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Ede 28 mei 2020

Protocol ritten van MC de Kraats onder corona-omstandigheden.
Doel van het protocol
Het doel van dit protocol is om ritten te kunnen uitvoeren onder de beperkingen van de
Corona-maatregelen. De essentie daarvan is dat persoonlijk contact wordt vermeden (het
toepassen van de “1,5 meter”-regeling), ook tijdens de rit.
Uitgangspunt
MC de Kraats wil graag haar ritten-agenda 2020 uitvoeren. Dat betekent dat de ritten die zij
had gepland voordat de pandemie uitbrak, nu niet structureel worden gereden, maar voor
liefhebbers op individuele basis aanbiedt.
Dat kan alleen wanneer we, met individuele inzet, aan de officiële maatregelen voldoen om
het risico van wederzijdse besmetting zoveel mogelijk te beperken.
Dit protocol geeft bindende richtlijnen voor deelnemers van ritten die door MC de Kraats in
daze tijd worden georganiseerd.
Ritplanning
MC de Kraats zorgt voor een rit die, zoals gebruikelijk, via de site van de club kan worden
gedownload en dan in een navigatiesysteem worden ingevoerd.
Routes van open ritten worden per email gestuurd na betaling op de site. Deelnemers
moeten zelf hun route inladen in hun navigatiesysteem; assistentie daarbij van de club is niet
mogelijk. MC de Kraats-leden krijgen de rit per email toegestuurd.
Rit-uitvoering: startpunt en route volgen
De deelnemer aan een aangeboden rit voert die zelf uit onder eigen verantwoordelijkheid en
onder voorwaarden van dit protocol.
Deelnemers kunnen de rit uitvoeren op een voor hen geschikte manier. In principe starten
alle ritten vanuit het adres van de club. Degenen die in Ede willen starten kunnen dat doen
vanaf het parkeerterrein naast de schietclub.
Omdat de club zelf gesloten is (en blijft) kan men ook op elk moment en elke plaats de route
opnemen en die volgen.
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Rit-uitvoering: individueel of groep
Men kan de route naar keuze individueel of in groepen rijden.
Het is aan de deelnemers zelf om tijdens de rit de corona-maatregelen (juist ook in een
groep) toe te passen. Het toepassen van de juiste nabijheid van elkaar en van andere
weggebruikers is aan hen. Ook het voldoen aan eisen voor eventueel terrasbezoek tijdens
een rit is aan de deelnemers zelf.
Het is aan te bevelen om groepen niet te groot te laten zijn, worden of op elkaar aan te
sluiten tijdens de rit. We verwachten gezond verstand van de deelnemers daarin.
Het KNMV-tourklassement en de toerstanden.
Het (aangepast) aanmelden van deelneming aan open ritten, dus voor het KNMVtoerklassement, moet nog worden uitgewerkt. Voor MC de Kraats gaat dat om de
Globerotterrit (augustus)en de Veluwerit (juli). De Ome Willem-rit gaat in 2020 niet door.
Voor deelname aan het eigen MC de Kraats-klassement (de “toerstanden”) gelden de vaste
regels.
De club en de gezelligheid.
MC de Kraats is er zich van bewust dat een deel van de rit door een gezellig samenzijn
wordt (of liever werd) gevormd. Dat is helaas nog niet mogelijk; het clubhuis is en blijft
voorlopig gesloten. Ook het terras en toiletten zijn gesloten.
Deelnemers wordt gevraagd in eigen behoefte van drinken en eten te voorzien voor en
tijdens de rit.
We hopen natuurlijk zo snel mogelijk als dat is toegestaan de club weer voor u te openen.
Vrijwaring.
Deelname aan ritten is vrijwillig. Ook de invulling van de ritten, met name voor wat betreft de
vereiste grenzen aan de nabijheid, is persoonlijke, eigen verantwoording.
MC de Kraats neemt voor, tijdens en na een door haar aanboden rit, geen
verantwoordelijkheid op zich voor (gevolgen van) individueel gedrag of voor (gevolgen van)
het gedrag van andere deelnemers.
Het bestuur van MC de Kraats,
Eddy Pietersma,
Voorzitter

