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WEEKBERICHT 20 - jaargang 15 – 24.06.2020 

 

n  Op naar zondag 5 juli... 

 
Tijdens de coronacrisis bleef het heel stil op Europees Vlak. Ieder land mocht zijn plan 
trekken. Grenzen open of grenzen toe, lockup of lockdown, winkel(h)ier of winkel daar. 
Geen eensgezind Europees standpunt. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Het 
Europees Parlement heeft beslist en alle lidstaten unaniem aanbevolen om... Zwarte Piet 
af te schaffen. Man, man, man en dat terwijl het juist daar zwart ziet van de 
zakkenvullers, maar dan niet met snoep! Of zien jullie daar de zwarte humor van in? 
Moeten alle foto's, schilderijen en beelden van Eddy Merckx dan ook verbannen 
worden, want dat was pas een kannibaal! Wit van woede zou je ervan worden.  
Maar ondertussen werden ook de versoepelingsmaatregelen bekendgemaakt die vanaf 1 
juli van kracht gaan. De bubbels mogen vergroot worden van 10 naar 15 flessen, euh 
excuseer  personen, en de fietsgroepen mogen uitgebreid worden naar 50 man. We 
kunnen er vanaf volgende week dus weer vol tegenaan gaan in clubverband. Temeer we 
ook weer van onze theater mogen maken en cinema spelen. De maskers mogen dus af! 
En we kunnen ook weer het zwembad van de Palaestra induiken, maar nog niet het... 
ballenbad van Delhaize. Dat blijft vooralsnog gesloten. Het kind in ons zal hier dus nog 
wat geduld moeten oefenen. 
 
  

n  Update Cycling Vlaanderen… 

 
We komen stilaan dichter bij het leven zoals het was voor de corona-uitbraak. Ook voor 
ons als federatie en fietsliefhebbers een hele opluchting. Via deze weg delen we graag 
enkele versoepelingen mee die vanaf 1 juli intreden. 
Opgelet... hou steeds de veiligheidsmaatregelen in het achterhoofd. Enkel zo kunnen we 
een verdere verspreiding van het virus tegengaan. 
 
° Vanaf 1 juli wordt een sportbubbel van 50 personen toegelaten. Je mag dus je 
fietsgroepen gaan uitbreiden van 20 personen naar 50 personen. Bovendien moet 
tijdens het fietsen de social distancing niet meer gegarandeerd worden. 
 
° Vanaf 1 juli is er ook groen licht om een voorzichtige heropstart van recreatieve 
fietstochten toe te laten. Uiteraard kan de organisatie van een fietstocht niet verlopen 
zoals voorheen. De algemeen te volgen maatregelen probeerden we te vertalen naar 
praktische tips om een fietstocht te organiseren. Ons draaiboek kun je downloaden via 
onderstaande link. 
 
https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/200622_DRAAIBOEK_CLUBS_
RECREA_CORONA.pdf  
 
 
 



                   

  

WTC Walter Godefroot vzw, Casselrijlaan 22, 9800 Deinze                    Licentie WBV: 72006007   

Rekeningnr: BE52 0015 4672 4109 (GEBABEBB)                        http://www.wtcwaltergodefroot.be 

 

 
 

n  Clubinfo… 

 

  

Rittenprogramma... 

Volgende week hopen we een zo compleet mogelijk rittenprogramma mee te geven voor 
de vakantiemaand juli.  

 

We zullen dan ook wat meer info geven omtrent de start in De Ceder en de manier 
waarop die zal worden ingevuld.  

 

In alle geval zijn we er terug welkom vanaf volgende week, maar uiteraard zullen we 
ons aan een aantal regels dienen te houden vòòr de rit.  

 

Ook na de rit zal het kunnen om een verfrissende pint te drinken en wat na te kaarten 
over de fietsprestaties, maar ook hier volgens de regels die de horeca ons oplegt, zoals 
social distancing en respect voor de andere aanwezigen.  

 

 

n  Wist je dat… 

 

… het eerste rittenprogramma voor de maand juli binnen is? Je mag drie keer raden 
wie er als eerste bij was om ons dit door te spelen... De enige echte witte, blanke man 
natuurlijk! 

… Kurt Goeman & zoon (Quinten) zondag hun Parijs-Roubaix hebben gereden? 
Weliswaar niet helemaal vanuit Parijs, maar wel vanuit de Parijsestraat naar Roubaix. 
Bien roulé au nom du père et du fils. 

      

 

n  Het zei gezegd… 

 

“Mijn handen hebben de voorbije maanden meer alcohol gezien dan mijn lever.” 

 

“Ik doe wat ik wil, wanneer ik wil en waar ik wil...  

   Maar eerst even mijn vrouw vragen of het mag.” 

 

“Spreken we af om 6 uur in de viswinkel? … Oei, dat wordt krab!” 
 


