
LAKES CHAPTER HOLLAND ELFSTEDENWEEKEND
DE 14e EDITIE

24 tot en met 26 juni 2022

Beste biker vriendinnen en -vrienden, ons Alvestêdewykein (Elfstedenweekend) staat ook dit jaar weer op de 
agenda. Dit jaar organiseren we het voor de 14e keer! Het is bijna weer zover en we hopen dat het weekend 
ook in jouw agenda staat! Dit intussen legendarische weekend zal plaatsvinden van 24 tot en met 26 juni op 
Recreatiebedrijf De Blikvaart te Sint Annaparochie Friesland. 

De inschrijving gaat open op 01 april.

Deze 14e editie staat in het teken van verandering en Fries, Friezer, Friests. Een nieuwe locatie, direct aan de 
originele Elfstedenroute. Met hopelijk voor elk wat wils! Extra zijn de mogelijkheden tot het huren van 
solexen, kano’s etc. (zit niet in onze weekendprijs) Het wordt weer fantastisch! De voorpret kan beginnen.

NIEUWE LOCATIE EN ACCOMMODATIE

Op de camping hebben we één ruim veld voor ons alleen. In het midden de festival tent en rondom plaats 
voor de tenten en motoren. De campers en caravans zijn van harte welkom, maar staan iets verderop en er 
zijn een beperkt aantal plaatsen.

Gelieve auto’s en aanhangers te parkeren op aanwijzing van de bewaking of LCH Officers.

Voor hen die liever in een hotel of B&B slapen hebben we een aantal locaties geselecteerd.
Neem zelf contact op indien je hiervan gebruik wenst te maken.

 Bij Kaatje Aan De Dijk - 9076PN Sint Annaparochie Nieuwebildtdijk 250 – tel: +31518419937
 B&B Gorter - 9076PP Sint Annaparochie - Nieuwbildtdijk 294 - +31518402942 / +31618481014
 Het Kaatsgat  -  9079NA Sint Jacobiparochie - Oudebildtdijk 652 - +31518401284 / +31651535086
 Peter&Trienke's Bed&Brochje, Stiens – Bijgewerkte prijzen 2022 (booking.com)

 't Laaisterplakky, Oude Bildtzijl – Bijgewerkte prijzen 2022 (booking.com)

 WestCord WTC Hotel Leeuwarden, Leeuwarden – Bijgewerkte prijzen 2022 (booking.com)

 Wagenhuis boerderij Valburg in Sint Annaparochie, Friesland huren? | Micazu

 Groepsaccommodatie de Blikvaart in Sint Annaparochie, Friesland huren? | Micazu

 Wagenhuis boerderij Valburg in Sint Annaparochie, Friesland huren? | Micazu

 Eurohotel, Leeuwarden – Bijgewerkte prijzen 2022 (booking.com)

 Hoeve Noordveld, Oude Bildtzijl – Bijgewerkte prijzen 2022 (booking.com)

 Waadhoeke - Resort, Menaldum – Bijgewerkte prijzen 2022 (booking.com)

https://www.booking.com/hotel/nl/newport-menaldum.html?aid=352060;label=msn-Vq1eaSE8pTdxp3w9VT_sFg-79852151897086%3Atikwd-17427794690%3Aloc-129%3Aneo%3Amte%3Alp151582%3Adec%3AqsSint%20Annaparochie;sid=cb4452d2fa7a78803c8d1b661cb0dfb1;checkin=2022-06-24;checkout=2022-06-26;room1=A,A;homd=1;srpvid=483d6f34a7b100fc;srepoch=1646236521;atlas_src=hp_iw_btn
https://www.booking.com/hotel/nl/hoeve-noordveld.html?aid=352060;label=msn-Vq1eaSE8pTdxp3w9VT_sFg-79852151897086%3Atikwd-17427794690%3Aloc-129%3Aneo%3Amte%3Alp151582%3Adec%3AqsSint%20Annaparochie;sid=cb4452d2fa7a78803c8d1b661cb0dfb1;checkin=2022-06-24;checkout=2022-06-26;room1=A,A;homd=1;srpvid=483d6f34a7b100fc;srepoch=1646236428;atlas_src=hp_iw_btn
https://www.micazu.nl/vakantiehuis/nederland/friesland/sint-annaparochie/wagenhuis-boerderij-valburg-33642/
https://www.micazu.nl/vakantiehuis/nederland/friesland/sint-annaparochie/groepsaccommodatie-de-blikvaart-28297/
https://www.micazu.nl/vakantiehuis/nederland/friesland/sint-annaparochie/wagenhuis-boerderij-valburg-33642/


 Appartement Torenzicht - Leeuwarden, Marssum – Bijgewerkte prijzen 2022 (booking.com)

PROGRAMMA-ONDERDELEN

• Vrijdag – intocht vanaf 15:00 uur – bijpraten – eten – Piter Wilkens

• Zaterdag – De Elfstedentocht van zaterdag door Friesland belooft grandioos te worden. De lunch 
tijdens de Elfstedentocht mag je dit jaar weer zelf regelen op de tijd en plaats die jou en jouw groep 
het beste uitkomt. 

• Wel gewoon afrekenen dus!
• Binnenhalen rijders met passende muziek
• Foodcourt
• Avondprogramma

• Zondag – Afscheid nemen en tot volgend jaar!

KOSTEN

De kosten voor deelname aan het weekend bedragen, bij voorinschrijving tot en met zaterdag 18 juni:

Voor volledig weekend INCLUSIEF overnachtingen camping:
• € 90,= p/p voor Lakes Chapter Holland members
• € 95,= p/p voor NIET Lakes Chapter Holland members 

Voor volledig weekend EXCLUSIEF overnachtingen camping:
 € 70,= p/p voor Lakes Chapter Holland members
 € 75,= p/p voor NIET Lakes Chapter Holland members 

Voor ALLEEN de zaterdag met de ride out – foodcourt - avondprogramma:
 € 60,= p/p voor Lakes Chapter Holland members 
 € 65,= p/p voor NIET Lakes Chapter Holland members

Bij inschrijvingen na 18 juni zijn de kosten € 5,= duurder

De voorinschrijving start 01 april en eindigt op 18 juni om 24:00 uur!

Het bestuur en leden van het Lakes Chapter Holland willen je van harte uitnodigen deel te nemen aan ons 
unieke en legendarische weekend. Je mag dit absoluut niet missen, hier wordt elk jaar nog maanden over 
gesproken, mis het niet!

http://www.piterwilkens.frl/
https://www.booking.com/hotel/nl/appartement-torenzicht-leeuwarden.html?aid=352060;label=msn-Vq1eaSE8pTdxp3w9VT_sFg-79852151897086%3Atikwd-17427794690%3Aloc-129%3Aneo%3Amte%3Alp151582%3Adec%3AqsSint%20Annaparochie;sid=cb4452d2fa7a78803c8d1b661cb0dfb1;checkin=2022-06-24;checkout=2022-06-26;room1=A,A;homd=1;srpvid=483d6f34a7b100fc;srepoch=1646236610;atlas_src=hp_iw_btn

