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Algemene informatie 
 
De WFTC organiseert dit evenement zo goed mogelijk, maar is GEEN reisbureau en kan niet de 

vergelijkbare diensten leveren. Dit is een reis voor en door enthousiaste fiets-liefhebbers van de 
WFTC georganiseerd. Zij helpen elkaar om er een onvergetelijke leuke, gezellige en veilige 

fietsvakantie van maken (Het is ook (fiets)vakantie voor de organisatoren). 
 

Alvast bedankt voor jullie bijdrage. 
Deelname is op eigen risico – hiermee zijn alle deelnemers akkoord gegaan bij aanmelding. 

 
Aanspreekpunt WFTC organisatie:      

Timo Straat:  06-30667491 
Joost Carol:  06-51070215 

Organisatie:     Tour de Vacances  (tussenpersoon hotelboeking) 
Robert Bernaerts:  +31(0)6 394 00 681  Ester Bernaerst: +31(0)6 382 16 314 
Landelijk alarmnummer: 112    Alarmnummer ambulance: 144 
ANWB alarmcentrale:  +31 (0)703141414 
Zet deze telefoonnummers (en die van alle deelnemers) in je mobiel. 
 
AVG opmerking: de persoonlijke informatie van deelnemers in dit routeboek worst verstrekt tbv van de 
veilige organisatie en uitvoering van dit WFTC event. Deelnemers worden verzocht deze gegevens na 
afloop van dit event te vernietigen. 

 

Deelnemers & Vervoer 
Vanuit Hoorn naar Bormio is meer dan 1100 km, best een behoorlijke autorit. Waarbij het laatste stuk 
veel tijd kost, omdat je diverse bergpassen en tweebaanswegen tegenkomt. 
Onderstaande tabel is een voorstel voor de auto-indeling.  
 
Maak onderling een goede afspraak over de vergoeding voor de reiskosten � 

 
 
 
  

 Naam  Vervoer Telefoonnummer Telefoonnummer 
NOOD 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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Hotel en kamerindeling 
 
Adres van ons verblijf:  

Hotel Nevada 
Adres:	Via Battaglion Morbegno, 21, 23032 Bormio SO, Italië 

Telefoon:	+39 0342 910888 

Voor nadere info over het hotel, zie bijlage: Bijlage Arrangement op maat - Stelvio Hotel Nevada, 
van Tour de Vacance 
 
Fiets stallen  
Het hotel beschikt over een ruimte om onze fietsen ’s avonds te stallen achter slot en grendel. Het 
plaatsen en stallen van je fiets is op eigen risico.  
ACTIE: Neem een slot mee voor de zekerheid om je fiets vast te zetten. 
 
Handdoeken en beddengoed  
Schoon beddengoed en handdoeken liggen klaar in de hotelkamers.  
 
Hotelkamerindeling 
Onderstaande tabel is een voorstel voor de kamer-indeling – natuurlijk is afwijken/ruilen mogelijk – als 
iedereen maar een bedje heeft. Wijzigingen graag doorgeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamernummer van het hotel worden later bekend. 
 
  

 Naam  Kamer 
indeling 

Kamer nr 
hotel 

Een- of Tweepersoons 
kamer 

1   Kamer 1  1 
2   Kamer 2  1 
3   Kamer 3  2 
4   Kamer 3  2 
5   Kamer 4  2 
6   Kamer 4  2 
7   Kamer 5  2 
8   Kamer 5  2 
9   Kamer 6  2 
10   Kamer 6  2 
11   Kamer 7  2 
12   Kamer 7  2 
13   Kamer 8  2 
14   Kamer 8  2 
15   Kamer 9  2 
16   Kamer 9  2 
17   Kamer 10  2 
18   Kamer 10  2 
19   Kamer 11  2 
20   Kamer 11  2 
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Impressie hotelkamers  
	 

 
 
 
Overnachten op de heenweg (optioneel) 
De mogelijkheid om de lange rit in twee delen te splitsen is er.  
Bv. Vrijdagochtend gaan rijden en de eerste 800 – 850km afleggen en overnachten in Memmingen of 
Kempten 
 
Het meest praktische is als je met je reisgenoot bepaald of je wel of niet de reis in 1x of 2x doet. Als er 
meer de heenreis met een tussenstop willen doen is het wel zo gezellig om in hetzelfde hotel te zitten 
en gezamenlijk ergens eten. 
 
