Per

weer wedstrijden.
Geachte leden, beste fietsvrienden,

Goed nieuws, vanaf zaterdag 5 juni a.s. mogen we weer wedstrijden organiseren.
Boven de 18 jaar nog wel met beperkingen. Alleen voor clubleden en nog geen
competities. Maximaal 50 deelnemers per wedstrijd. Geen publiek toegestaan.
Op 5 juni starten we om 14.30 uur weer met de ZMW.
Ook op dinsdag- en donderdagavond gaan we weer van start.
Bij meer dan 50 deelnemers starten de A-Klasse en B- Klasse apart en voegen de
pelotons niet samen.
Een nieuwe kalender voor 2021 staat op onze site. Zie
https://www.wveemland.nl/wp-content/uploads/2021/05/20210529-kalender1.pdf
De reglementen zijn deels aangepast, lees ze nog eens door voor je komst.
Zorg ook voor een werkende transponder, een gesmeerde ketting, goed
afgestelde remmen en de banden op juiste spanning.
De volgende aanpassingen/maatregelen zijn nog steeds van kracht:
Heb je klachten die passen bij het Corona virus of ben je verkouden, benauwd of
heb je koorts? BLIJF THUIS en laat je testen
Ook indien een gezinslid koorts heeft dien je thuis te blijven.
Publiek is nog niet toegestaan.
Vanuit WV Eemland nog de volgende aanvullingen op het protocol:
Kom niet te vroeg, bijvoorbeeld 30 minuten voor aanvang. (Vermijdt drukte).
Bij aankomst dien je de handen te wassen c.q. te desinfecteren.
Houdt overal (met uitzondering van op het parcours) 1,5 m afstand van anderen.

Onze kantine is voor inschrijven ingericht met 1 richtingsverkeer. Ingang aan zijde
kleedkamer. Aftekenen van de lijst is zelfbediening.
Voor de dinsdag/donderdagavond vast nummer borg 10 euro (graag gepast
betalen), 1 x afhalen en lijst invullen. Met een nummer hoef je je niet aan te
melden bij een volgende deelname.
We hebben zo mogelijk kantine verkoop, en doen een poging met zelfbediening
koffie en thee te verzorgen.
Zelf brood(jes), gevulde bidons en dergelijke van thuis meenemen.
Douchen kan, maar houdt afstand 1,5 m en vermijdt drukte. Advies, douche thuis!
De vrijwilligers achter de bar, achter de inschrijvingstafel en in het
juryonderkomen dienen ook altijd 1,5 meter afstand te houden van anderen.
Gedurende de wedstrijd verzoeken wij iedereen om niet te schreeuwen, roepen,
toejuichen of andere stemverheffende geluiden te maken, dit zowel in het peloton
als vanaf de kant.
Tijdens de aanwezigheid op het terrein van WV Eemland (zowel op als buiten het
parcours) is het niet toegestaan om je neus te legen, te spugen of te roggelen, en
zeker niet tijdens het fietsen.
Na de wedstrijd dien je bij het verlaten van het parcours weer 1,5 meter afstand
te houden van anderen.
We kijken ernaar uit om jullie weer te ontmoeten, rekenen op jullie medewerking
en hopen op mooie koersen.
Bestuur WV Eemland
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