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De tien gedragsregels bij het fietsen in clubverband TWC De Lekke Tube. 

 

1. Plezierig fietsen begint bij een gezamenlijk vertrek en eindigt bij een gezamenlijke aankomst. Ook 

tussen start en eind is het van belang iedereen zijn "ei" kwijt kan binnen de doelstellingen van de 

vereniging. 

 

2. Om iedereen in de gelegenheid te stellen op kop te kunnen fietsen, wordt er regelmatig (maximaal 

om de 5 kilometer) gewisseld bij de B-en C groep. Bij de A groep dient dit onderling geregeld te 

worden. 

 

3. Het wisselen van koppositie gaat in de B-en C groep volgens het kettingsysteem. De fietser die 

rechts vooraan fiets laat zich afzakken naar de 2e positie rechts. De fietser die links vooraan fiets gaat 

naar de positie rechts vooraan. De fietser die op de 2e positie links fiets gaat links vooraan fietsen. 

Bij de A groep dient dit onderling geregeld te worden. 

 

4. De koprijders zijn de voelsprieten van de groep. Zij overzien de verkeerssituatie als eerste en 

kunnen met alert optreden onregelmatigheden of erger ongevallen voorkomen. 

 

5. Als je constateert dat een collega fietser moeilijk kan volgen, dan kan ook JIJ de groep manen tot 

een langzamer tempo. 

 

6. Als je constateert dat een collega fietser in de wind hangt en dreigt af te haken, dan kan ook JIJ die 

positie in de wind "even" overnemen! 

 

7. Als je ziet dat een bestuurslid in de mangel wordt genomen omdat hij louter de clubregels toepast, 

dan kan ook JIJ hem verdedigen want JIJ hebt het bestuur gekozen en JIJ hebt ook gekozen voor onze 

club met zijn doelstellingen. 

 

8. Een groep is een groep als een groep als groep fietst. Demarreren, sprinten, het "hazenpad" kiezen 

zijn allemaal taboe bij onze club. De enige uitzondering hierop zijn de "bergen" en andere hellingen. 

 

9. Heb niet alleen respect voor de fietsers met kracht, maar vooral ook voor de collega fietsers die de 

innerlijke kracht hebben het doel van de groep boven hun eigen doel te stellen. 

 

10. Als JIJ vindt dat de club zich moet aanpassen aan jouw wensen, dan moet je snel een andere club 

gaan zoeken. 


