
Onderwerp: uitnodiging wedstrijd crosscompetitie poule midden 5-2-2022.  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Via deze brief willen wij u graag informeren over de te houden cross wedstrijd bij AV Monnickendam op 5 februari 2022, 

poule midden, voor pupillen A/B/C/mini en junioren A/B/C/D.  

Corona:  I.v.m. de huidige Corona maatregelen mogen alleen deelnemers, trainers en rijouders op de 
atletiekbaan komen. Vriendelijk verzoek om het aantal rijouders tot een minimum te beperken.  

 De ingang loopt via het stenen pad naast de tennisvereniging. Er zijn toiletten boven en beneden in 
ons clubgebouw. De toiletten zijn alleen beschikbaar voor deelnemers & volwassenen met een geldige 
QR-code, i.v.m. de huidige Coronaregels moeten vrijwilligers een QR-code scannen bij de toiletten. 
Voor de overige Coronaregels verwijzen wij u naar de Corona protocollen van de crosscompetitie en 
Atletiek Unie.  

 
Startnummers:  De startnummers kunnen vanaf 10.00 uur door één ploegleider van de vereniging afgehaald worden 

bij de meldtent naast de ingang. De ploegleider die de bundel startnummers voor pupillen of junioren 

afhaalt is verder verantwoordelijk voor de verdeling onder de atleten. 

Parcours:  De cross wordt gehouden op onze atletiekbaan waar een crossparcours is uitgezet.                              

Het heuvelachtige parcours is onverhard. De start en finish bevinden zich op de atletiekbaan.            

Het parcourstraject staat beschreven bij het tijdschema. 

Bereikbaarheid:  Het adres van onze accommodatie is: Cornelis Dirkszoonlaan 352, 1141 XS  Monnickendam. 

Route beschrijving:  http://afstandmeten.nl/index.php?id=2505219 

Per auto: Afslag Monnickendam (vanaf de N247) over de hefbrug bij de 

Grote Kerk (daar kom je meteen overheen als je Monnickendam inrijdt) 

rechtdoor (richting Marken); bij de rotonde weer rechtdoor en dan de 

eerste weg linksaf, daarna rechts en bij de volgende afslag rechts vindt u 

het parkeerterrein op het Hemmeland. Vanaf daar is het nog ca. 625 

meter lopen. (Let op met oversteken, voor de dijk is een drukke weg.) 

Openbaar vervoer: 

EBS buslijnen 315 & 103 hebben een regelmatige dienstregeling. 

Uitstappen bij halte “Pierebaan”, daarna het lange pad “Markgouw” volgen (links huizen, rechts water). 

Inschrijven:  Via de wedstrijdsecretariaten ontvangen we graag van iedere deelnemende vereniging              ` 
de inschrijvingen op het inschrijfformulier competitie (xlsx-bestand) naar: erik_telman@hotmail.com 
(duidelijk geboortejaar vermelden bij pupillen A en junioren D). 

Sluitingsdatum inschrijving: zaterdag 29 januari 2022. Op de wedstrijddag zijn geen na-inschrijvingen mogelijk. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per deelnemer. De deelnamekosten graag per vereniging tegelijk met de inschrijving 
overmaken naar rekening nummer NL97RABO0342820850 t.n.v. Atletiek Vereniging Monnickendam te Monnickendam 
o.v.v. “inschrijfgeld crosscompetitie” en de eigen verenigingsnaam. Zorg er s.v.p. voor dat het inschrijfgeld op de 
sluitingsdatum (29 januari) door ons is ontvangen. Bij niet-deelnemen wordt geen inschrijfgeld geretourneerd. 
Bij deze wedstrijd kunnen er foto’s gemaakt worden van deelnemers. Bij inschrijving voor deze wedstrijd geeft u 

toestemming voor het publiceren van uitslagen & foto’s.  

