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01- Onze club telt op dit moment 267 leden. 

 
02- Voor de gr1 en de gr2 van 21 mei (Een cocktail van Vlaamse en Waalse 

heuvels) zijn de in de brochure vemelde punten foutief.  De gr1 krijgt 5 
punten (ipv 4) en de gr2 krijgt 4 punten (ipv 3).  Deze aanpassingen zijn 
ondertussen in het algemeen klassement aangebracht). 

 
03- Voor de grote rit van voorbije zaterdag in Limburg was er wel een 

busje ter plaatse, maar er was niemand die zich opgegeven had als 
chauffeur.  Uiteraard betreuren wij dit, en wij hopen dat er in de toekomst 
wel kandidaten zullen zijn, die zich dan ook liefst op voorhand opgeven.  
Voor alle zekerheid is het in de toekomst toch best je te voorzien van een 
klein rugzakje of een ‘musette’ om je eten in op te bergen. 

 
04- Op 15 augustus voorzien wij zoals de vorige jaren een fietstocht die je in 

groepjes kan afleggen.  Inschrijven kan tussen 13 u en 13.30 uur in ons 
lokaal, waar je de nodige wegbeschrijving krijgt.  Na de rit worden er ook 
boterhammen voorzien. 

 
05- Zoals iedereen weet zijn wij op zondag vaak met vele deelnemers en dus 

met vrij grote groepen op de baan.  Uiteraard zijn wij dan ook bekommerd 
om het aspect veiligheid bij onze leden.  Daarom de 3 volgende 
bemerkingen.  

 
• De 5 km regel die aangeduid wordt door een aangepast 

fluitsignaal heeft als bedoeling dat leden die van hieruit een 
dichtere weg naar hun woonst kunnen nemen, dit ook 
mogen doen.  Wat niet toegelaten is, is om de groep en dus 
ook de kopmannen voorbij te fietsen (dit kan buiten de vrij 
gedeeltes in geen enkel geval !). 

• Buiten de officiële vrije gedeeltes is het niet toegelaten 
om zelf nog een vrij gedeelte in te lassen (bv als wij op de 
terugweg over een viaduct fietsen).  De speciale 
fietswetgeving bepaalt immers dat je wel op de weg mag 
fietsen, maar slechts met 2 fietsers naast mekaar. 

• Het is omwille van diezelfde veiligheid niet toegelaten om in 
de groep te fietsen zonder de handen aan het stuur te 
houden. 

 
Wij rekenen erop dat onze leden deze aanbevelingen ter harte zullen nemen. 
 

06- Wij wensen langs deze weg de toch wel erg ongelukkige Patrick Smet een 
spoedig en geheel herstel toe te wensen. 
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