NIEUWSBRIEF NIMMA 2018
Aanstaande vrijdag 15 juni is het zover: de ambtenaren toertocht - Nimma
2018. Je staat ingeschreven voor de. De weersverwachting zien er prima uit,
laten we hopen dat het zo blijft. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel
zin in en we gaan er een gezellige en sportieve dag van maken!
Hierbij de deelnemers informatiebrief, lees deze aandachtig door zodat vrijdag
alles soepel verloopt.
- Parkeren
- De Start
- De Routes
- Pech/ ongevallen
- Fourage
- De Finish
Parkeren
Als je met de fiets komt dan kun je naar de start bij het Dutch Bicycle Center
fietsen. Er is een buitenfietsenstalling en een bewaakte fietsenkelder.
Als je met de auto komt dan graag in GoogleMaps/ TomTom/ etc het
volgende adres invoeren:
Laan van Oost-Indië 20, Nijmegen
Aldaar wijzen parkeerwachten je naar een parkeerplek. Vervolgens kun je
naar het Dutch Bicycle Center fietsen.
De Start
Starten kan van 9:00 tot 10:30 uur. In het Dutch Bicycle Center kan je het
startpakket met QRcode-scankaart en polsbandje ophalen. De QR-code kun
je zelf scannen (scan-and-go) bij de scanbalie. Je persoonlijke startnummer
kun je opzoeken bij de start.
In het Dutch Bicycle Center kun je gratis een kopje koffie of thee met een
koek nuttigen. We adviseren iedereen om van leuke fietsomgeving te
genieten omdat toch niet iedereen tegelijk om 9:00 uur kan starten.
Bovendien krijgt iedereen een leuke gadget zodat de weg terug weer
gevonden kan worden :-)
Bij de start staan omkleedtenten (man/ vrouw) en zijn toiletten aanwezig. Er is
geen douche gelegenheid. Er is ook een fietsenmaker (voor kleine reparaties)
en een fietsenpomp aanwezig.
Bij de start is er een mogelijkheid om een teamfoto te laten maken. De foto's
worden via een niet-publieke link gratis ter beschikking gesteld.
De Routes
Er staat een beknopte route beschrijving op de website
(http://www.nimmatoertocht.nl/informatie-abc/). In het kort komt het er op neer

dat de route langs de rivieren voert met wat glooiingen op het einde. Als toetje
kan er 'genoten' worden van de 2km lange klim Oude Kleefsebaan (4%) en de
Ubbergse Holleweg (10%, langs het huis van Frank Boeijen). De route is
uitgepijld met gele route pijlen. Via onderstaande link kunnen de GPX
bestanden worden gedownload:
http://www.nimmatoertocht.nl/wp-content/uploads/2018/06/gpx-bestanden.zip
Pech/ ongevallen
Mocht het zo zijn dat je fiets het helemaal heeft begeven (afgebroken
derailleur, gebroken fiets, maar dus geen lekke band) dan komt de
pechservice u ophalen.
Bel dan: 06-12975133.
Zorg dat je veilig staat en maak het je gemakkelijk, we doen ons best maar
het kan even duren voor we op locatie zijn. Er is EHBO aanwezig bij de start/
finish. Bij ernstige ongevallen altijd 112 bellen. Deelname is op eigen risico,
deelnemers moeten zich aan de geldende verkeersregels houden, zorg dat je
fiets in goede orde is en draag een valhelm.
Fourage
Voor de 50km is er een fourage plek in het hartje van Elst bij de grote Kerk.
Voor de 75km en 110km zijn er twee fourage plekken:
Buurderij De Lage Hof in Overasselt (na 45km)
> Water
> Sportdrank (poeder, zelf bidon vullen, niet opsnuiven)
> Winegums
> Peperkoek
> Powerbar reep
> Eventueel koffie met appelgebak (op eigen kosten)
Oude Kleefsebaan (na 65km/ 75km)
> Water
> Sportdrank (zelf bidon vullen)
> Banaan
> Luikse Wafel
> Sultana
De Finish
De finish is weer op het Dutch Bicyle Center en daar kun je weer scannen bij
de scanbalie (net als bij het OV, in- en uitchecken). Zo weten we hoeveel
deelnemers er waren en of iedereen weer veilig terug is gekomen. Bij de
finish hebben we een foodtruck (denk aan kleingeld) en een DJ geregeld en
kan er met een drankje worden nagenoten.
Met vriendelijke groet,
Organisatie Nimma Toertocht 2018

