MEDEDELING
CORONA & DE WIELERTOERISTEN

Provinciale Commissie Recreatie - Oost-Vlaanderen
1. Mogen clubs groepstrainingen organiseren?
Neen. Club-/groepstrainingen zijn verboden. Als recreatief fietser mag je wel nog steeds buiten trainen. Dit
met maximaal 4 personen (= zie regelgeving MB omtrent samenscholingsverbod). Vanuit Cycling
Vlaanderen moedigen we dit zelf aan. Respecteer ten aanzien van andere sporters de social distance van
1,5 meter, ook bij het inhalen. Voorkom een verdere verspreiding van het virus.
2. Mag ik met andere personen fietsen?
Beperk je tot de regel/bubbel van 4. Beperk het aantal sociale contacten.
3. Gaan de recreatieve fietstochten op de kalender van Cycling Vlaanderen door?
Neen. Alle recreatieve activiteiten/ritten werden afgelast.
4. Mag ik me met de wagen verplaatsen om ergens een fietstocht te doen?
Ja, dit mag zonder beperkingen. OPGELET: ga je naar het buitenland, houd dan steeds rekening met de
reisadviezen van de overheid. Deze vind je HIER.
5. Mag ik nog fietsen in onze buurlanden?
Dit mag, let op dat ook de buurlanden (of specifieke regio’s) in een oranje/rode zone kunnen liggen waar
mogelijke quarantaineregels gelden. Informeer je grondig via: https://diplomatie.belgium.be/nl over de
geldende reisadviezen.
BUURLANDEN
• Fietsen in Nederland? Bekijk HIER even de nieuwe regels.
• Fietsen in Frankrijk? Wij raden aan om dit niet te doen. Frankrijk ging op 28/10 opnieuw in
lockdown.
6. Ik ben organisator: kan ik mijn tocht op een andere datum organiseren?
Afhankelijk van de kalender. De commissie binnen de federatie bekijkt de volgende stappen.
We raden ook aan om enkele alternatieve mogelijkheden te bekijken. Zie voorbeelden via volgende
link: KLIK HIER
7. Kan ik blijven genieten van de Cycling Vlaanderen fietsbijstand?
Ja. De operationele dienstverlening van onze fietsbijstand blijft volledig actief. We zetten samen met VAB
alles op alles om al onze recreatieve leden in deze uitzonderlijke omstandigheden de best mogelijke
dienstverlening aan te bieden. Voor ieders veiligheid, draag een mondmasker in aanwezigheid van de
pechverhelper.
Bij elke intake zal vanaf nu systematisch gevraagd worden of de bestuurder in quarantaine is:
• Indien de bestuurder in quarantaine is, maar nog niet positief heeft getest:
▪

•

Klant krijgt dienstverlening zoals voorzien in de contractuele voorwaarden van onze
samenwerking.
▪ In het dossier van VAB wordt dit genoteerd zodat er de nodige aandacht aan
gegeven kan worden.
Indien bestuurder in isolatie is, want is positief getest:

▪

VAB biedt geen dienstverlening aan daar de bestuurder zich niet mag verplaatsen
of in contact mag komen met derden.
▪ Alarmcentrale maakt een infodossier op.
8. Mag iemand mij komen oppikken met de wagen bij onherstelbare pech?
Ja, dit is toegelaten. Zorg ervoor dat dit steeds iemand uit je persoonlijke bubbel is.
9. Zijn er nog zaken waar ik op kan/moet letten?
• Sport steeds op je eigen niveau, zonder uitgeput te geraken, of anderen om hulp te moeten vragen.
Je overbelast jezelf niet, en je overbelast anderen (bij pech of ongeval) niet.
• Draag ook steeds een helm!
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