
 

 

Beste collega-wielervereniging, 

RTV De Bollenstreek is jarig! De wielervereniging uit Lisse wordt 65 jaar en gaat dat zondag 2 oktober 

vieren met de: 

-Omloop van de Bollenstreek- 
Zoals het een echte verjaardag betaamt, willen wij het bereiken van deze eerbiedwaardige leeftijd vieren 

met al onze wielervrienden. Wij zouden u bij deze dan ook willen vragen onze jubileumomloop – die de 

status heeft van interclubwedstrijd – bij uw leden onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via 

clubblad, website en/of social media. 

De Omloop van de Bollenstreek vindt plaats op het 4,5 kilometer lange ‘Puntenburgparcours’ in Lisse. 

Het rondje over Spekkelaan, Loosterweg-Zuid, Essenlaan en Achterweg-Zuid heeft historische waarde 

aangezien hier in het roemrijke verleden van onze club menig robbertje is uitgevochten. Tevens enkele 

NK ’s werden hier verreden. De omloop biedt startgelegenheid aan alle wielrenners/sters die minimaal in 

het bezit zijn van een KNWU-basislidmaatschap. Het programma luidt als volgt: 

10.30 uur: Basispashouders/Dames/Nieuwelingen 

10.33 uur: Masters 50+ en 60+     -aparte klasseringen- 

11.45 uur: Gentlemenkoers (koppeltijdrit actieve en oud-renners/sters)   

12.45 uur: Elite/Amateurs/Sportklasse/Junioren 

De toerafdeling van RTV De Bollenstreek organiseert ’s ochtends een toertocht en de jeugdafdeling 
houdt wedstrijden voor de categorieën 1 t/m 7 op ons clubparcours aan de Spekkelaan. Meer informatie 
is te vinden op onze website: www.rtvdebollenstreek.com   

Deelname aan de omloop kost voor leden van uw vereniging € 2,--. Renners die geen lid zijn van een 
wielervereniging (of B-vereniging) betalen € 5,--. Al het inschrijfgeld (te voldoen bij het afhalen van de 
rugnummers) gaat in de premiepot. Voorinschrijven kan via het mailadres 
rtvomloopvandebollenstreek@gmail.com  

(o.v.v. naam, categorie, KNWU-basislidmaatschapsnummer en transpondernummer).   Graag hebben wij 
de beschikking over inschrijvingen vooraf, met de juiste gegevens om problemen bij de Mylaps 
registratie zoveel mogelijk te voorkomen. 
 

Wij heten u en uw leden op zondag 2 oktober graag welkom. Niet alleen om onze verjaardag te vieren, 

maar ook om het wegseizoen 2016 op feestelijke wijze af te sluiten. Graag tot dan. 

 

Met sportieve groet, 

Peter Bemelman 

Voorzitter renafdeling 
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