De meeste vertrekken op vrijdagochtend 16 juni – eigen gelegenheid ivm laden ;-) 
 
Maaltijden  
Het WFTC Stelvio arrangement is op basis van half-pension.  
Lunches onderweg zijn voor eigen rekening en moet je zelf regelen – neem wat mee of zoek onderweg 
een leuk tentje. 
 
Climbing for Life 
Ter info: van 22 t/m 24 juni vindt het wielen-event: Climbing for Life plaats in Bormio. Het zal deze 
dagen veel drukker zijn met fietsers. We zien dit als geen probleem, maar eerder als – hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. De weg is breed genoeg en er zijn ook routes genoeg om op deze dagen een andere 
kant op te gaan. 
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Financieel 
Voor een aantal uitgavenposten zijn in de begroting (en dus in de reissom die jullie betalen) stelposten 
opgenomen. Na afloop van de reis zal de eindafrekening opgemaakt worden. Mocht er geld over zijn 
dan krijg je dat terug, maar er bestaat de kans dat je alsnog een klein restbedrag moeten overmaken. 
Kosten 1-persoonskamer: 999,- euro (aanbetaling 250,-) 

Kosten 2-persoonskamer: 719,- euro (aanbetaling 300,-) 

• Aanbetaling voor 1 november 2022  van 250,- euro (300,- voor 1 pers kamer) 
• Restantbetaling 10 april  2023  van 469,- euro (699,- voor 1 pers kamer) 
• Annulering tot 4 weken voor vertrek - kosten 250,- euro (aanbetaling); (300,- voor 1 pers kamer) 
• Annulering binnen 4 weken voor vertrek - kosten 625,- (kosten van hotel); (905,- voor 1 pers kamer) 
• Als er niet gereisd mag worden (de grenzen zijn dicht en/of er is een negatief reisadvies vanuit de Nederlandse 

overheid), dan dien je gebruik te maken van je annuleringsverzekering. Kans op nogmaals doorschuiven is nihil  

Aanbetaling overmaken bij inschrijving. 

Rekeningnummer:    NL93RABO0316585041 ovv 2023 WFTC naar de Stelvio.  

 

WFTC naar de Stelvio 2023 wielerkleding. 
 
Bij zo’n bijzondere reis hoort ook een mooi uniek shirt. Dit jaar alleen een shirt met korte mouw 
(combineer het met je eigen zwarte wielerbroek). Kleurstelling: rood en zwart. 
We doen geen sponsoring dit jaar (hoop regelwerk). 
Het bedrag voor het shirt zal tussen 50-60 euro komen te liggen. 
Timo laat AGU, zelfde kleding als afgelopen jaren, maken op basis van onderstaand voorbeeld. 
Een pas-avond kunnen we in overleg in plannen. 
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Triplo Stelvio 
 
Voor velen vast bekend: de Cingles du Mont Ventoux, drie keer op 1 dag de Mont Ventoux beklimmen 
via drie verschillende routes (Bedoin, Malaucene en Sault). De Stelvio kan je ook van drie kanten 
beklimmen (vanuit Bormio, vanuit Santa Maria-Umbrail en vanuit Prato). 
Misschien we een grotere opgaaf van de Ventoux 3x, over zo’n 140km en 4800 hm is dat geen 
kattenpis! Maar de Triplo Stelvio is niet zo officieel als de Ventoux. Geen stempeltjes en van te voren 
inschrijven – gewoon fietsen, opnemen op Strava en dat is je eeuwige roem. 

De Stelvio Triple Crown stuurt je vanuit Bormio eerst over de Mortirolo, dan de Gavia en als laatste de 
Stelvio op, ook zo’n 140km en 4500hm. Ook niet zo officieel, maar wel een killer om 3 van dit soort 
iconische klimmen op 1 dag te doen. 

