
Het laatste nieuws over de wielersport en het coronavirus 
Info via de NTFU: Op deze pagina informeren we je graag over de stand van 
zaken over de wielersport en het coronavirus. 
Update 23 maart, 19:20 uur 

Fietsen doe je solo 
Het kabinet heeft besloten alle samenkomsten te verbieden tot 1 juni, 
waarbij ook geen ondergrens meer is van 100 personen. Ga niet meer in 
groepen op pad. Wil je toch fietsen? Doe dat dan alleen. Voor bestuurders van 
verenigingen geldt: informeer je leden dat zij niet in groepsverband 
mogen fietsen. Annuleer ook je clubbijeenkomsten zoals groepsritten en -
trainingen tot en met in ieder geval 1 juni. De gezondheid en veiligheid van 
iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden. 

Toertochten 
De Rijksoverheid heeft samenkomsten en evenementen tot 1 juni 
verboden. Dit geldt ook voor toertochten. Daarom zijn tochten in deze 
periode niet langer zichtbaar op de NTFU- en Fietssport-kalender. Heb je 
je ingeschreven voor een geannuleerde tocht? Of heb je een andere vraag 
over de toertocht? Neem dan contact op met de organisator. 
Volg de adviezen 
Volg de voorzorgsmaatregelen van het RIVM op: was je handen 
regelmatig, hoest/nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik een 
papieren zakdoek en schud geen handen. 

NTFU volgt adviezen NOC*NSF 
De NTFU volgt in het kader van de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
de adviezen van sportkoepel NOC*NSF op. Zij staan in contact met de 
Nederlandse overheid en het RIVM. Zodra ons advies naar onze aangesloten 
verenigingen, tochtorganisatoren en/of leden wijzigt, brengen we je daarvan 
via dit bericht en sociale media van op de hoogte. 

Contact 
De medewerkers van de NTFU werken voorlopig thuis. Hierdoor zijn we 
telefonisch niet bereikbaar. Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons een 
mailtje.  

WTAC-Waterstad 
Vanzelfsprekend volgt ook WTAC-Waterstad de verplichtingen van het 

Kabinet en adviezen van NTFU en RIVM. Dus ook WTAC schrapt de club- en 

trainings- ritten tot 1 juni. 

N.a.v. het beleid van de KNVB en RIVM is het sportpark van vv 
Nieuwenhoorn i.v.m. het Coronavirus gesloten. Op de Zondagmorgen is de 
kantine ook gesloten. 

Mag je nog buiten fietsen? 
De lente is begonnen. De dagen worden langer en de zon komt steeds meer 
tevoorschijn. Normaal gesproken zouden we zeggen: 'de ideale 
omstandigheden om lekker te gaan fietsen'. Van ideale omstandigheden is op 
dit moment zeker geen sprake door het coronavirus. Toch is het vooralsnog 
gewoon mogelijk om buiten te fietsen. Let daarbij op de volgende richtlijnen: 

1. Fiets alleen 
2. Leeg je neus niet op straat 
3. Vermijd zware trainingen 
4. Doe geen gekke dingen op de fiets 
5. Zorg goed voor jezelf 
6. Gebruik je verstand 

Zodra er iets in bovenstaande wijzigt, wordt u geïnformeerd.  


