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Betr:	  Maatregelen	  heropstart	  clubactiviteiten	  	  
	  
	  
Beste	  leden	  
	  
	  
Het	  openbaar	   leven	  wordt	  stilaan	  terug	  opgestart,	  winkels	  worden	  geopend	  en	  sportactiviteiten	  
mogen	  terug	  hervat	  worden.	  
Onze	  club	  zal	  vanaf	  zondag	  24.05.2020	  ook	  de	  activiteiten	  terug	  opstarten,	  mits	  de	  inachtneming	  
van	  onderstaand	  (strikt)	  protocol:	  
	  
ALGEMEEN:	  

1. Blijf	  thuis	  als	  je	  ziek	  bent	  
2. Was	  je	  handen	  voor	  je	  vertrekt	  naar	  de	  groepsrit	  
3. Neem	  je	  eigen	  bevoorrading	  &	  materiaal	  mee	  (reserveband,…)	  	  
4. Hou	  voldoende	  afstand	  op	  elk	  moment	  (start/aankomst/stop	  onderweg/kruispunt/…)	  
5. Raak	  je	  gezicht	  zo	  weinig	  mogelijk	  aan	  met	  je	  handen	  
6. Neem	  een	  zakdoek	  mee	  op	  training	  (VERPLICHT)	  

	  
SPECIFIEKE	  RICHTLIJNEN	  vzw	  SKIWASSER:	  

1. De	  ritten	  kunnen	  zowel	  in	  groep	  als	  solo	  gereden	  worden	  
a. Beide	  ritten	  tellen	  mee	  voor	  het	  klassement	  
b. Ritten	  zijn	  niet	  cumuleerbaar	  	  
	  

2. Wegkapiteins	  aangesteld	  door	  de	  club	  =	  bestuur	  
a. Johan	  Hespeel/Chris	  Gaeremyn/Stijn	  Messiaen/Tom	  Messiaen/Frederic	  David	  
b. Gelden	  als	  enige	  verantwoordelijke	  over	  de	  groep	  
c. Krijgen	  volledige	  machtiging	  om	  personen	  uit	  de	  groep	  te	  plaatsen	  
d. Dragen	  rond	  de	  linker	  arm	  een	  Belgische	  3-‐kleurband	  ‘Wegkapitein’	  

	  
3. De	  aanwezigheden	  worden	  genoteerd	  door	  de	  wegkapitein(s)	  

a. Registratie	  bij	  de	  start	  (papier	  ifv	  politiecontrole	  onderweg)	  
b. Controle	  van	  Whatsapp	  berichten	  (selfie	  of	  printscreen	  rit)	  

	  



	  

4. Start:	  om	  8u30	  (Industriezone	  Harelbeekstraat)	  
a. Groep	  1	  verzamelt	  aan	  de	  linkse	  kant	  van	  de	  weg	  (Verada).	  
b. Groep	  2	  aan	  de	  rechtse	  kant	  van	  de	  weg	  (Coussement)	  

	  
5. Er	  worden	  GEEN	  handen	  gegeven.	  

	  
6. Outfit:	  

a. Het	  wordt	  aangeraden	  een	  BUFF	  te	  dragen.	  	  
b. Clubkledij	  verplicht	  	  

i. Geen	  clubkledij	  =	  solorit	  
ii. Classic	  kledij	  =	  géén	  clubkledij	  

	  
7. Er	  wordt	  geopteerd	  om	  in	  kleine	  groepen	  te	  rijden	  (±	  10	  man).	  

a. Gebruik	  van	  fietspad	  VERPLICHT	  
b. Afstand	  houden	  tov	  elkaar	  

	  
8. Gezondheid:	  

a. Neus	  snuiten	  of	  spuwen	  =	  groep	  (tijdelijk)	  achteraan	  verlaten	  en	  nadien	  opnieuw	  
vervoegen	  

	  
	  
Wij	  hervatten	  de	  ritten	  binnen	  het	  vooropgestelde	  kader	  vanuit	  de	  overheid.	  
Het	   bestuur	   staat	   erop	   dat	   bovenstaand	   protocol	   strikt	   nageleefd	   wordt,	   en	   heeft	   de	  
bevoegdheid	  individuen	  die	  de	  maatregelen	  niet	  respecteren	  (tijdelijk)	  van	  de	  clubactiviteiten	  te	  
weren.	  	  
	  
Indien	  de	  voorwaarden	  niet	  of	  te	  laks	  opgevolgd	  worden,	  kan	  het	  bestuur	  de	  clubactiviteiten	  voor	  
onbepaalde	  duur	  opnieuw	  opschorten.	  
	  
We	  rekenen	  op	  de	  correcte	  attitude	  van	  elk	  lid,	  
benadrukken	  graag	  dat	  tijdens	  de	  clubritten	  de	  teamgeest	  primeert,	  
en	  er	  aan	  een	  haalbaar	  groepstempo	  gefietst	  wordt	  (koersen	  doe	  je	  met	  een	  vergunning).	  
	  
We	  verwelkomen	  jullie	  graag	  opnieuw	  vanaf	  zondag	  24.05.2020!	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten	  
Het	  bestuur	  
Johan/Chris/Stijn/Tom/Frederic	  


