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WEEKBERICHT 15 - jaargang 15 – 20.05.2020 

 

 Fietsen in grote groepen geen goed idee… 

Normaliter stonden we met Hemelvaart voor een verlengd weekend met mogelijkheid tot vier dagen 
fietsplezier. Zo'n vaart zal het dus niet lopen. Remember Corona! Vanaf deze week zouden we in principe 
weer met groepen van 20 personen op pad mogen, maar dat lijkt geen goed idee. Redenen genoeg 
daarvoor: verantwoordelijkheid, veiligheid, voorzorgsmaatregelen, afstandsregels, … en dergelijke meer. 
Laat ons nog een tijdje doorgaan zoals we bezig zijn en nog even de kat uit de boom kijken.  
 

  Clubinfo…  

Vanaf deze week is het in principe weer mogelijk om in clubverband te rijden met maximum 20 personen. 
GEEN vriendengroepen ter verduidelijking! Dit onder het toeziend oog van een verantwoordelijke 
begeleider (trainer/wegkapitein). Vooral dit laatste is een belangrijk gegeven in de heropstart voor 
wielertoeristenclubs.  
 

Cycling Vlaanderen stelde een begeleidende gids samen en infofiches voor de heropstart van trainingen 
en groepsritten. Hieronder de zeer interessante link... 

https://cycling.vlaanderen/magazine/nieuws/begeleidende-gids-heropstart-clubtrainingen  

We lichten graag een aantal belangrijke gegevens uit de begeleidende gids, bestemd voor de organisatie 
van groepsritten van recreatieve clubs. 

 

 De groep mag bestaan uit maximaal 20 leden, maar Cycling Vlaanderen raadt aan om in 
kleinere groepen opnieuw de weg op te gaan, kwestie van de veiligheid beter te garanderen. 

 Je dient de social distance van 1,5 meter zijdelings en voor/achter te behouden en je mag hierbij 
de andere weggebruikers niet hinderen. 

 Ten allen tijde dient een trainer, initiator of wegkapitein aanwezig te zijn.  
Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid van de groep. 

 In functie van het bestrijden van het virus is het belangrijk dat één contactpersoon binnen de 
club gekend is om te kunnen contacteren bij besmetting. 

 Bij iedere groepsrit is het belangrijk om een aanwezigheidslijst te houden. Bij besmetting kan 
gemakkelijk aangegeven worden wie aanwezig was tijdens de groepsrit. Hier zou door contact 
tracers kunnen naar gevraagd worden.  

 Beperk het aantal aanwezigen bij de samenkomst vòòr de rit en respecteer ten allen tijde de 1,5 
meter afstand. Blijf zoveel mogelijk buiten. Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden.   

 Was je handen voor je vertrekt naar de groepsrit. 

 Spuwen en snot wegblazen is niet toegestaan en is sowieso nooit hoffelijk. Voorzie een aantal 
papieren zakdoeken om tijdens de groepsrit te gebruiken. Je houdt die uiteraard bij en gooit die 
pas thuis weg in een afgesloten vuilnisbak. 

 Ga onmiddellijk na de rit naar huis !!!  

 

  Woordspelingen… 

 In Rusland mogen nog altijd slechts drie Russen in één auto. Anders krijg je vierrussen. 

 En mijn vakantie naar het Caribisch gebied ook niet. 'k Ga er niet te zwaar Antillen. 

 

    Het weekbericht wordt enkele weken  

        op pauze geplaatst tot IVAN  

        terug wat gerevalideerd is… 

 

Een schouderoperatie houdt 
hem even van de fiets 

en van zijn klavier …. 


