
REGLEMENT FIETSRITTEN BGSET 

Uiteraard verwachten wij dat al onze leden zich aan de wegcode houden. Deze kan u via onderstaande 

links nalezen. 

● Artikel 43 - Fietsers en bromfietsers. 

● Artikel 43bis - Fietsers in groep. 

Het volledige Belgische verkeersreglement kan nagelezen worden op de website wegcode.be. 

Met onze club dragen we een aantal waarden, zoals veiligheid, gezondheid en respect voor de natuur, 

hoog in het vaandel. Daarom moeten er een aantal afspraken worden gemaakt: 

● We passen onze snelheid aan zodat we steeds in één groep blijven. Samen uit, samen thuis. 

Ieder lid houdt zich aan het tempo van de groep waarin hij/zij meerijdt: 

Ploegnaam Gemiddelde snelheid 

Tempo groep ± 27-30km/u 

Cyclo groep ± 23-25km/u 

● We rijden nooit met meer dan twee naast elkaar. 

● Steeds oplettend voor obstakels op de weg. Tijdig de anderen verwittigen. 

● Alle afval, zoals verpakkingen van snacks, binnenbanden… worden bijgehouden tot na de rit. 

● Respect voor andere weggebruikers, afstand houden, snelheid aanpassen indien nodig. 

● We rijden altijd met kledij van de club. Tevens een vorm van respect voor onze sponsors. 

● Valhelm is uiteraard verplicht; een fietsbel warm aanbevolen. 

● Er wordt steeds gestopt als iemand van de deelnemers een probleem heeft. 

● Tijdens de rit mag er op een helling doorgetrokken worden; op de top wordt er gewacht om 

daarna in groep verder te rijden 

● Bij aankomst van de rit wordt er niet gespurt.  

● Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen fouten. 

● Per ploeg zijn er wegkapiteins die over het goede verloop van de rit waken. De wegkapiteins 

waken enkel over de goede gang van zaken in het belang van de groep; volg hun aanwijzingen 

dan ook respectvol op. Zij kunnen op elk ogenblik de rit en/of het tempo wijzigen.  

Bijkomend nog enkele praktische punten : 

● Starturen: 9u (winteruur) en 8u30 (zomeruur); afspraak bij café Gentleman/Bruno op de markt 

in Deinze.  

● Als je een GPS hebt, is het altijd handig dat de rit erop staat. Ze is telkens te downloaden via 

de All Trails Account van BGSET; de routes worden daags vooraf door de wegkapiteins bekend 

gemaakt op de facebookgroup ‘BGSET team events’. 

● Er wordt steeds stipt op het aangeduide uur gestart en daarom is het wenselijk om enkele 

minuten op voorhand aanwezig te zijn!  

● Graag goed aansluiten tijdens een rit ('niet blijven hangen'). Rij nu ook niet tussen de wielen 

van je voorgangers. 

● Kop doen? Graag maar wissel tijdig af. Diegenen achter jou willen misschien ook wel hun 

conditie aanscherpen door kop te doen. 

● Ben je geen lid van de club? Dan mag je als niet-lid 2x testen; blijf wel telkens achteraan de 

groep a.u.b. 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/216-art43
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/217-art43bis
https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode

