Beste Deelnemer,
A.s. vrijdag wordt de ambtenaren toertocht Nimma 2019 verreden. Super leuk dat je
meedoet! De weersvoorspellingen zien er goed uit, dus laten we hopen dat het tornado
seizoen nu voorbij is en dat we weer van het zomerse weer kunnen gaan genieten. Er komen
deelnemers uit het hele land dus het zal wederom een gezellige en drukke dag worden. Om
te zorgen dat alles soepel verloopt, hierbij de instructie email en het programma.
STARTLOCATIE
De start is bij Grandcafé Liz - Willem van Arenbergstraat 6, Nijmegen
PARKEREN
Parkeren kan op de parkeerplaats van het Pathé theater. Na de toertocht kun je een
parkeerkaart ophalen bij de Helpdesk. Let op: uitrijkaart geldt alleen voor de parkeerplaats
van het Pathé theater en niet voor het P+R Nijmegen Noord.
START
09:00 / 09:30 uur - Start 110km
09:30 / 10:00 uur - Start 75km
10:00 / 10:15 uur - Start 50km
POLSBANDJE + GADGET
Bij de start krijg je een polsbandje met daarop het pechnummer. Mocht je echt niet meer
verder kunnen, dan wordt je opgehaald. Ook is er voor elke deelnemer een 'hele veilige'
gadget als aandenken aan de Nimma toertocht.
GROEPSFOTO
Het is mogelijk om individueel of met collega's een groepsfoto te laten maken. Shanna is
onze huisfotografe en zal dit met veel plezier doen. De foto's worden uiteindelijk via een
besloten link beschikbaar gesteld.
ROUTES
De routes worden aangegeven met gele pijlen met NIMMA erop. Bij de splitsingen staan
duidelijke borden. Mochten er pijltjes zijn weggehaald, dan is de route via onderstaande link
te bekijken.
GPX bestanden: http://www.nimmatoertocht.nl/wp-content/uploads/2019/06/gpx.zip
Nimma 110km: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2421160
Nimma 75km: https://afstandmeten.nl/index.php?id=2421153
Nimma 50km: http://afstandmeten.nl/index.php?id=2421150
OVERIGE ZAKEN
- Er zijn (afhankelijk van de afstand) twee fourage punten met gratis sportrepen, sportdrank
en bananen. Het is ook mogelijk om bij de fourage punten koffie en appeltaart te kopen.
-Bij de start/finish zijn omkleedtenten en toiletten beschikbaar, helaas geen douches. Wel is
er natuurlijk een plas met heerlijk zwemwater.
- Leuk om te weten: de eerste stop, de Buurderij, is een agrarisch museum en de tweede
stop, wieler café de Heksendans, een heus wielermuseum. Zeker de moeite waard om snel
even een kijkje te nemen.
- Na-inschrijven kan bij de Helpdesk, graag gepast €10,00 meenemen.
- Om uiterlijk 15:00 uur sluiten de fourageposten, om 16:00 verwachten we dat iedereen weer
is gefinished.
- Bij de finish is het mogelijk om een BeachBurger bij Café Liz te nuttigen, deze kost € 7,50.
Tot slot nog wat last-minute-tips:
- Zorg voor een valhelm en dat je fiets in goede orde is.
- Ook al heb je goede fietsbenen, altijd eerst het bordje van je collega fietsers leeg eten en ze
dan keihard inhalen op het laatste stuk :-)
- Probeer te genieten van de prachtige omgeving.
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