Zijn deze challenges je te gek (en dat zou helemaal niet gek zijn) – dat hoeft je zeker niet te 
weerhouden om met deze reis mee te gaan – dit is maar 1 dag en 1x de Mont Ventoux beklimmen is 
ook al een hele prestatie. De overige dagen fietsen we nog veel mooiere routes (en met minder 
hoogtemeters). 

 
 

Volgauto tijdens de ritten 
 
Tijdens deze zes fietsdagen zal er een volgauto moeten meerijden tbv de veiligheid. De volgauto is er 
ook voor assistentie tijdens pech onderweg, foto’s maken, verzorgingspost tijdens de lunch en 
onderweg aanmoedigen. 
We zullen wel zelf voor een auto en 1 of 2 chauffeurs per dag moeten zorgen (bv een rustdag voor 
iemand die een dag de benen wil sparen of iemand die niet alle dagen wil fietsen). 
 
  Volgauto Locatie stop Opmerking & Rij-route 
Zaterdag 17 juni 
2023 na  

Opwarmen	&	acclimatiseren 

Zondag 18 juni 
2023  Lago di Canaco (stuwmeer) 

Torre	de	Fraele 

Maandag 19 juni 
2023  

Livigno	(belastingparadijs!)	 Bernina	Pass	(Zwitserland)	of	
Livigno	via	Foscagno 

Dinsdag 20 juni 
2023  Parkeerplaats top Stelvio 

Triplo	Stelvio 

Woensdag 21 juni 
2023  tbc 

Bormio2000	of	Foscagno 

Donderdag 22 juni 
2023  Restaurant top Gavia 

Mortirolo	–	Gavia	(misschien	
Stelvio?) 

Vrijdag 23 juni 
2023  tbc 

Stelvio,	Gavia	of	Mortirolo 

 
Bovenstaand is een voorstel op basis van de initiële opgave van de deelnemers. Onderling ruilen mag 
uiteraard zolang er elke dag een volgauto-bemanning is.  
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ACTIE: Mochten er wijzigingen zijn in volgauto bemanning – graag doorgeven? 
 
Wat wordt er van de volgauto bemanning verwacht? 

- Meerijden met de fietsende groepen; 
- Het maken van foto en filmmateriaal; 
- Opzetten van een stop plek onderweg; 
- Verlenen van assistentie onderweg bij pechgevallen (heb telefoonnummer van ziekenhuis, 

ANWB alarmcentrale en route naar ziekenhuis paraat); 
- Tenminste ruimte voor 2 extra plekken in auto – dit ruimte voor eventuele afstappers/pech. 

 
 
Wat moet je als volgauto bemanning allemaal meenemen?  

- Volle tank benzine/diesel/opgeladen batterij; 
- Parasol(s) & Tafels; 
- Fietsendrager voor minimaal 2 fietsen; 
- Rugzakjes van deelnemers (extra zonnebrand, droog shirtje, etc) 
- Krat met extra bidons voor deelnemers (Zet je naam op je bidons) 
- Reserve materiaal, bandjes, fietspomp, etc .. 

 
 
De kosten die je als bemanning van de volgauto maakt graag indienen bij Michael – bonnetje indienen, 
zodat we de eindafrekening aan het eind van de trip kunnen opmaken. 
 
 
 
Ziekenhuis/eerste hulp:  
 
Hospital Eugenio Morelli 

Adres: Via Zubiani, 33, 23035 Sondalo SO, Italië 

Telefoon:	+39 0342 808111	
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Programma 
 
De WFTC naar de Stelvio is een vrije toertocht, waarbij een ieder de route van zijn keuze kan rijden in 
zijn eigen tempo. Bedenk wel dat het geen wedstrijd is! Veiligheid is het allerbelangrijkste. We hebben 
6 fietsdagen, zondag 19 juni t/m vrijdag 24 juni. Voor de aankomst dag kunnen we een opwarmroute 
(kort - weinig hm) maken als daar behoefte aan is.  
 
