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Corona maatregelen 
 
 
Beste deelnemer aan de 37ste Titanic Rit, 
 
Nu zaterdag, 27 maart, vormt de 37ste Titanic Rit met vertrek en aankomst te Kasterlee de 
langverwachte seizoensopener van het VAS kampioenschap Rittensport 2021. Aangezien Covid19 al 
meer dan een jaar ons leven beheerst, zal het je niet verbazen dat ook tijdens deze rit heel wat 
specifieke Covid19-maatregelen van kracht zullen zijn. Op dit ogenblik hebben we de goedkeuring 
van alle bevoegde instanties om de rit te kunnen laten doorgaan mits alle maatregelen ter preventie 
van Covid19 STRIKT nageleefd worden. De organisatie werkte een heel Covid Safety-plan uit dat tot 
op de letter zal nageleefd moeten worden. We kunnen hierop niet de minste uitzondering toestaan. 
We hadden graag op een andere manier georganiseerd, maar dit is voor ons de enige manier om 
deze rit te kunnen en mogen inrichten. Wij verwachten dan ook dat iedere deelnemer de hierna 
volgende reglementering nauwgezet zal opvolgen. 

Algemene regels: 

➢ Draag buiten de auto steeds een mondmasker; 

➢ De toegelaten bubbel voor, tijdens en na de wedstrijd wordt herleid tot twee personen; 

➢ Bewaar ten allen tijde de afstand van minimaal 1.5m t.o.v. personen buiten je bubbel; 

➢ Blijf zoveel mogelijk in je auto zitten of blijf zo kort mogelijk bij je auto als je niet aan het 

rijden bent; 

➢ Ga niet samen met andere deelnemers bij elkaar staan;  

Voor de wedstrijd: 

➢ Inschrijven kan enkel via de website van de organisatie www.titanic.be. Ter plaatse kan niet 

meer worden ingeschreven; 

➢ Het inschrijvingsgeld alsook de dagvergunningen (voor wie van toepassing) dienen op 

voorhand te worden betaald op rekeningnummer BE52 7333 2161 1109; 

➢ Een kopie van de boorddocumenten van het voertuig: inschrijvingsbewijs, 

verzekeringsbewijs en keuringsattest dienen op voorhand te worden doorgestuurd naar 

inschrijvingen@titanic.be; 

➢ Alle relevante wedstrijdinfo en officieel uithangbord kan je raadplegen op de Sportity App. Je 

kan deze gratis downloaden op je smartphone met als code ritkasterlee@titanic   

 

 Bij aankomst: 

➢ We verzoeken de deelnemers maximaal 15 minuten voor aanmeldtijd toe te komen aan 

wedstrijdcentrum De Notelaar, Kattenberg 31, 2460 Kasterlee. Bij het wachten op je 

aanmeldtijd, kan je je wagen parkeren op parking 3. 

➢ Aanmelden doe je stipt op het aan jou gecommuniceerde tijdstip voor de administratieve en 

technische controle door met je wagen naar parking 2 te rijden. Hier krijg je ook je starttijd 

mee. 

http://www.titanic.be/
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➢ De start van de wedstrijd gebeurt op parking 1. 

➢ Er is mogelijkheid om naar het toilet te gaan in De Notelaar. Ontsmettingshandgel wordt 

voorzien. Wij vragen om hier niet te blijven rondhangen en om direct na het toiletbezoek 

terug naar je wagen te gaan. 

➢ Voor de Notelaar is catering aanwezig voor zij die dit wensen. Een hamburger of braadworst 

en frisdrank kan enkel onder de vorm van take-away meegenomen worden naar je wagen. 

Je mag deze zeker NIET TER PLAATSE nuttigen! De wachtrij aan deze kraam moet beperkt 

blijven tot 4 personen. Zie je dat er teveel volk staat, vragen we om even te wachten en iets 

later terug te komen. Je krijgt sowieso voor de start of tijdens de pauze genoeg tijd hiervoor. 

Tijdens en na de wedstrijd: 

➢ De relatie deelnemers is enkel telefonisch te bereiken: 

o Voor klasses Recrea en Touring is dit Wim Poulmans op het nr 0477/ 98 40 40 

o Voor klasse Expert is dit Steven Dionys op het nr 0476/ 95 70 95 

➢ Tijdens de rit kom je enkele bemande controleposten tegen. Je moet je controleblad niet 

afgeven aan hen. Je mag je ramen gesloten houden en duidelijk het blad met je 

wedstrijdnummer tonen aan de controlepost. Deze posten laten je van op afstand een 

opdracht zien, die u onmiddellijk dient uit te voeren.  

Na deel 1: 

➢ Bij aankomst na het eerste gedeelte van de wedstrijd kan je je controleblad afgeven op 

parking 2. Daarna rijd je naar parking 3 waar je kan parkeren en even pauzeren. Je kan dan 

naar het toilet of iets meenemen om te eten of te drinken. Uiteraard enkel meenemen naar 

je wagen. 

➢ Standaard krijg je 25 minuten pauze. Het is echter toegelaten om vroeger te vertrekken. 

Na deel 2: 

➢ Lever je controleblad in op parking 2. Daarna kan je nog naar parking 3 rijden voor een 

sanitaire stop of iets mee te nemen van de catering. 

➢ Er is geen prijsuitreiking op zaterdagavond. De uitslagen worden zo snel mogelijk online 

geplaatst en zal je ook kunnen terugvinden op de Sportity App. 

➢ Je kan uitsluitend reageren per mail tot het einde van de klachtentermijn zondagochtend om 

10u15.  

Prijsuitreiking: 

➢ Definitief officiële uitslag om 10u30 kan je raadplegen op de website en op de Sportity App 

➢ Digitale prijsuitreiking via Teams meeting om 11u. 

 
Ten slotte: 

Aan het wedstrijdcentrum zullen onze Covid Safety Officers u de nodige richtlijnen verstrekken en 
meer info geven over de geldende maatregelen. Volg deze ten allen tijde op! 
Het niet naleven van de Covid19-safety maatregelen zal automatisch een uitsluiting uit de wedstrijd 
met zich meebrengen. 
Wij hopen dat u, ondanks deze (noodzakelijke) maatregelen, toch van een leuke rittensportavond 
kan genieten! In 2022 afspraak voor een “normale” editie van de Titanic Rit Kasterlee… 
 


