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Beste verenigingen, 

Wij nodigen u graag uit voor de 3e crosscompetitie op zaterdag 26 januari 2019 in het 

Dijkgatbos te Wieringerwerf. 

 

Aanvang:  11:00 uur 

Parcours: Het parcours is in zijn geheel onverhard. Alle categorieën mogen lopen 

op spikes. De deelnemers lopen door het Dijkgatbos en is voor het 

publiek zeer overzichtelijk. 

Clubkleding: De deelnemers dienen te starten in hun clubkleding. In koude 

omstandigheden is het lopen in een trainingspak o.i.d. geen bezwaar. 

Startnummers dienen zichtbaar op de borst bevestigd te worden, d.w.z. 

niet gevouwen en bevestigd met 4 spelden op de hoeken. Het gebruik 

van startnummerbanden is NIET toegestaan.  

Chipregistratie: Bij deze wedstrijd wordt naast startnummers ook gebruik gemaakt van 

chipregistratie. Elke deelnemer krijgt een chip welke met 2 tiewraps aan 

de bovenkant van de schoen vastgemaakt dient te worden. Na afloop 

dienen deze chips weer ingeleverd te worden (wordt bij de finish 

verwijderd). Indien er niet wordt gefinished dient de deelnemer deze bij 

de finish in te leveren. 

Accommodatie: Bij de cross kunt u gebruik maken van de kantine, toiletten en douches 

welke beschikbaar is in ‘De Snippenwei’. Deze accommodatie bevindt 

zich tussen de start en de finish in. 

Adresgegevens: Dijkgatbos, Noorderdijkweg 23A, 1771 MJ Wieringerwerf 

Op de Noordijkweg zal tijdens het evenement eenrichtingsverkeer 

worden ingesteld. In verband met de verkeersstroom en bereikbaarheid 

van de hulpdiensten mag u aan één kant van de weg parkeren. Wij 

verzoeken u vriendelijk de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te 

volgen. 

Inschrijvingen: Deelnemers dienen per vereniging ingeschreven te worden via het 

inschrijfformulier dat ter beschikking is gesteld door de crosscompetitie: 

http://www.tigch.nl/cross/20182019/inschrijfformulier.xlsx en dient 

verstuurd te worden naar woc@avwieringermeer.nl 

 De kosten voor deelname bedraag €3,50 per deelnemer en kan u per 

vereniging overmaken naar IBAN NL06RABO0370423062 onder 

vermelding van crosscompetitie en uw verenigingsnaam. 
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Chronoloog: Het chronoloog kan tot een dag voor de wedstrijd worden aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen: Uitslagen kan u na afloop vinden op www.avwieringermeer.nl of 

http://www.tigch.nl/cross/20182019/index.htm  

Informatie: Kijk voor actuele informatie op: www.avwieringermeer.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Met sportieve groet, 

 

Coen van der Geest 

Wedstrijd organisatie commissie 

Atletiekvereniging Wieringermeer e.o. 

Tijd Categorie Afstand 
11:00 Jongens junioren A & B 5000 m 

11:30 Meisjes junioren A & B 3000 m 

11:50 Jongens junioren C 3500 m 

12:10 Meisjes junioren C 2000 m 

12:25 Jongens junioren D2 2000 m 

12:40 Jongens junioren D1 2000 m 

12:55 Meisjes junioren D2 1500 m 

13:10 Meisjes junioren D1 1500 m 

13:25 Jongens/Meisjes mini 850 m 

13:40 Jongens pup C 1000 m 

13:50 Meisjes pup C 1000 m 

14:00 Jongens pup B 1250 m 

14:15 Meisjes pup B 1250 m 

14:30 Jongens pup A1 1500 m 

14:45 Meisjes pup A1 1500 m 

15:00 Jongens pup A2 1500 m 

15:15 Meisjes pup A2 1500 m 
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