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REGLEMENT FIETSTOCHTEN VAN T OER TRIM CLUB DE MEREL  

(LAA TST VAS TGESTE LD O P DE LEDENVERGADERING VAN 1 8  FEBRU ARI  2 0 15)  

 

INLEIDING 

Artikel 1 

1. De organisatie van Toertochten is door het bestuur gedelegeerd aan de Toercommissie. In 
deze commissie hebben zitting de door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het 
bestuur, benoemde toerleiders. 

2. In het bestuur is één lid, de Coördinator Toertochten, verantwoordelijk voor het contact met 
en de aansturing van de Toercommissie. 

 
SOORT TOCHTEN 

Artikel 2 

1. TTC De Merel organiseert 4 soorten tochten: Vrije-toerfietstochten (VTT),  Clubtoertochten 
(CTT), Clubritten (CR) en Besloten Clubritten (BCR). 

2. Het Jaarprogramma Toertochten wordt, op voorstel van de Toercommissie, door het bestuur 
van de vereniging vastgesteld. 

3. De Toercommissie bepaalt tijdens het samenstellen van het jaarprogramma per toertocht wie 
de voor deze tocht verantwoordelijke toerleider(s) is/zijn. De toerleider(s) heeft/hebben 
contact met de Coördinator Toertochten in het bestuur. 

4. Bij alle door TTC De Merel georganiseerde toertochten is van toepassing het door de NTFU 
opgestelde Toerfiets-Reglement, laatstelijk aangepast per 1 maart 2013. 

 
DEELNAME/INSCHRIJVING 

Artikel 3 
 

1. Aan Vrije-toerfietstochten en Clubtoertochten mogen zowel leden als niet-leden van bij de 
NTFU aangesloten verenigingen deelnemen. Niet-leden betalen een hoger inschrijfgeld. 

2. Voor leden van TTC De Merel is bij deelname aan deze toertochten het bij zich hebben van 
de ToerFietsKaart verplicht. Als men de kaart niet bij zich heeft, wordt een NTFU-
inschrijfkaart ingevuld en betaalt men het hogere tarief aan inschrijfgeld. 

3. Deelnemers zijn verplicht bij inschrijving alle kosten voor deelname te voldoen. Een 
deelnemer die middels een geldige ToerFietsKaart aantoont lid te zijn van een bij de NTFU 
aangesloten vereniging of een licentie/ledenkaart van de KNWU toont, heeft het recht deel te 
nemen tegen betaling van het inschrijfgeld waarvan het maximum jaarlijks door de Unieraad 
van de NTFU wordt vastgesteld. 

4. Overige deelnemers betalen minimaal € 1,- meer inschrijfgeld. 
5. De Toerleiders worden voor aanvang van het fietsseizoen door het bestuur van de vereniging 

in het bezit gesteld van een overzicht waarop de inschrijfgelden van de toertochten worden 
vermeld. 

6. Bij deelname aan CTT, CR en BCR tochten wordt het dragen van een goedgekeurde valhelm 
verplicht gesteld. 

7. Bij deelname aan Vrije-toerfietstochten wordt het dragen van een goedgekeurde valhelm ten 
sterktste aanbevolen. 

 
Artikel 4 
 

1. Aan Clubritten mogen alleen leden van TTC De Merel deelnemen. 
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2. Het is voor niet-leden mogelijk om onder voorwaarden deel te nemen aan een Clubrit. De 
deelnemer moet de intentie hebben om lid te worden van TTC De Merel; het deelnemen is 
om sfeer te proeven en om te kijken of het in een groep fietsen met TTC De Merel bevalt. 

3. Na drie deelnames is deelname voor niet-leden niet meer mogelijk, tenzij men lid wordt van 
TTC De Merel. 

4. Bij deelname aan Clubritten is het dragen van een goedgekeurde valhelm verplicht. 
 

Artikel 5 
 

1. De snelheid voor deelnemers aan toerfietsevenementen dient zich te verhouden met het 
gestelde in de Wegenverkeerswetgeving en het plaatselijke karakter en dient niet strijdig te zijn 
met het karakter van het toerfietsen. 

