
fEANSTERCROSSDUATHLON 2014

Over een paar dagen klinkt het startschot van de 2e Feanster 
crossduathlon, het Open Fries Kampioenschap. Van vorig jaar 
herinneren we ons natuurlijk de prachtige witte editie waar bij de 
heren Rorik Schouten en bij de dames Geke Venema met de titel 
aan de haal gingen. Sneeuw lijkt er niet te komen, maar het zal 
een pittige uitdaging worden. Bij de heren gaat er in ieder geval 
een nieuwe kampioen komen, Venema komt haar titel verdedigen. 
Uiteraard heeft een ieder zijn of haar eigen uitdagingen op het 
parcours op de Heide. Ook de sprint is enorm goed gevuld dit jaar. 
Het parcours is t.o.v. vorig jaar iets veranderd. Dit geldt voor het 
fietsparcours. Door de ideeën van nieuwe parcoursbouwers zijn er 
weinig mogelijkheden onbenut gelaten. Ook het loopparcours zal 
mogelijk iets anders zijn dan de vorige editie.

Het parc fermé is open vanaf 10:00 uur. Er kan ingereden worden 
op het fietsparcours tot 10:45 uur. Ook tijdens het inrijden/ 
verkennen is een helm verplicht. 
Vanaf deze tijd dient het fietsparcours vrij te zijn voor de wedstrijd.
Daarna worden de deelnemers van de sprint verzocht zicht naar 
het startvak te begeven. Hier volgt om 10:55 uur een briefing. 
De start van de sprintafstand is om 11:00 uur.
Na de sprint zal de huldiging nabij het parc fermé plaatsvinden.
Voor de middenafstand kan er na de wedstrijd over de sprint  
afstand ingereden worden op het fietsparcours tot 12:45 uur.  
Daarna worden de deelnemers verzocht zich naar het startvak te 
begeven voor de briefing van 12:55 uur.
De start van de middenafstand is om 13:00 uur.

Bij het inrijden/verkennen kan het zijn 
dat er nog geen vrijwilligers staan op  
gevaarlijke punten. Let dus daarom overal 
goed op en houdt waar nodig rekening met de  
wandelaars. Gebruik de verkenning 
waarvoor het bedoeld is, namelijk het  
parcours goed in je op te nemen. De  
huldiging van de middensafstand zal 
rond 16:00 uur in het clubgebouw van AV  
Heerenveen zijn.Hier zijn douches aan-
wezig en is op de bovenverdieping  de 
mogelijkheid om gemasseerd te worden. 
Er staan 2 ervaren masseuses klaar voor 
zowel de atleten van de sprint als voor de 
middenafstand.
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Bij de inschrijving ontvangt men een tas met daarin een  
stuurbordje en een startnummer. Het bordje dient aan de fiets te 
worden gemonteerd voor men het parc fermé ingaat. Het startnummer  
dient te worden bevestigd aan een elastiek zodat het tijdens het 
lopen op de buik en tijdens het fietsen op de rug 
gedragen kan worden.Voor de duo’s dient het 
startnummer eveneens aan een elastiek te 
worden bevestigd zodat de loper het 
kan overhandigen aan de fietser en 
omgekeerd.

 

Graag willen wij van deze gelegenheid 
gebruik maken om de volgende 
sponsoren te bedanken. Zij hebben het 
mogelijk gemaakt dat we de FCD 2014 
kunnen organiseren:
Bioracer
Polaris
Loperscompany
Welkoop
Verno verhuur
5 online  
Arlequino

Het inschrijfbureau is in het clubgebouw 
van AV Heerenveen en is open vanaf 9:00 
uur. Kijk voor de routebeschrijving op 
onze website.
Atleten worden dringend verzocht de 
auto te parkeren aldaar en op de  
fiets naar de wedstrijdlocatie te 
gaan i.v.m. het beperkt aantal  
parkeerplekken bij de  
wedstrijdlocatie.


