Tour Classique op 11-6-2017.
Hierbij ontvangt u ook de uitnodiging voor de Tour Classique, de authentieke rit
met picknick van de Hoofdstad Aanspanning. Dankzij goede contacten tussen
enkele leden en Nyenrode Business Universiteit mogen wij voor start en finish
gebruik maken van hun parkeerterrein. Wij gaan langs de Vecht rijden naar
Maarssen waar wij op twee plaatsen zullen stoppen, eerst voor een korte pauze en
vervolgens voor de picknick.
Het programma luidt als volgt:
Vanaf 8.30 uur kunt u terecht op het inspanterrein bij Nyenrode waar vandaan de
eersten om 10.00 uur zullen vertrekken. We willen namelijk dit keer ingaan op
verzoeken om individueel te mogen rijden. Omdat het een eenvoudige route is kan
dit vandaag wel. Vanaf 10 uur kunt u individueel starten en vanaf 10.30 uur
vertrekt de rest. Graag even aangeven of u individueel wilt starten (mailtje of
belletje). De route krijgt u mee en zal ook op de website komen te staan. Voor
vragen hierover kunt u Jack van den Broek bellen.
De eerste stop zal zijn bij de Maarseveense plassen aan de Herenweg / Gageldijk te
Maarssen rond 11.30 uur. Daarna gaan we via een mooie route naar landgoed
Goudestein aan de Diependaalsedijk in Maarssen waar we rond 12.45 uur voor de
picknickstop zullen arriveren. De inspanningen om een passende picknick te
maken worden door een jury beoordeeld op authenticiteit en originaliteit en u kunt
er een prijsje mee winnen. De picknick is overigens niet verplicht.
Hierna rijden we de laatste kilometers terug naar het inspanterrein.
Inspanadres: Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25, 3621 BG Breukelen.
De route is als volgt: vanaf de A 2 afslag Breukelen, volg borden Breukelen. Over
het Amsterdam-Rijnkanaal op de rotonde rechtsaf, volgende rotonde rechtdoor. Aan
de rechterzijde komt u bij de parkeerplaats, volg de aanwijzingen van de
parkeerwacht op.
Het inschrijfgeld bedraagt 12.50 euro per aanspanning met 2 personen en 2.50
euro erbij per extra passagier. Niet-leden betalen het dubbele, maar de eerste keer
het normale tarief als kennismaking.
Aanmelden graag voor 9-6-2017 bij Henk Nagel 06-51414744 of via de
registratiepagina op de website.

