
Beste leden, 

 

Zoals jullie vermoedelijk allemaal vernomen hebben is het vanaf 8 mei weer mogelijk om 

in groep van 25 personen te fietsen onder begeleiding van een wegkapitein. 

We hebben besloten om onze eerste officiële rit in clubverband nu zondag 9 mei te 

fietsen onder de uitgevaardigde richtlijnen door de Veiligheidsraad. 

We vertrekken om 8u30 voor een gezamenlijke rit van ongeveer 90 km. 

Het fietsprogramma hebben we voorlopig opgemaakt tot begin juli. Zie bijlage. 

Dit kan alleen lukken als we samen het maximum doen om de voorgeschreven richtlijnen 

na te leven. 

Behalve de verplichte maatregelen willen we ons daarom als club extra inzetten om de 

ritten in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten verlopen. 

Dat betekent: 

• Groep van 25 personen: 

Indien bij vertrek vastgesteld dat we met 26 of meer zijn, splitsen we de groep op 

vrijwillige basis op. 

We gaan ervan dat dit zonder problemen, democratisch en in consensus kan 

gebeuren. 

Hou er wel rekening mee dat indien er opgesplitst dient te worden, een groep 

enkel op de weg mag rijden indien ze uit 15 of meer personen bestaat. 

• Onder begeleiding van een verantwoordelijke: 

OWV kiest ervoor om per groep 1 wegkapitein aan te duiden: de ritbegeleider. 

Hiervoor hebben we wegkapiteinsbanden aangeschaft. 

Hij haalt de wegkapiteinsbanden op bij Peter Verhoeven (Blauwvoetstraat 26) en 

brengt ze na de rit weer terug. 

Als Peter niet thuis is, zal hij ze aan de klink van zijn voordeur hangen. 

Binnenbrengen kan eventueel in de brievenbus. 

De ritbegeleider rijdt vooraan links in 3e positie.  

• Physical distancing: we proberen zoveel en indien mogelijk de 1,5 meter 

gezichtsafstand te respecteren, zowel naast als achter mekaar. 

Gezien de verantwoordelijkheid van de wegkapitein vragen wij uitdrukkelijk om de 

richtlijnen van de wegkapitein te respecteren.  

Bij het verzamelen op het kerkplein zorgen we ervoor dat we op veilige afstand 

van mekaar staan. 

• Snuit of spuw niet op de weg. Breng dus best een zakdoek mee. 

• Gebruik je gezond verstand en blijf thuis bij (vermoeden van) ziekte! 

• Het staat iedereen vrij om zelf persoonlijke veiligheidsmaatregelen te treffen. 

• Enkel aangesloten clubleden kunnen tijdens deze periode meefietsen. 

Nieuwelingen engageren zich om onmiddellijk lid te worden. 

Per rit en per groep zal er ook een lijst bijgehouden van de deelnemende 

clubleden. 

Probeer zoveel mogelijk onze (groenzwarte) cluboutfit te dragen, indien je 

hierover beschikt natuurlijk.  

• De club, bestuur en leden, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij inbreuk 

op de geldende maatregelen. 



Eventuele boetes kunnen niet verhaald worden op de club of wegkapiteins en zijn 

voor individuele rekening van de overtreder. 

• Leden die aangesloten zijn bij de Vlaamse Wielerbond en/of Cycling Vlaanderen 

zijn behalve voor persoonlijke ongevallen ook verzekerd voor burgerlijke 

aansprakelijkheid als rechtsbijstand. Als club zijn we officieel aangesloten onder 

clubnummer 2017006 bij Cycling Vlaanderen waardoor ook onze wegkapiteins 

mee in clubverband verzekerd zijn. 

• Verder blijft het clubreglement van kracht: fietshelm verplicht, richtsnelheden,... 

(zie bijlage) 

Alle ritten die we zullen rijden, kunnen vooraf gedownload via onze Komoot-

account: https://www.komoot.nl/user/1169572943712/tours of rechtstreeks op 

https://www.dropbox.com/sh/39x922wkwapxwgo/AADU2HqOgSMDW3z56rB_87k-a?dl=0 

De leden met een fiets-gps worden vriendelijk verzocht de ritten vooraf op hun toestel te 

zetten, zodat bij opsplitsing een 2e groep een kwartiertje na de 1e groep kan vertrekken. 

We hopen jullie eerstdaags in goede gezondheid terug te verwelkomen met oog voor de 

veiligheid van ons allemaal! 

 

Tot zondag ! 

Sportieve groeten, 

Oevelse WielerVrienden 
www.oevelsewielervrienden.be 

 

 