2. Een deelnemer die een toerfietsevenement reglementair heeft volbracht en direct daarna zijn 
NTFU-toerboekje aanbiedt, heeft recht op aantekening hierin. 

 
VOORBEREIDING TOERTOCHTEN 

Artikel 6 

1. De Coördinator Toertochten draagt zorg dat elke toerleider een "Taakomschrijving 
Toerleider" ontvangt. 

2. De Coördinator Toertochten in het bestuur overlegt uiterlijk twee weken voor het 
plaatsvinden van de toertocht met de toerleider of alle voorbereidingen hebben 
plaatsgevonden. Coördinator en toerleider bespreken welke zaken nog geregeld moeten 
worden, en wie dat doen of daarvoor ingeschakeld worden. 

 
Artikel 7 

1. De toerleider zorgt ervoor dat er afspraken zijn gemaakt met de locatie waar de start van de 
tocht plaatsvindt. 

2. De toerleider  zorgt ervoor dat er afspraken zijn gemaakt met locaties waar (eventueel) een 
rustpauze plaatsvindt. 

3. De toerleider zorgt ervoor dat er bij Vrije-toerfietstochten voldoende routebeschrijvingen 
aanwezig zijn. De routebeschrijving voldoet aan de uitgangspunten voor routebeschrijvingen 
die door de NTFU worden gehanteerd. De routebeschrijving bevat duidelijk herkenbare 
punten. Tevens bevat de routebeschrijving de adressen en telefoonnummers van de start- en 
finishplaats (alarmnummer van de vereniging) en van de controle- en/of stempelplaatsen. 
Ook worden de naam en het secretariaatsadres van de vereniging vermeld. 

4. De toerleider zorgt ervoor dat er bij Vrije-toerfietstochten en Clubtoertochten genoeg 
inschrijfkaarten aanwezig zijn.  

 
Artikel 8 

1. De toerleider zorgt ervoor dat er bij Clubtoertochten en bij Clubritten voorrijders worden 
aangesteld. De Toerleider kan zelf ook voorrijder zijn. 

2. De voorrijders hebben voldoende kennis van de verkeersbepalingen om een toerfietstocht 
goed te kunnen begeleiden. De toerleider wijst één van de voorrijders als leider, de 
toerfietsleider, aan. 

3. Voorrijders zijn deelnemers, tevens vertegenwoordigers van TTC De Merel, die het juiste 
tempo kunnen en moeten aangeven, en die belast zijn met de zorg voor de veiligheid van de 
deelnemers en andere weggebruikers. De minimum leeftijd voor voorrijders is 18 jaar. 

4. De tempobepalende voorrijders mogen door de deelnemers niet worden gepasseerd. 
 

Artikel 9 
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1. Het minimale aantal rustpauzes en de minimale duur ervan bedragen voor een toertocht van 
50 tot 150 kilometer: één rustpauze van 20 minuten; 150 tot 200 kilometer: twee rustpauzes 
van 30 minuten; 200 en meer: twee rustpauzes, waarvan tenminste één van minimaal 45 
minuten. De maximaal af te leggen afstand voor of na een rustpauze is 80 kilometer. 

 
VRIJE-TOERFIETSTOCHTEN 
 

Artikel 10 

1. De toerleider is minimaal een halfuur voor de gepubliceerde vroegste starttijd bij de 
startlocatie aanwezig. 

2. De toerleider of een door hem aangewezen persoon is in de startlocatie aanwezig tot het 
uiterste afmeldtijdstip.  

3. De toerleider is verantwoordelijk voor de inschrijving van alle deelnemers.  
4. De toerleider ziet er op toe dat de deelnemers inschrijfgeld betalen. 
5. Alle deelnemers aan de Vrije-toerfietstocht krijgen een routebeschrijving uitgereikt. 
 

Artikel 11 

1. De toerleider ziet er bij het afmelden op toe dat de inschrijfkaarten worden afgestempeld en 
eventueel het NTFU-toerboekje wordt afgetekend. 

2. De kopieën van de inschrijfkaarten worden ingeleverd bij de Coördinator Toertochten. 
3. De inschrijfgelden worden ingeleverd bij de penningmeester van de vereniging. 

