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

oktober.

Het laatste nieuws over de wielersport en het coronavirus
Helaas blijft het aantal corona besmettingen stijgen en heeft het kabinet dinsdag strengere
maatregelen afgekondigd. We gaan weer in een gedeeltelijke intelligente lock-down.

Wat betekenen de verscherpte maatregelen voor de wielersport?
Het kabinet verscherpt de regels voor samen sporten.
Fietsen mag gelukkig nog, maar een belangrijke maatregel die elke wielersporter treft, is de
maximale groepsgrootte van 4 personen. Samen fietsen met méér dan 4 personen mag niet,
met minder wel.
Ook houd je tijdens het fietsen 1,5 meter afstand tot elkaar én anderen.
De maximale groepsgrootte van 4 personen geldt zowel voor verenigingen die clubritten
organiseren als voor wielersporters die samen afspreken een rondje te maken.
De verscherpte coronamaatregelen gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur.

Wat betekend dit voor TWC Gemert
- Voorlopig zijn ALLE verenigings activiteiten (ritten) gecanceled. Dus zowel de zondag ritten
als de trainingsritten (di-wo-do)

-

De snerttocht en de erwtensoep a.s. zondag gaat dus ook niet door.
De Jumbo ATB tocht gaat niet door.

Uiteraard mag iedereen gewoon gaan fietsen maar houd je aan de richtlijn dat je met maximaal 4
personen gaat fietsen (op 1,5 mtr afstand).
Denk aan het imago van de club en de naam van de sponsor als je in TWC kleding gaat fietsen !

Spinning in de wintermaanden ?
Vooralsnog lijkt dit wel mogelijk te zijn. Afspraken zijn gelijk met afgelopen jaar. In overleg met
Fitklub Gemert kunnen leden van TWC Gemert voor € 15 / maand op woensdag avond spinnen
met trainer (Enrico Meulendijks).
Dit zal ivm de corona richtlijnen met een beperkt aantal mensen tegelijkertijd kunnen.
Geïnteresseerden voor de spinning moeten zich zsm opgeven bij Hanzie van Melis (mail naar
secretaris@twcgemert.nl of stuur een appje naar tel.06-53715701)

