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De tien geboden bij het fietsen in groepsverband TWC De Lekke Tube. 

 

1. Alle verkeersregels worden te allen tijde in acht genomen. 

 

2. We fietsen met maximaal 2 personen naast elkaar. Wacht met passeren tot de verkeerssituatie het 

toelaat. Vermijd het rijden op de linker weghelft. 

 

3. Geef bij een gevaarlijke situatie tijdig en duidelijk een teken aan je fietscollega’s. Obstakels aan de 

rechterkant van de weg worden middels een uitgestoken rechterarm gesignaleerd. Signaleer ook tijdig 

obstakels op het wegdek en gaten in het wegdek om materiaalschade of valpartijen te voorkomen. 

 

4. Kijk in de groep niet onnodig achterom en rem niet plotseling zonder enige aanleiding. Geef altijd 

eerst een signaal aan de overige groepsleden. 

 

5. Bij afdalingen altijd voldoende afstand bewaren, zodat er tijdig gereageerd kan worden. Bepaal je 

eigen daaltempo en laat je nooit verleiden tot het nemen van risico’s door snellere dalers te willen 

volgen. 

 

6. Op achterblijvers wordt ALTIJD gewacht. De achterblijver dient er voor te zorgen dat de groep 

gewaarschuwd wordt. Ook als men het tempo niet kan volgen, dient men de groep middels een 

belsignaal te waarschuwen. De groep reageert hierop met een tempoverlaging. 

 

7. Voor de A groep is geen richt-en maximum snelheid voor buiten de bebouwde kom vastgesteld en 

een maximum snelheid van 30 km per uur binnen de bebouwde kom. 

De richtsnelheid buiten de bebouwde kom voor B groep bedraagt 30 km per uur en een maximum 

snelheid van 33 km per uur. Maximum snelheid binnen de bebouwde kom voor de B-groep is 30 km 

per uur. 

De richtsnelheid voor C groep bedraagt 27 km per uur en een maximum snelheid van 29 km per uur.. 

Richtsnelheid is de snelheid op vlakke weg en onder normale weersomstandigheden. 

 

8. Tijdens clubtochten is het dragen van het clubtenue (voor de leden die hierover beschikken) en een 

helm verplicht. De verplichting voor het dragen van een valhelm geldt ook voor gastrenners. 

 

9. Niet de prestatie telt, maar de veiligheid en het plezierig met elkaar fietsen staan voorop. Neem 

nooit onverantwoorde risico’s. Denk aan je clubgenoten en aan je eigen gezondheid. 

 

10. Bij schending van bovenstaande regels kan het bestuur overgaan tot het opleggen van disciplinaire 

straf aan de overtreder(s). 

 


