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Inleiding 
Bij het uitbreken van de COVID-19 crisis in België werden alle essentiële verplaatsingen en 
activiteiten verboden door de Belgische overheid.  Uitzonderingen waren wandelen en fietsen, 
zolang deze niet georganiseerd gebeurde en met personen uit de eigen gezinsbubbel. 

Hierdoor werd het fietsseizoen 2020 bij WTC TeBeO sinds half maart stilgelegd, dit in overleg met de 
plaatselijke overheden. 

Op 3/6 heeft de nationale veiligheidsraad fase 3 van het het afbouwplan goedgekeurd waarin er 
voorzichtige openingen waren om georganiseerde sport trainingen toe te laten, mits het naleven van 
strikte maatregelen.  WTC TeBeO   heeft beslist om nog niet te starten met georganiseerde ritten om 
volgende redenen: 

- Het COVID-19 virus heeft een zeer hoge besmettingsgraad en wij willen dat onze leden 
gezond blijven; 

- Het COVID-19 virus blijkt vooral een hoge mortaliteitsgraad te hebben tegenover besmette 
mensen met een leeftijd van 65+, een groot deel van onze leden; 

- Naburige WTC’s waren ook zeer voorzichtig met het opstarten van hun fiets activiteiten; 
- Het naleven van de social distancing regels binnen een fietspeloton is geen simpel gegeven. 

Met de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van COVID 19 binnen België en op vraag van 
enkele van onze leden hebben wij de heropstart van onze activiteiten in overweging genomen.  Het 
fietsen in groep is een unieke beleving en zorgt voor een motivatie voor verschillende van onze 
leden om actief en gezond te sporten.  Fietsen in groepen van meer dan 4 personen is echter niet 
toegelaten als ze niet georganiseerd zijn door een erkende sportclub of vereniging. 

Bij een heropstart van onze ritten willen wij ook benadrukken dat het geen verplichting is om mee te 
rijden in groep indien je het risico voor jezelf of anderen te groot vindt.  Er wordt voor het seizoen 
2020 geen klassement opgemaakt en er zullen geen laureaten gehuldigd worden.  Het bestuur en/of 
de wegkapiteins kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele COVID-19 
besmettingen.  Het naleven van de regels en het nemen van bepaalde risico’s start bij jezelf. 

Aanwezigheden zullen enkel opgenomen worden in het kader van mogelijke contact tracing. 

Deze regels gelden voor alle TeBeO georganiseerde clubritten.  Dit zijn de reguliere ritten vermeld in 
de Bidon alsook de trainingsritten. 
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Algemene richtlijnen 
Deze richtlijnen gelden voor de deelnemers van een georganiseerde TeBeO   rit tijdens de periode 
waarin social distancing onverminderd van kracht blijft: 

- Fietsen in groep is enkel toegestaan voor erkende sportclubs en verenigingen, dus iedereen 
draagt zijn TeBeO outfit, ook voor de trainingsritten! 

- Maximaal 20 personen per groep én in open lucht (vanaf 1 juli is 50 personen toegelaten 
maar vanwege de beheersbaarheid en contact tracing willen we onze groepen niet groter 
dan 20 personen houden) 

- Aanduiding van ‘wegkapitein’ of verantwoordelijke is verplicht (zie verder). 
- Probeer steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden te houden  
- Probeer je gezicht niet aan te raken.  
- Sport niet en blijf thuis als je 1 van volgende symptomen hebt die op COVID-19 kunnen 

wijzen; 
o grieperig gevoel 
o koorts 
o veelvuldig hoesten 
o kortademigheid 
o ongewone vermoeidheid 
o onverklaarbaar verlies van smaak en geur waarneming. 

 
- Er mag weer terug in groep gesport worden 2 weken na het verdwijnen van deze 

symptomen of als het mag van je arts.  
- Indien een huisgenoot of een persoon die binnen jou bubbel behoort symptomen heeft of 

positief getest is op het virus, mag je 2 weken niet met onze georganiseerde ritten 
meerijden, uitgezonderd met toelating van je arts.    
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Voor elke rit 
- Voel je jezelf ok? Gebruik je gezond verstand. Ben je ziek of heb je symptomen van ziekte? 

Blijf dan binnen en bescherm anderen rondom jou. 
- Is je fiets proper op de plaatsen waar je contact mee hebt (stuur, shifters, remmen, zadel, 

...)?  Reinig of ontsmet deze oppervlakten 
- Doe je TeBeO   fietskledij aan, rijden in groep kan alleen voor erkende fietsclubs tijdens een 

georganiseerde rit 
- Voorzie genoeg drank en/of eten zodat je niets moet vragen aan een ander lid tijdens een rit 
- Het is sterk aangeraden om zelf een klein flesje alcoholgel mee te nemen indien je je handen 

of fiets dient te ontsmetten 
- Neem zelf je repair-set en binnenbanden mee voor het geval je plat rijdt of een ander euvel 

aan je fiets dient te herstellen, het lenen van materiaal is echt af te raden 
- Neem verplicht een zakdoek mee, het klaren van de neus of spuwen in een peloton is niet 

toegestaan. 
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Samenkomst bij vertrek aan De Wissel 
- Bij het vertrek van een georganiseerde rit wordt er steeds samengekomen aan De Wissel. 
- Je gaat onmiddellijk staan in bij de ploeg waarmee je mee gaat rijden (zie bijgevoegde kaart). 

