
Fietsdag YVZ Limburg 2011 
 

Voor de YVZ fietsfanaten is er weer een dag klimmen en dalen in ons mooie Limburg met een heerlijk diner 
als afsluiting in ons YVZ clubhuis. 
 
Je kan je opgeven voor 50, 75, 100 km of mergellandroute (135 km). De 135 km  zal het meest geschikt zijn 
voor diegene die gewend zijn een wat hoger gemiddelde te rijden. 
 
We starten weer vanaf resort Hoog Vaals te Vaals, waar we weer gebruik kunnen maken van de faciliteiten, 
zoals parkeerplaats, toiletten, zwembad (kosten ca. 4 euro)en douches 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

- Vertrek bij YVZ clubgebouw 06.30 uur. (aanwezig zijn om 06.00 uur) 
- Aankomst Vaals ca. 09.00 uur. 
- Aanvang fietsen en recreëren ca. 10.00 uur. 
- Aanvang terugreis ca. 16.30 uur.  
- Aankomst YVZ clubgebouw 19.00 uur. 
- Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur eten bij het YVZ clubgebouw. 

 
Verder willen we iedereen in de gelegenheid stellen een deel van de dag mee te kunnen doen. Ouders, 
broers en zussen kunnen mee naar Vaals. Mee op de racefiets, wandelen en/of gebruik maken van de 
beschikbare faciliteiten en/of ze komen alleen s’avonds bij het eten in ons clubhuis aanschuiven. 
 
De geprikte dag is zaterdag 10 september 2010 en daarvoor willen we graag voor 26 augustus 2010 alle 
aanmeldingen binnen hebben. Als je je na 26 augustus 2010 aanmeldt kan je niet meer deelnemen i.v.m. 
het plannen van het vervoer en organiseren van het avondeten. Dus let er op ben op tijd.  
We proberen zoveel mogelijk bij elkaar in de auto mee te rijden, maar er kan ook altijd vervoer te weinig 
zijn, doe dan ook een verzoek aan je ouders of ze willen rijden.  
 
Wat kost het deelnemen aan deze happening? 

- Vervoer zelf te verrekenen met de chauffeur van de auto met wie je meerijdt. 
- Verblijf en versnapering onderweg en in Vaals zijn voor eigen rekening.  
- Blijf of kom je eten dan kost dat incl. drank slechts € 14,50 p.p.  

 
Als je mee wilt doen met eten s’avonds verzoeken we je de bijdrage van € 14,50 gelijktijdig met je 
aanmelding over te maken op : 
 
Giro: 2307554 
t.n.v. IJsvereniging Zoetermeer o.v.v. Limburg 2011. 

 
 
Aanmeldingen versturen naar:  
Frank Heijerman, Pelschans 9, 2728 GV Zoetermeer.  
Tel: 079-3618760 / 06-10922340 
Of per e-mail: heijermanjongstra@hetnet.nl 
 
 
Aanmelding fietsen in Limburg 10 september 2011 
 
Naam:_______________________ 
Fiets route:  50 km / 75 km recreatief of 75 / 100 km / 135 km (mergelland route) 
 
Ik heb vervoer: Ja / nee* 
Zo ja, hoe: ________________________ 
 
Ik kan nog …….. fietsers met fiets meenemen. 
Mijn ouder of ouders zijn chauffeur voor het verzorgen van vervoer en gaan ook mee: Ja / nee* 
 
Deelname eten: 
Naam 1:    Naam 4:       
Naam 2:    Naam 5:       
Naam 3:    Naam 6:      
 
* doorstrepen wat niet van toepassing 


