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WEEKBERICHT 18 - jaargang 15 – 11.06.2020 – Ivan De weirdt 
 

  Nieuwe start op zondag 5 juli... 
 
Deze week ben ik verlost van het vervelende juk rond mijn schouder, waardoor ik weer wat 
meer bewegingsruimte begin te krijgen. Weekbericht 16 en 17 zijn daardoor tussen mijn vingers 
weggeglipt en dus hervatten we met weekbericht 18. En we hebben meteen goed nieuws. “Blijf 
in uw kot” is ondertussen omgezet naar “Kom uit uw kot”. We mogen weer met meer fietsen 
vanaf 1 juli, én – niet onbelangrijk – ondertussen zijn de cafés weer open. Dus wordt het 
stilaan tijd om het stalen ros weer bij de hoorns te vatten om er op uit te trekken. Er resten dus 
nog drie inrijweken om de competitie wat aan te scherpen en om alles weer op de rails te 
krijgen voor onze verschillende groepen. Op zondag 5 juli hernemen we dan de groepsritten 
vanuit De Ceder. Er zullen tot en met zondag 18 oktober nog 16 ritten worden afgewerkt.  
Veel succes, veel fietsplezier, fiets wijs en hou jullie aan de regels, maar vooral... hou jullie 
gezond!     
 

  Rijden in Coronatijden... 
  

Fietsen behoort tot de sportactiviteiten zonder fysiek contact en volgens de gegevens van 
'Cycling Vlaanderen' kan het op volgende manier... 

 

 Vanaf 8 juni tot 30 juni: groepen van 20 personen met meerderjarige begeleider, trainer of 
toezichter. Volgwagens zijn toegelaten. 

 Verplaatsing naar leuke fietsplaatsen zijn toegelaten. 
 Vanaf 1 juli: groepen van 50 personen met meerderjarige begeleider, trainer of toezichter.  
 Vanaf 8 juni: wedstrijden zonder publiek met maximaal 20. 
 Vanaf 1 juli: wedstrijden met maximaal 50 en 200 personen publiek: met naleving van een 

vast te leggen protocol door de minister. 
Hou het veilig, neem de nodige voorzorgsmaatregelen! 

 

  Clubinfo… 

  

* Gezien de nieuwe versoepelingen vanaf 1 juli leek het logisch om vanaf zondag 5 juli de 
groepsritten weer op te starten. Dat wordt dan de 3e rit van het seizoen en er zal worden gereden 
tot zondag 18 oktober. Op die manier komen we aan 18 ritten in totaal dit seizoen. 

 

* Voor de terugbetaling van de kledij zullen het aantal te rijden ritten worden gehalveerd ten 
opzichte van wat in het reglement staat om toch de maximale terugbetaling te kunnen 
bekomen.  Het minimum blijft wel op 5 ritten.  

Dit betekent dat wie 10 ritten gereden heeft 40 EUR terugkrijgt, 9 ritten = 36 EUR,  

8 ritten = 32 EUR, 7 ritten = 28 EUR, 6 ritten = 24 EUR en 5 ritten komen op 20 EUR..  

 

* Hierbij geven we ook al mee dat de gezinsfietstocht van 15 augustus wordt afgevoerd, zodat 
jullie deze feestdag dit jaar een andere invulling kunnen geven. 
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  RITTENPLANNERS gevraagd! 

 

* Er dient dus tegen ten laatste 1 juli een nieuw rittenprogramma te worden gemaakt voor de 
vakantiemaanden juli en augustus. De rittenplanners mogen dus opnieuw in gang schieten 
zodat we aan de verschillende groepen een gevarieerd fietsprogramma kunnen aanbieden. 

 

* Jo zal door de afwezigheid van Ivan een beetje het voortouw nemen bij de C-groep, maar   
vraagt uitdrukkelijke hulp van andere C-rijders om hem bij te staan. Vooral rittenplanners 
dienen zich aan te melden, maar hij hoopt ook een paar wegkapiteins en koprijders te vinden 
om alles in goede banen te leiden. Kom op C-rijders, doe een efforke! 

 

* Maar ook rittenplanners voor de andere groepen zijn zeker welkom….  
       Info doorgeven johan.de.weirdt@skynet.be 

 

 
 

  Wist je dat… 

 

… de eerste dinsdagrijder al meteen deze week werd gespot in De Wachtzaal?  
       't Zal je ('t)Kindt maar wezen! 

 

… Erwin Ballière op eigenwijze manier zijn ronde rond Vlaanderen heeft gereden tijdens de 
lockdown? Een ritje van 402 km met 1289 hoogtemeters waarbij hij 14u40 op de fiets zat. Zot 
zijn doe geen zere! Een idee voor een zondagritje bij de A’s ? 
 

  Coron-airkes… 

 

* Afgelopen zondag ging de 'Walk of Shame' door in de straten van Brussel.  
      Maar van afstandsregels trok men zich geen FLOYD aan. 

* Ze liepen er veel te dicht tegen elkaar; in Brusselse termen zou men zeggen:  
     “Ze stonden veel te CLOSE.” 

* Winkels plunderen, straten en eigendommen vandaliseren, politie aanvallen...  
       man, man, man, wat voor ras-is-me dat! 

 

  Uitsmijter van de week... 
 

Hoe we het in De Ceder gaan regelen 

na de rit moet nog worden bekeken, 

maar er zijn mogelijkheden zat... 


