
Op 1 februari 2021, 10 uur ‘s ochtends begint de inschrijving voor de 56e European Junior 
Cycling Tour Assen. We kijken allemaal enorm uit naar het weer samen zijn en het weer 
samen genieten van onze mooie wielersport. Alleen is ook dit jaar niets zoals het altijd was. 
 
Het doorgaan van de Jeugdtour Assen is niet zeker. Dat is de harde realiteit. We zijn 
afhankelijk van het verkrijgen van een evenementenvergunning door lokale en regionale 
autoriteiten. Geen vergunning = geen evenement. 
 
Bovendien hebben we een minimumaantal deelnemers nodig om het evenement financieel 
haalbaar te maken. Over de vergunning kunnen we nu nog niets zeggen. Dat hangt af van de 
ontwikkelingen rondom COVID-19. Aan het bereiken van dat minimumaantal deelnemers 
(700) gaan we op maandag 1 februari beginnen. 
 
De inschrijving gaat hetzelfde als in 2020. Op onze website staat vanaf 1 februari een link 
naar het inschrijfformulier in zowel Nederlands als Engels. Je hebt de volgende gegevens 
nodig: voornaam, achternaam, woonplaats, land, geboortedatum, M/V, emailadres, naam 
club, licentienummer en de kledingmaat voor het herinneringsshirt.  
 
Tot zover wat normaal is gebleven. We hopen natuurlijk dat er veel inschrijvingen zullen zijn. 
Op basis daarvan worden de deelnemerslijsten zo snel mogelijk na 1 februari opgemaakt. 
Daarbij geldt het ‘wie het eerst komt’-principe. Snelheid van inschrijven is dus nog steeds 
belangrijk.  
 
We letten ook op een goede spreiding van nationaliteiten. De deelnemers die een startplek 
krijgen, ontvangen via email een bevestiging en een betaalverzoek (let bij gmail-adressen op 
de spamfolder). De deelnemerslijsten worden ook zo snel mogelijk op de site gepubliceerd. 
 
We verzoeken deelnemers voor 1 mei 2021 het inschrijfgeld te betalen zodat we een goede 
inschatting hebben wie er daadwerkelijk naar Assen gaan komen. Op 1 mei nemen wij een 
besluit of het evenement door zal gaan.  
 
Is het doorgaan van de Jeugdtour Assen NIET mogelijk ontvang je het inschrijfgeld natuurlijk 
terug. Gaat het evenement wel door en wil je na 1 mei zelf annuleren zijn daar kosten aan 
verbonden. Dit geldt ook voor de wielercamping Stadsbroek. 
 
Annuleren voor 1/6 - 70% retour  
Annuleren voor 1/7 - 40% retour  
Annuleren voor 25/7 - 20% retour 
 
LET OP: eventueel reeds gemaakte reis- of verblijfskosten (met uitzondering van onze eigen 
wielercamping) worden bij annulering vanwege de pandemie voor of na 1 mei in geen 
geval gerestitueerd. Het boeken daarvan is op eigen risico. De Stichting Ondersteuning 
Wielersport, de organisator van de European Junior Cycling Tour Assen kan daar in geen 
enkel geval voor aansprakelijk worden gesteld. 
 
 
 



Inschrijfgeld 2021  
Deelname categorie 1 tot en met junioren: €105.  
Deelname aspiranten: €30 (4 van de 6 wedstrijdonderdelen voor kinderen van 5 en 6 en 
voor 7 en 8 jaar)  
Camping caravan/camper: €110.  
Camping kleine tent: €60.  
De toeristenbelasting voor 2021 is nog niet bekend. Deze wordt bij aankomst contant 
afgerekend. 
 
Programma 2021  
Het programma zal grotendeels hetzelfde zijn als voorgaande jaren met een proloog op 
maandag, twee criteriums, de tijdrit en de omloop op de kasseien van Kostvlies. 
 
We doen ons uiterste best ook in 2021 weer een klassieker te organiseren maar daarin zijn 
we afhankelijk van regelgeving en politie-inzet. Het alternatief is een uitdagende omloop op 
de woensdag. 


