Rabobank Zomeravondcompetitie wielerwedstrijd op 1 mei op de Tippe in Staphorst
Het wielerseizoen is weer van start. Onze nationale trots Niki Terpstra mocht een zware kei
mee naar huis nemen als trofee voor het winnen van Parijs-Roubaix. Op iets minder hoog
niveau werd in diverse regionale wedstrijden gewerkt aan de vorm en ook op dit niveau werd
er al fanatiek gestreden om de overwinning in diverse klassiekers.
Op donderdag 1 mei doet de Voorjaars- en zomeravondcompetitie Staphorst weer aan. De
wedstrijden in Staphorst vinden plaats op een parcours rond het evenemententerrein de Tippe
in Staphorst Noord. Om kwart over zes gaat de jeugd in diverse klasses van start voor hun
wedstrijd. Om zeven uur volgen de volwassen renners in zowel de B- als de A-klasse.
Vorig jaar waren er meer dan 200 deelnemers waarvan er maar liefst 50 uit de gemeente
Staphorst afkomstig waren.
De organisatie van deze wedstrijd is in handen van de WTC Staphort-Rouveen in
samenwerking met Wielervereniging Noord-Westhoek. Bent u in het bezit van een KNWUlicentie, lid van een fietsclub die is aangesloten bij de NTFU of heeft u een KNSB-licentie?
Dan mag u deelnemen. Jeugdige deelnemers kunnen deelnemen mits ze dit jaar minimaal 8
jaar oud worden. Inschrijven kan bij de sporthal aan de Burgemeester van de Walstraat.

Fietsclinic en Dikke Banden Race voor de jeugd op 1 mei op de Tippe in Staphorst
1 mei 's middags vanaf 16:00 uur is er voor de jeugd een fietsclinic op evenemententerrein de
Tippe. Tijdens die fietsclinic ga je ontdekken wat voor leuke dingen je allemaal op een fiets
kunt doen. Hoe snel kun je op de fiets pionnen stapelen of er tussen door fietsen? Heb je ooit
tikkertje op je fiets gedaan? Dit allemaal onder professionele begeleiding. Laat je verrassen!
Vooraf inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. De clinic is voor jongens en meisjes
van 7 tot 12 jaar. Je mag op elke fiets deelnemen mits het maar geen racefiets is. De
organisatie zorgt voor fietshelmen en shirtjes.
Misschien zijn er wel echte racefietsen waar je even op kunt fietsen om te zien hoe gaaf dat is.
Een echte snelle racer met krom stuur, veel versnellingen en dunne bandjes.
Als afsluiting van de fietsclinic is er een kans om te kijken wie van jullie het snelst kan
fietsen. Op het evenemententerrein is een mooi parcours uitgezet waarop je kunt kijken of je
sneller kunt fietsen dan je klasgenootjes. Wie geeft het goede voorbeeld aan de wielrenners
die ‘s avonds van start gaan?

