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Heb je nieuws of een mededeling mail dan naar voorzitter@twcgemert.nl

mei – deel2.

Planning
Voorlopig geen planning

EXTRA NIEUWSBRIEF
CORONA – UPDATE d.d. 12-5-2020
Sinds maandag 11 mei zijn de regels voor buiten sporten versoepeld. Zo
mag je samen fietsen, als je ervoor zorgt dat je op minimaal 1,5 meter
afstand van anderen kunt blijven. Wat betekent dit concreet voor jou als
fietser?
De NTFU en KNWU hebben samen wielersport specifieke adviezen en
richtlijnen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op het landelijk protocol
Verantwoord Sporten. Ga je fietsen? Gebruik dan je gezonde verstand:
vermijd drukke plekken en draag een helm. Samen voorkomen we een
tweede golf van het coronavirus.

Samen fietsen? MAX. 4 personen
Samen buiten sporten mag weer. Maar hoe fiets je veilig samen? Voor
wielrenners en mountainbikers adviseert NTFU: fiets met maximaal 4
personen.
Ook in een groep van 4 personen geldt: houd tenminste 1,5 meter
afstand tot elkaar én tot andere verkeersdeelnemers.

Waarom adviseert de NTFU max. 4 personen?
De Rijksoverheid staat toe dat we sinds 11 mei weer samen buiten mogen
sporten – mits op 1,5 meter. Maar, hoe fiets je op een veilige en verantwoorde
manier samen? Bij de versoepeling van de maatregelen zijn geen concrete
aantallen genoemd voor een maximale groepsgrootte om samen buiten te
sporten. Ook het algemene landelijke protocol Verantwoord Sporten geeft
hierover geen uitsluitsel. Samen fietsen betekent voor de één "met z'n tweeën
fietsen" terwijl het voor de ander een signaal kan zijn om met 14 man/vrouw
op pad te gaan. NTFU en KNWU vinden het onverantwoord als er grote
groepen de weg op gaan: minimaal 1,5 meter afstand houden tot elkaar en
anderen is niet uit te voeren. Daarom adviseren NTFU en KNWU
wielersporters die graag samen willen fietsen, dit met niet meer dan 4
personen samen te doen. Het is geen verplichting om met 4 personen te
fietsen. Fiets je liever uitsluitend samen met je huisgenoot of vaste
trainingsmaatje of toch nog steeds solo? Dat mag uiteraard ook.

Bovenstaande in acht nemende betekend dat TWC Gemert nog
NIET kan starten met de gebruikelijke trainingsritten en dat de
zondagsritten voor groep 1 -2 en 3 voorlopig nog NIET door
kunnen gaan.
Nogmaals dat betekent niet dat je niet mag gaan fietsen, maar doe
dat dan met maximaal 4 personen en houd je aan de
bovenstaande adviezen.

Wie of wat is de NTFU:
De wielersportbond NTFU
behartigt de belangen van
de sportieve fietser. Zij
zetten zich in voor kwaliteit
en veiligheid binnen de
wielersport. Samen met
alle fietsverenigingen en
partners bieden zij ruim
75.000 sportieve fietsers
mooie toertochten,
trainingen en clinics,
praktische kennis over de
wielersport.
Missie van de NTFU:
De NTFU zet zich in voor
de belangen van iedere
wielersporter met oog voor
de totale wielersport. De
NTFU verbindt en creëert
de juiste randvoorwaarden
zodat iedere Nederlander
de wielersport optimaal kan
beleven.
Visie van de NTFU:
De NTFU stelt de beleving
van de sporter centraal.

Wielrenners:
Fiets met maximaal 4
personen in een groep
Minimaal 1,5 meter afstand
tot elkaar en andere
verkeersdeelnemers
Vermijd drukte. Kies routes
over brede wegen om
zodoende makkelijker 1,5
mtr afstand te bewaren
Fiets alleen naast elkaar
waar dat kan. Rits op tijd
Als inhalen niet mogelijk is
houd je ruim voldoende
afstand tot anderen.

