
Klein rondje Nederland 2020 

 

 

Van donderdag 3 t/m zondag 6 september wordt er 

opnieuw een klein rondje Nederland georganiseerd. De 

route van deze 4-daagse gaat langs onze mooie kust naar 

Noord-Holland waarna via de dijk Enkhuizen-Lelystad 

richting provincie Flevoland wordt gefietst. Langs de 

Oostvaardersplassen en door de prachtige natuurgebieden 

de Sallandse Heuvelrug en de Posbank gaan we uiteindelijk 

via de Betuwe weer richting Hellevoetsluis.    

 

 

 

Er wordt met 2 groepen gereden waarbij de tweede 

groep een iets rustiger tempo zal aanhouden. De 

totale afstand zal circa 575 km worden. Beide 

groepen rijden op alle dagen dezelfde route met 

dezelfde adressen voor de koffiestop waardoor het 

alle dagen mogelijk is om van groep te wisselen. 

 

 

Dagschema; 

Donderdag; Hellevoetsluis-Heiloo (135 km) 

Vrijdag; Heiloo-Epe (154 km) 

Zaterdag; Epe-Heelsum (134 km) 

Zondag; Heelsum-Hellevoetsluis (150 km) 

 

Alle overnachtingen vinden plaats in comfortabele kamers van een  **** Fletcher hotel. 

Indien u na het fietsen nog energie over heeft kunt op vrijdag en zaterdag nog gebruik 

maken van diverse extra sport en welness faciliteiten. 

 

 

 



Kosten van deze meerdaagse;  

➢ 1 persoonskamer €425,-  

➢ 2 persoonskamer €325,- 

 

Dit is inclusief; 

➢ Transport van kleine bagagetassen. 

➢ 3 overnachtingen met ontbijt en diner. 

➢ Op alle dagen koffie/thee met appelpunt. 

➢ Eventuele kosten van veerpont(en). 

 

Maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 20 personen. Liefhebbers voor deze 

meerdaagse kunnen zich opgeven via secretaris@wtac-waterstad.nl . Geef bij aanmelding 

graag even aan in welke groep je wil fietsen.  

I.v.m. de reservering van de kamers sluit de inschrijving begin juni. 

De inschrijving wordt definitief na overmaking van 325 of 425 euro op rekeningnummer 

NL81ABNA0617534276 t.n.v. WTAC Waterstad ovv klein rondje Nederland 2020. 

Denk zelf aan een reis- en annuleringsverzekering! Zie ook de regels voor het inschrijven 
van meerdaagse activiteiten op de website. 
 
Voor meer informatie: Jaap van den Oever 06-15500820 of  secretaris@wtac-waterstad.nl 

mailto:secretaris@wtac-waterstad.nl
mailto:secretaris@wtac-waterstad.nl

