Nieuwsbrief 1
Inschrijving voor Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen 2017 is per 1 februari
geopend!
Het is nog volop winter, maar het nieuwe fietsseizoen dient zich alweer aan. Ook voor Toerclub Wageningen
(www.tcw79.nl), waar de voorbereidingen voor het toertochtprogramma 2017 zijn gestart.
Hoogtepunten uit dit programma zijn de klassiekers Jan Janssen Classic en de Hel van Ede-Wageningen (MTB),
te houden op zaterdag 24 juni 2017.
De Hel van Ede-Wageningen wordt georganiseerd in samenwerking met Wielervereniging Ede (www.wvede.nl).
Start- en Finishlocatie: Wageningen Campus, Universitair Sportcentrum “De Bongerd”, Droevendaalsesteeg,
6708 PB Wageningen
Jan Janssen Classic (70, 124/125, 150 en 200 km).
Nieuw is de keuzemogelijkheid bij de middenafstand 125 km. We bieden namelijk twee opties:
Optie 1: De 124 km die de renners over de Utrechtse Heuvelrug voert en vervolgens langs de Rijnvallei
en over de stuwwal naar Arnhem. Deze route is iets minder zwaar dan optie 2.
Optie 2: De 125 km start met de route naar Arnhem om daarna richting de Hoge Veluwe te gaan. Deze
route doet ook de mooiste hellingen van de Posbank aan.
Hel van Ede-Wageningen (55 en 95 km)
In enkele jaren is de Hel van Ede-Wageningen uitgegroeid tot een populaire en niet te missen mountainbike
tocht. Het is een van de weinige MTB tochten die in de zomer worden verreden en is landschappelijk van grote
schoonheid.
In 2017 worden ingrijpende routewijzigingen toegepast, zonder de aantrekkelijkheid en het uitdagende
karakter van de Hel van Ede-Wageningen aan te tasten. Er wordt meer in oostelijke richting gereden dan vorige
jaren. Hierdoor kan een pauzeplaats worden ingericht op een interessante plek, namelijk bij het Mountainbike
Museum bij Arnhem.
Algemeen
-

Bij beide tochten is de verzorging (catering, verkeersregelaars, EHBO) uitstekend geregeld.
Op de start/finish locatie is voldoende, gratis parkeergelegenheid beschikbaar.
Gratis bagagedepot, douchegelegenheid en sportmassage.
Voor starttijden en routes (kaartjes, hoogteprofiel, gpx) zie: www.janjanssenclassic.nl

Tarieven
De Jan Janssen Classic wordt vrijwel volledig georganiseerd door vrijwilligers van de organiserende
verenigingen. We kunnen daarom de prijzen laag houden. Toch zijn we genoodzaakt om de tarieven te
verhogen. Dit is het gevolg van algemene prijsstijgingen in combinatie met de steeds hogere eisen die aan
veiligheid worden gesteld. Dit leidt o.a. tot meer en duurdere vergunningen, hogere kosten voor
verkeersregeling en medische diensten en de verplichting om met stuurbordjes (met barcode) te rijden.

Voor de organisatie van een evenement met deze omvang is het van groot belang om tijdig een goed beeld te
hebben van het aantal deelnemers. Dit in verband met de inkoop van voedsel en dranken voor de
pauzeplaatsen onderweg en de start/finish locatie. Het is daarom aantrekkelijk gemaakt om tijdig in te
schrijven.
T/m 31 mei kunt u inschrijven voor het basistarief; daarna loopt de prijs op.
-

1 februari t/m 31 mei:
1 juni t/m 14 juni:
15 juni t/m 23 juni:
Daginschrijving:

€ 12,50 (€ 9,50 voor NTFU, KNWU en VWB leden)
€ 15,00 (€ 12,00 voor NTFU, KNWU en VWB leden)
€ 17,00 (€ 14,00 voor NTFU, KNWU en VWB leden)
€ 17,00 (€ 14,00 voor NTFU, KNWU en VWB leden)

Fonds Gehandicapten Sport
Het goede doel voor beide tochten is al jaren het Fonds Gehandicapten Sport. Dit betekent dat alle deelnemers
aan de JJC en HvEW als onderdeel van hun inschrijfkosten 1€ doneren aan dit fonds. Ook is het mogelijk
additioneel nog extra geld over te maken aan dit goede doel.
Sponsoring
De JJC kent meerdere sponsoren, waarbij De Rabobank RijnVallei al jaren
de hoofdsponsor van ons evenement is. Andere sponsoren leveren veelal
in-kind sponsoring aan onze tocht. Alle sponsoren vindt u terug op onze
website.
In deze nieuwsbrief specifieke aandacht voor TopParken, dat een
exclusief cadeau aanbiedt bij een overnachting tijdens de JJC/HvEW op
een locatie met een wielerhistorie

Een exclusief cadeau bij uw verblijf in Wageningen tijdens de
Jan Janssen Classic!
Op een toplocatie in Wageningen vindt u Recreatiepark de Wielerbaan. Een
kindvriendelĳk vakantiepark met diverse faciliteiten en activiteiten op het park
en bezienswaardigheden in de omgeving. Geniet van een heerlijke vakantie in
een comfortabel vakantiehuis of op een van de ruime kampeerplaatsen, maak
prachtige fiets- en wandeltochten en ontdek de leukste uitjes in de omgeving.
Speciaal voor u zijn er exclusieve uitjes samengesteld waarbij u een leuke
korting krijgt of gebruik kunt maken van leuke arrangementen.
24 juni 2017 is het weer zo ver… de Jan Janssen Classic, waarbij de start en
finish in Wageningen is! Fietst u dit jaar mee of bent u van plan de wielrenners
aan te moedigen? Verblijf dan tijdens dit grootse tourevenement op
Recreatiepark de Wielerbaan, gelegen op nog geen 10 minuten fietsen van de
start- en finishlocatie, en ontvang een exclusief cadeau bij aankomst!
Ook kunt u een vakantiehuis kopen op Recreatiepark de Wielerbaan. Dankzij de
unieke ligging en de vele faciliteiten is de aankoop van een vakantiehuis zeer
geschikt voor eigen gebruik / gedeeltelijke verhuur.
Recreatiepark de Wielerbaan | www.wielerbaan.nl | T. 088-500 2474

Informatie: www.janjanssenclassic.nl; email: info@janjanssenclassic.nl

