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Update: 5 juni 2021, wijziging tov mei zijn groen gemarkeerd 
 

Vanaf 5 juni mei is buiten sporten voor alle leeftijden weer toegestaan met wat extra vrijheden. 
(Link website: derde stap openingsplan Corona). Voorwaarden: Sporten mag zonder 1,5 meter 
afstand van mede sporters, maar wel tot overige weggebruikers en bij start-, stoplocaties. 
Buiten in groepsverband sporten mag met maximaal 50 personen*.  

Nu de corona maatregelen/spelregels per 5 juni 2021 door de regering en de NTFU zijn 
versoepeld starten we ons WFTC toerritten programma weer op, want als club willen we zoveel 
mogelijk veilig samen kunnen fietsen.  
 
Het doel van dit WFTC corona protocol is het uiteenzetten van de corona maatregelen die van 
toepassing zijn op de door de WFTC georganiseerde events. Iedereen, leden en niet-leden, die 
deelnemen aan WFTC events dient zich te houden aan deze maatregelen ten behoeve van de 
veiligheid van al onze deelnemers en overige weggebruikers.  
 
Wat betekenen deze versoepelingen? 

• Wat betekent dit voor het (in groepen) fietsen en wielrennen? Volgens het corona-advies 
van de NTFU, Link website NTFU: Wat betekenen versoepelingen van 5 juni is 
buitensporten in groepen van maximaal 50 personen en zonder onderlinge afstand van 
1,5m toegestaan en de kantines mogen weer open. De NTFU adviseert om de 
groepsgrootte beperkt te houden (maximaal 14 personen, minder mag!) 

 
 

• Wat betekent dit voor de WFTC toerritten? Op 13 juni aanstaande organiseert de WFTC 
voor iedereen (leden en niet-leden, openbare inschrijving via Fietssport gaat open voor 
iedereen) de ‘WFTC Fortenroute (65 & 73 & 132 km)’. We starten zoals vanouds bij de 
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kantine in Blokker rond de klok van 09:00. Wat wel nieuw is dat iedereen zich kan 
inschrijven via Fietssport, Fietssport	-	inschrijven	Fortentocht. Je kunt je ook op de dag zelf 
inschrijven.  
Dit om de contactmomenten te minimaliseren en het inschrijven makkelijker te maken. 
Hoe je moet inschrijven kun je nalezen op de website: WFTC aanmelden toerrit.   

 
• Wat betekent dit voor de woensdagavond en zondagochtend trainingsritjes? Dit 

verandert niet ten opzichte van 19 mei. Dus ga lekker buiten rijden met meerdere 
fietsmaatjes. Niet alleen of naast elkaar zwoegend tegen de noordenwind, maar zo nu en 
dan lekker achter de rug van een ander! De NTFU adviseert groepsgrootte van maximaal 
14 personen. Houd rekening met elkaar en met andere weggebruikers.  

 
• Wat betekent dit voor het rijden in groepen? Ieders veiligheid en het beperken van de 

overlast voor andere weggebruikers is belangrijk. We adviseren om de groepsgrootte 
beperkt te houden (de NTFU adviseert groepsgrootte van maximaal 14 personen) en bij 
meerdere groepjes hou onderling tenminste 100m afstand (ook al is ernaar toe rijden zo 
aantrekkelijk – niet doen), achterop komende auto’s kunnen een kleinere groep veel 
veiliger inhalen. 

 
Algemene corona maatregelen (landelijk): 

• Ben jij of iemand uit je familie ziek of verkouden? Blijf dan thuis !  
• We volgen de hygiëne-voorschriften van het RIVM op. 
• Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan. De wegkapitein maakt 

daarom voor vertrek afspraken met de groep. 
• Ook spugen of de neus even snel legen is niet gewenst.  
• Fatsoen en rekening houden met elkaar en je medeweggebruikers (het gezonde 

verstand), je houd je aan deze afspraken. 
 
