
3 Daagse 2020 Neuss



Het mooie van deze plaats in Duitsland is, dat we voor alle 
deelnemers leuke en ook  uitdagende routes kunnen gaan 
maken. Bovendien is dit voor velen nog een onbekende 
streek voor wat het fietsen betreft.



Neuss

Dag 1

Groep 1 zal dag 2 een route krijgen voorgeschoteld 
met enkele uitdagende klimmen,  schitterende 
vergezichten, en mooie overzichtelijke afdalingen. 
Ook in de 1e en 3 e dag zal er genoeg uitdaging 
voor deze deelnemers te beleven zijn. Dus TC tip 
aan de betere klimmers  onder ons, geef je op voor 
deze meerdaagse II 

De deelnemers in groep 2 toeren dag 1 en 3 eveneens door 
mooie landschappen en langs mooie bezienswaardigheden. 
Momenteel wordt er in Duitsland gewerkt aan een fietspad 
dat door een bruinkoolmijngebied loopt. Als dat op tijd is 
geopend, dan gaan we daar zeker doorheen. Ook maken 
we gebruik van een stuk van de z.g. Fietsalle am Nordkanal, 
een route die vanaf Neuss naar Nederweert loopt. 
(Napoleonroute)



 Zoals jullie de laatste jaren gewend 
zijn wordt groep 2 opgesplitst in groep 
2A en 2B die wel dezelfde routes 
rijden. Op dag 2 gaat groep 2A een 
gedeelte van de klim route van groep 
1 volgen, terwijl de deelnemers van 
groep 2B een andere route met 
slechts wat lichte heuveltjes, maar wel 
met prachtig landschap en 
bezienswaardigheden gaan fietsen. 
Op deze manier kan iedereen mee en 
hoeft het voor niemand te zwaar te 
zijn.

 Ook is het geen enkel probleem van 
groep te wisselen, als je bijvoorbeeld 
graag hard fietst maar een mindere 
klimmer bent. Je kunt dan 
bijvoorbeeld dag 1 en 3 met groep 1, 
en dag 2 met groep2A of 2B 
meefietsen. Dit geld ook voor 
deelnemers uit groep 2A die graag 
iets harder fietsen, maar geen 
klimmers zijn. Deze kunnen dan dag 2 
met groep 2B meefietsen.



 Ook aan de deelnemers voor groep 
3 (26 km groep) wordt gedacht. Zij 
rijden alle dagen een stuk van de 
route die groep 2B ook volgt, maar 
dan wel met minder kilometers. 

 Daarom wederom het motto:

 Iedereen met een redelijke 
basisconditie kan mee

 Als je regelmatig aan de toertochten 
en eventueel de lange tochten van 
onze vereniging  deelneemt, dan 
kun je conditioneel gezien zeker 
deelnemen aan deze meerdaagse,



Verdere informatie waaronder de 

deelnamekosten, afstanden e.c. en is te 

lezen op de website.

Wat nu wel belangrijk is dat je de datums 

4 t/m 6 September 2020 vrijhoud in je 

agenda.

Inschrijving via de website vanaf nu tot 15

april 2020


