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WEEKBERICHT 6 - jaargang 15 – 18.03.2020 

 

  Ga fietsen, maar NIET in groep! 

 
Ook in deze moeilijke tijden willen we graag doorgaan met ons “weekbericht”.                 
Op die manier houden we nog een beetje contact met mekaar, en op die manier geldt er 
zelfs geen regel van anderhalve meter. Waarvoor sociale media al niet goed voor zijn! 
Vandaag is de uitspraak “blijf in uw kot” het item dat van toepassing is.  
Gelukkig hebben ze ons geen algehele lockdown opgelegd en mogen we nog buiten om 
te fietsen. In groep is verboden (= met 3 personen), maar met 1 vriend(in) of met je 
gezin (op voorwaarde dat je onder 1 dak leeft) is toegelaten. Je vriend moet ook niet op 
de opgelegde 1,5 meter achter je rijden. Maar gebruik ten allen tijde uw gezond verstand 
en probeer toch enige afstand te houden. Respecteer ten aanzien van andere sporters de 
social distance van 1,5 meter, ook bij het inhalen. Jullie hoeven je dus zeker niet op te 
sluiten. Temeer... Fitte mensen zijn gezonde(re) mensen!  
 
https://cycling.vlaanderen/magazine/nieuws/coronavirus-covid19-update   

 

  Clubinfo… 

 

Fietsritjes... 

Het is dus niet langer toegelaten om zich met meer dan twee personen te verplaatsen. 
Niet te voet, niet met de fiets, niet in de wagen. Nogmaals, met uitzondering dus van 
mensen die in hetzelfde gezin of onder hetzelfde dak wonen. De politie zal hierop strikt 
toezien en de boetes voor overtredingen kunnen hoog oplopen!!! 
https://www.politie.be/5911/nieuws/wij-waken-over-strikte-naleving-samenscholingsverbod  

https://www.deinze.be/Corona  
Misschien van de gelegenheid gebruik maken om jullie aan te sporen om dus alleen te 
gaan fietsen én van de gelegenheid gebruik maken om nieuwe wegen te verkennen en 
op zoek gaan naar nieuwe ritjes voor in de toekomst. Nu er tijd en ruimte is kan 
iedereen dus rittenplanner worden en ritjes aanbrengen voor later. Het nuttige aan het 
aangename koppelen noemen ze dat en als club kunnen we daar in de toekomst alleen 
maar blij om zijn. 

 

  Voordelen Cycling Vlaanderen uitgelicht… 

 

Tegemoetkoming mutualiteit... 

We herhalen hier graag nog eens dat je ook een groot deel of zelfs de volledige kostprijs 
van je vergunning jaarlijks terug kunt betaald krijgen via de mutualiteit. Van zodra jouw 
vergunning in orde is, kun je via jouw persoonlijke login op de website van Cycling 
Vlaanderen een attest voor je mutualiteit downloaden en meteen opsturen. Het bedrag 
dat terugbetaal wordt verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Bovendien zijn er soms 
zelfs regionale verschillen. Meer info hierover op: 
 https://cycling.vlaanderen/recreatie/lidmaatschap/tegemoetkoming-mutualiteit  
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  Wist je (Corona) datjes… 

 

* Weet je wat ik van de mensen denk die aan het hamsteren slaan en met overvolle 
winkelkarren WC-papier naar huis gaan? Dat ze met bescheten commissies bezig zijn! 

* Wist je dat ook een aantal politieke kopstukken besmet zijn met het Coronavirus?                     
Van alsmaar hun eigen woorden en beloftes weer in te slikken. 

* Het is trouwens aangeraden om nu op zondag speciaal 10 kilometer meer te rijden (of 
een heel stuk trager) als je erop uittrekt voor een fietstocht. Kwestie dat onze vrouwen 
niet te weten komen wanneer we anders echt terug zijn van onze zondagrit! 

 

  Uit het (Corona) leven gegrepen… 

 

Ik ging gisteren inkopen doen in de Colruyt. Stond er daar een man tussen de rekken 
met een overvolle kar WC-papier en daarbovenop nog zeker vier, vijf pakken in zijn 
handen. Ik heb hem vriendelijk meegedeeld dat hamsteren nergens voor nodig was.                  
Hij keek mij vriendelijk aan en reageerde niet. Ik heb hem daarop de huid vol 
gescholden en gezegd dat hij een egoïst was en op die manier alleen maar massahysterie 
in de hand werkte. Ook daarop bleef hij uiterst kalm en was niet uit zijn lood geslagen. 
Eenmaal ik uitgeraasd ben sprak hij me vriendelijk aan en zei:  

“En mag ik nu verder gaan met de rekken aan te vullen?” 

 

  Uitsmijter van de week... 

  

Nu alle wielerwedstrijden afgelast zijn kunnen we misschien eens achterom kijken in 
het verleden. Naar 1969 bijvoorbeeld, het jaar waarin Walter Godefroot een 
legendarische Parijs-Roubaix won.  

 
    https://www.facebook.com/166628036705653/videos/495033537654/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


