
Zin in een leuke uitdaging, voor een zeer goed doel?! 

Op vrijdag 19 mei 2017 stappen we voor de zevende keer op de fiets voor een tocht langs de drie Rijswijken van 

Nederland. Een mooie tocht met dit jaar meerdere afstanden! 

 

Ben jij Recreatief, Sportief of een Malloot? Voor iedereen is er een uitdaging! Maar wat voorop staat is plezier, 

gezelligheid met collega’s en we doen het met z’n allen voor een zeer goed doel! 

 

Ook collega ambtenaren uit de regiogemeenten, Politie en Brandweer zijn uitgenodigd om mee te fietsen. 

Jij fietst toch ook mee!? 

Je kunt natuurlijk de hele tocht meefietsen, maar als je het totaal wat veel vindt, dan is het ook mogelijk om een 

deel van de tocht mee te rijden.  

 

Voor de veiligheid rijden we met voorrijders in groepen van 15 tot 20 fietsers. De groepen worden naar niveau 

ingedeeld van recreatief (gemiddelde snelheid circa 20 km/uur) naar sportief/ malloot (gemiddelde snelheid van 

circa 28 km/uur).  

Programma Rijswijk Zuid-Holland 
Startlocatie: Gemeentehuis Rijswijk, Bogaardplein  

Routes:   

Recreatief (50 km) 

Vervoer naar Rijswijk (GLD) op eigen gelegenheid  

START Rijswijk (GLD) -> FINISH Rijswijk (NB): ca 50 km 

Retour naar Rijswijk (GLD) met touringcar 

Vervoer naar Rijswijk (ZH) op eigen gelegenheid  

 

Sportief (100 km) 

Vervoer naar Rijswijk (GLD) op eigen gelegenheid  

START Rijswijk (GLD) -> Rijswijk (NB): ca 50 km 

Rijswijk (NB) -> FINISH Rijswijk (GLD): ca 50 km 

Vervoer naar Rijswijk (ZH) op eigen gelegenheid  

 

Malloot (230 km) 

START Rijswijk (ZH) -> Rijswijk (GLD): ca 105 km 

Rijswijk (GLD) -> Rijswijk (NB): ca 50 km 

Rijswijk (NB) -> FINISH Rijswijk (ZH): ca 75 km 

Tijden:   

Recreatief (50 km) 

START Rijswijk (GLD): 11:00 uur 

FINISH Rijswijk (NB) 13:30 uur 

 

Sportief (100 km) 

START Rijswijk (GLD): 11:00 uur 

Aankomst Rijswijk (NB) 13:30 uur 

FINISH Rijswijk (GLD) 17:00 uur 

 

Malloot (230 km) 

START Rijswijk (ZH) 06:30 uur 

Aankomst Rijswijk (GLD) 10:30 uur 

Aankomst Rijswijk (NB) 13:30 uur 

FINISH Rijswijk (ZH) 18:00 uur 

 

Fietsen voor ALS 

Eigen bijdrage en Aanmelden 

Fiets je niet mee? Dan kan je de fietsers natuurlijk altijd sponsoren! 
Neem hiervoor contact op met Jessica Moleveld 

Aan deze tocht is een zeer goed doel gekoppeld. Dit jaar fietsen we wederom voor het goede doel ALS. Wat is nu precies ALS? 
 

Amytrofische Lateraal Sclerose (ALS) Is een zeer ernstige aandoening van het zenuwstelsel, waardoor de zenuwcellen in het ruggenmerg en de 

hersenen langzaam afsterven. Gemiddeld leeft iemand nog maar 3 jaar nadat de diagnose gesteld is. De oorzaak is onbekend. ALS kan bij 

iedereen op volwassen leeftijd ontstaan en komt in alle landen voor. Wereldwijd lijden 350.000 mensen aan de ziekte. Nederland telt circa 1500 

ALS-patiënten. Ieder jaar overlijden er 500 mensen, maar komen er ook weer zo’n 500 patiënten bij. Er bestaan, tot op de dag van vandaag geen 

medicijnen of therapie om deze vreselijke ziekte te kunnen behandelen of te genezen.  

Voor je deelname vragen wij een bijdrage van €15,00 (wat een beetje symbool staat voor de 1500 patiënten die er jaarlijks zijn) en zijn juist jullie in 

de gelegenheid nog meer te betekenen om middels de opbrengst van deze tocht ALS weer een klein stukje verder de wereld uit te trappen.  

 

Meld je uiterlijk vrijdag 5 mei 2017 per email aan bij Jessica Moleveld jmolevel@rijswijk.nl. Het deelnemersveld bedraagt maximaal 60 personen. 

Inschrijving gaat bij wijze van volgorde van aanmelding. 

 

 

 

Sportieve groet, 

Mark Kraakman, Ton Koop, Ab Lugthart en Jessica Moleveld 

https://tourduals.nl/teams/retour-rijswijk/
https://www.als.nl/wat-is-als/
mailto:jmolevel@rijswijk.nl?subject=

