Start clubritten op woensdagavond en zondagmorgen
Per woensdag 19 mei is er weer een versoepeling van de coronamaatregelen. We mogen weer
buiten sporten met groepen , dus ook onze clubritten mogen weer starten.
De 1,5 meter-regel tijdens het sporten blijft bestaan. Dus ook tijdens de groepsritten moet je 1,5
meter afstand houden, zowel van je mederijders als andere weggebruikers.
Maar na vele maanden solo of duo rijden mogen we weer in clubverband fietsen en dat is een fijn
vooruitzicht.
Op zondag 23 mei 09:00 uur willen we dan ook gaan starten met een kennismakingsrit vanaf het
parkeerterrein van sportpark kikkershoek. Een aantal zaken zullen wat anders gaan dan
gebruikelijk.
– Het clubhuis is gesloten,
– Je houdt onderweg 1,5 meter afstand tot andere weggebruikers.
– de maximale groepsgrootte wordt echter 14. Dit in verband met de 1,5 meter-regel naar andere
weggebruikers, die is lastig te handhaven met een grote groep.
– Door de groepsgrootte zullen we meer groepen hebben en misschien onvoldoende wegkapiteins.
We zullen wellicht meer voorrijders nodig hebben. Daarbij doen we een beroep op alle leden om
bereid te zijn voorrijder te zijn.
– Houd rekening met elkaar. Sommige leden hebben al veel gefietst, andere leden wellicht wat
minder. Ga elkaar niet opjagen, start rustig.
– Heb respect voor elkaar en spreek elkaar aan op zaken die je niet veilig/prettig vindt. Uiteraard blijf
je thuis als jij of iemand uit je familie ziek of verkouden is!
Ook de woensdagavondritten worden weer opgestart met de zelfde voorwaarden als hierboven.
Vertrek 18:45 uur vanaf het parkeerterrein KKH met de bekende groepen A,B,C
Sommige leden zullen niet meteen weer in een groepsverband willen fietsen, of blijven liever nog
even fietsen in een klein groepje. Wij wensen jullie een fijne zomer en plezierige ritten en zien jullie
graag later terug bij de club.
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