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WEEKBERICHT 14 - jaargang 15 – 13.05.2020 

 

  13 maart > 13 mei... twee maanden in een mensenleven... 

 
Na 2 maanden van “lockdown” zijn de winkels weer open en kan het gewone leven zo heel 
zoetjesaan zijn gangetje gaan. Alhoewel, zoetjesaan... er waren er die al vroeg in “Action” 
schoten maandag om er als eerste bij te zijn. BeHa-lve diegenen die zonder ondergoed kwamen 
te zitten waren er al veel die gewoon gingen funshoppen. Van hun eigen kot naar het... paskot! 
Anderen wilden gewoon zo vlug mogelijk gaan Brico-leren en gingen in de rij gaan staan voor 
de Ikea's hier ten lande. Prima(rk) allemaal, maar toch enigszins ZORG-wekkend! 
 
En gisteren vernamen we plots dat ook wij vanaf maandag weer in “action” zouden mogen 
schieten en in groep terug de baan op mogen, mét coach of verantwoordelijke begeleider!                         
Maar dit  onder de gekende corona-condities, zoals de 1,5 meter regel! Is dat dan wel veilig op 
de openbare weg? Heeft dit dan wel zin als we niet in het wiel mogen rijden?  
 
We denken dat het beter is nog even de kat uit de boom kijken en wachten op betere 
omstandigheden om hier aan te beginnen. Trouwens wie gaat hiervoor de verantwoordelijkheid 
op zich willen nemen als wegkapitein? Ik denk dat we best ons gezond verstand gebruiken en 
nog een tijdje verder gaan onder het motto: “Ik Ben Wey(t)s en ik fiets alleen!” Op die manier 
blijf je zeker fit en gezond!! 
 

  Clubinfo…  

 Laatste fietsupdate... 
Vanaf maandag 18 mei is het dus opnieuw toegelaten om in groep te fietsen (onder voorbehoud 
van het ministerieel besluit dat nog zou kunnen afwijken). Dit onder volgende voorwaarden: 

- Enkel in clubverband (geen vriendengroepen) 

- Maximum 20 personen 

- Met een trainer of wegkapitein 

- Houd afstand (social distancing) en gebruik je gezond verstand. 

https://cycling.vlaanderen/magazine/nieuws/coronavirus-covid19-update  

 

Wegkapitein aanstellen... 
Misschien van de gelegenheid gebruik maken om de verantwoordelijkheid van de wegkapiteins 
even van dichterbij toe te lichten. 

Taken... 
° zorgen voor goed verloop fietstocht 

° mogen dwarsverkeer stilleggen aan kruispunt zonder verkeerslichten 

° zorgen voor goede communicatie binnen de groep 

° houden de groep samen door voor- en achteraan te rijden 

Voorwaarden... 

° minstens 21 jaar zijn 

° hoeven geen opleiding te volgen 

° dragen band aan de linkerarm met nationale driekleur  

   en het woord 'wegkapitein' in zwarte letters op de gele streep 

° gebruiken een wit rond verkeersbord met rode rand om het dwarsverkeer te doen stoppen 

° hoeven geen fluohesje te dragen, wel aanbevolen 
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  Wist je dat… 

 

… Ria vorige maand meer dan 5000 km bijeen heeft gefietst? Daarmee is ze toch wel flink op 
weg om club kampioen te worden dit jaar. Allez, virtueel toch! 

…  en wieltjeszuigen op anderhalve meter een nieuw begrip gaat worden? Dat velen al maar 
beginnen oefenen... 

… en dat er ook al werk wordt gemaakt van de nieuwe uitrusting voor volgend jaar? In het 
basispakket zal alleszins een bijpassend mondmasker voorzien worden! 
 

 

  Het is niet grappig… 

 

 Als een cardioloog zegt: “Hier klopt iets niet!” 

 Als een kampeerwinkel de tent moet sluiten. 

 Iemand na een allergietest vragen of hij al uitslag heeft.  

 Een timmerman met plankenkoorts. 

 Een exporteur die niks uitvoert.  

 Een voetballer zonder doel in zijn leven. 

 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

      
Zomer 2020 in Bredene.  

  


