
 
WTC Culemborg 

 

Uitgangspunten, richtlijnen en afspraken Toertocht Coördinatoren 

(TTC)  

 
Algemeen 

• Een WTC Culemborg TTC begeleidt de fietsgroepen, maar elke 

fietser is zelf verantwoordelijk voor zijn fietsgedrag, veilige fiets en 

uitrusting. 
• Het dragen van een helm is verplicht bij elke toertocht van/met WTC Culemborg. 

 

Voor de tocht 
• Plan of kies een route en hou hierbij rekening met: 

o Lengte tocht ongeveer 90km, ruim 3 uur fietsen bij 28km/u gemiddeld 

o Vermijd de bebouwde kom en (te) smalle fietspaden 

o Kies alvast plaatsen om te stoppen en/of te splitsen 

o Kies als het kan een route “tegen de wind in”, zodat de terugreis 
geholpen wordt door wind mee. 

• Voer de route in een routeplanner in en maak een gpx bestand. Vraag 

hulp aan een andere TTC-er indien je dit niet kunt/wilt. 
• Of kies/gebruik een bestaande route van de WTC-website. 

• Deel jouw route plan en gpx bestand in de week voor jouw tocht met de 

overige TTC-ers en upload deze tevens naar afstandmeten website met 

bestandsnaam “xxyyzzzz_naam groep.gpx” (waarbij xxyyzzzz = datum 

en naam groep = A, B of VIPgroep). 

• Stel een ruwe route (plaatsnamen) samen zodat deze voor vertrek 

makkelijk gedeeld kan worden met de deelnemers. 
• Rij, indien mogelijk, kort voor de werkelijke tocht, jouw route een keer voor. 

 

In de kantine van Statina 

• Neem om 8:55 het woord en deel mee dat je die dag TTC (van de B-groep) ben. 

• Draag voor herkenning altijd een gele TTC armband. Dit geldt voor elke 

TTC-er en achterrijder van elke groep. Neem deze als TTC-er dus mee als 

je gaat fietsen, je kan hem nodig hebben 

• Leg de globale route uit, inclusief plaatsen waar gestopt gaat worden of 

andere belangrijke plaatsen (gevaar, smalle paden, werkzaamheden, 

etc.). 
• Vraag naar de deelname van A, B en C-groep. Stel aantal groepen samen 

op basis van 14 personen maximaal per groep. 

• Vraag naar (ad-hoc) TTC-ers voor de A-, C- en extra B-groepen. Vraag 

ook TTC- ers om achteraan de verschillende groepen te rijden. 

• Geef eventueel de A- en C-TTC-ers spreektijd om hun routeinformatie 
te laten delen. 

• Geef nog aanvullende advies/instructies zoals signalen, veilig 
fietsen, ritsen (rechts versneld, links voegt naar achteren in), etc. 

 

 
Buiten de kantine van Statina: 

• Besteed met enige regelmaat, wanneer iedereen bij zijn/haar fiets staat, 

aandacht aan de veiligheid van de fiets (banden, bandenspanning, 

remmen, uitvalnaven, lagers, etc.) en helm/bril. Joop pakt dit initieel op, 



bv maandelijks. 

• Opstellen op de parkeerplaats van de groepen: 1ste B-groep met TTC bij 

het hek/uitrit van de P. 2e B-groep in de bocht. Eventueel 3e B-groep 

daarachter. A- groep bij het Statina hek. 

• De TTC-ers bewaken en sturen actief op ongeveer gelijke 

groepsgrootte en maximaal 14 personen per groep. 

 
Tijdens de tocht: 

• Bij de WTC-Culemborg tochten houden we ons aan de verkeersregels. De TTC-er 

bewaakt dit en geeft het goede voorbeeld. De TTC-er kan echter in zeer 

incidentele gevallen (en bij voorkeur niet!) besluiten om af te wijken van 

verkeersregels in het belang van veiligheid van de gehele groep. 

• Er wordt twee aan twee gereden, recht achter elkaar en niet “versprongen” of 
“geschakeld”. Op drukke wegen, smalle paden of lastige doorgangen, en dus na 
het commando “ritsen”, wordt er enkel en recht achter elkaar gereden. 

• Binnen de bebouwde kom wordt de snelheid verlaagd tot ongeveer 25km/u of 
langzamer als de omstandigheden dat zouden vereisen. 

• Wanneer er in meerdere groepen dezelfde route gereden wordt, houden deze 

groepen een minimale onderlinge afstand van ongeveer 100 meter aan. Hierdoor 

wordt minder overlast veroorzaakt voor andere weggebruikers. Als de groepen 

toch samenkomen, bijvoorbeeld bij een rood verkeerslicht, dient de TTC-er van de 

volgende groep weer bewust afstand te nemen, bijvoorbeeld door een langzamer 

tempo aan te houden of door bewust wat langer te blijven stilstaan. 

• De TTC-er rijdt voor in de groep maar niet per definitie de hele tocht op kop. De 
TTC-er rijdt wel op zo’n plaats dat hij/zij altijd route en andere signalen aan de 
rijders op kop kan doorgeven. 

• Indien signalen niet goed doorgegeven worden of bv snelheid, route- of rits 

instructies niet opgevolgd worden door een of meer deelnemers in de groep zullen 

de TTC-ers de personen of groep hier duidelijk en consequent op aanspreken. 

Eventueel wordt hiervoor de groep stilgezet. 

• Bij pech wordt de reparatie binnen de groep ter hand genomen. Voorliggende 

groep(en) zet(ten) zelfstandig de tocht voort. Indien een stilstaande groep (bv 

met pech) door een achtervolgende groep wordt ingehaald zijn er verschillende 

mogelijkheden: 

o De achteropkomende groep rijdt door en laat de groep met pech achter. 

o Er volgt overleg en de groepen worden opnieuw ingedeeld. 

o De achteropkomende groep houdt ook pauze en men vertrekt in dezelfde 
volgorde weer wanneer de pech verholpen is. 

• Na ongeveer een uur fietsen wordt er pauze gehouden om te splitsen en ieder 
geval voor eventuele sanitaire nood of eten/drinken. 

• Pauze en verhelpen van pech wordt altijd op een veilige en overzichtelijke plaats 
gedaan. Fietsen en fietsers staan hierbij aan de kant van de weg of in de berm. 

• De laatste 10-15km van een tocht mag het peloton uiteenvallen. De een wil 

uitrijden, de ander nog net even aanzetten met de finish in zicht. Bij zowel 

uitrijden en aanzetten worden de normale regels gehanteerd. Dit is en blijft de 

verantwoordelijkheid van de individuele leden. De TTC-er is op dat moment het 

overzicht vanzelfsprekend kwijt. 

 
Na de tocht: 

• De TTC-ers sturen een kort verslag van de tocht door (per e-mail) met hierin in 

ieder geval het aantal deelnemers, de gemiddelde snelheid, de afgelegde weg, de 

globale route en eventuele opmerkingen over incidenten en/of verbeterpunten. 


