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Beste deelnemers, 
 
Eindelijk! We gaan weer beginnen! 26 maart is onze 1e LJC. Dit betekent voor onze club een grote uitdaging. Voor 
jullie een nieuwe locatie en parcours. We wensen iedereen natuurlijk een hele fijne dag en veel succes! 
 
Hieronder nog een aantal huishoudelijke mededelingen om alles goed te laten verlopen: 

- Parkeren: Wilhelminakanaal Zuid 66, 4903 RA te Oosterhout (NB) 
Alternatief is Bredaseweg 131 te Oosterhout. 

- Campers (met of zonder overnachting) kunnen parkeren tegen de Bredaseweg aan (zie figuur 1 oranje lijn op 
de volgende bladzijde). Er zijn hiervoor geen verdere voorzieningen.  

- Horeca van het zwembad is vrijdagavond open tot ong. 22u (drankje/ frituur). Zaterdagochtend zijn ze weer 
open vanaf 7.30u. 

- Deelnemers mogen zaterdag pas verkennen nadat de fiets technische controle heeft gehad (dus 
nummerbord met controlesticker!) 

- Alle fietsers op het terrein dienen een helm te dragen. 
Vrijdag: 25 maart: 

- Voorverkennen parcours 16u-19u, hierna gaat het terrein op slot. 
Zaterdag 26 maart: 

- Ons terrein gaat op zaterdagochtend weer open ± 8:45u 
- Inschrijving cat 1-2-3-4 open vanaf ±9u. 
- Technische fietscontrole vanaf 9u. 
- Je moet eerst de technische fietscontrole hebben gehad voor je kan infietsen! 
- Start cat. 1: 10.30u (en rest volgens het handboek) 
- Inschrijving cat 5-6-7 vanaf 12u, infietsen in de pauze 12:40u – 13:15u 

 
Graag gepast en CONTANT betalen bij de inschrijving  
Voor de horeca kun je evt. pinnen 
 
Teamtenten moeten aangemeld worden via evenementen@mtboosterhout.nl en tussen 8.45u en 9:15u geplaatst 
worden, ze mogen na cat. 7 pas weer afgebroken worden. Het terrein is niet toegankelijk met een motorvoertuig. 
 
Op ons terrein, binnen de hekken zijn geen honden toegestaan. 
Het zwembad terrein is wandelgebied, hier mag niet gefietst worden. 
Er is op deze zaterdag diplomazwemmen in het zwembad. Graag rekening houden met mederecreanten. 
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Oranje = parkeerplaats campers 
Blauwe cirkel = parkeren auto’s 
Rode lijn = route naar ingang MTB terrein 
Paarse vlak = toiletgroep en kleedkamers 
Groene kruis = technische fietskeuring 
Blauwe lijn = route naar horeca/ inschrijving 
Gele ster = inschrijving/ horeca en terras 
 
Voor vragen kan er gemaild worden naar evenementen@mtboosterhout.nl 
 
Voor iedereen heel veel succes! 
 
Met vr. gr.  
Organisatie LJC MTB Oosterhout 

Figuur 1: locaties 

 

 
 