 
Overzicht programma: 
		 Route Diner	 Bijzonderheden	
Vrijdag	16	
juni	2023	

Met	de	auto	naar	Bormio,	Italië	
tbc	

Dag	van	vertrek	
	

Zaterdag 17 
juni 2023	

Aankomstdag	–	wennen	aan	
1250m	hoogte		 Hotel	

Acclimatiseren!	Eventueel	30km	
rondje	

Zondag 18 
juni 2023	

Torre	de	Fraele	
Hotel	

	Ongeveer	50km	naar	mooi	
stuwmeer	–	stukje	onverhard.	

Maandag 19 
juni 2023	

Bernina	Pass	(Zwitserland)	of	
Livigno	via	Foscagno	 Hotel	

Ongeveer	125km	(85km)	via	
Zwitserland	naar	Livigno	

Dinsdag 20 
juni 2023	

Triplo	Stelvio	 1900	restaurant	
Bormio	

Stelvio	3x	(135km)	voor	wie	dat	wil,	
alternatief:	Bormio	of	Prato	zijde	

Woensdag 
21 juni 2023	

Bormio2000	of	Foscagno	 Hotel	
	

Ongeveer	25	of	50km	
	

Donderdag 
22 juni 2023	

Gavia	–	Mortirolo	(misschien	
Stelvio?)	 Hotel	 Ongeveer	110km	(+50km)	

Vrijdag 23 
juni 2023	

Stelvio	of	Gavia	 1900	restaurant	
Bormio	 Ongeveer	50km	

Zaterdag	24	
Juni	2023	

Met	de	auto	naar	Nederland	
	 tbc	

Dag	van	vertrek	naar	Nederland	
	

 
Bovenstaand is een voorstel – feedback of andere routevoorstellen zijn welkom   
 
Let op: Afwijkingen op dit programma kunnen voorkomen door onverwachte omstandigheden zoals het 
weer of wegafsluitingen. Ook kan het programma gewijzigd worden als de groep dat wil.  
 
We hebben routes gemaakt die gemakkelijk in te korte zijn of met een alternatief, want fietsen rond 
Bormio is veel en steil klimmen. 
 

We fietsen NIET alleen! Let op elkaar en wacht op elkaar, bijvoorbeeld op de top van een 
beklimming. Laat niemand van je groepje ‘achter’, fiets desnoods terug. Iemand kan met pech 

staan of een ongeluk gehad hebben. 
 
Kies de groep & route die bij je past – 5 a 6 dagen fietsen in de bergen is een behoorlijke prestatie dus 
overschat jezelf niet! Plezier in de tocht is het allerbelangrijkste. 
 
Zons opkomst:  ~05:23 lokale tijd Bormio.  
Zons ondergang:  ~21:17 lokale tijd Bormio. 
 
Neem wel een voor- & achterlichtje mee, we rijden grote stukken op provinciale wegen 
en door tunnels en zichtbaarheid is essentieel!	  
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Dag 1, zaterdag 17 juni: aankomstdag 
	
Geplande aankomst: 14:00 - 15:00 bij hotel. 
	
Bijzonderheden van deze route: 
Bormio ligt op 1250m hoogte, vele zullen daar best even aan moeten wennen. Vandaag staat in het 
teken van acclimatiseren en voor wie echt wil fietsen een klein opwarm-rondje – relatief vlak. Ookal is 
dat best lastig in Italie. 
Een opwarmertje na de lange reis, afhankelijk van hoeveel tijd we hebben (en zin, want je hoeft 
natuurlijk niet gelijk te gaan fietsen) 
 
		 Hoofdroute	 Alternatief1	 Alternatief2	 Volgauto 
GPS file namen Opwarmen-30km - -  

     

 
Routekaartje: 

 

 

Profiel van beklimmingen:	

Niet	van	toepassing	
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Dag 2, zondag 18 juni: Torre de Fraele 
 
De route voor vandaag: 
		 Hoofdroute Alternatief1 Alternatief2 Volgauto 

GPS	file	namen	
Torre di Fraele-
48km - - 

 

	
    

 
Bijzonderheden van deze route: 
Een relatief rustige start met een route naar het stuwmeer: Lago di Canaco. Een route met mooie 
uitzichten over het dal waarin Bormio ligt. Het laatste stukje van de route naar het stuwmeer is een 
gravelpad – lijkt prima te doen. 
Neem lichtjes mee – er zijn paar kleine tunnels op dit traject. 
 
