WVT
TOERREGLEMENT 2012
HET SEIZOEN LOOPT VAN 25‐3 T/M 14‐10 2012

We beginnen en eindigen met een verrassingstocht .
We rijden op 2 verschillende dagen , en wel op zaterdag en zondag, om zover het totaal aantal
dagen het grootste aantal kilometers af te leggen , en daardoor Toerkampioen van onze vereniging
te worden . Vertrektijden:
Zaterdag 13.00 uur op de Hoofdstraat 82.
Zondag 9.00 uur bij de rotonde of , als in het toerschema anders vermeld staat i v m Toertochten,
elders.
Op zaterdag en zondag worden niet dezelfde afstanden en snelheden gereden .Op zondag rijden we
tussen de 50 en 65 km met een gemiddelde van 28 à 29 km per uur waar we ons vanzelfsprekend
aan houden .We proberen op zondag één keer per maand een langere tocht te doen .
Op zaterdag wordt de afstand ,richting en snelheid door de aanwezigen zelf bepaald .We denken hier
aan ± 85 km en een gemiddelde van 31 à 32 km lijkt ons dan al heel wat om thuis te brengen .
Het is verplicht om een helm te dragen in verband met de verzekering en veiligheid .
Op de zondag van het TERHEIJDENSKAMPIOENSCHAP en de BWF‐ronde is het geen toeren. Op
zaterdag toeren we wel ,dit in verband met verkeersregelaars of helpen in de organisatie op zondag.
Bij regen op het moment van vertrek is het geen toeren . Iedereen die dan toch rijdt doet dit op
eigen initiatief . Maar deze kilometers tellen niet mee voor het toerklassement .
Het Toerkampioenschap wordt bepaald door het meest gereden aantal km. over beide dagen en de
door de toercommissie uitgeschreven toertochten elders in het land. De winnaar hiervan krijgt naast
een huldiging en aandenken ook een jaar lang de wisseltrofee in zijn bezit .
Indien er onderweg iemand stukken krijgt of onwel wordt is het vanzelfsprekend dat we stoppen en
elkaar helpen en indien nodig naar huis begeleiden .
De dag Limburg is uiteraard met eigen vervoer maar gaat ons wel een BERGKONING opleveren ,alle
aanwezigen kiezen ter plaatse de beste klimmer van die dag .
De toercommissie zal voor het goede verloop van de geplande activiteiten zo veel mogelijk op beide
dagen aanwezig zijn . Als er door omstandigheden niemand van de commissie is gaan we er vanuit
dat de aanwezigen zelf of de WEGKAPTEIN van dienst zorgen dat de gereden kilometers en de

aanwezigen doorgegeven worden aan Fer Rompa die de stand bijhoudt . In de vakantieperiode
doen we een extra beroep op jullie om het goed door te geven .
Daar waar dit reglement niet tot de gewenste duidelijkheid leidt, beslist de toercommissie of het op
dat moment aanwezige commissielid. Als er echter geen commissielid aanwezig is, beslist de
WEGKAPTEIN van dienst .
Wijzigingen of veranderingen zullen tijdig op de verenigingswebsite worden aangegeven in
hetgastenboek of op de startpagina
De agenda wordt op de site gepubliceerd. Van dit programma zal niet worden afgeweken. Wel wil
de commissie proberen om de Traaie classic terug op de kalender te krijgen .
Dit reglement is op basis van een proefjaar. In de ledenvergadering willen wij dit reglement en ons
functioneren ter discussie stellen door middel van een grondige evaluatie . Waarna het bijgesteld
kan worden voor het volgende jaar .
Onder de WEGKAPTIEN VAN DIENST verstaan we , diegene die zich geroepen voelt om die dag het
toeren te leiden .

DE TOERCOMMISSIE

SPONSORS TOEREN ,
1 BOUWMAN TWEEWIELERS

TERHEIJDEN

2 van MOURIK SCHILDERWERKEN

BREDA

3 van NISPEN TWEEWIELERS

BREDA

4 BEAT YOURSELF SPINNING STUDIO

BREDA

5

N.I.O.H

6

N.I.O.H

DENK AAN ONZE SPONSORS ALS U IETS NODIG HEEFT .

