
De Friese Elfsteden Rijwieltocht van pinkstermaandag 4 juni 2001 

In verband met de mond- en klauwzeercrisis is de Elfstedenrijwieltocht van pinkstermaandag 

4 juni 2001 afgelast. Onderstaande brief is in week 17 verzonden naar degenen die het 

inschrijfgeld betaalden. Voor een groepsinschrijving is dat dus degene, die voor de groep het 

inschrijfgeld betaalde. 

Bolsward, april 2001 

Nu mond- en klauwzeer ook in Fryslân is uitgebroken hebben wij ons nader beraden over de 

gevolgen daarvan voor de Elfstedenrijwieltocht van pinkstermaandag 4 juni a.s.. 

Duidelijk is dat een massale verplaatsing van mensen en motorvoertuigen door het 

buitengebied grote risico's met zich meebrengt en tot gevolg kan hebben dat het virus zich 

verder verspreidt c.q. zich nogmaals openbaart. Voorts is het goed rekening te houden met de 

gevoelens van de bevolking in het buitengebied. 

We kunnen niet inschatten hoe de situatie in het pinksterweekend zal zijn. Zeker is dat 

wanneer er in de komende weken een evenement als de elfstedenrijwieltocht zou worden 

gehouden, dit evenement zou worden verboden. We gaan dus weken van onzekerheid 

tegemoet. Er is daarna een reële mogelijkheid dat de tocht op het laatste moment nog moet 

worden afgeblazen. 

Alles afwegende zijn we na overleg met de betrokken instanties tot de conclusie gekomen dat 

het beter is nu een besluit te nemen en de Elfstedenrijwieltocht van pinkstermaandag 4 juni 

2001 af te gelasten. 

De startkaarten lagen klaar voor verzending. In plaats van de startkaart ontvangt u nu deze 

brief. Hij is alleen verzonden naar degenen die het inschrijfgeld hebben overgeboekt. Voor 

een groepsinschrijving is dat dus degene, die voor de groep het inschrijfgeld heeft betaald. 

Wat gaat er nu met dat inschrijfgeld gebeuren? 

Besloten is het inschrijfgeld vast te houden voor de tocht van pinkstermaandag 20 mei 2002. 

U bent dan verzekerd van een startkaart 2002. Het massaal terugbetalen van het inschrijfgeld 

zou een te kostbare zaak worden. Stelt u echter toch prijs op restitutie van het inschrijfgeld 

dan kan dat. U moet dan de gevraagde gegevens onder op deze brief verder invullen en deze 

originele brief aan ons terugzenden. Dat kan tot 15 september 2001. Wel zijn we genoodzaakt 

per deelnemer een bedrag van f 5,00 in te houden voor gemaakte kosten. U ontvangt dus geen 

f 20,00 terug maar f 15,00 per deelnemer. 

Het inschrijfgeld voor 2002 zal € 10,00 bedragen. Blijft uw inschrijfgeld staan voor 2002 dan 

zal geen bijbetaling worden gevraagd. Voor de tocht van pinkstermaandag 20 mei 2002 wordt 

geen voorinschrijving gehouden. Wel kan in de periode van 15 januari tot 15 februari 2002 

worden ingeschreven (€ 10,00) op de vrijgekomen kaarten. 

Het is belangrijk dat wij worden geïnformeerd over adreswijzigingen om in 2002 de 

startkaarten naar het juiste adres te kunnen sturen. Gaat u verhuizen maak dan een kopie van 

deze brief, vermeld daarop uw nieuwe adres en stuur ons de kopie met uw nieuwe adres toe. 

U mag de adreswijziging ook op andere wijze aan ons melden, maar dan wel onder 

vermelding van de gegevens die u boven uw naam ziet staan. 

Tenslotte: bewaar deze brief (het is uw bewijs van inschrijving voor 2002) en stuur de 

originele brief alleen terug als u het betaalde inschrijfgeld wilt terug ontvangen (onder aftrek 

van f 5,00 per deelnemer). 

Invullen en deze brief opsturen als u het inschrijfgeld niet wilt laten staan voor 20 mei 2002. 

Bankrekeningnummer: ________________ ten name van: 

____________________________________. 

(het rekeningnummer dat gebruikt is voor de betaling van het inschrijfgeld van uw 

(groeps)inschrijving). 

Wij vragen u alleen te reageren middels de u toegezonden brief! 


