NIEUWSBRIEF 4, ELFMERENFIETSTOCHT
April 2019
Schrijf in voor de 52e Elfmerenfietstocht 25 mei 2019

ACTIE!!:
Beste fietsliefhebber,
Wist u dat Kalas sportswear uit Sneek ook kledingleverancier is van de ploeg van
Mathieu van der Poel?
In samenwerking met Kalas Sportswear uit Sneek mogen wij 5 van deze unieke
(gesigneerde) shirts verloten onder de voor-inschrijvers van de 11 Merenfietstocht.
Op 24 mei wordt de trekking verricht en de winnaars ontvangen per mail bericht. U
kunt uw prijs op de 25emei afhalen.

ACTIE 2!!:
Ook onze sponsor sportvoeding webshop stelt 5 giga pakketten samen om die te
verloten onder de voorinschrijvers. Ook deze winnaars krijgen per mail bericht.

Voor diegene die de vorige nieuwsbrieven gemist heeft:
Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de 52e editie van
de Elfmerenfietstocht op 25 mei 2019.
Een aantal van u heeft al ingeschreven de inschrijving verloopt goed:

1. Waarom voorinschrijven:

U doet mee met deze fantastische acties Heeft u al ingeschreven dan doet
u ook mee.
Bij tijdige inschrijving bent u verzekerd van een startkaart. Bovendien kunt u
met voorinschrijven de startprocedure sneller doorlopen omdat wij werken
met Scan and Go.
Om organisatorische en veiligheidsredenen is het maximum aantal
deelnemers vastgesteld op 4000. We hebben al een groot aantal deelnemers
in mogen schrijven en Vol is Vol.
En niet onbelangrijk het scheelt veel geld!!

Inschrijfbewijs
Na invullen van het inschrijfformulier krijgt u een inschrijfbevestiging in uw mailbox.
Dat bericht is tevens uw inschrijfbewijs. Het moet worden uitgeprint en op 25 mei
worden getoond aan de starttafels. Op vertoon van dit formulier krijgt u uw
startkaart mee. Bewaar het dus goed.
Neemt u liever geen papier mee, scannen van de barcode op uw smartphone is
ook mogelijk. Voor de huidige leden van de NTFU geldt dat zij hun ledenpas
kunnen laten scannen, ook zij kunnen dan gelijk starten (mits voor ingeschreven).
Voorinschrijven is mogelijk tot en met 23 mei 2019 via
de website www.elfmerenfietstocht.nl
2. Startprocedure
Vanaf de Elfmerenfietstocht van 2016 hanteren wij GEEN van tevoren vastgestelde
startgroepen meer. Dit betekent dat men in principe kan starten na ontvangst van
de start-/stempelkaart in de vertrekhal, startkaarten worden niet toegezonden.
Vertrek op volgorde van binnenkomst. Na dat u gescand bent kunt u straten dus:
Scan & Go!!
Wilt u vroeg starten dan dient u dus vroeg te komen, de volgorde van vertrek wordt
bepaald door de volgorde van aanmelding ’s morgens in de vertrekhal.
U dient echter wel rekening te houden met de vertrektijden per afstand (150 km
07.00-08.00, 100 km 08.00-09.00 en 50 km 09.00-11.00). Voorinschrijvers kunnen
vanaf 06.45 uur hun startkaart ophalen.

ACTIE 3!!:
3. Wielershirts Prijsverlaging!!!!!.
In de vorige nieuwsbrief konden we vermelden dat we een groot aantal (zwarte)

Wielershirts hadden die voor de bodemprijs van € 35,- verkocht mochten worden.
Helaas voor ons en gelukkig voor u kwam er nog een partij boven water. Omdat we
ze graag kwijt zijn verlagen we de prijs drastisch naar 25 euro. Uiteraard geldt
deze prijs ook voor degene die al besteld heeft. Op de dag van de tocht kunt u uw
shirt afhalen en betalen. U kunt bestellen via deze link:
https://www.elfmerenfietstocht.nl/bestelformulier-fietsshirt/

4.Extra beloning voor 5-10-15-25 of 50 keer deelname
In onze vorige nieuwsbrieven zijn we er al uitgebreid op ingegaan nog even een
korte samenvatting omdat er nog veel vragen over zijn
We zijn dit jaar weer begonnen met de extra beloningen, Om voor zo’n extra
beloning voor 5-10-15-of 50 keer in aanmerking te komen willen we graag dat u
zich registreert/voorinschrijft op onze site:
https://www.elfmerenfietstocht.nl/inschrijven/rm_submissions/ wij geven deze
extra herinnering alleen op vertoon van de bevestigingsmail.
5.Reparatiewagens
Zoals van onze organisatie kunt verwachten zijn er ook dit jaar zowel bij de
vertrekhal als onderweg reparatiewagens paraat om u te helpen in geval van pech.
Hoewel wij een aantal reparatiewagens hebben rijden is het niet de bedoeling dat
uw fiets tijdens de Elfmerenfietstocht een complete beurt krijgt. Deze wagen zijn
alleen bedoeld voor (nood)reparaties. Voor hun en vooral uw plezier is het
verstandig dat u aan de start verschijnt met een goed onderhouden fiets. Kijk dus in
de periode voorafgaand aan de tocht uw karretje nog eens goed na en laat dit
anders doen door uw fietsenmaker.

6. Sportvoeding Webshop levert bidons met Iso Drink bij de Elfmerentocht
Weer geweldig!! Lees het hele verhaal door op onderstaande foto te klikken.

er worden handige tips gegeven over het gebruik van sportvoeding en
voorbereidingen op lange fietstochten.
Dus hou rekening met het feit dat u een bidon krijgt.

7. Herinnering
Dit jaar kunt u weer kiezen wat voor soort herinnering u aan de Elfmerenfietstocht
wenst te ontvangen, dit staat bij de inschrijving vermeld. U kunt kiezen uit een paar
wielersokken of de “vertrouwde” medaille. Reeds ingeschreven deelnemers kunnen
dit ter plekke nog kenbaar maken.
8. Route voor GPS
Ook dit jaar zijn er weer GPX bestanden voor de routes beschikbaar
U kunt ze vinden op de website: https://www.elfmerenfietstocht.nl/gps-routes/

De organisatie van deze editie van de Elfmerentocht is in handen van de Rijwielen Toerclub Rally uit Sneek (http://www.rtcrally.nl). De tocht wordt verreden onder
auspiciën van de NTFU.

Lid worden? Kijk op de site.
Voor alle informatie over de startplaats, starttijden, routes, verzorging,
inschrijftarieven, etc., zie hiervoor op onze website. Kent u meer belangstellenden?
Stuur deze mail door!
Wij zien u graag op 25 mei 2019 aan de start in Sneek!

Ons mailadres is:
info@elfmerenfietstocht.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u aan voorgaande edities heeft deelgenomen of ingeschreven heeft voor
de editie 2019.
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich met onderstaande link uitschrijven
verwijder van de maillijst
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