
Beste leden, 

 

Goed nieuws! 

De baanaanpak gaat definitief door!! 

 De hele baan krijgt een nieuwe toplaag (betongranulaat) 

 Het 3
e
, 4

e
 en laatste stuk wordt veranderd  

 De 4
e
 bocht wordt verhoogd  

 Het startrooster/hek wordt weer geheel recht gelegd  

 We krijgen ook een sprintbaantje parallel aan het 1
e
 stuk  

 En er komt een (gegraven) pumptrack in het middenterrein 
 
Maandag 7 november wordt begonnen door de Krom BV uit Etten Leur en men verwacht ongeveer een 
week werk te hebben. Baanspecialist Youri Beukeveld helpt mee aan de klus en bij het shapen van de 
bulten is het de bedoeling dat Twan van Gendt ook een dag meekijkt. Zodra het werk gereed is zullen we 
de baan met rust laten en kan er dus een aantal weken niet getraind worden. We komen daarvoor met 
een alternatief (trainen in Ammerzoden) maar daarover volgende week meer. 
 

Zaterdag 5 november klussenochtend 
Want de aanpak van de baan is uitbesteed maar we moeten zelf de stenen baanbelijning eruit halen en in 
het hekwerk een aantal liggers eruit halen (zodat de kranen de baan op kunnen). Dus….. 
 
Kom klussen zaterdagmorgen 5 november!! We verwachten je/jullie 8.45u in de kantine (koffie/thee 
staat klaar). 
Het is niet veel werk dus als we met zoveel mogelijk mensen zijn dan zijn we zo klaar. De opkomst voor 
de klusochtend wordt tevens genoteerd en door mee te doen voorkom je extra contributie dit jaar omdat 
je niet bent komen klussen  

 
BMX kalender 2017 
In de bijlage de kalender 2017. De regiowedstrijden (AK’s) zijn nog niet bekend echter en die komen er 
nog bij! 
 
Meybo testdag zondag 30 oktober Geldermalsen 
We hebben even bij Meybo geïnformeerd en behalve het uitproberen van een Meybo kun je ook met je 
eigen fiets in Geldermalsen de baan op. Dus een gratis vrije training zondag op de baan van 
Geldermalsen voor degenen die er zin in hebben  
 

 
 
 
  

http://www.flying-devils.nl/Nieuwsbrief/Bijlagen/BMX%20kalender%202017%20v5.pdf
https://www.facebook.com/events/290806311303419/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%7D


Bericht van de KNWU 

 Met ingang van 1 januari 2017 is het nieuwe BMX Rule Book van kracht. Hierdoor is het voor 
Challenge rijders NIET meer toegestaan om een shirt te dragen met een Nationaal 
Kampioensmouw. Dit geldt voor alle nationale wedstrijden. 

 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Flying Devils BMX 
info@flying-devils.nl  
www.flying-devils.nl  
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