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Zondag 14 oktober organiseert 2Wielkoeriers een Alleycat Bikers route voor iedereen.

Wat is dat een Alleycat?
Eigenlijk is het letterlijk vertaald een steegjesrace. Deze Alleycats worden vooral onder fietskoeriers
gehouden in verschillende steden. Vooral in de avond wordt er dan zo’n (puzzel) rit uitgezet waarin
een ieder z’n route moet zien te vinden en enkele opdrachten onderweg tegenkomt.

Wat doen wij op zondag 14 oktober?
We fietsen vooral in en rond het centrum van Amersfoort, dus niet te ver weg en een leuke
gelegenheid om nieuwe plekken te ontdekken vlakbij huis…. Vanaf 12.00 uur kan er gestart worden
vanuit Het Lokaal aan het Oliemolenhof.

Hoe gaat het in z’n werk?
Je krijgt een aantal bladen met daarop een aantal lijnen. Deze lijnen vormen achter elkaar gelegd de
gehele route van start tot finish. Alleen is de vologorde wat aangepast door ons en is het de
bedoeling om zelf uit te vinden welke lijnen nou precies achter elkaar passen. Je krijgt er natuurlijk
wel een aantal gedetaileerde plattegronden bij om precies uit te kunnen zoeken hoe deze lijnenin de
plattegronden passen. Heb je uitevonden wat de juiste volgorde is dan kun je op pad en gaan fietsen.
Bij de lijnen staan een aantal kruizen. Deze kruizen corresponderen met een plek waar je een selfie
van jezelf en de plek moet nemen. Deze plekken kunnen objecten, gebouwen en afsluitingen zijn.
Aan jouw uit te vinden er plekke wat er gevraagd wordt. Alle kruizen staan precies getekend op de
gevraagde plek, er is dus geen twijfel over de locatie.

Zie onderstaand voorbeeld:
Gestart wordt er in dit voorbeeld vanuit de Stadsring in de St. Andriesstraat, rechtsaf Binnen de
Veste op, met de bocht mee naar links, rechts de Kamp op, selfie nemen van plek (de Stier op
rotonde), rechts de Flierbeeksingel op, 1e weg links (oude Hogeweg), volgen tot aan de Hogeweg,
linksaf en 1e rechts Sem Dresdenweg in, fietspad Componistenpad op en 1e links de Mathijs
Vermeulenstraat in, rechts de Randenbroekerweg op.
Het bekijken van alle details op de plattegronden is dus van groot belang.

Meld je aan via www.keistadfietsfestival.nl of mail naar info@2wielkoeriers.nl
Hopelijk tot zondag 14 oktober.

