POLENTOCHT 2019
Op 14 september 2019 organiseren we de
12e editie van de Polentocht. Wilt u die datum
alvast reserveren in uw agenda?
Vanaf begin juli 2019 kunt u voorinschrijven
tot 24 uur voor de start van detocht.!

EVALUATIE POLENTOCHT 2018
Inmiddels heeft de werkgroep de tocht van 2018
geëvalueerd.
Er zijn een aantal aandachtspunten uitgekomen die
we willen gaan realiseren bij de tocht van 2019.
Hieronder de belangrijkste wijzigingen
We gaan in 2019 een aanpassing van de routes op
de veluwezoom bekijken. Dit ook omdat de langere
afstanden iets korter zijn als aangegeven. Dit gaat
gelden voor de 10,15,25 en 30 kilometer.
Wat betreft de starttijden was er verwarring, niet over
de begintijd maar over de eindtijd. De langere
afstanden 15-25 en 30 kilometer, starten van 7.30 tot
11.00 uur. De 5 en 10 kilometer van 10.00 tot 12.00
uur. Afwijken van de starttijd kan bij voorinschrijving
met opgaaf van redenen en met een verklaring op het
inschrijfbewijs.
We gaan het inschrijfgeld iets verhogen. Dit omdat
we de tocht kostendekkend willen laten zijn. Voor de 5
kilometer vragen wij in 2019 € 3,00 in plaats van
€2,50. Voor de andere afstanden gaan we van € 5,50
naar € 6,00. Leden van de KWBN krijgen een korting
van een euro. Geen medaille levert ook een korting
van 1 euro op.
We hebben besloten dat we in 2019 overgaan naar
routebeschrijvingen per afstand. Dat heeft tevens
het voordeel dat we over kunnen stappen op een
groter lettertype. We hoorden van veel wandelaars dat
dat prettig zou zijn.

Jan van Brakel was als fotograaf al
vroeg op en maakte deze impressies
van de vroegste wandelaars

BEDANKJE
De Polentocht wordt ondersteund door
een aantal sponsoren. De grootste
willen we even speciaal vermelden:
Het Drielse veer geeft ons een korting
van 30% op elke overtocht en
fruithandel van Bentum geeft (bijna)
elke wandelaar een gratis appeltje.
Dat zijn er toch een kleine 400!

We hebben de starttijd wel vervroegd naar half 8 maar
hadden geen rekening gehouden met snelle
wandelaars op de 15 kilometer. Die stonden om kwart
voor 10 bij het Drielse veer. Maar het pontje voer nog
niet. Daarom willen we duidelijk zijn over de vaartijden
van het pontje: van 10.00 tot 18.00 uur.
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