 

- De S-ploeg vertrekt om 9 uur  
- De D-ploeg blijft vertrekken volgens hun eigen schema. 
- Voor iedere rit is er een ritverantwoordelijke (zoals voorheen) maar wordt er ook een 

wegkapitein aangeduid. (zie verder). 
- De wegkapitein rijdt achteraan in het peloton.  

De wegkapitein 
- De wegkapitein krijgt een ontsmette armband met de Belgische driekleur die hij dient te 

dragen rond zijn bovenarm. 
- Is minstens 21 jaar oud 
- Een opleiding tot wegkapitein is geen vereiste 
- Staat in voor het goede verloop van de fietsrit via duidelijke communicatie, het 

samenhouden van de groep en is verantwoordelijk voor het naleven van de COVID-19 
maatregelen 

- De leden dienen de aanwijzingen van de wegkapitein op te volgen. 
- Na de rit levert de wegkapitein zijn armband terug in bij De Wissel zodat deze terug ontsmet 

kan worden. 
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Tijdens de rit 
- Geen uitwisseling van drinkbussen/voedsel tussen leden onderling 
- Geen uitwisseling van materiaal, indien geen materiaal voorradig (wegens reeds gebruikt) 

kan er uitgeleend worden, maar dient men hierna de handen te reinigen met alcoholgel 
- Indien de weg of fietspad te smal is om veilig afstand te houden wanneer men 2 per 2 rijdt, 

dient men achter elkaar te rijden.  De wegkapitein bepaalt wanneer dit het geval is. 
- Bij pech dient men dit zelf te herstellen, indien dit niet lukt mag men het lid helpen maar de 

social distancing regels dienen nageleefd te worden en na de pechverhelping worden de 
handen ontsmet met alcoholgel. 

- De hygiëne regels dient men te respecteren (snuiten in zakdoek, drinkbussen niet 
uitwisselen, …) 

- Hoesten gebeurd in de plooi van de elleboog 

 

 

Hulpverlening tijdens de rit 
- Het blijft verplicht, volgens de Belgische wetgeving, om een persoon in nood te helpen.  

Maar houdt steeds rekening met de hygiënische regels en zorg dat je jezelf en je materiaal 
kan ontsmetten met alcoholgel. 

- Indien men tijdens de rit hoestbuien krijgt of andere COVID-19 symptomen, moet men 
onmiddellijk stoppen met de rit en dient het lid alleen terug naar huis te keren. 

o Wanneer het niet mogelijk is om alleen terug huiswaarts te keren, dient een persoon 
uit je bubbel opgebeld te worden om je te komen ophalen 

o Wanneer het lid moeilijk kan ademhalen of zeer oppervlakkig ademhaalt, belt men 
steeds 112.  Vermeld hierbij aan de operator dit het over een vermoeden van 
COVID-19 gaat.  Er blijft steeds iemand bij het slachtoffer tot de ambulance het 
slachtoffer meegenomen heeft. 

- Wanneer je een andere persoon dient te verzorgen na bv. een valpartij, wespensteek, ..., is 
dit toegelaten, maar zowel voor als na de verzorging dient men zijn handen te ontsmetten 
met alcoholgel 

- Bewaar steeds de nodige afstand, COVID-19 is zeer besmettelijk. 
- In het uitzonderlijke geval van een reanimatie (en zeker wanneer je mond op mond 

beademing hebt uitgevoerd) meld je dit steeds aan de toegekomen MUG arts of neem je 
onmiddellijk contact op met je huisarts. 
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Na de rit 
- Bij aankomst aan de Wissel dien je nog steeds de social distancing regels te bewaren. 
- Men mag iets gaan drinken bij De Wissel maar 

o Ontsmet je handen als je aan het terras of binnenkomt (met je eigen alcoholgel of 
de alcoholgel voorzien door De Wissel) 

o Zet je steeds aan een tafel bij mensen waarmee je gaan fietsen bent en blijf in deze 
bubbel 

o Volg de richtlijnen van Pieter, Marleen en medewerkers van De Wissel 
- Wanneer je in de week na de rit COVID-19 symptomen ontwikkelt, contacteer dan 

onmiddellijk je huisarts en iemand van het bestuur. 
- Wanneer COVID-19 bevestigd is, laat dit weten aan het bestuur zodat zij iedereen die mee 

heeft gefietst in jou groep kan verwittigen. 
- Het bestuur zal jou privacy garanderen en zal nooit de naam van de persoon die besmet is 

mededelen aan de andere leden. 
- Indien er een bevestigd COVID-19 geval is binnen een fietsgroep, zullen de deelnemers van 

de ritten in de afgelopen 2 weken, waar het besmette lid deel van uitmaakte verwittigd 
worden.  Deze leden mogen 14 dagen niet meerijden met een georganiseerde club rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:  
Nationaal crisiscentrum België 
Cycling Vlaanderen 


