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Regeling	kilometercompetitie		
 
Het doel van de regeling kilometercompetitie van de Westfriese Toerclub is vastleggen 
van de uitgangspunten en beloningen van de WFTC kilometercompetitie.  

Het bestuur van de WFTC stelt een commissie aan die belast is met het opstellen, 
controleren en bekendmaken van het WFTC kilometerklassement en de jaarlijkse 
prijswinnaars. 

De kilometercompetitie loopt van 01 Januari t/m 31 December. Voor 2020 geldt een 
overgangsjaar: van sluitingsrit 2019 922-10-2019) t/m 31 december 2020. 

 

Mandaat: De commissie kilometercompetitie heeft het mandaat kilometergegevens te 
verzamelen van WFTC leden tbv het opmaken van de WFTC kilometercompetitie en de 
benaderings doelen jaarlijk te bepalen en communiceren. 
 
Rapportage: De commissie kilometercompetitie publiceert ten minste 1x per jaar de 
stand van de categorien van de kilometercompetitie en faciliteert de prijs-uitreiking 
tijdens de ALV. 
 
Actualisering: De regeling kilometercompetitie dient ieder jaar voor 31-12 ge-
actualiseerd te zijn. Structurele wijzigingen dienen door bestuur en ALV te worden 
goedgekeurd.  

Privacy:  Dit document is openbaar. Leden van de WFTC en WFTC Strava groep 
zijn akkoord met het delen en bekendmaken van hun kilometerregistratie gegevens 
ten behoeve van het WFTC kilometerklassement. Het WFTC kilometerklassement kan 
gepubliceerd worden op WFTC website en social media (bijvoorbeeld Facebook, 
Strava, Instagram). 

 

Voorwaarden	voor	deelname	 	
Aan de kilometercompetitie kan ieder lid deelnemen door:  

•  De kilometers met de eigen computer of GPS apparaat te registreren en/of deel 
te nemen aan de WFTC Strava groep;  

• Leden dienen (ten minste) lid te zijn van de WFTC Strava groep op moment van 
registratie (Januari); 

• Leden die gedurende het wielerseizoen lid worden van de WFTC en/of Strava 
groep dienen hun startkilometerstand door te geven via: 
https://wftc.eu/kilometercompetitie/ 

• Indien de kilometerstand niet doorgegeven wordt, maar het WFTC lid wel 
deelneemt aan de WFTC Strava, dan gaat deelname automatisch van start bij de start 
van het volgende kalenderjaar; 
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• De stand van de computer(s) of GPS apparaat wordt uiterlijk op 21 Januari 
door de leden via de WFTC website https://wftc.eu/kilometercompetitie/ opgegeven. 
Op de nieuwjaarsborrel kun je ook je tellerstand laten zien aan een van de 
commissieleden.   

• De kilometerregistratiecommissie maakt in Januari een overzicht van de in 
Strava vastgelegde kilometers welke opgenomen worden in het WFTC 
kilometerklassement. Leden van de commissie kilometerregistratie kunnen bij het 
gebruik van fietscomputers vragen om begin- en eindstand aan te tonen; 

•  Uitsluitend gereden kilometers zoals geregistreerd met eigen GPS apparatuur of 
zoals geregistreerd in Strava tellen mee voor de competitie. Bij gebruik van meer 
computers moeten deze duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn; 

•  Leden zijn zelf verantwoordelijk voor correcte en eerlijke weergave/opgave van 
zijn/haar kilometerstand (en corrigeert waar nodig – niet alle digitale media 
synchroniseren correct met Strava – vb. Stages; 

•  De kilometercompetiecommissie heeft het recht leden uit te sluiten van het 
kilometerklassement indien incorrecte kilometerstanden worden opgeggeven of foutief 
geregistreerde kilometers niet gecorrigeerd worden; 

•  De opgeven of Strava kilometerstand op 31 December is de stand van de start 
voor het nieuwe seizoen; 

•  Het voor korte of langere tijd verlaten van de WFTC Strava groep heeft geen 
invloed op het totaal aantal gereden kilometers voor 40K en 100K beloningen. 

	

Beloning	
• In januari stelt de commissie kilometerregistratie een lijst samen, waarin alle door 
de deelnemers(sters) gereden kilometers worden vermeld. Deze wordt bekend 
gemaakt op WFTC website en social media. De uitreiking van de prijzen vindt plaats 
tijdens de ALV. 

De WFTC kilometercompetitie kent de volgende categorieën:  

• Meeste kilometers mannen 
• Meeste kilometers vrouwen 
• Meeste kilometers werkende-mannen 
• Meeste kilometers werkende-vrouwen 
• Benader-het-Jaartal-met-je-kilometers  

(wie benadert het huidige jaartal? – 2020 kilometer) 
• Benader-het-aantal-kilometers-van-de-TourdeFrance  

(wie benadert het aantal kilometers van de TourdeFrance? – 3470 kilometer) 
• Benader-het-aantal-kilometers-naar-de-Mount Everest  

(wie benadert het aantal kilometers naar de Mount Everest? – 7045 kilometer) 

  

(voor elke categorie wordt 1 prijs beschikbaar gesteld door het bestuur) 

 

• Het lid dat voor de eerste keer totaal 40.000 km vol rijdt, ontvangt een wereldbol.  

• Het lid dat totaal 100.000 kilometer of een veelvoud hiervan vol rijdt, ontvangt een 
herinnering.  
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• Onder werkend wordt verstaan, niet zijnde met (pre)pensioen en/of 
vrijwilligerswerk, wel zijnde tenminste 50% werkzaam in (eigen) dienst. 

• De benaderingscategorien worden elk jaar, op voordracht van de kilometer-
registratiecommissie, vastgesteld. De titel en afstand mag elk jaar wijzigen, maar dit 
is niet noodzakelijk. Er zullen, te allen tijde, tenminste 3 benaderings categorien 
onderdeel uitmaken van het kilometercompetitie. 

 

Toelichting 40K en 100K prijzen: voor leden die op basis van Strava gegevens 
deelnemen geldt 01 Januari 2017 als startpunt of de eerstvolgende 1 januari in het 
jaar van lid worden. Leden kunnen de gereden kilometers in het jaar van lid worden 
doorgeven via de website ovv. gereden kilometers in jaar van lid worden. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

 

Versiebeheer	

Versie Datum Opsteller Akkoordering Opmerkingen/wijzigingen 
WFTC 2016 2015-10 KM 

commissie 
Bestuur & ALV Initiele versie 

WFTC 2020 2020-01 Joost Carol, 
Frank 
Hoogland 

ALV Versie met voorstel algehele 
wijziging kilometercompetitie 

     
     
 


