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START CLUBSEIZOEN OP 9 MEI 2021 
 
Vanaf 8 mei mogen groepen van maximum 25 personen in georganiseerd verband sporten. 
Ook wielertoerisme in clubverband valt hieronder. Het bestuur van WTC De Mandelvrienden heeft 
daarom beslist om vanaf zondag 9 mei te starten me de officiële clubritten. Weliswaar met behoud 
van de – van vorig seizoen nog gekende - afspraken om de regels rond fysieke afstand zo goed mogelijk 
te kunnen garanderen.  
Het naleven van alle afspraken tegen Covid19 zijn en blijven een verantwoordelijkheid van iedereen, 
zowel in het dagelijkse leven als in het clubleven. 
 
Enkel als iedereen zich goed aan de afspraken houdt, zullen de clubritten kunnen doorgaan. Indien 
zou blijken dat dit niet lukt, kan het bestuur na evaluatie op elk moment beslissen om de ritten toch 
opnieuw op te schorten. 
Uiteraard volgen we ook de richtlijnen van onze overheden op de voet en passen onze activiteiten aan 
waar en wanneer nodig. 
 

Rittenschema (onder voorbehoud) 
 

Datum Franks Kurts Daniels* 

9 mei Semmerzake Lotenhulle Moederdagrit 

Donderdag 13 mei  Dadizele Waardamme Hemelse rit 

16 mei Aalter-Hansbeke Moen Boucle de l’église 

23 mei Menenwald Huise  Remcorit 

Maandag 24 mei Vurige Tongenrit Deinze Vlammetjestoer 

30 mei Templeuve Spartacusrit Kronkelrit 

*Daniel zal er helaas zelf nog niet bij kunnen zijn. Spoedig herstel! 
 

Voor de start 
 

- De 3 groepen verzamelen in aparte zones op de ruime parking aan de startplek. 
- Ga bij het verzamelen voor de start niet in groepjes vlakbij elkaar staan. Respecteer een 

fietslengte of een afstand van minstens 1,5 m. Graag een mondmasker dragen. 
- Meld je bij de start aan bij het bord. Je hoeft niet zelf te ondertekenen. Een bestuurslid zal 

noteren in welke tempogroep je wil meerijden. 
 

Groepsindeling: max. 25 Mandelvrienden per groep! 
 

Tijdens de ritten 
 
Ga bij stops onderweg (vb. bij een lekke band) altijd zo veel mogelijk van de openbare weg af. Zo 
kan doorgaand verkeer veilig passeren. 
 
Bij de opstart passen we het tempo aan zodat het voor iedere deelnemer een fijne fietservaring kan 
zijn. Sommige zullen al veel gefietst hebben, bij andere wegen de coronakilo’s nog wat te veel. De  
temporegelaars Frank, Kurt en Daniel-vervanger(s) houden daar zeker rekening mee! 
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Als we moeten stoppen (plasstop, bij pech): ga dan niet vlakbij elkaar staan, maar respecteer de 
social distancing (min. 1,5 m van elkaar). De club voorziet deze eerste weken geen bevoorradingen. 
 
Nog enkele Corona-afspraken 

- Twee per twee rijden mag 
- Rij niet té dicht bij elkaar (kruip niet in elkaars achterzak) 
- Wissel geen bidons of andere zaken uit 
- Duwtjes geven of andere fysieke aanrakingen zijn niet toegelaten 
- Spuug niet  

 

Na de ritten 
 
Er is geen après! Blijf niet hangen in groepjes na de rit. We hopen dat we binnenkort weer samen 
kunnen klinken op het Flandriaterras, maar dat zal helaas nog even moeten wachten. 
 

Wegkapiteins 

 
In elke groep zullen wegkapiteins (bestuursleden) meefietsen. 
We rekenen erop dat iedereen die wil meefietsen met de clubritten zich spontaan zal houden aan de 
Corona-afspraken. De wegkapiteins zullen een oogje in het zeil houden en kunnen leden aanspreken 
als ze zich niet houden aan deze afspraken. 
 

Verdere seizoensplanning 
 
De 9de Mandelvriendenrally die normaal op zaterdag 8 mei was gepland, gaat niet door. 
* 
De traditionele Hallerit en Kerselarerit gaan niet door in het Pinksterweekend. Het plan is om deze 
ritten op een later tijdstip in het seizoen zeker nog te fietsen.  
* 
Een dagrit begin juli staat op de kalender. Hoe de bevoorrading er zal uitzien, zal afhangen van de op 
dat moment geldende maatregelen. 
* 
Ook de zeerit eind augustus willen we graag rijden. 
* 
De driedaagse in het Hageland (vrijdag 13 augustus tem zondag 15 augustus) gaat door.  
Het concept is hetzelfde als bij de uitgestelde versie uit 2020.  
De al ingeschreven deelnemers krijgen in de loop van juni een update en de brochure met alle 
praktische info. 
Er zijn nog enkele vrij plaatsen. Wie interesse heeft om mee te gaan op driedaagse kan dit melden 
aan Nico. 
* 
Het bestuur broedt op een sportieve, gezellige en lekkere clubactiviteit in de nazomer. Details volgen 
nog… 