 
CLUBTOERTOCHTEN 

 
Artikel 12 

1. De toerleider is minimaal een halfuur voor de gepubliceerde starttijd bij de startlocatie 
aanwezig. 

2. De toerleider is verantwoordelijk voor de inschrijving op inschrijfkaarten van alle gastrijders 
en het invullen van de presentielijst door Merelleden.   

3. De toerleider ziet er op toe dat de gastrijders inschrijfgeld betalen. 
4. De toerleider vertelt bij aanvang van de rit hoe de route globaal loopt en waar de rustplaats(en) 

is/zijn. 
5. De toerleider vertelt bij aanvang van de rit wie de voorrijders zijn.  
 

Artikel 13 

1. De toerleider ziet er bij het afmelden op toe dat de inschrijfkaarten worden afgestempeld en 
eventueel het NTFU-toerboekje wordt afgetekend. 

2. De kopieën van de inschrijfkaarten worden ingeleverd bij de Cördinator Toertochten. 
3. De inschrijfgelden worden ingeleverd bij de penningmeester van de vereniging. 

 
CLUBRITTEN 
 

Artikel 14 

1. De toerleider (voorrijder) is minimaal vijf minuten voor de gepubliceerde starttijd bij de 
startlocatie aanwezig. 

2. Niet-leden mogen maximaal drie keer meefietsen. Wil men vaker meefietsen, dan moet men 
lid worden van TTC De Merel. De toerleider dient dit in de gaten te houden. 

3. De toerleider vertelt bij aanvang van de rit hoe de route globaal loopt en waar de rustplaats(en) 
is/zijn. 

4. De toerleider vertelt bij aanvang van de rit wie de voorrijders zijn.  
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5. De toerleider ziet er bij het afmelden op toe dat eventueel het NTFU-toerboekje wordt 
afgetekend. 

 

CALAMITEITEN 

Artikel 15 

1. Bij ongevallen met aanmerkelijk persoonlijk letsel en/of materiële schade, ziet de toerleider er 
op toe dat alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen die in het belang zijn van de 
veiligheid van de deelnemers en andere weggebruikers en die het welslagen van de 
toerfietstocht bevorderen, zo nodig in afwijking van dit reglement. Tevens ziet zij er op toe 
dat alle noodzakelijke gegevens ter plaatse worden vastgelegd, zoals namen en adressen van 
betrokkenen en getuigen, de toedracht, de nummers van ToerFietsKaart (TFK) en 
verzekeringen, adressen van hulpverleners en de plaats waarheen eventuele slachtoffers en 
hun bezittingen zijn vervoerd. 

2. Bij ongevallen met aanmerkelijk persoonlijk letsel gaat de toerleider, indien mogelijk, mee 
naar het ziekenhuis. De toerleider wijst een van de deelnemers aan om de toertocht zo goed  
mogelijk te volbrengen. Dit kan de kortste route naar de afmeldplaats zijn. 

3. Bij ongevallen met aanmerkelijk persoonlijk letsel en/of materiële schade, licht de toerleider 
zo snel mogelijk de voor toertochten verantwoordelijke bestuurslid van de vereniging (de 
Coördinator Toertochten) in. Als het naar het oordeel van de Coördinator Toertochten nodig 
is, levert de toerfietsleiding een schriftelijk verslag van het gebeurde aan. 

 
EVALUATIE 
 

Artikel 16 

1. De Commissie Toertochten evalueert elk evenement, maar met name de Vrije-
toerfietstochten en Clubtoertochten, na afloop zo spoedig mogelijk. In ieder geval worden de 
aspecten van veiligheid en eventueel opgetreden ongevallen in deze evaluatie meegenomen. 
Daartoe wordt een risico-analyse opgesteld, welke als leidraad geldt voor de organisatie van 
het volgende evenement. 

2. De Coördinator Toertochten levert de N.A.W.-gegevens van deelnemers die geen lid zijn van 
TTC De Merel in bij de secretaris.   

 
ALGEMEEN 

Artikel 17 

1. Inzake alle handelingen waarin het Reglement Toerleiders niet voorziet, beslist het Algemeen 
Bestuur. 

 


