
 Nieuw bij Volta-Limburg Classic 2015: Plus Kids Cycling Tour !         

Doe mee:  Plus Kids Cycling Tour (voorheen Dikke Bandenrace) 

Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en vind je het leuk om lekker te fietsen? Geef je dan op 
voor de Plus Kids Cycling Tour met medewerking van Get Sporty van de gemeente 
Eijsden-Margraten op zaterdag 4 april in Eijsden. Deze fietswedstrijd is voor kinderen van groep 5 tot en 
met 8. Je racet op het finish-parcours van een echte wielerwedstrijd: de Volta Limburg Classic in Eijsden 

Je rijdt op je eigen fiets: een gewone, een citybike, een ATB of een mountainbike. Als het maar geen 
racefiets is. Vooraf wordt gecontroleerd of je fiets wel veilig is. Ook krijg je een helm en een startnummer die 
je moet dragen tijdens de race….dus een echte wedstrijd met motorrijders en een jury. De nummers 1, 2 en 
3 bij de meisjes en jongens worden gehuldigd op een groot podium. 

Start Groep Aantal ronden Aantal kilometers 

15.15 uur Groep 5 2 ronden 2,8 km 

15.30 uur Groep 6 3 ronden 4,2 km 

15.50 uur Groep 7 en 8 4 ronden 5,6 km 

16.15 uur Prijsuitreiking 

Afhalen helm, shirt en startnummer. 
De helm, het shirt en het startnummer kun je vooraf ophalen in 't Getske. Dat is de zij-ingang van de zaal van 
de Koninklijke Oude Harmonie, Pr. Bernhardstraat 4 in Eijsden. Hier wordt ook je fiets gecontroleerd. De start 
is in de Diepstraat in Eijsden. 

Groep Tijdstip Locatie 

Groep 5  tussen 14.30 en 15.00 uur ‘t Getske 

Groep 6 tussen 15.00 en 15.20 uur ’t Getske 

Groep 7 en 8 tussen 15.20 en 15.40 uur ‘t Getske 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ja, ik doe mee aan de Plus Kids Cycling Tour op zaterdag 4 april 2015 in Eijsden. 

Inschrijven is zo gebeurd en heel makkelijk!!! 

Ga naar: www.voltalimburgclassic.nl Plus Kids Cycling Tour 
Of stuur een mailtje naar info@voltalimburgclassic.nl met onderstaande gegevens: 

 

    Kijk voor meer info, foto’s, filmpje  op www.voltalimburgclassic.nl Plus Kids Cycling Tour 
 

 

                                          

     

 

Achternaam:  

Voornaam: Jongen / meisje 

Adres:  

Postc +woonplaats  

Geb. datum  

@-mailadres  

 

Ik zit op basisschool:………………………………………….. …………….in groep: 5 – 6 – 7 of 8 

http://www.voltalimburgclassic.nl/
mailto:info@voltalimburgclassic.nl
http://www.voltalimburgclassic.nl/