Indien er nog vragen zijn kunt u de website www.avmonnickendam.nl of www.tigch.nl/cross/20212022/index.htm 

raadplegen (op deze websites kunnen na afloop van de wedstrijd foto’s van de deelnemers geplaatst worden). 

Wij hopen u te kunnen begroeten op 5 februari. 

Met vriendelijke groet,  

Namens het WOC, Erik Telman   
 AV Monnickendam 

http://www.tigch.nl/cross/20212022/index.htm
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.tigch.nl%2Fcross%2F20212022%2Finschrijfformulier.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:erik_telman@hotmail.com
http://www.avmonnickendam.nl/
http://www.tigch.nl/cross/20212022/index.htm
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Tijdschema & parcours  

Tijd Categorie Geboortejaar Afstand Blauwe Ronde 
(500 meter) 

Groene Ronde 
(750 meter) 

Rode Ronde 
(1000 meter) 

11:00 uur Mannen U20 (JJA)  
Mannen U18 (JJB) 

2003 / 2004 
2005 / 2006 

5000 meter   5 X 

11:30 uur Vrouwen U20 (MJA) 
Vrouwen U18 (MJB) 

2003 / 2004 
2005 / 2006 

3000 meter   3 X 

11:50 uur Jongens Junioren C 2007 / 2008 3500 meter 1 X  3 X 

12:15 uur Meisjes Junioren C 2007 / 2008 2000 meter   2 X 

12:30 uur Jongens Junioren D2  2009 2000 meter   2 X 

12:45 uur Jongens Junioren D1 2010 2000 meter   2 X 

13:00 uur Meisjes Junioren D2 2009 1500 meter  2 X  

13:15 uur Meisjes Junioren D1 2010 1500 meter  2 X  

13:30 uur Jongens Pupillen Mini 2015 / 2016 750 meter  1 X  

13:40 uur Meisjes Pupillen Mini 2015 / 2016 750 meter  1 X  

13:50 uur Jongens Pupillen C 2014 1000 meter   1 X 

14:00 uur Meisjes Pupillen C 2014 1000 meter   1 X 

14:10 uur Jongens Pupillen B 2013 1250 meter 1 X 1 X  

14:25 uur Meisjes Pupillen B 2013 1250 meter 1 X 1 X  

14:40 uur Jongens Pupillen A1 2012 1500 meter  2 X  

14:55 uur Meisjes Pupillen A1 2012 1500 meter  2 X  

15:10 uur Jongens Pupillen A2 2011 1500 meter  2 X  

15:25 uur Meisjes Pupillen A2 2011 1500 meter  2 X  

 
Rode Ronde (1000 meter): afstandmeten.nl/index.php?id=2343016. 

Groene Ronde (750 meter): afstandmeten.nl/index.php?id=2691458. 

Blauwe Ronde (500 meter): afstandmeten.nl/index.php?id=2691482. 

 
Bijzonderheden: 

• Deelnemers dienen te starten in clubtenue, met het startnummer op de borst (niet verkleinen a.u.b.). 

• Voor de tijdwaarneming wordt er gebruik gemaakt van het chipsysteem van ET-Utrecht. ( www.etutrecht.nl )  

• De chip kan met een tie-wrap bevestigd worden aan de schoen. Na afloop van de wedstrijd moeten de chips 
ingeleverd worden bij de organisatie (de chip kan niet gebruikt worden bij andere loopevenementen). 

• Bij niet deelnemen graag het startnummer en de chip z.s.m. retour bij de meldtent naast de ingang. 

• 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de start melden. 

• Houd je aan de Coronaregels en houd ten alle tijden het parcours vrij. 

• De toiletten zijn alleen beschikbaar voor deelnemers & volwassenen met een geldige QR-code. 

• Uitslagen worden gepubliceerd op: www.uitslagen.nl en www.tigch.nl/cross/20212022/index.htm  

• Is je onderdeel (of het laatste onderdeel dat je begeleidt) afgelopen, verlaat het wedstrijdterrein dan vlot.  
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