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De spelregels per 1 juli 

• De 1,5-meter-regel tijdens het sporten vervalt. Tijdens clubritten of 
groepsritten hoef je onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. 
Fietsen in een groep mag dus. 

• Je houdt onderweg wél 1,5 meter afstand tot andere weggebruikers. 
• Voor vertrek en bij terugkomst van een rit, moeten wielersporters van 19 

jaar en ouder onderling wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden.  
• Ben jij of iemand uit je familie ziek of verkouden? Blijf dan thuis. 
• Je volgt de hygiënevoorschriften van het RIVM op. 
• Zowel binnen- als buitensport is toegestaan. Je mag dus weer binnen 

sporten, denk aan gezamenlijke spinninglessen.  
• Kleed-, toilet- en doucheruimtes en kantines van sportaccommodaties 

mogen weer open. 
• Ook in kleed-, toilet- en doucheruimtes en kantines houden 

wielersporters van 19 jaar en ouder 1,5 meter afstand. 
• Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan. Maak 

daarom voor vertrek afspraken met elkaar hoe je communiceert. 

Denk na over de groepsgrootte 

• Met een kleine groep bewaar je makkelijker afstand tot andere 
weggebruikers dan met een grote groep. Je leest hier tips van andere 
verenigingen hoe zij in kleine groepen fietsen. Met een grote groep maak 
je het voor andere weggebruikers lastiger om bijvoorbeeld in te halen én 
afstand te bewaren. Ook wachten voor het rode licht en het oversteken 
van een (druk) kruispunt, kan problemen opleveren als je met een grote 
groep bent. 

• Organiseer je trainingen op afgesloten terrein? Daar zijn toeschouwers 
toegestaan, maar zij moeten wél 1,5 meter afstand houden. 

• Waar start en finisht de clubrit 
• Tijdens de clubrit hoeven je leden onderling géén afstand te houden. 

Maar, vóór vertrek en bij terugkomst moeten wielersporters van 19 jaar 
en ouder wél onderling 1,5 meter afstand houden. Houd hier dus 
rekening mee als je leden verzamelen op de start- en finishlocatie van je 
clubrit en je onderweg een pauze houdt. 

• Maak afspraken 
• Hoe houd je als groep rekening met de 1,5 meter afstand tot andere 

weggebruikers? Denk aan: hoe haalt de groep veilig andere 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1166/5x-alternatieve-clubactiviteiten-in-coronatijd


weggebruikers in? Doe je dit als één groep of splits je op in kleine 
groepen? Wat doe je als de groep wacht voor het rode licht? Waar 
wachten de leden op elkaar als er iemand lek rijdt? Hoe houd je 
onderling 1,5 meter afstand op de pauzeplek? 

• Rijd met een wegkapitein 
• De wegkapitein heeft de taak ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt en 

andere weggebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de 
groep. Nog geen wegkapitein? Binnen één dag kun je je laten opleiden 
tot wegkapitein. 

• Bepaal vooraf de route 
• Kies een route uit over rustige wegen. Je vermijdt de drukte en houdt 

makkelijker 1,5 meter afstand van anderen. Informeer je leden vooraf 
over de routes. Stuur de route per mail naar je leden of publiceer het op 
je website of Fietssport-clubpagina. Hoe je dat doet, lees je hier. 
Bespreek voor vertrek nogmaals de route met elkaar. 

• Kies een rustig moment 
• Plan de clubritten op rustige momenten, bijvoorbeeld in de avonduren of 

vertrek in het weekend vroeger om de drukte voor te zijn.  
• Communiceer met tekens 
• Zorg dat voor vertrek iedereen een bel op zijn/haar fiets heeft. Daarmee 

maak je kenbaar aan anderen dat je wil inhalen. Gebruik tekens om de 
anderen in de groep te waarschuwen voor tegemoetkomend of inhalend 
verkeer. Zo hoef je niet te roepen naar elkaar.  

• Fiets verantwoord 
• Als je 1,5 meter afstand tot anderen bewaart, draag je bij aan de 

veiligheid van jezelf, je clubleden en andere weggebruikers én het imago 

van de wielersport. 

 

https://www.ntfu.nl/clubs/trainersopleidingen/begeleider-wegkapitein/wegkapitein
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