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op weg naar de openingsrit
Pinksterrit Motoren
Onze regering heeft beslist dat per 1 juni de horeca onder
bepaalde voorwaarden weer open mag.
Binnen die voorwaarden is het niet toegestaan om met
grote groepen bijeen te komen.
Onze deelnemers aan de Pinksterritten kan je gerust
onder de noemer “grote groepen” scharen.
Na lang wikken en wegen en intern beraad gaat de
Pinksterrit zoals wij die gewend zijn daarom niet door.

Brommers
Wel kunnen we in kleinere groepen rijden maar wie wordt
dan wel uitgenodigd en wie niet.
Dat onderscheid kunnen en mogen wij niet maken.
Per definitie is dus de groep bromfietsen op de Pinksterrit
te groot en zal daarom niet gereden worden.

Afstand
De motorfietsen daarentegen rijden vaak slechts met een
groep van 3 tot maximaal 10 voertuigen.
Om met die groep te gaan rijden is wel toegestaan en wij
hoeven niemand uit te sluiten.
Onze beoogde voorrijder en organisator van de
Pinksterrit voor motoren, Rien de Koning, heeft
aangegeven dat hij bereid is om deze rit te gaan
voorrijden.
De motoren gaan dus rijden op 2e Pinksterdag.
Daaraan worden wel voorwaarden gesteld.

Voorwaarden
Met deze voorwaarden willen wij handelen binnen de
adviezen van het RIVM en de daarom van
overheidswege gestelde eisen.
De voorwaarden;
1. Wij gaan niet rijden onder het vaandel van OMS dus
daarom dragen wij geen clubkleding
2. Verzamelen 10.00 uur, vertrek 10.30 uur. Dus niet te
lang bij elkaar staan.
3. Maximaal aantal deelnemers 10.
4. Tijdig aanmelden van tevoren is absoluut verplicht
onder opgave van aantal personen.
5. Als de grens van 10 deelnemers is bereikt dan komt u
op de wachtlijst. Als je toch onverhoopt verhindert
bent nadat je je had aangemeld, meld je dan ook af
zodat iemand die op de wachtlijst staat in jouw plaats
toch kan rijden.
6. Aanmelden bij
Rien de Koning tel. 06-15518425 e-mail riendekoning@gmail.com
Niet aangemeld betekent niet meerijden.
Verzamel- en startlocatie als vanouds bij “De Rustende Jager” aan de Venneperweg 471 in
Nieuw-Vennep.
Alleen de voorrijder en de achterrijder dragen een neutraal oranje/rood hesje.

Bescherming
De rit voert ons over de ponten van het Noordhollands
kanaal, daar is een mondkapje vereist.
Onze bandana’s voldoen aan die eisen, dus meebrengen
en gebruiken svp.
Geluncht wordt er onderweg in het open veld. Daarvoor
worden broodjes en frisdrank geregeld.
Tot slot;
Wie zelf verkouden is of Corona-achtige klachten
heeft of er in zijn of haar directe omgeving klachten
voor komen moet thuis blijven, dus niet meerijden!!
Als de regels van overheidswege voor die tijd onverhoopt
zodanig veranderen dat wij niet mogen rijden, kan de rit
alsnog worden afgelast. Om niet voor niets te komen toch
maar even bellen op 30 mei.
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