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Eindelijk.....we
mogen weer!
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Versoepelingen en clubritten
 
Nieuws waar je niet omheen kon de afgelopen dagen....de versoepelingen van de
zogeheten coronamaatregelen! Na ruim een jaar van stringente regelgeving, een
kort moment van tussentijdse versoepeling daargelaten, is het eindelijk zover dat de
coronamaatregelen (verder) zijn versoepeld.  

Eén van de positieve effecten van dit besluit is dat het clubtenue weer uit de
mottenballen gevist kan worden omdat we weer groepsgewijs de weg op mogen.
Voorgaande betekent dat we de draad weer oppakken en we ons op de dinsdag,
donderdag en zondag in clubverband in het zweet mogen werken. 

Voorschriften en richtlijnen vanuit de Lingerenners en NTFU

Vanaf donderdag 20 mei worden er weer clubritten aangeboden op de dinsdag- en
donderdagavond (start 19.00 uur) en op de zondagochtend (start 9.00 uur) in de
niveaugroepen A, B en C.
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Let er goed op dat als je in een groep fietst, je onderling 1,5 meter afstand tot elkaar
en andere weggebruikers houdt.
Dus: óók bij het verkeerslicht, op de verzamel- of startplaats bij FCV en langs de
kant van de weg als je een lekke band hebt, bewaar je afstand.

Als vereniging stellen wij de maximale groepsgrootte op 14 deelnemers per groep en
volgen we het advies van de NTFU. Zijn er meer dan 14 deelnemers voor een
groep? Splits dan op in kleinere groepen.

Wij wensen alle Lingerenners heel veel fietsplezier toe en vergeet vooral niet even
elders op deze website te kijken voor de snelheden van de groepen.

De regels kun je in nog meer detail lezen op de site van de NTFU

 

Volgende nieuwsbrief

Aangezien deze nieuwsbrief puur en alleen wordt verstuurd om het heugelijke feit
dat de coronamaatregelen zijn versoepeld, is de inhoud allicht wat minder
omvangrijk dan je gewend bent. Niet getreurd....binnenkort verschijnt er een
uitgebreide versie met daarin o.a. nieuws vanuit het bestuur, de rubrieken '"weet jij
wie" en "fiets 'em erin" en 'een greep uit de WTC de Lingerenners-media"

Op onze site vind je nog meer informatie.
 
                       

Met sportieve groet,
  
Robertus (Whatsappus)
Namens het bestuur WTC de Lingerenners 
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