Routekaartje: 

	
Profiel van beklimmingen: 
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Dag 3: maandag 19 juni: Bernina Pass (Zwitserland) of Livigno via Foscagno  
 
De route voor vandaag: 
		 Hoofdroute Alternatief1 Alternatief2 Volgauto 

GPS	file	namen	
Bernina pass-
124km 

Foscagno pass-
86km - 

 

	
    

 
Bijzonderheden van deze route: 
Een heerlijk relaxed begin van de dag – een lange afdaling van 40km naar Tirano. Vandaar slaan we 
rechtsaf richting Zwitserland om aan een 33km (!) lange beklimming te beginnen van de Bernina pass. 
Een gevarieerde klim, die door zijn lengte niet onderschat mag worden. Na zo’n 28km klimmen slaan 
we bij de grenspost rechts af richting Livigno – een Italiaan belasting paradijs. Livigno is een mooie 
uitvalsbasis om te lunchen alvorens de route richting de Foscagno op te zoeken om richting Bormio te 
fietsen. 
Paspoort mee!! 
Is een klim van 33km te lang voor je – dan kun je later vertrekken en fiets je via de Foscagno direct 
naar Livigno – ook op deze route heb je je paspoort nodig. 
 
 
Routekaartje: 
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Profiel van beklimmingen: 
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Alternatieve route: Livigno via Foscagno pass: 
 
Routekaartje: 

 
 

Profiel van beklimmingen: 
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Dag 4, dinsdag 20 juni: Triplo de Stelvio 
 
De route voor vandaag: 

		 Hoofdroute Alternatief1 Alternatief2 Volgauto 

GPS	file	namen	

Triplo Stelvio-BPU-
134km 
Volgorder: Bormio-
Prato-Umbrail  

Stelvio-Bormio-
49km Stelvio-Prato-56km 

 

	

Triplo Stelvio-BUP-
133km 
Volgorder: Bormio-
Umbrail-Prato   

 

 

Bijzonderheden van deze route: 

Over de Stelvio is veel te vertellen, maar dat doen we niet hier – google het maar ;-). De Stelvio is 
iconisch, de op 1 na hoogte bergpas van Europa (na Col d'Izoard in Frankrijk). De top ligt op 2758m 
boven zeeniveau – en dat merkt. Vertil je niet aan deze klim en hou rekening met het feit dat je minder 
lucht en kracht hebt om de laatste kilometers af te leggen. Maar dat maakt deze berg iconisch. 

Drie keer deze iconische top bereiken is echt een uitdaging! Deze klim is ook niet te vergelijken met de 
Cingles du Mont Ventoux. Stelvio is 850m hoger (!), Stelvio heeft veel meer haarspelbochten (meer dan 
200 als je drie keer gaat), 3x Stelvio heeft bijna 5000hm (!), en er is kans dat er nog sneeuw ligt op de 
Stelvio in Juni ;-) 

De parkeerplaats bij de top is de beste plaats voor de volg-auto en om je bidons te vullen en wat bij te 
eten en rusten. 

Routekaartje: 

Mogelijkheid 1: Triplo Stelvio-BPU-133km - Volgorder: Bormio-Prato-Umbrail 
Kortste, maar wel de steilste met 8,5% gemiddeld, klim als laatste – Dit is ook de “officiële” volgorde. 
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Mogelijkheid 2: Triplo Stelvio-BUP-133km - Volgorder: Bormio-Umbrail-Prato 
Langste, met 7,6% gemiddeld, klim als laatste – Dit is niet de “officiële” volgorde 
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Profiel van beklimmingen: 
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Alternatieve route: Stelvio via Bormio of Prato: 
 
