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550 Supporters van Schoon
NTFU start samenwerking met Nederland Schoon

Vandaag gaven wielersportbond NTFU en Stichting Nederland Schoon bij de Jan Janssen Classic het
startschot voor hun samenwerking. De NTFU en de 550 aangesloten verenigingen en stichtingen
gaan zich hard maken om zwerfafval bij de ruim 3.000 NTFU-toertochten per jaar te voorkomen.
De NTFU biedt in samenwerking met Nederland Schoon kosteloos een pakket aan verenigingen om
deelnemers te stimuleren hun afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien. “Ik verwacht dat de
pakketten gretig aftrek zullen vinden. We stimuleren onze clubs en 54.000 leden al langer om
zwerfafval te voorkomen en met succes,” legt Ben de Weerd van de NTFU uit. “We maken het clubs
nu makkelijker met een kant en klaar pakket en communicatiemiddelen om de deelnemers aan hun
tocht te motiveren geen afval te laten slingeren. Het pakket sluit mooi aan bij de landelijke campagne
Supporter van Schoon. Dat maakt de boodschap heel herkenbaar voor de fietsers die mee komen
doen aan een tocht.”
De Jan Janssen Classic is één van de paradepaardjes van de NTFU. De tocht heeft een 3-sterren
kwalificatie en mag zich daarom een Klassieker noemen. Die kwalificatie hebben ze verdiend door te
voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de NTFU daaraan stelt. “Wij besteden al veel aandacht
aan het voorkomen van zwerfafval. Bij het uitreiken van eten en drinken onderweg worden halve
bananen uitgedeeld, zodat deelnemers ze ter plekke consumeren en de schil in een afvalbak gooien.
Anders zou zo’n bananenschil onderweg langs de kant van de weg kunnen belanden. Daarnaast is er
een flyerverbod en worden alle verzorgingsposten tijdens de tocht schoon gehouden en na afloop
schoon opgeleverd,” vertelt Herman Winkels, voorzitter van organiserende vereniging Toerclub
Wageningen.
“Dit is een goed voorbeeld van de inspanningen die de organisatie van de Jan Janssen Classic en met
hen vele NTFU-verenigingen al doen om hun tocht schoon te organiseren,” aldus Henk Klein
Teeselink van Nederland Schoon. “We helpen deze verenigingen graag om hun deelnemers te
motiveren bewust met afval om te gaan en stellen daarom samen met de NTFU pakketten ter
beschikking om de deelnemers te inspireren en te stimuleren.”
Om de samenwerking tussen de NTFU en Nederland Schoon te beklinken fietsen Henk Klein
Teeselink en Ben de Weerd vandaag samen een van de mooie routes van de Jan Janssen Classic. Het
startschot waarmee zij hun tocht beginnen staat symbool voor de start van een mooie samenwerking
waarin de NTFU en haar verenigingen zich hard maken voor een Schoon Nederland.
www.ntfu.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolijn Caderius van Veen, communicatie
adviseur NTFU, via ccaderius@ntfu.nl of 0318-58 13 00.
Wielersportbond NTFU behartigt de belangen van de sportieve racefietser, de mountainbiker en de
recreatieve fietser. De NTFU zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. De ruim
54.000 fietsers, die via een vereniging of individueel verbonden zijn met de NTFU, profiteren van de
activiteiten die NTFU-verenigingen organiseren, zoals toertochten, clinics en trainingen. De NTFU
ondersteunt deze verenigingen door het bieden van specialistische en praktische informatie.
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