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Op zondag 17 november 2019 organiseert
TC Stiphout haar 26ste Veldronde. Deze in de regio
en ver daarbuiten bekende jaarlijkse tocht voor
mountainbikers voert over uitgepijlde routes in de
Stiphouts bossen en het 'Dak van Brabant' met
afstanden van 30, 45 of 60 kilometer.
Ook bij deze editie zijn er weer enkele nieuwe stukken in de
routes opgenomen en verbeteringen aangebracht. Bovendien
heeft TC Stiphout voor haar Veldronde vorig jaar het predicaat
"Extra Goed Geregeld" van de NTFU verkregen.

START:
HAC-KANTINE
OP SPORTPARK
MOLENVEN 3,
HELMOND
• SCAN & GO
• EXTRA GOED GEREGELD
• GRATIS DEELNAME ONDER DE 16 JAAR
• BEWAAKTE FIETSENSTALLING
• VOLDOENDE PARKEERRUIMTE
• AFSPUITPLAATS
• DOUCHE GELEGENHEID
• GPS-ROUTES

@TC Stiphout
@TC Stiphout
tcs.veldronde@tcstiphout.nl

Voor, tijdens en rondom de Veldronde
worden diverse speciale activiteiten en
attracties aangeboden. Zo kunnen de
45 km en 60 km-rijders weer over de
mountainbike-tracks van de Gulbergen
(met 60 mtr. ‘Het Dak van Brabant’) en
kan de jeugd (7 -12 jaar) op het HACterrein met hun eigen fiets of met een
aanwezige MTB aan de slag.
De gezellige pauzeplaats nabij Kasteel
Croy, waar voor de nodige energieaanvulling gezorgd zal worden, wordt
door menig ATB/MTB-rijder elk jaar zeer
gewaardeerd.
Bij de start/finish wordt een gezellig
plein ingericht waar de deelnemers
eventueel na afloop onder de klanken
van muziek van een drankje kunnen
nagenieten.
Vertrek voor de 30 en 45 km tocht tussen
08.30 en 10:00 uur. Voor de 60 km tocht
geldt als uiterste vertrektijd 09:30 uur
Aan de finish is een afspuitplaats voor de
fietsen en voor de rijders gelegenheid om
te douchen.
OOK NIEUW:
voorinschrijving is mogelijk via :
www.tcstiphout.nl/veldronde/inschrijven
GPS-routes kunnen vooraf
gedownload worden
(vanaf 16 november-18:00 uur)
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