Routekaartje: 
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Dag 5, woensdag 21 juni: Bormio2000 of Foscagno 
 
De route voor vandaag: 
		 Hoofdroute Alternatief1 Alternatief2 Volgauto 
GPS	file	namen	 Bormio2000-25km Foscagno-top-50km -  

	
    

 
Bijzonderheden van deze route: 
Vandaag kortere routes om de dag van gisteren te verteren. Drie keuzes vandaag, bij het hotel 
gelijk omhoog naar het ski-dorp Bormio2000 en genieten van het mooie uitzicht. Of de mooie 
glooiende klim van de Foscagno. Laatste keus is lekker niets doen – rusten en beetje Bormio 
verkennen. 
 
Routekaartje: 

 

Profiel van beklimmingen: 
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Alternatieve route: Foscagno: 
 
Routekaartje: 

	

Profiel van beklimmingen: 
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Dag 6, donderdag 22 juni: Mortirolo & Gavia (&Stelvio ?) 
 
De route voor vandaag: 
		 Hoofdroute Alternatief1 Alternatief2 Volgauto 

GPS	file	namen	
Mortirolo-Gavia-
110km 

Gavia - Bormio-
52km Triple Crown-152km 

Top Gavia – 
bij restaurant 

	
    

 

Bijzonderheden van deze route: 
De Mortirolo staat bekend als 1 van de zwaarste klimmen van Europa en juist daarom een klim om ten 
minste 1x gedaan te hebben. In deze route gaan we vanuit Tiolo de Mortirolo op – dit is niet de 
zwaarste kant. Na een pittige afdaling gaat het geleidelijk omhoog naar de voet van de Gavia. De Gavia 
vanaf de zuidzuide is een erg lange en onregelmatige klim die percentages in de dubbele cijfers niet 
schuwt. Eenmaal op de top kun je even bijkomen in het restaurant alvorens de mooie en rustige 
afdaling naar Bormio begint. 
 

Routekaartje: 

 

  



23	
	

	 	

Profiel van beklimmingen: 
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Alternatieve route: Gavia vanuit Bormio: 
 
Routekaartje: 

 

Profiel van beklimmingen: 
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Alternatieve route: Triple Crown: 
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Dag 7, vrijdag 23 juni: Stelvio, Gavia of Mortirollo, nog 1 keer dan! 
 
De route voor vandaag: 

		 Hoofdroute Alternatief1 Alternatief2 Volgauto 

GPS	file	namen	
Stelvio-Bormio-
49km 

Gavia - Bormio-
52km 

Rondje Mortirolo-
80km 

 

	
 

Routekaartje en 
profiel zie vorige 
dag  

 

 

Bijzonderheden van deze route: 
Na een week fietsen in dit gebied is er geen verdere uitleg nodig bij deze routes.  
 
Routekaartje: 
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Profiel van beklimmingen: 

Voor profiel van Stelvio en Gavia – zie eerdere dagen 
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Alternative routes 
 

		 Alternatief1 Alternatief2 Alternatief3 

GPS	file	namen	
Tunnel van Munt la 
Schera-110km 

Mortirolo via Trivigno-
105km 

 

	
   

 

Bijzonderheden van deze route – alternatief1: 
Een avontuurlijke route – die wat voorbereiding vraagt van onze lokale gastheren in het hotel. 
Via Stelvio naar boven om 3 kilometer onder de top links af te slaan om Umbrail af te dalen. Vanuit 
Santa Maria gaat het dan weer omhoog richting de Ofenpass om daarna af te dalen richting de tunnel 
ingang van Munt la Schera. Een tunnel van zo’n 3,5km, aangelegd om bouwmaterialen te vervoeren 
voor de stuwdam aan de Livigno kant. De tunnel is verboden voor fietsers dus zullen we met de fiets 
pendelbus naar de andere kant gebracht moeten worden (vertrek elke 45 min). We stappen uit bij de 
stuwdam en vervolgen onze route langs de stuwdam richting Livigno.  
Paspoort mee!! 
 