Algemene corona maatregelen inschrijving en rond startlocatie: 

• Digitaal voorinschrijven is zeer wenselijk, ook eigen WFTC leden, via Scan&Go van de 
NTFU (fietssport). Voor leden staat het 0€ vinkje aan. 

• Per toerrit wordt een veiligheids-, corona coördinator aangesteld. Deze coördinator is 
aanspreekpunt voor handhavers die een controle uitvoeren (bij voorkeur iemand die niet 
meefietst en bereikbaar is gedurende de toerrit)  

• Rondom de startlocatie kan voldoende onderlinge afstand (>1,5m) gehouden worden.  
• Handhygiëne middelen zullen aanwezig zijn (bij inschrijftafel) en dienen te worden 

gebruikt. 
• Faciliteiten zoals toiletten, kleedruimtes en douches zijn weer open en voor de toerrit 

toegankelijk.  
• Kantine is weer open voor deelnemers. Je kunt ook weer koffie krijgen. 
• Na inschrijving en koffie halen wordt van iedereen verwacht buiten te wachten totdat er 

gestart wordt – het is NIET de bedoeling om in de kantine te gaan zitten. 
• Binnen zal een inschrijftafel ingericht zijn – schrijf je digitaal in zodat we zo min mogelijk 

‘contact-tijd’ bij het inschrijven hebben. 
• We starten cf het onderstaande tijdschema. Indien er veel liefhebbers zijn dan worden de 

groepen gesplitst tbv de verkeersveiligheid. Groepsgrootte van 10 is wenselijk met een 
maximum van 14.  
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o 08:30-09:00 Aanmelden & koffie 
o 08:45 Start individuele rijders 
o 09:00 Start lange afstand – 1e snelle groep (+/- 33 km/h gemiddeld) 
o 09:03 Start lange afstand – cappuccino groep (+/- 31 km/h gemiddeld) 
o 09:06 Start lange afstand – toer/relaxed groep (+/- 28 km/h gemiddeld) 
o 09:09 Start korte afstand – toer/relaxed groep (+/- 24-26 km/h gemiddeld) 
o 09:12 Start lange afstand – 2e snelle groep (+/- 33 km/h gemiddeld) 
o 09:45 Laatste mogelijkheid om individueel te starten. 

De snelle groep is erg gegroeid. Ten behoeve van het creëren van een veilige 
groepsgrootte zijn er vanaf heden 2 starttijden voor de snelle groep. 
 

Algemene corona maatregelen tijdens de toerritten: 
• Deelnemers kunnen er voor kiezen om de toerrit op eigen gelegenheid, en niet in een 

WFTC groep, te rijden.  
• Samen zorgen we ervoor dat groepen niet te groot zijn. Om niet als een te groot blok 

over de weg te gaan. De NTFU adviseert groepsgrootte van maximaal 14 personen, 
minder mag! Met beperkte groepsgrootte dragen we als WFTC bij aan de acceptatie van 
groepen wielrenners op de openbare weg en één ieders veiligheid op de weg. 

• Onze club heeft 8 wegkapiteins, deze wegkapiteins zijn opgeleid door de overkoepelende 
bond, NTFU om een groep zo veilig mogelijk over de openbare weg te leiden. Hij/zij ziet 
toe op de veiligheid van de groep en spreek bij afwijkend gedrag de groep of het individu 
daaropaan.  

• De wegkapitein is te herkennen aan de gele band om de bovenarm.  
• De toercommissie maakt ruim van tevoren routes over veilige, brede wegen en probeert 

zoveel mogelijk drukke locaties te mijden. Hierdoor waarborgen we goed afstand van 
andere weggebruikers.  

• In verband met de horeca beperking zullen we de traditionele koffiestop verdelen over 
meerdere locaties. Deelnemers kunnen hier op basis van terras-beschikbaarheid zelf een 
keus in maken. 

 
Heel erg veel fietsplezier deze zomer! 
 
Het WFTC bestuur. 
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 EXTRA:	20	juni:	Ladies	High-Tea	ride	(details	volgen)	


