100 EM NEWMARKET
Theo Tromp
Daelenbroek 32
6002 VN WEERT
tel.0495-450325 /06 538 555 15
Fax 0495-450325
E.mail: m.h.tromp@hccnet.nl
internet: www.wandelsportportaal.nl

WEERT, woensdag 8 april 2009

Hallo wandelvriend(in),
Ook dit jaar wil ik een gezamenlijke reis maken van 9 t/m 13 juli 2009 naar de 100 Engelse
Mijl in Newmarket van 11 juli en 12 juli 2009. Tijdens dit evenement zijn er meerdere
afstanden mogelijk.
Dit is speciaal ter herdenking aan de heer Barclay die op 12 juli 1809 (200 jaar geleden !) om
3.37 pm finishte na 1000 mijl in 1000 uur afgelegd te hebben. De starttijd van de 100 mijl
wedstrijd is exact om 3.37pm, dat is bij ons 15.37 in de middag. Zie programma
http://www.centurions1911.org.uk Let op dat U wel zelf moet inschrijven voor dit evenement
en bij de 100 EM Centurion een wedstrijdlicentie bezit.
We zullen in de ochtend van donderdag 9 juli vanuit Weert 08.00 uur, via Eindhoven, Breda
en Antwerpen met twee personenbusjes naar Calais rijden waar we rond 14 uur via de
kanaaltunnel naar Engeland gaan (dus geen kans op zeeziekte). Onderweg zullen we een
bezoek brengen aan Canterbury en hier tevens een maaltijdstop houden. We overnachten in
B&B te Newmarket op twee persoonskamers inclusief ontbijt. De kamers dienen wel op de
zaterdag leeg gemaakt te worden, omdat we anders een extra nacht berekend krijgen. Mocht
er van supporters mensen zijn, die toch gebruik willen maken van de kamers dienen zij dat
door te geven. Hier zal dan wel extra voor betaald moeten worden.
De vrijdag brengen we een bezoek aan Cambridge waar ik jullie een kleine rondleiding geef
en we een boottocht over de Cam kunnen maken. In de voor avond zullen we een verkenning
maken van het wedstrijdparkoers van de volgende dag. We zullen het ieder geval niet te
zwaar maken, zodat jullie uitgerust aan de start verschijnen.
Na de wedstrijd overnachten we in Newmarket en vertrekken op maandagochtend om 08.30
uur voor de thuisreis.

De kosten van deze reis zijn tussen de € 250,00 en € 290,00. (afhankelijk van het aantal
deelnemers en het ingezette vervoer ). Dit is inclusief vervoer en overtocht, overnachtingen
op basis van logies met ontbijt, verzorging tijdens de tocht. De maaltijden voor de supporters
die meehelpt te verzorgen tijdens de wedstrijd op de post, Ik zal tevens proberen een extra
sportmasseur mee te krijgen.
Indien geen deelname aan de groepsreis dus alleen verzorging (zonder massage!) kost
dat € 15,- plus € 15,- in de bijdrage materialen en overtocht.
Willen jullie een aanbetaling van € 200,- p/pers doen op giro 3732710 t.n.v. M.H.Tromp te
Weert (Buitenland IBAN NL31PSTN0003732710 BIC=PSTBNL21). Het restant bedrag dient
voor 1 juli 2009 betaald te zijn. Eind juni ontvangen jullie de precies tijden en plaatsen waar
op gestapt kan worden en de gegevens van de overnachtingplaatsen.
Met vriendelijke groet
Theo Tromp

INSCHRIJFFORMULIER
Ja, ik schrijf mij in voor de volgende TT-wandelreis (per reis en deelnemer 1 formulier) mag
eventueel aan achterzijde ook gebeuren.
100 ENGELSE MIJL / ANDERE AFSTAND / SUPPORTER (verzorgt Ja/Nee*) *
(getrouwde vrouwen graag ook meisjesnaam invullen)
(graag ook volledige voornaam invullen zoals in uw paspoort vermeld)
Naam
:
Voornamen :
Adres
:
Postcode
:
Woonplaats :
Telefoon 1
:
Mobiel
:
Email
:
Paspoortnummer:
Speciale wensen wat betreft voeding :

Roepnaam:

Geboortedatum:

INSCHRIJVING

: inschrijven kan door dit aanmeldingsformulier op te sturen
en direct de reissom het aangegeven gedeelte van de reissom over te
maken op rekening 37 32 710 tav. M.H.Tromp te Weert o.v.v. 100
EM. Na aanmelding wordt een bevestiging gestuurd en ca. 3 weken
voor vertrek een reisbeschrijving.
ANNULATIE
: na inschrijving tot 4 weken voor vertrek euro 25*
van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek 25 %*
van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek 50 %*
van 7 dagen tot 48 uur voor vertrek 75 %*
binnen 48 uur voor vertrek 100 %
* Bij annulering is men altijd het totaal bedrag van de vliegtickets en de daarbij horende
kosten (zoals luchthavenbelasting en taxen) verschuldigd. Aan geraden wordt dan ook een
annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan bij uw eigen verzekering of online op de website
www.tt-wandelreizen.nl
Ik heb gelijktijdig €
van de reissom overgemaakt op
girorekening 373710 tnv. M.H.Tromp te Weert o.v.v. 100 EM ENGELAND
Handtekening :

Opsturen aan : Theo Tromp
Daelenbroek 32
6002 VN WEERT
of schrijf in per email ! m.h.tromp@hccnet.nl

