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Regelement  

  
1. De VWTHAT wordt afgelast en dit wordt ook doorgeven aan de NTFU. Eventuele voorinschrijvingen 

ontvangen het geld terug.  
2. Besloten clubtocht voor clubleden FTC CC75 en voor genodigden VolkerWessels / Teunis wordt wel 

verreden op d.d. 07-11-20.  
3. Landelijke RIVM regels zijn geldig tijdens de clubtocht, aangevuld met regels vanuit commissie / bestuur 

FTC CC75.  

4. Deelnemen is alleen mogelijk middels opgaveformulier en bevestiging. Zonder opgave vooraf is 
meefietsen niet toegestaan. Er is een maximum van 80 deelnemers, zie punt 8. Na opgave volgt indien het 
maximum niet is overschreden, de uitnodiging tot deelname. Zonder bevestiging van de opgave is 
meefietsen niet toegestaan! 

5. Indien aantal opgaven het maximum overschrijdt, wordt de plaatsen verdeed in volgorde van aanmelden.   
6. Het opgaveformulier wordt geplaatst op onze website. Informatie wordt ook kenbaar gemaakt in de diverse 

app-groepen  Er is keuze tussen 35 en 55km. Opgave is mogelijk tot 31-10-20, je mag inschrijven als 

groep van maximaal 7 als je bijvoorbeeld veel samenfietst.  
7. Maximum aantal deelnemers 80 personen, verdeeld over 10 groepen: 

7.1. Maximaal 7 personen van Teunis in 1 groep.  

7.2. Maximaal 7 personen van VolkerWessels in 1 groep.  
7.3. Maximaal 56 clubleden van FTC CC75 
7.4. Maximaal 10 begeleiders (inclusief 4x commissie) van FTC CC75 

8. Elke groep krijgt 1 begeleider en deze begeleider wijst 1 persoon per groep aan die de laatste man is.  

Groep blijft altijd bij elkaar en onderling wordt er afstand gehouden conform regels RIVM.  
9. Begeleider wordt vooraf aangewezen door de commissie en krijgt de GPX route, instructie en een 

uitnodiging om de route voor te fietsen op d.d. 31-10-20. 

10. De groepen worden ingedeeld door de commissie en we starten in volgorde van ingeschatte snelheid.  
11. Tussen de groepen wordt 5 minuten afstand gehanteerd bij de start en inhalen is alleen toegestaan als de 

begeleider van de groep dit veilig acht met voldoende afstand conform RIVM.  

12. De groepen stellen zich bij de start op verschillende locaties met voldoende afstand, alle aanmeldingen 
krijgen een starttijd en een startvak welke is aanduid met een letter op de startlocatie:  
A  09:00 
B  09:05 

C  09:10 
D  09:15 
E  09:20 

F  09:25 
G  09:30 
H  09:35 

I  09:40 
J  09:45 

13. Clubkleding is verreist voor deelnemende leden van FTC CC75. 
14. Verzorging in Noord en Zuid: 35km 1x verzorging en 55km 2x verzorging.  

Bij de verzorging wordt gecontroleerd op het houden van afstand conform RIVM regels.  
15. Geen kantine en geen toiletten, het is een clubtocht.  
16. Geen bus voor pechgevallen, het is een clubtocht.  

17. Geen EHBO, het is een clubtocht 
18. Geen fietsenmaker, het is een clubtocht. 
19. Geen groepsvorming na afloop, direct doorfietsen. (Bedankt voor de deelname) 

 

 

 
 
 


