Routeboek 130KM (VT)

e

Alles wat u moet weten over de 2
Betuwse 11 Dorpentocht (Groot-Geldermalsen)
Zaterdag 30 mei 2015
Een fietstocht door het westelijke deel van de Betuwe:
de fruittuin van Nederland. Gaat door 11 karakteristieke dorpen in
gemeente Geldermalsen en voert over dijkjes
van rivier de Linge, langs boerenerven, grienden en
diverse landgoederen, waaronder 'Marienwaerdt'.
De 100 km tocht maakt een extra lus door de plaatsen Zoelmond,
Asch en Oranjestad Buren, langs rivier de
Korne. En door Wadenoijen,Ophemert, Varik, Heesselt
en Est. Grotendeels langs rivier de Waal.
De 130 km gaat ook over Culemborg.
Na afloop van de toertocht organiseert de Stichting Wielerronde
Rhenoy vanaf 14.00 uur de jaarlijkse wielerwedstrijd voor diverse
categorieën.
Start/inschrijven:

Organisatie:
Noodnummer:
Website:
Starttijden:

Deelnamekosten:
Tussenstop:

Dorpshuis de Betuwe Poort,
Korn. Van Wijnenstraat 1, Rhenoy
Geopend tussen 7:30 uur en 18:30 uur
Douchegelegenheid aanwezig
Stichting Wielerronde Rhenoy
06-113214519
http://www.11dorpentocht.nl
130km: 8:30 uur – 9:00 uur
100km: 9:00 uur – 9:30 uur
100km Peloton GT: 9:00 uur
50km:
9:30 uur – 10:00 uur
€ 6,00 (voor NTFU leden € 4,00)
Fietscrossvereniging Geldermalsen
Meersteeg 4F Geldermalsen
Geopend tussen 10:00 uur en 13:00 uur

Gedragsregels
Elke deelnemer moet zich aan de verkeersregels houden.
Wij vragen daarom als organisatie aandacht voor deze
gedragsregels voor Toerfietsers, opgesteld door de NTFU.
1. Houd je aan de verkeersregels
2. Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
3. Gebruik een fietsbel
4. Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
5. Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
6. Rij altijd op het aangegeven fietspad
7. Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
8. Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeerregelaars
9. Gooi afval in een afvalbak
10. Gebruik je kop, helm op!
De verschillende routes zijn allen uitgezet middels dezelfde route
pijltjes. Volg deze gele bordjes om op het juiste spoor te blijven.

U bevindt zich na de routesplitsing op de juiste route als
de gele pijltjes weer zichtbaar zijn en een pamflet met de
herhaling van de door u gereden afstand.

Rustpunt
De tussenstop wordt georganiseerd bij Fietscrossvereniging
Geldermalsen, aan de
Meersteeg 4F. Deze locatie is geopend
tussen 10.00uur en 13:00 uur en op
vertoon van uw polsbandje krijgt u kosteloos
een kopje koffie / thee. Tegen betaling
van € 2,- kunt u appelgebak kopen.
Routesplitsingen
In de route zijn 4 routesplitsingen opgenomen.

