Informatie 51ste Monsterrit Ettelbruck – Amstenrade
Belangrijke data:
 Woensdag 2 september 2020: Inleveren fietsen
 Donderdag 3 september 2020: Heenrit
 Vrijdag 4 september 2020: Bus naar Luxemburg
 Zaterdag 5 september 2020: Monsterrit
 Zondag 6 september 2020: Gezellig samenzijn met eten bij Jan van Cep
Inschrijven:
Vul het inschrijfformulier in en stuur het terug (ettelbruck.amstenrade@gmail.com)
of bezorg het bij Jos van Lier (Provincialeweg Zuid 26 in Oirsbeek) vóór 21 maart
Er is een limiet aan het aantal deelnemers
Je hebt de keuze om donderdag heen te fietsen en zaterdag terug te fietsen
Je kunt er ook voor kiezen om alleen zaterdag terug te fietsen en op vrijdag gebruik
te maken van de bus naar Luxemburg
Wielerkleding:
In het kader van het 50 jarig jubileum hebben we vorig jaar een jubileum tenue laten maken
van het merk BioRacer. Dit tenue is voor iedereen te koop. Vanaf de 51ste editie fietsen we
allemaal in het nieuwe tenue, in ieder geval draagt iedereen het shirt met korte mouw.
Tevens is het mogelijk een trui met lange mouw en/of broek te kopen.
De kosten voor dit tenue bedragen:
 Trui met korte mouw: €36,50
 Broek: €57,50
 Trui met lange mouw: €52,50
Deze kosten dienen samen met het inschrijfgeld betaald te worden. Als je je maat niet weet,
kun je dit aangeven op het inschrijfformulier en kunnen we een afspraak maken om te
passen.
Het is uiteraard de bedoeling dat dit tenue gedragen wordt tijdens de rit(ten) en op de
trainingsavonden op woensdag.
Annulering na betaling:
We willen duidelijk onder de aandacht brengen dat bij annulering nadat het inschrijfgeld
betaald is, er geen terugbetaling plaatsvindt. Je dient te annuleren via je eigen reis/annuleringsverzekering.
Mocht de monsterrit niet doorgaan i.v.m. het coronavirus, wordt het inschrijfgeld uiteraard
terugbetaald.

Afsluiting:
Op zondagmiddag wordt er voor de deelnemers, partners, sponsoren, vrijwilligers en
genodigden een bijeenkomst met eten georganiseerd.
Deze bijeenkomst vindt plaats bij Country Home Jan van Cep in Amstenrade.
Tijdens deze bijeenkomst is er tijd om onder het genot van een hapje en drankje na te
praten over de monsterrit 2020. Tevens zal de jaarlijkse trofee uitgereikt worden.
Route:
De route 2020 zal dezelfde zijn als de jubileumroute.
Het is niet toegestaan om op donderdag of zaterdag een andere route te rijden dan de door
de organisatie vastgestelde route.
Wat is in de kosten inbegrepen:
Donderdagrit 3 september:
- Deelname heenrit naar Luxemburg
- Koffie en vlaai op de stopplaats
- Voor de overige verzorging onderweg dient op donderdag zelf gezorgd te worden
- Diner op donderdagavond 3 september
- Overnachting van 3 september op 4 september
- Ontbijt op vrijdag 4 september
- EHBO en volgwagen tijdens de rit
Zaterdagrit 5 september:
- Vervoer per bus op vrijdag 4 september van Amstenrade naar Luxemburg
- Diner en feestavond op vrijdag 4 september
- Overnachting van 4 september op 5 september
- Ontbijt op zaterdagmorgen 5 september
- Deelname monsterrit op zaterdag 5 september
- Verzorging tijdens de rit van zaterdag 5 september
- EHBO en volgwagen tijdens de rit
Zondag 6 september:
- Afsluiting met eten bij Jan van Cep.
Kosten:
De kosten voor de rit op zaterdag bedragen €125 per persoon. De kosten voor de heenrit op
donderdag bedragen €95 per persoon. De inschrijving is pas geldig indien de kosten voor de
rit(ten) en het tenue vóór 15 april 2020 zijn ontvangen op de rekening met IBAN nummer:
NL79RBRB0706483367 t.n.v. Stichting Wielercomité Ettelbruck-Amstenrade. Indien het
bedrag dan niet ontvangen is, wordt je plek vergeven aan iemand op de wachtlijst.
Bestuur Wielercomité Ettelbruck-Amstenrade

