
3 datums · 25 jul. 8 en 22 aug. 

WV Eemland Seniorenwedstrijden, 50, 60 en 70 Plus. 

WVEemland 

Wielerwedstrijden voor de 50, 60 en 70 Plus op de wielerbaan van 

WVEemland.. Organisatie ism Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ 

Renners. Locatie; WVEemland te Amersfoort. Algemeen; 

 
 

De volgende aanpassingen/maatregelen zijn nog steeds van kracht: 

- Heb je klachten die passen bij het Corona virus of ben je verkouden, benauwd of 

heb je koorts? BLIJF THUIS en laat je testen 

- Ook indien een gezinslid koorts heeft dien je thuis te blijven. 

- Thuis omkleden en thuis douchen 

- Inschrijvingsgeld voor leden (4 euro) gaan we per maand of aan het van einde 

seizoen 2020 per bank innen 

- Het prijzengeld voor leden gaan we na afloop van het seizoen overmaken 

(afhankelijk van de vereniging) 

- Geen huldigingen en dus ook geen bloemen voor de eerste 3 

- NIET-leden kunnen wel meedoen maar moeten per e-mail inschrijven 

bestuur@veteranen50plus.nl (uiterlijk vrijdagavond 18:00) 

- NIET-leden, graag je naam, geboortedatum, KNWU licentie/basis nummer, 

transpondernummer en vereniging doorgeven 

- NIET-leden graag gepast inschrijfgeld (7 euro en leden van WV Eemland 4 euro) 

meenemen 

- NIET-leden ontvangen een nummer van de organiserende vereniging, 

 

 
 

Vanuit WV Eemland nog de volgende aanvullingen op het protocol: 

Kom niet te vroeg, bijvoorbeeld 30 minuten voor aanvang. (Vermijdt drukte). 

Bij aankomst dien je de handen te wassen c.q. te desinfecteren. 

Houdt overal (met uitzondering van op het parcours) 1,5 m afstand van anderen. 

Onze kantine is voor inschrijven ingericht met 1 richtingsverkeer. Ingang aan zijde 

kleedkamer. Aftekenen van de lijst is zelfbediening. 

We hebben geen kantine verkoop, maar doen een poging met zelfbediening koffie 

en thee te verzorgen, kosten 1 euro, gepast geld meenemen! Zelf brood(jes), 

gevulde bidons en dergelijke van thuis meenemen. 



Douchen kan, maar houdt afstand 1,5 m en vermijdt drukte. Advies, douche thuis! 

 
De vrijwilligers achter de bar, achter de inschrijvingstafel en in het 

juryonderkomen dienen ook altijd 1,5 meter afstand te houden van anderen. 

Dit geldt ook voor publiek en belangstellenden. 

 

Gedurende de wedstrijd verzoeken wij iedereen om niet te schreeuwen, roepen, 

toejuichen of andere stemverheffende geluiden te maken, dit zowel in het peloton 

als vanaf de kant. 

 

Tijdens de aanwezigheid op het terrein van WV Eemland (zowel op als buiten het 

parcours) is het niet toegestaan om je neus te legen, te spugen of te roggelen, en 

zeker niet tijdens het fietsen. 

 

Na de wedstrijd dien je bij het verlaten van het parcours weer 1,5 meter afstand 

te houden van anderen. 

 

We kijken ernaar uit om jullie weer te ontmoeten, rekenen op jullie medewerking 

en hopen op mooie koersen. 


