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Nieuwsbrief TC Veluwerijders 
 

Beste Veluwerijder, 
 
We hebben een bijzonder jaar achter ons liggen. Gelukkig 

hebben we, ondanks alle Corona maatregelen, toch lekker de nodige kilometers kunnen 
maken. Jammer genoeg niet altijd in groepsverband en hebben we deze gezelligheid moeten 
missen. Ook nu nog en tot nader bericht houden we ons aan de regels en fietsen we met z’n 
tweeën.  
Maar houd hoop er is licht aan het einde van de tunnel. De vaccinatie is in gang gezet en die 
gaat ervoor zorgen dat langzaamaan de beperkingen worden opgeheven!  
 
De Toercommissie kijkt vooruit en heeft de volgende activiteiten op de agenda geplaatst.  
 

1. Openingsrit op zaterdag 6 en zondag 7 Maart a.s. 
Al hebben we op dit moment vanwege de Corona 
pandemie nog te maken met een lockdown, toch 
hebben we gemeend ook dit jaar onze Openingsrit te 
houden. Zoals het er nu naar uitziet zal dit in 
aangepaste vorm zijn.   
 

a. We vertrekken vanaf Lomar volgens de huidige regels met twee personen.   
b. Het tijdstip van vertrek wordt door het koppeltje zelf bepaald. Vertrekken kan 

vanaf 9 tot 11 uur.   
c. De openingsrit zal ongeveer 60 kilometer lang zijn en eindigt bij de Harmonie in 

Laag Soeren. Alle Veluwerijders in het bekende Veluwerijders tenue kunnen bij 
het uitgiftepunt Coffee to Go een gratis kop koffie met een koek afhalen. Hier 
eindigt de Openingsrit. 

d. De Openingsrit is te downloaden van onze website onder Leden/Toerprogramma. 
 

2. Toerprogramma 
Publicatie van het Toerprogramma op de website zal plaatsvinden op het moment 
dat het rijden in een groep wordt toegelaten. Wel kun je gebruik maken van de 
routes die op de website staan onder Leden/Routes. 
 

3. Hap & Traptocht 2021 
De derde editie van de Hap & Traptocht staat gepland op zondag 29 augustus a.s. 
Nadere informatie volgt te zijner tijd. 
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4. Tweedaagse 17 en 18 september  
Omdat we denken dat het straks weer kan hebben 
we op vrijdag 17 en zaterdag 18 september de 
Tweedaagse op de agenda geplaatst. In principe 
houden we de routes aan die vorig jaar gepland waren. 
Dit betekent dat de groepen 1 en 2 veelal de heuvels 
in het zuiden van Limburg opzoeken, terwijl groep 3 
het midden aandoet en het zuiden aanraakt.  
 
Vanzelfsprekend willen we zo spoedig mogelijk weten wie meegaat. Hij/zij die wil 
deelnemen wordt verzocht zich z.s.m. doch uiterlijk vóór 20 maart aan te melden 
per mail aan toercommissie@veluwerijders.nl  Omdat er nog vraagtekens zijn over 
onder andere hotelvoorziening en dergelijke hebben we de hoogte van de bijdrage 
nog niet in beeld. Zodra hierover duidelijkheid bestaat laten wij dit weten. Ga ervan 
uit dat we in de buurt zitten van de bijdrage van vorig jaar te weten twee personen 

op één kamer € 95 per persoon en € 116 voor een éénpersoonskamer. 

Wacht niet te lang en schrijf je in. 

 

5. Randonneurscompetitie 
De stand van de Randonneurscompetitie 2020 is bekend. Het 
Toerreglement is ondanks alle Corona beperkingen niet 
aangepast en blijft van toepassing. Dit betekent onder meer dat 
je om kampioen te worden aan minimaal 20 clubritten moet 
hebben meegedaan.   
 
a. De uitslagen van de Randonneurscompetitie en natuurlijk de Kampioen zullen na 

de openingsrit begin maart worden gepubliceerd op onze website. 
 
b. De kampioen en de leden die een bepaalde kilometrage hebben behaald zullen 

persoonlijk worden gebeld en de trofee thuisgebracht krijgen. 
 

c. Vanwege het feit dat de Algemene Leden Vergadering nog op zich laat wachten 
zullen de Toercommissie leden eenmalig de herinneringsplaatsjes in een envelop 
bij jou in de brievenbus doen.  

 
 

Houd nog even vol, dan kunnen we er straks 
samen weer lekker tegenaan. 

 
 

De Toercommissie 
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