 
er voor de 3 snelste dames en heren een leuk ereprijsje. 
 
Na afloop is er volop gelegenheid voor 
ontmoeting en gezelligheid. We 
serveren oud-hollandse 
versnaperingen, zowel eet- als 
drinkbaar!  
 
Fiets ter plekke schoonspuiten? Ja, 
zelfs dat is mogelijk. 

 
Alle info m.b.t. dit initiatief publiceren we op www.janvanarckel.nl 

 
De Vagebond cross is een initiatief vanuit de Giessenburgse Dikke Banden MTB-groep 
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