
Beste leden,

AMVJ bestaat 100 jaar en organiseert daarom een groot zomerfestival op zaterdag 14 juli op
het terrein van de Aanloop in Amstelveen. Er zijn van 10:00 uur tot 0:00 uur verschillende
inspirerende festiviteiten. Als AMVJ-lid kun je 5 gratis toegangskaarten bestellen.

AMVJ Schaatsen heeft als bijdrage aan de feestvreugde een drietal mooie fi etstochten uitgezet
in de omgeving.  Er zijn drie afstanden: 30, 60 en 100 km, met start en fi nish op het
festivalterrein. 

Leden èn niet leden zijn van harte uitgenodigd deze tocht te fi etsen. Je kunt natuurlijk - alleen 
of met meer - opstappen wanneer en waar je wilt, de routes vind je hierna.
Vind je het leuk om samen met anderen te fi etsen, dan kun je je melden op de volgende tijden 
bij onze stand op het festivalterrein: 
 100 km start tussen 12.30-12.45 uur
   60 km start tussen 13.30-13.45 uur
   30 km start tussen 14.30-14.45 uur

Het idee hierachter is dat iedereen
ongeveer rond dezelfde tijd weer terug is
op het festivalterrein, zodat we gezamenlijk
kunnen borrelen en napraten.

Bekijk de routes en doe mee met de fi etstocht!
Bestel zo snel mogelijk je gratis entreekaarten
voor toegang tot het Festivalterrein via
http://amvjbeheer/formulier100jaar.html
Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid.

Niet vergeten mee te nemen:
• een slot voor je fi ets
• zonnebrand (het is vast heerlijk zonnig)
• reserveband
• fi etsroute
• toegangskaart festivalterrein

Alvast veel plezier toegewenst en hopelijk tot ziens op het festivalterrein:
AMVJ Sportcentrum, Sportpark Het Loopveld, Aanloop 2, 1183 SZ Amstelveen

Bestuur AMVJ Schaatsen

Uitnodiging voor de viering van de 100 jarige AMVJ
op zaterdag 14 juli, Sportpark Het Loopveld, Amstelveen



25.81 km (rond trip)

Totale stijging: 96 m, Totale daling: 97 m

Hoogteverschil 12 m (Hoogte van: -7 m tot 5 m)
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AMVJ30km



58.85 km (rond trip)

Totale stijging: 227 m, Totale daling: 227 m

Hoogteverschil 14 m (Hoogte van: -7 m tot 7 m)
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96.65 km (rond trip)

Totale stijging: 332 m, Totale daling: 333 m

Hoogteverschil 14 m (Hoogte van: -7 m tot 7 m)
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