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ALGEMENE REGELS
Deze richtlijnen gelden voor de deelnemers van een georganiseerde
wielerwedstrijd tijdens de periode waarin social distancing onverminderd
van kracht blijft.
→ Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je
huishouden.
→ Probeer
je gezicht niet aan te raken.
Colofon
→ Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
wijzen,
zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid,
Frank Glorieux
neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag
vanVORMGEVING
je arts.
Atelier Per Twee
→ Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest
© COPYRIGHT MY CYCLING VLAANDEREN
heeft
op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave
mag worden verveelvuldigd,
opgeslagen
→ Heb
je verhoging
gehad van
je lichaamstemperatuur en ben je weer
in een geautomatiseerd gegevensbestand of
koortsvrij?
Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had.
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze,
hetzij
elektronisch,
mechanisch
Na bv. 3 dagen koorts,
magdoor
je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het
printouts, kopieën of op welke manier dan
risico
op een
hartontsteking.
ook, zonder
voorafgaandelijke
schriftelijke
toestemming van de auteur.

→ BELANGRIJK:
CYCLING VLAANDEREN VZW
Strandlaan
Gent
- Bereid3, 9000
je als
sporter goed voor
T. +32 (0) 9 321 90 20
- Sport gezond: www.gezondsporten.be / www.sportkeuring.be
info@cycling.vlaanderen

1,5m

→ Houd afstand!
→ Sport niet als je je ziek voelt
→ Was regelmatig je handen
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VOOR
JE NAAR DE
INLEIDING
WEDSTRIJD VERTREKT

Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie
→ Jezoals
kaneen
je enkel
online
inschrijven
wielerbaan
of een
BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen
→ Neem
je
eigen
materiaal
en
uitrusting
mee dat
is van het
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen
is namelijk
hetontsmet
kloppend hart
→ Doe
je koerskledij
reedsopaan
wielrennen
en heeftthuis
een aanbod
jouw maat. Lees verder en ontdek er hier
alles vooraf
over!
→ Enkel
betalen of contactloos op de locatie

→ Zorg dat je je vergunning bij hebt
→ Zorg zelf voor voldoende drank en eten
HE, WIST
DAT?
→ Neem
zelfJE
ontsmettingsmiddel,
handzeep en doekjes mee
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.
→ Controleer alvorens te vertrekken of je alles bij je hebt om te
Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk.
vermijden
dat je materiaal zou moeten lenen
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald
onderwerp.
Veel leesen surfplezier!
→ Maak
goede
afspraken
met je begeleider (ouder, voogd,
ploegleider)
STAN EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN

Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze
vele wielerevents en wieleractiviteiten!

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet.
Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag.
Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.
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OP DE WEDSTRIJD
→ Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high
five
→ Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus.
→ Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal: fiets, sport(hand)
schoenen, hesje, …
→ Gebruik alleen gedeeld materiaal (toestel, sportmat, bal…) als dat
Colofon
schoongemaakt is. Reinig en desinfecteer het desnoods zelf met
wegwerpdoekjes,
ontsmettingsspray, ...
VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Frank Glorieux
→ Moet
je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje
of je elleboogplooi.
VORMGEVING
Atelier
→ Volg Per
deTwee
instructies van de organisatie en de officials wanneer je
het
aanmeldingslokaal
betreedt, indien je minderjarig bent mag je
©
COPYRIGHT
MY CYCLING VLAANDEREN
Alle
rechten
voorbehouden.
Niets
uit
deze
één ouder/voogd meenemen
naar de inschrijving
uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen
→ Begeef
je tijdig doch
zeker niet
te vroeg naar de startzone, volg hier
in een geautomatiseerd
gegevensbestand
of
openbaar gemaakt,
in enige vorm ofvan
op enige
opnieuw
de instructies
de organisatie en de officials
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door
→ Let
er oa
op ofdat
je demanier
reglementering
ivm bevoorrading en afval
printouts,
kopieën
op welke
dan
ook,
zonder
voorafgaandelijke
schriftelijke
respecteert
toestemming van de auteur.
→ Indien je niet naar de huldigingsceremonie moet rijd je onmiddellijk
CYCLING VLAANDEREN VZW
naar je voertuig, spreek hierover op voorhand af met je begeleider
Strandlaan 3, 9000 Gent
(of
T.
+32ploegleider)
(0) 9 321 90 20
info@cycling.vlaanderen
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NA
DE WEDSTRIJD
INLEIDING
→ Gedeeld materiaal moet worden schoongemaakt. Reinig het
desnoods
Hé, jij daar! zelf.
Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op
→ Wanneer
je rugnummer
moet
ingeleverd
worden
doeaccommodatie
je dit dadelijk
de openbare
weg of off-road?
Of toch
liever op een
gesloten
zoals een
nadat
hetwielerbaan
gereinigdofis.een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen
aan het juiste
adres. Cycling
Vlaanderen
namelijk het kloppend
hart van het
→ Ontsmet
je materiaal
ter plaatse
ofisonmiddellijk
bij thuiskomst.
wielrennen
heeft eeniets
aanbod
op drinken
jouw maat.
verder enhoud
ontdek
er hier
→ Als
je na hetensporten
gaat
inLees
de kantine,
dan
alles over!
rekening met de afstandsregels, behalve bij de huisgenoten of
de uitgebreide sociale bubbel van maximum 10 personen, per
week. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling ook geen
HE, WIST JE DAT?
afstand
te houden.
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.
Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk.
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!

STAN EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN
Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze
vele wielerevents en wieleractiviteiten!

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet.
Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag.
Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.
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