
Informatie deelnemers LJC Emmen 2022 

Juni 2022 informatie LJC 2022 

 

 

Beste deelnemers, ouders en/of begeleiders, 

25 Juni organiseert WSV Emmen haar 1e LJC Mtb wedstijd op sportpark de Meerdijk.                                  

Een bekende locatie voor diegene die al hebben deelgenomen aan de KNWU ICW Zomer/ Wintercup  

Wij wensen iedereen natuurlijk en hele fijne dag en heul veul succes. 

Met deze brief willen wij graag een aantal zaken onder de aandacht brengen.. 

Algemeen: 

Adres gegevens WSV Emmen, Ullevi 16, 7825 SE Emmen. 

Via rondweg Emmen, afslag Stadion/ businesspak Meerdijk. 

- Parkeren auto’s/ campers op de parkeerplaats P3 naast het voetbalstadion van FC Emmen. 

Voor campers zijn geen voorzieningen. 

- De kantine van de WSV Emmen zal zaterdags vanaf 08.45 uur geopend zijn;  

Koffie/ Thee/ Frisdranken/ diverse Broodjes. 

- Technische controle fietsen parkeerplaats naast de wielerbaan. 

- Deelnemers mogen pas het parcours verkennen nadat de fiets technisch goedgekeurd is en het 

stuurbord is voorzien van een juiste controle sticker. 

- Op het gehele parcours is het dragen van een helm verplicht. 

- Volg de juiste rijrichting van het parcours, per betreffende categorie zal dit zijn aangegeven.  

Zaterdag 25 juni, ochtend programma. 

- +/- 08.45 uur WSV Emmen kantine geopend, contant en/of pin betaling is mogelijk. 

- +/- 08.45uur Inschrijving categorieën 1-2-3-4 geopend, kantine WSV Emmen. 

- +/- 08.45 uur technische controle verplicht voorafgaand aan parcours verkennen. 

- +/- 09.15 uur Parcours open. 

- +/- 10.15 uur parcours vrijmaken, opstellen Categorie 1 op basis van klassement. 

- +/- 10.30 uur Start cat.1 (m/v) en rest volgens schema.   

Zaterdag 25 juni, middag programma. 

- +/- 12.00 uur Inschrijving categorieën 5-6-7 geopend, kantine WSV Emmen. 

- +/- 12.00 uur Technische controle fietsen cat. 5-6-7 voorafgaand aan parcours verkennen. 

- +/- 12.45 uur Prijsuitreiking categorieën 1-2-3-4 naast kantine. 

- +/- 12.45 uur Inrijden categorieën 5-6-7  

- +/- 13.15 uur parcours vrijmaken, opstellen Categorie 5 op basis van klassement. 

- +/- 13.30 uur Start cat.5 (m/v) en rest volgens schema.   

- +/- 16.30 uur Prijsuitreiking categorieën 5-6-7 naast kantine.  

 

- Teamtenten kunnen langs de wielerbaan worden opgebouwd. 

- Ons terrein is niet toegankelijk voor motorvoertuigen.  

- Houd de wielerbaan zoveel als mogelijk vrij voor eventuele hulpdiensten bij calamiteiten.  

- Het is toegestaan om via de looproute langs voetbalveld de oversteek te maken naar andere 

zijde parcours. 

- Op ons terrein zijn honden toegestaan, mits aangelijnd.                                                                                   
(behoefte opruimen/ deponeren in de vuilnisbakken die aanwezig zijn rondom het sportpark). 



Informatie deelnemers LJC Emmen 2022 

Juni 2022 informatie LJC 2022 

 

 

Figuur 1. Locatie/ parcours overzicht 

Blauw  = Parkeerplaats auto’s / campers 

Groen  = Kantine/ inschrijving/ fietscontrole 

Rood  = Mtb parcours categorieën 1 -2 

Geel  = Extra lus vanaf categorieën 3 - 4- 5- 6- 7 

Paars  = Extra lus  vanaf categorieën 5 - 6 - 7 

 

 


