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Betreft:  Aanvraag Evenementenvergunning t.b.v. Hel van Ede-Wageningen 20-jun-2015 
Bijlage: Schermafdruk MTB-route 
 
Wageningen, 19 april 2015 
 
Geachte heren Jansen, Alberts en Borgman,  
 
Zoals afgelopen maand reeds besproken, willen wij hierbij graag uw vergunningen vragen om op 20 juni 2015 
een MTB-tocht te organiseren, als onderdeel van de Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen: 
 
NTFU  mountainbiketocht, geen wedstrijd 
De fietstoertocht heeft een sportief karakter, maar is met nadruk geen wedstrijd. Er worden dus ook geen 
tijden van vertrek en binnenkomst geregistreerd.  
 
Het evenement wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en het 
respecteert alle door deze sportbond vastgestelde reglementen. Daarenboven heeft de organisatie ook een 
aanvullend reglement opgesteld en gepubliceerd op de website www.janjanssenclassic.nl, pagina 
inschrijven/reglement. Bij voorinschrijving wordt de deelnemer verplicht akkoord te gaan met dit reglement.  
 
Daarnaast onderschrijven wij de standpunten van de stichting ‘IK FIETS VRIENDELIJK’ en doen we in onze 
communicatie een beroep op onze deelnemers rekening te houden met medeweggebruikers, respect te 
hebben voor het milieu en zich aan de verkeerregels te houden.  
Deelnemers en organisatie zijn via de NTFU verzekerd tegen schade aan derden.  
 
De deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. Voor dit evenement zijn geen 
verkeersregelende maatregelen nodig.  
 
De deelnemers zullen herkenbaar zijn aan een stuurschild met nummer. Indien noodzakelijk kan 
het bevoegd gezag bij een calamiteit of geconstateeerde overtreding om de persoonsgegevens 
vragen. 
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MTB-route 
De routes van de twee mountainbikeroutes zijn met hulp van zustervereniging WV Ede uitgetekend en in 
samenspraak met alle betreffende terreinbeheerders vastgesteld. De route wordt in het veld uitgezet d.m.v. 
routepijlen en etiketpaaltjes, voorzien van het MTB-logo, TCW-logo en het logo van sponsor Wageningen 
Universiteit. Bij het uitzetten van de route en controleren van het verloop van het evenement worden geen 
gemotoriseerde voertuigen gebruikt. 
  
Tijdens het ophalen van de paaltjes/pijlen zal een inspectie worden uitgevoerd op de gevolgde route en daar 
waar onverhoopt door de deelnemers afval is achtergelaten, zal dit worden opgeruimd. 
 
Start en Finish 
De tochten vinden plaats vanaf het Universitair Sportcentrum De Bongerd, Bornsesteeg 2, Wageningen en 
keren daar ook weer naar terug. In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid. 
 
Afstanden en deelnemersaantal 
Er worden twee MTB-afstanden aangeboden: 90 en 55 km, grotendeels over de onverharde weg.  
Bijgevoegd is een schermafdruk van de route. Op de website (www.tcw79.nl/vergunningen) is een grotere 
jpg-versie van het bestand te downloaden. 
 
De organisatie verwacht maximaal 800 deelnemers bij de M.T.B.-tochten. Om die te kunnen handhaven is net 
als in 2014 verplichting tot voorinschrijving ingesteld. Alleen bij sterk achterblijvende voorinschrijving zal er op 
de dag zelf nog kunnen worden ingeschreven. Dit alles wordt gecommuniceerd via onze website 
www.janjanssenclassic.nl en via digitale nieuwsbrieven.  --- De voorinschrijving is inmiddels gesloten 
vanwege het bereiken van de 800 voorinschrijvers. --- 
 
Verzorgingsposten 
Er worden op de routes de volgende posten ingericht, waar de deelnemers fruit, koeken en sportdrank krijgen 
uitgereikt: 
 
MTB Post Ginkelse Hei Vh Gemeentewerf EDE Heidebloemallee, 6718 Ede 
MTB Post Uijlenbos Restaurant Uijlenbos Engweg 61, 6741 KC Lunteren 
 Op alle posten zijn toiletvoorzieningen en zijn er EHBO-ers aanwezig. 
 
Verkeersregeling 
TCW leden en gediplomeerde verkeersregelaars zullen worden ingezet om rond de parkeergebieden en 
gevaarlijke oversteken de verkeersstromen te begeleiden. De verkeersregelaars, die binnen de gemeente 
Wageningen, Ede en Renkum opereren zullen worden aangesteld door de burgemeester van Barneveld, 
volgend het mandateringsbesluit in  de overeenkomst WERV-gemeenten. 
 
Met de inrichting van de locatie en het ophangen van de parkeerverwijzings- en fietsrouteborden wordt 
begonnen op vrijdagmiddag 19 juni, vanaf 14.00 uur en gestreefd wordt alle door ons aangebrachte 
materialen en obstakels te hebben verwijderd voor zaterdagavond 22.00 uur. 
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Veiligheid 
Om de veiligheid van de deelnemers te bewaken verlenen de volgende instanties hun medewerking: Rode 
Kruis, afdeling Wageningen/Renkum, Stichting Service Médical, Euro Motard Service en het Motor 
Begeleidingsteam. Alle contacten tussen de organisatie, de hulpdiensten en de deelnemers worden geleid 
door een centrale meldpost.  
Op 20 juni is de organisatie te bereiken onder tel.nr. 0317484025. Dit calamiteitennummer wordt ook aan alle 
deelnemers bekend gemaakt.  
 
Alle aspecten van de organisatie worden samengevat in een alles omvattend veiligheidshandboek, dat  enkele 
dagen voorafgaande aan de uitvoering zijn definitieve beslag krijgt. Elke vrijwilliger, die binnen de organisatie 
wordt ingezet staat daarin met naam en functie vermeld en valt daarmee onder de eerder genoemde NTFU-
polisvoorwaarden. 
 
Endurance Race – Zuid Veluwe Rit 
Omdat op het moment van onze tocht gelijktijdig een paardensportevenement vanuit Renkum is 
georganiseerd, hebben we beide routes in onderling overleg zo laten lopen, dat er op zo min mogelijk punten 
overlap is. Waar nodig zullen op 20 juni extra begeleiders worden ingezet en zullen wij als organisaties met 
elkaar in contact blijven. 
 
Wij danken u voor uw medewerking en gaan er van uit, dat de hier gegeven informatie voor u voldoende is. 
Graag zien we de vergunningen tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
TOERCLUB WAGENINGEN 
 
Frank Fiselier 
JJC Coordinator Veiligheid 
p/a Julianastraat 76 
6707 DH  WAGENINGEN 
06 – 145 29 445 
tcw@fishmill.nl 
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