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De winter ligt weer voor de deur en we gaan 
de trainingen aanpassen 
1 december laatste training op donderdagavond 
13 december laatste training op dinsdagavond 
15 januari start training op zondag  
groep 1 van 11:00 tot 12:00 uur  
groep 2 van 11:45 tot 13:00 uur. 
Mocht het slecht weer zijn/baan niet te berijden, dan kunnen we met groep 2 
buiten de baan  bv het Elsenburgerbos ingaan. 
17 januari start training dinsdag avond. 
23 februari start training op donderdag avond. 
 
 

Met FCC Rijswijk de winter door 

Wacht nog met aanvraag licentie 2012 
Om misstanden te verkomen…., wacht nog met de aanvraag licentie bij de KNWU. 
De licenties gaan weer veranderen bij de KNWU, de verenigingen en het afdeling bestuur is 
het hier niet mee eens en zal dit punt tijdens het KNWU congres van 23 november inbrengen. 

In dit nummer 

1. Training tijden winter 2012 

2. Stoplicht op de website 

3. Nieuwjaarsreceptie 

4. Licentie aanvraag 2012 

5. Superkampioen 2011 

6. Bingo bij FCC Rijswijk 

7. Kerst klaverjassen  en jokeren 

 

Het manche bericht van november 2011 

Kerst klaverjassen en joker in de crosshut. 
17 december staat weer in het teken van kerst klaverjassen & jokeren dit is ook weer een zeer 
gezellige avond waar ook nog mooie prijzen te winnen zijn. 

Let op het stoplicht op onze website. 

Als de training niet door gaat, staat het stoplicht op dinsdag of 
donderdag om 18;00 uur op rood en voor zondag om 10:00 uur op 
rood. 

 Nieuwjaarsreceptie. 

Op zondag 8 januari staan de deuren van de crosshut weer open 
voor de nieuwjaarsreceptie vanaf 15:00 uur tot 17:00 uur. 

Super kampioen 2011 

Op zondag 8 januari tijdens de 
nieuwjaarsreceptie zal de superkampioen 
van FCC Rijswijk bekent worden gemaakt. 

Dit is een rijder die in 2011 de meeste 
gemiddelde punten heeft gehaald tijdens 3 
wedstrijd series in 2011 bijvoorbeeld club 2, 
ZHC en ZHK of BWC of TC 

Bingo bij FCC Rijswijk. 

De activiteitencommissie organiseert 
op  zaterdag 12 november een gezellige bingo 
avond in de crosshut met schitterende prijzen. 
 
En op 10 december staat er weer een geweldige 
KERSTBINGO op het programma 
.  
Beide dagen is de aanvang 20.00 uur in de 
crosshut iedereen welkom!! 
 


