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HERSTART CLUBSEIZOEN VANAF 21 MEI 2020 
 
Op 13 mei 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist  dat sporttrainingen in buitenlucht vanaf 18 
mei opnieuw mogen mogen in groep (max. 20 personen), onder begeleiding van een 
coach/begeleider/wegkapitein. 
 
Ook wielertoerisme in clubverband valt hieronder. Het bestuur van WTC De Mandelvrienden heeft 
daarom beslist om vanaf 21 mei de clubritten te hervatten. Weliswaar met een aantal extra afspraken 
om de regels rond fysieke afstand zo goed mogelijk te kunnen garanderen.  
Het naleven van alle afspraken tegen Covid19 zijn 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 snel wijzigende richtlijnen van onze overheden op de voet en passen onze 
activiteiten aan waar en wanneer nodig. 
 

Rittenschema (onder voorbehoud) 
 

Datum Franks Kurts Daniels* 

Donderdag 21/05 
(Hemelvaart) 

Beernem Maria-Aalter Kachtem 

Zondag 24/05 Pecq Lichtervelde Lotenhulle 

Zon 31/05 
(Pinksteren) 

Zonnebeke-Zillebeke Kortrijk Ardooie-Koolskamp 

Maandag 01/06 
(Pinkstermaandag 

Rollegem-Rekkem Oostnieuwkerke Dadizele 

Zon dag 07/06 Rozebeke (Zwalm) Deinze Poesele 

*Daniel zal er helaas zelf niet bij kunnen zijn wegens een operatie aan de knie. Spoedig herstel! 
 

Voor de start 
 

- Ga bij het verzamelen voor de start niet in groepjes vlakbij elkaar staan. Respecteer een 
fietslengte of een afstand van minstens 1,5 m. 

- 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. 20 Mandelvrienden per groep! 
 

- De Franks rijden in 1 groep van maximum 20 personen. Er is een volgwagen (als er minstens 
15 fietsers zijn) 

- De Kurts kunnen gesplitst worden in 2 groepen van elk maximum 20 fietsers. Beide groepen 
rijden in principe hetzelfde parcours, maar starten met een paar minuten verschil. Er is een 
volgwagen achter de tweede groep (die eventueel ook de 1ste groep kan depanneren). 

- De Daniels rijden in 1 groep van maximum 20 personen 
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Tijdens de ritten 
 
Bij de herstart passen we het tempo aan zodat het voor iedere deelnemer een fijne fietservaring kan 
zijn. 
 
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 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. 
 

De volgwagen 
 
Als er iemand moet instappen in de volgwagen (vb. na pech), vragen we dat zowel chauffeur als 
passagier(s) een mondmasker dragen. In de volgwagens zijn mondmaskers, alcoholgel, keukenpapier 
en handschoenen ter beschikking. 
 
We proberen te zorgen dat er zo veel mogelijk een volgwagen is bij de Franks en Kurts. Als er minder 
dan 15 deelnemers zijn is er geen volgwagen.  Breng best zelf wat reservemateriaal mee, voor het 
geval er toch geen volgwagen mee kan. 
 

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. 
 

Seizoensplanning 
 
De traditionele Hallerit en Kerselarerit gaan niet door in het Pinksterweekend. Het plan is om deze 
ritten op een later tijdstip in het seizoen toch nog te fietsen. We mikken op september.  
* 
In de loop van het seizoen willen we het parcours van de – helaas afgelaste – 9de 
Mandelvriendenrally rijden. Dit zijn ritten van 65, 90 en 120 km. 
* 
Het officiële clubseizoen verlengen we tot eind oktober. De laatste rit zal dus niet op 4 oktober, 
maar op zondag 25 oktober zijn, waarna we hopelijk met een Picon in de hand samen naar Parijs-
Roubaix kunnen kijken… 