Routekaartje alternatief1: 
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Profiel van beklimmingen: 

Voor profiel van Stelvio tot afslag Umbrail - zie eerdere dagen 
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Bijzonderheden van deze route – alternatief2: 
Wil je toch de Moritrolo fietsen? In deze route is de minst zware klim opgenomen. Het vernijn zit hem in 
de eerste kilometers, maar als je die gehad hebt, wordt het alleen maar ‘beter’. Deze ligt wel wat verder 
zuidelijk, maar eenmaal boven op de Trivigno kun je genieten van een rustige rit langs de bergwanden 
om uiteindelijk het laatste stukje rechtsaf te slaan naar de top van de Mortirolo.  
 

Routekaartje alternatief2: 

 
 

Profiel van beklimmingen: 
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Veilig de weg op met de fiets 
 
We vinden het belangrijk dat de ritten zo prettig en veilig mogelijk verlopen. De insteek is om samen 
met een aantal ‘gelijkgestemde fietsers’ de ritten te rijden, waarbij ieder op eigen tempo kan klimmen. 
Vandaar de drie groepen Espresso, Cappuccino en Latte Machiatto. Maak er vooral geen wedstrijd 
van, je ‘moet’ nog de hele week. Ben je er een dag niet bij, of heb je onderweg andere plannen? Graag 
even afmelden per sms of telefoon: Ga nooit alleen de weg op! 
 
Wees alert en hou focus bij het afdalen! 
De wegen en het weggedrag in Frankrijk zijn anders dan je gewend bent. Soms ligt er gruis of is slechts 
een klein muurtje de scheiding tussen weg en diepe kloof. Dus wees voorzichtig en houd je aan de 
verkeersregels. Dat betekent gewoon stoppen voor rood licht. 

- Helm: een helm dragen is verplicht. 
- Verlichting: Zorg dat je zichtbaar bent, ook als de zon schijnt. We komen door tunnels en 

automobilisten hebben vaak verminderd zicht doordat ze een zonnebril dragen. 
- Waarschuw elkaar voor obstakels 
- Rijd achter elkaar met name op de grotere wegen. Auto’s zijn verplicht je op 1,5 meter afstand 

te passeren. Je maakt het ze lastig als je naast elkaar rijdt. 
- Houd voldoende afstand zodat je op tijd kunt reageren 
- Blijf op je eigen weghelft, óók in de bocht tijdens het afdalen 
- Svp niet achter de volgauto ‘hangen’: de volgauto moet abrupt kunnen stoppen of omkeren 
- Gooi geen afval op de weg tijdens het fietsen 
- Controleer dagelijks je fiets 

 
Zorg goed voor jezelf 
Het beklimmen in de bergen vraagt heel wat van je lichaam. Daarbij kan het weer en de temperaturen 
gedurende de dag sterk wisselen en is de zonkracht vaak hoger dan je in de gaten hebt. Ook de hoogte 
heeft impact. 

- Drink voldoende vóór en tijdens het fietsen, best isotone drank (sportdrank). Doordat je op 
hoogte bent droog je sneller uit.  

- Eet voldoende ook al heb je geen honger; 
- Smeer je in met zonnebrandcrème (beschikbaar in volgauto) 
- Neem voldoende kleding mee, deze kun je voor vertrek in de volgauto leggen.  
- Ga niet over je grenzen, geef op tijd aan als je wilt stoppen of pauze nodig hebt.  
- Meld medische klachten of medicijngebruik aan ons. Dan kunnen we je zo goed mogelijk 

bijstaan en komen we niet voor verrassingen te staan. Informatie blijft natuurlijk vertrouwelijk 
 
En vergeet niet? 
Bankpas of creditcard op zak: mocht je tijdens of na het fietsen onverhoopt een doktersbezoek moeten 
brengen, dan kan gevraagd worden eerst te betalen.  
Mobiele telefoon: dan kun je ons, en wij jou, onderweg bereiken als dit nodig is. 
 
