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Planning  
5 juli herstart van clubritten  
7 juli herstart van de trainingsavonden  
 

Fietsen in een groep mag weer, maar rijd 
verantwoordelijk 
 

Met ingang van vandaag 1 juli zijn de richtlijnen voor sporters weer versoepelt. Zo 
vervalt de 1,5-meter-regel voor sporters. Fiets je samen, dan hoef je onderling geen 
afstand te houden. Fietsen in een groep mag dus. Maar dat wil niet zeggen dat er 
geen regels meer zijn! 
 
De onderstaande regels moeten nog wel degelijk in acht genomen worden:  

- Ben jij of iemand uit je gezin ziek of verkouden? BLIJF DAN THUIS.  
- Je houdt wél 1,5 meter afstand tot andere weggebruikers. 
- Bij het verzamelen vóór vertrek en bij terugkomst moet iedereen WEL 1,5 

meter afstand tot elkaar houden. 
- Tijdens de koffiepauzes dienen de regels omtrent corona van de betreffende 

horeca gelegenheid opgevolgd worden. 
- Iedereen volgt de hygiënevoorschriften van het RIVM op. 
- Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen is niet toegestaan. Dus geeft de 

informatie rij voor rij door. 
- Bij inhalen of tegenliggers gaan we sneller ritsen. 

Een echte wielrenner 
is een heer, OOK in 
het verkeer. 
De NTFU is een campagne 
“Wees een heer, ook in het 
verkeer” gestart. Hierover 
is informatie terug te 
vinden op onze website en 
de website van de NTFU. 
Wij hopen dat alle leden 
hieraan een positieve 
bijdrage willen leveren.  
Om dit te stimuleren is er 
de oproep om op 5 juli een 
foto te posten met de 
hashtags 
#deechtewielrenner en 
#heerinhetverkeer. De 
mooiste en leukste foto;s 
worden meegenomen in 
Fietssport Magazin en 
Bicycling.  
 

Ruimte voor wielen 
gezocht 
De vereniging is op zoek 
naar een ruimte voor het 
opbergen van de reserve 
wielen. In het begin van het 
seizoen en op het einde 
zijn ze onderweg van de 
ene naar de andere 
volgauto maar. De 
behoefte aan ruimte is er 
nu tijdens de crisis en in de 
winter periode. Heb je zelf 
misschien een ruimte of 
weet je ergens een ruimte 
laat dat dan weten aan 
voorzitter@twcgemert.nl 

 
Jumbo 7 
Dorpentocht 
Binnenkort wordt bekend 
gemaakt of de 7 
dorpentocht doorgaat. 

Herstart seizoen 
 

We hebben ervoor gekozen om het programma vooralsnog niet aan te passen en dus 
te starten met de ritten van 5 juli zoals die ook oorspronkelijk gepland stonden. Deze 
tochten staan ook op de website van TWC Gemert. 
Na de vakanties gaat het bestuur nog eens bekijken of er aanpassingen aan het 
programma gemaakt moeten worden. 
 
Sommige van de leden hebben de afgelopen maanden flink door getraind terwijl 
anderen mogelijk de fiets nog niet of maar af en toe aangeraakt hebben. Daarom is 
het goed dat we 3 groepen hebben waar ieder zijn keuze uit kan maken.  

- Groep 1 start om 08:00 uur met de Malpietocht van 110 km  
- Groep 2 start om 08:00 uur met de Asperdentocht van 116 km 
- Groep 3 start om 09:00 uur met de Herpentocht van 70 km 

 
Qua snelheden moet je rekening houden met onderstaande indicatie. 

- Groep 1 rijdt met een snelheid tussen de 30 - 35 km/uur (gem. ± 30 km/uur) 
- Groep 2 rijdt zonder snelheidslimiet (gem boven 32 km/uur) 
- Groep 3 rijdt met een snelheid tussen de 25-30 km/uur (gem ± 28 km/u) 

 
Let wel, binnen de vereniging staat samen uit samen thuis hoog in het vaandel.  
Dit werkt het beste als we ons allemaal aan de gemaakte afspraken houden. 
 
TWC Gemert staat voor de 3 V’s 

Veiligheid staat voorop, dus ook gezondheid voor jou, je fietsmaten en de andere 

weggebruikers. 

Vriendelijkheid, een echte wielrenner is een heer, ook in het verkeer. 

Vrolijkheid, we hebben samen plezier in onze hobby. 
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