
fEANSTERCROSSDUATHLON 2013

De voorbereidingen voor de Feanster crossduathlon (FCD) zijn 
in een vergevorderd stadium. Als organisatie kijken we enorm 
uit naar de eerste officiële Feanstercrossduathlon. We hopen het 
succes van de try out te evenaren en dat met een groter startveld. 
Middels deze nieuwsbrief willen we jou op de hoogte stellen van 
de laatste nieuwtjes.

Na de try out bleek uit de enquête die gehouden is dat er vraag 
is naar een korte afstand, de z.g. sprintafstand. Aan deze behoefte 
kunnen we nu voldoen. Een sprintafstand kent vaak een uiter-
mate breed deelnemersveld. Deze kortere afstand lokt beginnende  
atleten, atleten die net weer beginnen te trainen maar ook atlet-
en die terugkomen van een blessure pakken de kans vaak om 
aan de sprintafstand deel te nemen. En dan zijn er natuurlijk de  

atleten die gewoon liever op de sprint starten  
omdat hun dit beter ligt. Ook de aspiranten (t/m 

13 jaar) en de jeugd (14 t/m 15 jaar) mogen 
inschrijven voor de sprintafstand. De  

jeugd heeft de toekomst en jong  
geleerd is oud gedaan. Fun 

is de belangrijkste factor. 

In het AV Heerenveen-clubgebouw zullen na de wedstrijd 2 NGS 
gecertificeerde sportmasseuses klaarstaan om, indien 
gewenst, de spieren van de deelnemers richting een 
goed herstel te masseren. Meld je na de wedstrijd, 
fris gedoucht, bij één van de dames en de eerste 
stap naar herstel is gezet. 
Masseuses: www.kwyk.nl 
www.massagepraktijkshanika.nl 

 
We zijn op zoek naar enkele  
vrijwilligers die ons 
gaan bijstaan de FCD 
tot een goeddraaiend  
evenement te maken. Ben 
je niet in staat deel te  
nemen en wil je actief 
een steentje  
bijdragen? 

Een stoere Lawi/FCD-muts voor de deelnemers!
Lawi Nederland, importeur en ontwerper van 

sportkleding, is momenteel i.s.m. On Tour 
Tweewielers en Drowa Vloerisolatie druk bez-
ig unieke mutsen te maken, speciaal voor de 
FCD. Deze multifunctionele mutsen kun je 
gebruiken onder je fietshelm, tijdens het hard-
lopen, schaatsen en vele andere activiteiten. 
Elke deelnemer van de FCD vindt zo’n muts in 

zijn of haar deelnemerstasje, af te halen voor 
de wedstrijd in het clubgebouw van AV 

 

Voor de winnaars van het Open Fries 
Kampioenschap Crossduathlon (al-
leen middenafstand) wordt 
door Lawi Nederland een 
speciaal kampioensshirt 
ontworpen.  
Het kampioensshirt is een 
functioneel wielershirt dat 
met trots kan worden ge-
dragen tijdens het beoefen-
en van de sport. Echter, dit 
is slechts weggelegd voor 2 
personen, de snelste vrouw en de snelste 
man van de middenafstand. Een reden 
om goed voorbereid aan de start te staan 
de 26 januari 2013. 

GEZOCHT:

Met de try out hebben we besloten 
om ook de nazit een extra sfeervol  
tintje te geven. Vele vrijwilligers hebben 
toen een heerlijke taart gebakken en de  
recensies waren lovend. Onder het  
genot van een stukje taart de  
prijsuitreiking meemaken en even 
napraten, het bleek succesvol. De trend 
is gezet, een handelsmerk geboren. 
Voor 26 januari 2013 zoeken we dus  
wederom enthousiaste taartenbakkers 
m/v. Er zijn al enkelen die een bijdrage lev-
eren maar er zullen er nog wat bij moeten 
om iedereen te voorzien. Naar het schijnt 
zijn er ook buiten Friesland uitstekende 
bakkers ;)

GEZOCHT:


