
Veluwerijders Openingsrit gaat door! 

 

De geplande Openingsrit voor zaterdag 6 en zondag 7 Maart 

a.s. gaat gewoon door. Wel vindt deze vanwege de lockdown in 

aangepaste vorm plaats. In onze Nieuwsbrief van februari 

maakten we hier al melding van. Houd je alstublieft aan de volgende regels: 

a. Start vanaf Lomar alleen of met twee personen.   
b. Het tijdstip van vertrek wordt zelf bepaald. Vertrekken kan vanaf 9 tot 10.30 uur. 

Vermijd drukte en hou je aan de 1 ½ meter afstand.  
c. De openingsrit is ongeveer 60 kilometer lang zijn en eindigt bij de Harmonie in 

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

d. De Openingsrit is te downloaden van onze website onder het kopje Leden/ 
Toerprogramma/kalender/Maart 

 

Dit wist je waarschijnlijk al, maar toch 

De op dinsdag 23 februari gehouden persconferentie van onze demissionair premier Rutte 

heeft geen verandering gebracht in de eerder genomen maatregelen die voor ons 

toerfietsers van kracht waren. Sinds half december geldt alleen of als duo fietsen. Deze 

maatregel wordt zeker tot maandag 15 maart gehandhaafd.  

. Let er goed op dat je onderling de 1 ½ meter afstand tot 

elkaar en andere weggebruikers in acht neemt. Dus óók bij het 

verkeerslicht, op de startplaats, bij de Harmonie en langs de 

kant van de weg als je bijvoorbeeld een lekke band hebt, 

bewaar je afstand en mag je met niet meer dan 2 personen bij 

elkaar staan.  

. Heb je koffie en koek gekregen bij de Harmonie loop dan weg van het uitgiftepunt naar een 

plek op voldoende afstand. In de nabije omgeving is ruimte genoeg om je koffie op te drinken. 

. Als wielrenner ben je gewend om vlak naast elkaar of dicht op elkaars wiel te fietsen. 

Afstand houden tot elkaar lijkt dan bijna onmogelijk. Toch doen we een beroep op de 

zelfbeheersing van jou als wielersporter: respecteer de minimale afstand van 1,5 meter tot 

elkaar en andere weggebruikers. Het zal even wennen zijn om niet uit de wind te kunnen 

fietsen, maar zie het als een goede training: uiteindelijk word je er sterker door. 

Het is leuk om jou weer te ontmoeten. 

 

De Toercommissie 


