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Oranje-Nassau-Oord 
t.a.v. F. Alberts 
Postbus 9002 
6870 GC Renkum  
Betreft:  Aanvraag vergunning t.b.v. Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen 2016 
 
Wageningen, 08 februari 2016 
 
Geachte heer Alberts,  
 
Middels deze brief en bijgesloten route  vragen wij ons vergunning te verlenen voor de organisatie van de 
"Jan Janssen Classic/Hel van Ede-Wageningen 2016” op zaterdag 25 juni 2016 met daarbij het terreingebruik 
van de bospaden op uw terrein Dorstkamp en verzoeken u daarbij de volgende aspecten te betrekken: 
 
NTFU veldtoertocht, 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,maar willen we met een bovengemiddelde afstand inspelen 
op het langeduursporten (endurance). Qua uitstraling, veiligheid en organisatie wordt de tocht door de 
deelnemers hoog gewaardeerd.  
 
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 zullen herkenbaar zijn aan een stuurschild met nummer. Indien noodzakelijk kan 
het bevoegd gezag bij een calamiteit of geconstateeerde overtreding om de persoonsgegevens 
vragen. 
 
Afstanden en deelnemersaantal 
Er worden twee mtb-afstanden aangeboden: 90 en 55 km op de onverharde weg (MTB). Bijgevoegd is 
schermafdruk van de langste route en de afkortingen.  
 
De organisatie geeft maximaal 1000 deelnemers een startbewijs. Om dat te kunnen handhaven is net als in 
eerder jaren 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.  
 
 
  



 

 
 p/a Herenstraat 4, 6701 DJ  Wageningen 

Internet: www.tcw79.nl. Clubhuis: Nudepark 81 
  

 
 

MTB-route 
De route van de twee mtb-afstanden worden 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. 
De route van de MTB-tocht komt vooralsnog overeen met hetgeen in 2015 is afgesproken, maar 
zal nog separaat aan uw collega en medebeheerders worden voorgelegd. 
  
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. 
 
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 BLS-ers aanwezig. 
 
Hulpverlening 
Om de veiligheid van de deelnemers te bewaken zal de organisatie verkeersregelaars en hulpverleners 
inzetten. Op de startlocatie en op de verzorgingsposten zullen teams van BLS-hulpverleners beschikbaar zijn. 
Daarnaast zullen er drie moteren en een artsenauto met ALS-hulpverleners op de routes aanwezig zijn om 
eerste hulp te verlenen. 
Alle contacten tussen de organisatie, de hulpdiensten en de deelnemers worden geleid door een centrale 
meldpost. Op 25 juni is de organisatie te bereiken onder tel.nr. 0317484025. Dit calamiteitennummer wordt 
ook aan alle deelnemers bekend gemaakt.  
 
Wij danken u voor uw medewerking en gaan er van uit, dat de hier gegeven informatie voor u voldoende is. 
Mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij gaarne bereid op uw verzoek een en ander in detail toe te lichten. Graag 
zien we uw reactie 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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