
400 routes beschikbaar voor de leden 
Ruim 400 routes, om precies te zijn 402, zijn nu beschikbaar voor de leden van de 

Veluwerijders. Op de website www.veluwerijders.nl vind je, na inloggen, de routes 

onder de knop Leden en dan Routes aanklikken. Een overzicht van de routes wordt 

dan getoond.  

Verschillende leden hadden gevraagd om routes beschikbaar te stellen op de 

website. Dat verzoek kwam vooral in de eerste coronaperiode toen er geen 

clubtochten konden worden georganiseerd. Dankzij de inzet van Jaap Jurriëns en de 

Toercommissie zijn de afgelopen maanden alle routes geplaatst die de leden nu 

kunnen downloaden. 

 

In het nieuwe route-overzicht kun je eenvoudig zoeken. Rechtsboven de lijst staat 

een invulveld voor Zoeken. Tik je bijvoorbeeld 80 in, dan krijg je een overzicht van 

alle routes met een lengte van 80 km. Ook kun je zoeken op plaatsen. Wil je 

bijvoorbeeld richting Ruurlo, tik dan die plaats in en je krijgt een overzicht van routes 

die Ruurlo in de naam hebben staan of waar koffie kan worden gedronken. De routes 

kun je vervolgens downloaden zoals bij het Toerprogramma.  

Kilometerverloop 
Alle routes zijn ook geplaatst in de website www.ridewithgps.com Dat zie je als je de 

kaart in het route-overzicht aanklikt. Vervolgens komt de kaart van de route in beeld. 

Gpsies is komen te vervallen omdat deze website de routes niet meer betrouwbaar 

toonde. Je kunt op de website www.ridewithgps.com ook het kilometerverloop zien 

en dus de richting van de route. Wordt deze niet direct getoond, klik dan de 

instellingen rechtsboven op de kaart aan. Er komt een overzicht met 

Afstandsmarkeringen. Vink het hokje voor Afstandsmarkeringen aan en je krijgt de 

kilometers in beeld. 

 

http://www.veluwerijders.nl/
http://www.ridewithgps.com/
http://www.ridewithgps.com/


 

Koffiedrinken 
Bijna alle routes zijn voorzien van koffie-adressen. Het is echter wel zo dat de 402 

routes over een lange tijdsperiode zijn verzameld en niet altijd zijn bijgehouden. De 

koffie-adressen zijn dus niet altijd meer actueel; horeca kan gesloten zijn of 

openingstijden zijn veranderd. Hou daar dus rekening mee. Hetzelfde geldt ook voor 

de routes, ook daar kunnen wijzigingen in opgetreden zijn door bijvoorbeeld nieuwe 

wegen. Kom je rare dingen tegen in een route, meld dat dan bij Toercommissie. Dan 

kunnen we de route aanpassen. 

Fietsen in Coronatijd 
Vooralsnog blijft het door corona een moeilijke periode. Toen we in augustus weer 

clubtochten konden rijden, zijn we snel afgestapt van het organiseren van de koffie-

adressen. De Toercommissie belt altijd vooraf het koffie-adres met de vraag of we 

daar terecht kunnen met enkele groepen. Dat was door corona erg lastig omdat de 

horeca ook met beperkingen zat en nog altijd zit. Om die reden laten we het nu aan 

de groepen zelf over om een koffie-adres te zoeken. Dat leverde tot de nieuwe 

maatregelen van eind september geen problemen op. Nu is het echter niet meer 

toegestaan om met meer dan vier personen in een horeca-gelegenheid te zitten. 

We hopen dat we met het route-overzicht leden hebben geholpen om zelf routes te 

rijden. Voor alle duidelijkheid: het Toerprogramma blijft gewoon bestaan. Dit route-

overzicht is een extra service voor de leden. Zijn er nog vragen of opmerkingen over 

de route dan horen we dat graag. Stuur dan een mailtje naar 

toercommissie@veluwerijders.nl 

  


