
          

 

Corona-proof plan en programma Tour de Lique 2020 – Start: De Groene 
Afslag, Laren 

 
Organisatie: 

Jair Eckmeyer  

in samenwerking met Health Foundation Limburg – Kinder onderzoekfonds Limburg 
Contactpersonen:  

Caro Theunisz, M: c.theunisz@hfl.nl, T: 06-41813866 &  

Jair Eckmeyer, M: jair74@hotmail.com, T: 06-20937507 
 

Algemene gegevens 
Datum:   zondag 27 september 2020 

Tijden:   8:45 – 16:30 

Start en finish: De Groene Afslag, Laren 
 

Het evenement Tour de Lique betreft een sponsorfietstocht voor onderzoek naar 
hersenschade bij vroeggeboorte. De tour is bestaat uit drie verschillende routes door 

het Gooi. Het evenement zal buiten plaatsvinden. Alle deelnemers schrijven zich 

voorafgaand aan het evenement online in en betalen ook online. Het aantal 
deelnemers aan deze Tour is 88 (uiteraard onder voorbehoud van afzeggingen). 

 
Deelnemers 

De deelnemers schrijven zich in met hun e-mail adres voorafgaand aan het 

evenement, dit betekent dat we de contactgegevens van alle deelnemers hebben en 
ze te herleiden zijn (in verband met het contact onderzoek van de GGD). Er zal geen 

risicovolle doelgroep deelnemen of het evenement bezoeken. De deelnemers zijn 

interregionaal. 
Alle deelnemers worden erop gewezen niet later of vroeger dan hun eigen tijdslot te 

arriveren en ten allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
 

Entree 

Er zal desinfecterende handgel klaarstaan bij de Groene Afslag (startpunt van de 
tocht), evenals op elke rustplaats onderweg. Tevens zullen alle rustplaatsen buiten 

zijn. Wij sturen een e-mail naar de deelnemers met het dringend verzoek om thuis te 
blijven bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts, of andere klachten. 

Eveneens zullen wij de deelnemers voorafgaand aan het evenement via e-mail 

informeren over de corona richtlijnen. Wij hanteren de maatregelen van het RIVM, 
mochten er wijzigingen in de maatregelen plaatsvinden dan houden wij ons daar 

uiteraard aan. 

Het maximumaantal gelijktijdige bezoekers zal tot een minimum worden gehouden, 
omdat we met tijdsloten gaan werken.   

 
Programma 

Onderstaand een programma van Tour de Lique 2020.  

Er zijn drie verschillende tijdsloten voor de ontvangst. Het aantal deelnemers in een 
tijdslot zal maximaal 30 personen zijn. De ontvangst, welkomstwoord en de start van 

de Tour vinden allemaal buiten plaats, waardoor de 1,5 meter maatregel gehandhaafd 
blijft. 
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Programma Zondag 27.09.2020 9.00-16.30 uur 

160km (5 deelnemers) en 120km(zonder team) (23 deelnemers): 
8.45 uur 

Ontvangst deelnemers van 160km en 120km(zonder team) 

8.45-9.10 uur 
Startnummers ophalen, klaarmaken voor vertrek 

9.10-9.20 uur 

Welkomstwoord door organisator Jair Eckmeyer en arts/onderzoeker Tim Wolfs 
9.20 uur 

Vertrek "de Extreme Utrechtse Heuvelrug" (160km) 
9.25 uur 

Vertrek " Drie Steden Tour" (120km zonder team) 

ca.14.00 uur    
Finish route 120km(zonder team) 

ca. 15.00 uur 
Finish route 160km 

 

Programma Zondag 27.09.2020 9.00-16.30 uur 
120km(met team) (26 deelnemers): 

9.00 uur 
Ontvangst deelnemers 120km(met team) 

9.00-9.20 uur 

Startnummers ophalen, klaarmaken voor vertrek 
9.20-9.30 uur 

Welkomstwoord door organisator Jair Eckmeyer en arts/onderzoeker Tim Wolfs 

9.35 uur 
Vertrek " Drie Steden Tour" (120km met team) 

ca.14.00 uur    
Finish route 120km(met team) 

 

Programma Zondag 27.09.2020 9.15-16.30 uur 
60km (25 deelnemers) en 20km (5 deelnemers): 

9.15 uur 
Deuren open voor de routes van 60km en 20km 

9.15-9.35 uur 

Startnummers ophalen, klaarmaken voor vertrek 
9.35-9.45 uur 

Welkomstwoord door organisator Jair Eckmeyer en arts/onderzoeker Tim Wolfs 

9.45 uur 
Vertrek "Rondje Gooimeer" (60km) 

9.55 uur 
Vertrek "Rondje Gooi" (20km) 

ca. 11.00 uur 

Finish route 20km 
ca. 13.00 uur 

Finish route 60km 
 



 

Tocht: verscheidene rustplaatsen waar de deelnemers voorzien zullen zijn van 
desinfecterende handgel en sanitaire voorzieningen 

16:30: Einde evenement 
 

*De inschrijving, het welkomstwoord en de start van de tocht zijn allemaal op 

verspreide locaties bij de Groene Afslag. 
 

Routes 

De Routes van de vier verschillende tochten zijn te vinden via de volgende link:  
https://tourdelique.actiekinderonderzoekfondslimburg.nl/project/tour-de-lique-

2020/tab-details-drie-routes 
 

Alle gemeentes waar de Tour doorheen fietst zijn geïnformeerd over deze 

sponsorfietstocht. 
 

Contactpersoon en aanspreekpunt namens Kinder onderzoekfonds Limburg: 
Caro Theunisz 

M: c.theunisz@hfl.nl 

T: 06-41813866 
 

Jair Eckmeyer 
M: Jair74@hotmail.com 

T: 06-20937507 
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