Verzorging onderweg 
De volgauto wordt voorzien van voldoende drinkwater om regelmatig je bidon te vullen. Er is sportdrank 
in poedervorm, en mueslirepen en koeken zijn voorhanden om tijdens het fietsen te eten. Bij elke fietsrit 
wordt een stop gehouden met een uitgebreidere bevoorrading. Denk hierbij aan crêpes, koeken, vers 
fruit, winegums, tucjes, koffie, thee, cola en orangina. Er zijn reservewielen en gereedschap aanwezig, 
alsook EHBO. Hou er rekening mee dat de volgauto niet altijd in het zicht rijdt. Zwaai dus gerust naar 
de auto als je iets nodig hebt, bij het voorbij rijden wordt altijd in de spiegel gekeken.  
	
Bij ongevallen als volgt handelen 

1. Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid;  
2. Eerste hulp verlenen aan de deelnemer(s);  
3. In geval van een ernstig ongeval 112 bellen;  
4. De organisatoren informeren (volg auto bemanning!) 
5. Foto’s maken van het ongeval (als bewijs);  
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6. Namen van de slachtoffers en eventuele getuige(n) noteren;  
7. Datum / plaats / tijd ongeval noteren;  
8. Indien de organisatoren niet tijdig aanwezig zijn bij vervoer naar het ziekenhuis, de 

organisatoren informeren waar de deelnemer(s) heen word(t)(en) gebracht en zo nodig de 
deelnemer(s) begeleiden  
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Verzekering & aansprakelijkheid 
 
De reis is zonder reis e/o annuleringsverzekering. Graag daarom zelf je reis e/o annuleringsverzekering 
regelen. Een reisverzekering is verplicht! 
Je neemt geheel op eigen risico deel aan deze reis. Je bent hiermee akkoord gegaan bij opgave. De 
organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade van wat voor een aard dan ook. Voor meer 
informatie zie WFTC – spelregels en algemene voorwaarden. 
 
EIGENRISICOVERKLARING  
Ik ga deelnemen aan activiteiten van WFTC en/of word begeleid door WFTC, en verklaar akkoord te 
gaan met de volgende voorwaarden:  
- Ik neem op eigen verantwoording deel aan de activiteiten en ben bekend met de moeilijkheidsgraad, 
zwaarte en risico’s die daaraan verbonden zijn, en waarop deze overeenkomst betrekking heeft.  
- Ik verklaar in goede lichamelijke conditie te zijn en acht mijzelf fysiek in staat om deel te nemen 
zonder mijzelf of anderen in gevaar te brengen. Zodra dit verandert ben ik verplicht de activiteit direct te 
staken en dit aan WFTC te melden.  
- Ik zal mij houden aan de geldende verkeersregels en veiligheidseisen. Ik draag altijd een helm en 
zorg voor voldoende zichtbaarheid (o.a. juiste verlichting);  
- Ik zal instructies van een begeleider of vertegenwoordiger van WFTC opvolgen;  
- Ik weet dat deelname aan alle activiteiten geheel op eigen risico is en WFTC niet aansprakelijk kan 
worden gesteld voor schade, letsel of ongeval, berokkend aan of door de deelnemer, ongeacht door 
welke oorzaak of nalatigheid ontstaan.  
- Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden meerdaagse events van de WFTC.  
 
Ondertekening:  
Naam:  
Plaats:  
Handtekening:  
Datum:  
	
Bij inschrijving hebben alle leden de volgende voorwaarden geaccepteerd: 

- Betaling volledige reissom en stelpostverrekening na de reis; 
- WFTC meerdaagse regeling en annuleringsvoorwaarden; 
- Afsluiten eigen reis- en annuleringsverzekering; 
- Deelname op eigen risico. 

 

 

Disclaimer 
 
Hoewel er veel zorg en tijd is besteed om alle informatie in dit routeboek correct weer te geven, kunnen 
er afwijkingen of onvolkomenheden in zitten. Dit routeboek is opgesteld met het doel de deelnemers 
van de WFTC naar de Kale Berg 2021 extra achtergrondinformatie te geven. Er kunnen geen rechten 
ontleend worden uit enige informatie in dit routeboek. 
  
	


