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We kunnen weer in groepen 
fietsen 

 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 11-05-2021 | 19:15  

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, neemt iets af. Inmiddels zijn er 
meer dan 6 miljoen vaccinaties tegen corona gezet en worden steeds meer mensen 
gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel 
verder af zal nemen. Daarom neemt het kabinet de tweede stap in het openingsplan op 19 
mei. 

Er is wel een voorwaarde: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet op maandag 17 
mei verder zijn gedaald. Dit betekent dat er dan een afname moet zijn van ongeveer 20 
procent ten opzichte van de piek eind april. Als dit niet het geval is, wordt de pauzeknop 
ingedrukt. De tweede stap wordt dan uitgesteld. 

Belangrijk blijft dat we drukte vermijden en ons allemaal aan de basisregels houden, ook wie 
al gevaccineerd is: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En 
dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan. 

Tweede stap openingsplan per 19 mei 

Als de cijfers dit toelaten worden op woensdag 19 mei de coronamaatregelen losgelaten die 
betrekking hebben op de buitensport en dus ook voor onze wielersport. 

• Buiten sporten in groepen 
Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag 
met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en 
publiek zijn niet toegestaan.  

Jongeren tot en met 26 jaar mochten eerder al meer op het gebied van buiten 
sporten. Zij mogen buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand houden.  

Veluwerijders kunnen weer in groepen fietsen 

Vertaald naar het toerfietsen bij de Veluwerijders betekent een en ander dat er vanaf 
woensdag 19 mei a.s. gezamenlijk en in groepen kan worden gefietst onder de volgende 
voorwaarden. 

• Iedereen houdt 1,5 meter afstand, ook bij het vertrekpunt. 
• Vertrek groepen vanaf Lomar Sportvilla,  Admiraal Helfrichlaan 89 a, Dieren. 
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• De Toerkalender op de website vermeldt vanaf 19 mei weer de ritten, die 
gedownload kunnen worden. 

• De weekplanner vermeldt de vertrektijden voor iedere groep.  
• De maximale groepsgrootte voor de Veluwerijders ritten blijft 16. Is het aantal 

deelnemers groter dan wordt gesplitst. 
• De wegkapitein begeleidt de groepen tijdens clubritten. De belangrijkste taak van de 

wegkapitein is de groepen te begeleiden op een plezierige en veilige manier. 
• Koffiedrinken onderweg op het terras is mogelijk. Ook hier geldt de 1,5 meter 

afstand. 

Mogen we op je rekenen 

Een oproep aan onze leden om de regels na te leven. Verder wenst de Toercommissie 
iedereen gezellige en veilige ritten en geniet ervan. 

 

De Toercommissie 

 

 


