
Mini-FAT-JAM 2009. Laatste BMX evenement op de Suga r Hills aan de Valkendijk . 

 

Het BMX buitenseizoen wordt 
traditiegetrouw geopend met de Mini-
FAT-JAM in Aarle-Rixtel. Freestyle 
BMX rijders en ook fietscrossers uit 
het hele land zullen ook op 4 April 
hun weg weer vinden naar de Sugar 
Hills in Aarle-Rixtel. Dit zal 
waarschijnlijk de laatste trip zijn naar 
de Valkendijk omdat er een nieuwe 
(grotere) locatie gevonden is om de 
toenemende stroom van BMX-ers 
tegemoet te komen. Dat neemt niet 
weg dat er op Zaterdag flink 
gesprongen gaat worden op de spot 
die er inmiddels al twintig jaar ligt en 

ervoor heeft gezorgd dat de wereld top over de jare n heen wel een 
keer in Aarle-Rixtel gefietst heeft.  

Nadat de fietscross sport in 2008 zijn Olympisch de buut maakte in 
Beijing zit de sport weer flink in de lift. Zaterda g zijn zowel alle 
fietscrossers en freestyle rijders welkom in Aarle- Rixtel om te laten 
zien wat er allemaal mogelijk is op de BMX fiets. D it levert 
interessante momenten op voor zowel de fietsers als  het publiek. 
Toegang en deelname is zoals gebruikelijk gratis. D it jaar zal 
Monster Energy voor de muziek en energie zorgen en zorgen 
meerdere sponsors ervoor dat de rijders niet voor n iets uit hun dak 
gaan. Vanaf 13:00u kan er warmgedraaid worden en om  15:30u 
begint het spektakel. We hebben al dubbele saltos, voorwaardse 
saltos, 360-tailwhips en andere stunts gezien in Aa rle-Rixtel. Wat de 
Mini-FAT-JAM dit jaar zal brengen zullen we aanstaa nde Zaterdag 
zien.  

’s-Avonds om 20:00u vindt de FAT-JAM afterparty pla ats in 
Jongerencentrum OJA aan de Schoolstraat. Maar lieft  drie bands 
maken hun opwachting: “Body Shot,” “Grey Days” en d e knaller 
van de avond “Let Me Out” (Zweden). Toegang eveneen s gratis. 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Paul de Jong: 0492.382114 

pdj@fatbmx.com  

of 

Bart de Jong: 0492.848910 

bdj@fatbmx.com  

 



 


