
 

  

ELFSTEDENBREVET 

Om in aanmerking te komen voor het BREVET FRIESE ELF STEDEN TOCHTEN 

dient u de Elfstedentocht reglementair te voet, fietsend en schaatsend 

te hebben volbracht. 

 
 

Dit betekent dat u dit moet kunnen aantonen met op uw eigen naam gestelde 

stempelkaarten. 

 
Daar deze gegevens door de verschillende verenigingen gecontroleerd worden, 

dienen wij in het bezit gesteld te worden van kopieën van bovengenoemde 

stempelkaarten. Zowel de voor- als achterkant moet gekopieerd worden. 

 
Verder dienen naam, geboortedatum, adres en woonplaats (indien nodig ook 

vorige adressen) vermeld te worden. Ook moet u de voornaam opgeven zoals u 

die op het brevet vermeldt wilt hebben. 

 
Van veel belang is het of u het brevet in de Nederlandse of in de Friese taal 

gesteld wilt hebben. (Een andere taal is niet mogelijk) 

 
De kosten voor het vervaardigen van de brevetten zijn niet onaanzienlijk. 

Daarom hebben de besturen besloten € 40,00 per brevet in rekening te moeten brengen. 

Gelijktijdig met het aanvragen van het brevet dient u dit bedrag over te maken 

op rekeningnummer (IBAN:) NL60 RABO 0131 8163 49 (BIC: RABONL2U) 

ten name van de St. Fr. 11 steden wandeltocht. 

 
 

De volgende pagina zorgvuldig invullen (bij voorkeur met zwarte pen, zwarte stift o.i.d.) en 

voor 1 december 2022 opsturen naar het genoemde adres. 

Over de uitreiking van de brevetten wordt u in de eerste helft van 2023 (bij voldoende 

aanmeldingen) of 2024 geïnformeerd.



Aanvraagformulier brevet 11-stedentochten 
 
DEZE ZIJDE KOPIEREN WIJ T.B.V. DE ANDERE VERENIGINGEN. GRAAG MET ZWARTE PEN 
INVULLEN. 
 
ACHTERNAAM  : …………………………………………………. 
 
VOORLETTERS  : ………………………………………………… 
 
GEB.DATUM  : ………………………………………………….. 
 
VOORNAAM ZOALS DIE OP HET BREVET VERMELD DIENT TE WORDEN: 
                                              ………………………………………………… 
 
ADRES   : ………………………………………………… 
 
POSTCODE  : …………………………………………………. 
 
WOONPLAATS  : ………………………………………………….. 
 
TELEFOONNR.  : ………………………………………………….. 
 
E-MAILADRES  : …………………………………………………… 
 
LIDMAATSCHAPSNUMMER VAN DE VERENIGING “DE FRIESCHE ELF STEDEN” (Schaatstocht) 
Nummer: ……………………………………………Jaar van de schaatstocht: ……………………………………………….. 
 
 
LIDMAATSCHAPSNUMMER VAN DE STICHTING FRIESE ELFSTEDEN RIJWIELTOCHT(Fietstocht) 
Nummer: …………………………………………. Jaar van de fietstocht : ……………………………………………………. 
 
 
LIDMAATSCHAPSNUMMER VAN DE STICHTING FRIESE ELFSTEDEN WANDELTOCHTEN (Wandeltocht) 
Nummer: …………………………………………. Jaar van de wandeltocht : ……………………………………………… 
 
 
WENST HET BREVET IN DE NEDERLANDSE / FRIESE TAAL 
(Doorhalen wat Niet gewenst wordt.) 
 
U DIENT KOPIEEN VAN DE DRIE STARTKAARTEN MEE TE STUREN. 
 
ZENDEN AAN:  Brevetcommissie 
 
                            Icarusweg 22 A 
 
                            8938 AX  Leeuwarden.                            
 

 


