
 

  
 
Tochtreglement 6e Varsseveldse wandeltocht 6 maart 2022 
 
Algemeen: 
Als organiserende vereniging vragen wij u om zich aan de volgende uitgangspunten te houden: 
1.         Gebruik steeds je gezonde verstand; 
2.         Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk; 
3.         Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers; 
4.         Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen; 
5.         Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter  
            afstand; 
6.         Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,  
            hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts; 
7.         Volg steeds de aanwijzingen op van de vrijwilligers/functionarissen van het Varssevelds  
            Mannenkoor,  herkenbaar aan geel-groene hesjes. 
 
Inschrijven: 
Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau vragen wij u om u bij voorkeur aan te melden door 
middel van voorinschrijving en betaling via de website. Op deze manier kunnen wij coronaproof 
werken. Door de inschrijving verklaart u dat u zich zult houden aan het door de het Varssevelds 
Mannenkoor opgestelde protocol voor dit wandelevenement. 
Indien het evenement om welke reden dan ook wordt afgelast hebt u recht op restitutie van het 
inschrijfbedrag onder aftrek van € 0,50 verwerkingskosten. 
 
Parkeren: 
Volg de aanwijzingen op van de parkeerwachten en vermijd contact met andere wandelaars.  
 
Startbureau: 
1.         Op aanwijzing van een medewerker van de organisatie wordt u toegelaten tot de startlocatie. 
2.         Wacht buiten op 1,5 meter afstand totdat u van de  functionaris toestemming krijgt om de  
            startlocatie te betreden 
3.         Desinfecteer uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. De organisatie, stelt  
            hiervoor middelen ter beschikking; 
4.         Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving en het laten  
            scannen van uw inschrijving. U dient deze bevestiging van uw voorinschrijving te printen om  
            deze te laten scannen door onze medewerkers; 
5.         Neem binnen in de startlocatie en buiten op het ‘terras’ de geldende horeca-richtlijnen in acht  
            (zoals de 1,5 meter afstand bewaren) en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige  
            (horeca)medewerkers. 
6.         Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen; 
7.         Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 15 minuten na aankomst. 
8.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige functionaris, herkenbaar aan hesjes of     
            Badges. 
   
 
Onderweg: 
Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.  
Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt. 
Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt gepasseerd. 
 
 



Rustlocaties: 
Uitgangspunten: 
1.         Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand; 
2.         Was uw handen voordat u een bestelling plaatst. De organisatie  stelt hiervoor de middelen  
            beschikbaar; 
3.         Neem bij de rustlocatie de geldende horeca-richtlijnen in acht (zoals de 1,5 meter afstand  
            bewaren) en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige (horeca)medewerkers. 
4.         Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de rustlocatie; 
5.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige functionaris, herkenbaar aan hesjes of badges; 
6.         Indien u wenst te zitten, gebruik dan één van de beperkt aanwezige stoelen en houd 1,5 meter  
            afstand. 
 
Toiletten: 
1.         Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand; 
2.         Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. De organisatie stelt hiervoor de middelen  
            beschikbaar 
3.         Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt; 
4.         Was uw handen voordat u verder gaat met uw wandeling. De organisatie stelt hiervoor  
            middelen beschikbaar; 
5.         Het toilet op de startlocatie dient benaderd te worden volgens de ter plaats aangegeven  
            aanwijzingen. Neem daarbij zoveel mogelijk het eenrichtingverkeer in acht. 
 
Finish: 
Afmelding bij de finish is niet verplicht. Het inschrijfbureau blijft tot 16.00 uur bezet voor uw eventuele 
vragen of opmerkingen. 
Daarbij dient u ook de voornoemde regels in acht te nemen. De organisatie zal daarbij zoveel mogelijk 
‘sturen’. 
 
 
 


