Betreft: Aanvraag Evenementenvergunning t.b.v. Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen 2022
Bijlage: Routekaarten en beschrijving, Veiligheidsplan
Wageningen, 24 februari 2022
Geachte Vergunningverlener,
Middels deze brief en bijgesloten aanvraagformulier vragen wij ons vergunning te verlenen voor de
organisatie van de "Jan Janssen Classic" en “Hel van Ede-Wageningen” op zaterdag 25 juni 2022 en
verzoeken u daarbij de volgende aspecten te betrekken:
NTFU -klassieker, geen wedstrijd
De wegfietstoertocht heeft een sportief karakter, maar is met nadruk geen wedstrijd. Er worden dus ook
geen tijden van vertrek en binnenkomst geregistreerd. Qua uitstraling, veiligheid en organisatie wordt de
tocht met drie sterren (NTFU-klassieker) beoordeeld, hetgeen het hoogst haalbare in Nederland is.
Ook de MTB-tocht heeft geen tijdregistratie, maar wil met een bovengemiddelde afstand inspelen op het
langeduursporten (endurance).
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 zeven fietsafstanden aangeboden: 200, 175, 150, 125, 110 en 70 km op de weg en 95 en 60 km
op de onverharde weg (MTB). Bijgevoegd is een beschrijving van de 200 km-route. De routes van 150, 125,
110 en 70 km zijn afkortingen van de langste afstand.
De organisatie verwacht maximaal 5000 deelnemers bij de wegtochten en 1000 bij de MTB-tochten. Om die 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.
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Route
De routes worden aangegeven middels het langs de openbare wegen aanbrengen van pijlen (15x35cm). De te
gebruiken pijlen zijn rood/geel van kleur en zijn voorzien van een witte punt, waarop de letters TCW zijn
aangebracht.
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.
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.
Startlocatie USC De Bongerd
Start en aankomst van het evenement vinden plaats in het universitaire sportcentrum De Bongerd,
Bornsesteeg 2. Het inrichten van een aantal terrassen, het aanleggen van een start- en finishstraat met
gebruikmaking van dranghekken en reclame-uitingen, het plaatsen van een fietsenstalling m.b.v.
dranghekken, het plaatsen van kraampjes, het ten gehore brengen van muziek en geluid etc. vindt allemaal
plaats op de terreinen van het genoemde sportcomplex.
De organisatie opereert binnen de gebruiksvergunning van het complex.
Andere controleposten
Er worden verder verzorgingsposten ingericht bij het clubhuis van TCW, bij IPC Groene Ruimte in
Schaarsbergen, en restaurant in Loenen of Laag-Soeren en KMT Bronbeek in Arnhem. Voor de MTB-tocht
worden verzorgingsposten ingericht bij Sportcentrum Papendal en bij het Mountainbike Museum in Arnhem.
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 motoren en een artsenauto met ALS-hulpverleners op de route 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. 06-2217 3317. Dit calamiteitennummer wordt
ook aan alle deelnemers bekend gemaakt.
Verkeersveiligheid
TCW leden en gediplomeerde verkeersregelaars zullen worden ingezet om rond de parkeergebieden en
gevaarlijke oversteken de verkeersstromen te begeleiden. De verkeersregelaars die binnen de gemeenten
Wageningen, Ede en Renkum opereren zullen worden aangesteld door de burgemeester van Barneveld,
volgend het mandateringsbesluit in de overeenkomst WERV-gemeenten.

p/a Godfried Bomansstraat 3, 6708TK Wageningen
Internet: www.tcw79.nl. Clubhuis: Nudepark 81

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 NTFUpolisvoorwaarden.
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

FH Fiselier
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