REGLEMENT behorende bij de Fiets & Geniet Fietstochten van de FDNG
Een ieder is verplicht zich hieraan te houden
* Leden van de Vereniging mogen aan alle Fiets & Geniet Fietstochten van de Vereniging gratis deelnemen. Leden dienen wel bij de
start zich aan te melden bij de inschrijftafel op vertoon van je lidmaatschapskaart.
* Fietsvrienden zijn deelnemers die per fietstocht € 2.= betalen en dienen de inschrijfkaart bij de inschrijftafel te betalen en in te
vullen. Het witte gedeelte dien je weer terug in te leveren bij de inschrijftafel, het bruine gedeelte mag je zelf houden.
* Men dient uiterlijk 10 minuten voor vertrek van de Fiets & Geniet Fietstocht te zijn aangemeld. Vertrek is vanuit Delft om 10.00 uur
en vanuit het Wateringse Veld is het om 10.30 uur. Behoudens tochten met trailer vervoer, daar zijn afwijkende vertrektijden welke
apart worden aangegeven.
* Tijdens de fietstocht fiets je achter de groepsleider.
* In de groep ben je verplicht aaneengesloten te fietsen. Geen grote ruimten tussen elkaar laten ontstaan. Dit brengt de fietsgroep
en het overige verkeer in onveilige situaties en voor de leiding is het zeer lastig om je door het overige verkeer te begeleiden. Het
zelf in de groep een eigen tempo gaan rijden is niet toegestaan. (onveilig en je brengt de groep in gevaar)
* Zonder meer tijdens de fietstocht zich af scheiden van de fietsgroep is niet toegestaan. We fietsen onder het vaandel van “samen
uit, samen thuis”. Wanneer iemand de groep vroegtijdig (met of zonder reden) verlaat, draagt de Vereniging hier geen enkele
verantwoordelijkheid voor.
* Er zal gefietst worden met een snelheid van ongeveer 15 km., je sluit daarbij aan, zodat de groep als één geheel aan het fietsen is.
De snelheid zal worden aangepast door de groepsleider wanneer de weersomstandigheden daarom vragen.
* Wanneer blijkt dat je het tempo van de groep niet aankunt, waardoor je steeds achterblijft, zal de groepsleider je hierop aanspreken. Wanneer dit dan nogmaals voorkomt, dan kan en mag je in verband met de verkeersveiligheid van de groep niet meer deelnemen aan de fietstochten.
* De afstanden bij de Fiets & Geniet Fietstochten variëren van 25 km tot ongeveer 35 km. en als het heel mooi weer is tussen de 30
en 45 km. De pauzes zijn: de eerste tussen de 10 en 15 km, de tweede (koffiestop) zal tussen 11.30 uur en 13.00 uur zijn. Een
derde pauze wordt eventueel gemaakt. Extra pauzes worden ingelast bij b.v. warm weer. (drinkpauze)
* Bij slecht weer zal een fietstocht niet gereden worden. De leiding is altijd bij de start aanwezig en zij bepaalt dan of een tocht doorgaat of niet. Ook kan men omstreeks 09.30 uur via de mail (indien opgegeven) verwittigd worden als de tocht niet doorgaat.
* Wanneer de groepsleider fluit en zijn arm omhoog steekt betekent dit dat je rustig moet afremmen en zo veel mogelijk rechts van
de weg aaneengesloten stopt. Je bent verantwoordelijk dat het overige verkeer veilig langs de groep kan.
• Groepsleider roept: “voor” en doet z’n rechter arm op en neer schuin naar achteren; er is een opstakel rechts van de weg. Bij fietspalen is de roep: “paal”. Je bent verplicht deze beide roepen naar achteren toe door te geven. Kijk goed uit en ga er veilig langs.
* Van achteruit de groep wordt geroepen “achter”. Je bent verplicht deze roep naar voren toe door te geven. De groep wordt ingehaald door een andere weggebruiker. Je moet deze weggebruiker de ruimte geven om te passeren.
* De groepsleider roept: “tegen”. Je bent verplicht deze roep naar achteren toe door te geven. De groep wordt door een andere
weggebruiker tegemoet gekomen. Je moet deze weggebruiker de ruimte geven om te passeren. Of er staat een opstakel links op de
weg.
* Uit de groep wordt geroepen: “stoppen” wanneer er iets aan de hand is in de groep: lekke band, iemand valt of dergelijke. Je bent
verplicht deze roep naar voren toe door te geven. Deze roep alleen gebruiken in noodsituaties en niet willekeurig dit gaan roepen.
Wanneer het een noodsituatie is dan rustig afremmen en zoveel mogelijk rechts van de weg aaneengesloten stoppen. Zorg dat het
overige verkeer geen hinder ondervindt.
* Wanneer er een gat in de groep ontstaat, door welke oorzaak dan ook, wordt dit naar voren toe doorgegeven. De groepsleider zal
het tempo dan vertragen (er wordt niet gestopt) zodat de achterblijvers weer kunnen aansluiten.
* Bij de rustpunten zoveel mogelijk rechts van de weg gaan staan en ook aaneengesloten. Bij eventueel wat lopen of praatje maken
bij de ander, zorg dat het overige verkeer geen hinder van je heeft. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Bij de eerste fluittoon van
de groepsleider; ga rustig naar je fietst en maak je gereed voor vertrek. Bij de tweede fluittoon hervat de fietsgroep als één geheel
de tocht.
* Elke deelnemer rijdt de Fiets & Geniet Fietstochten op eigen risico en kan op geen enkele wijze de organisatie/vereniging aansprakelijk stellen voor opgelopen letsel, verlies en/of diefstal van bezittingen en materiële schade. Je dient zich volledig aan dit
reglement te houden.
REGLEMENT behorende bij de Fiets & Geniet Fietstochten met trailer vervoer

Vooraf inschrijving is verplicht.
* Zorg dat je voor het vertrek ruim op tijd aanwezig bent, je fiets moet opgeladen worden.
* Bij inschrijving betaal je € 3.= voor de trailer en € 4.50 voor inschrijving (leden gratis inschrijving). Wanneer je annuleert dien je de
autokosten voor die fietstocht op het moment van annuleren te betalen en ben je de € 7.50 (leden € 3.=) kosten ook kwijt. Behalve
als jouw plaats door een ander wordt ingevuld en dat het trailer vervoer voor die fietstocht dan helemaal volgeboekt is.
* Wanneer je zelf met eigen vervoer mee wil, dan kan dit alleen wanneer de trailer volgeboekt is. Ook hier geld: leden gratis, niet
leden inschrijving € 4.50.
* Fietstassen, mandjes en dergelijke mogen niet tijdens het vervoer op de fiets blijven zitten.
* Zorg voor gepast geld voor de autokosten, te betalen voor vertrek.
* Zorg voor voldoende accu capaciteit bij hybride fietsen, met overwaarde van minimaal 10 km.
* Door de NTFU deelnemerskaart in te vullen voor deze “Fiets & Geniet Fietstocht met trailer” ben je akkoord gegaan met het
reglement.
* Elke deelnemer rijdt de Fiets & Geniet Fietstochten op eigen risico, eveneens het vervoer van personen en fietsen geschiedt op
eigen risico en je kan op geen enkele wijze de organisatie/vereniging aansprakelijk stellen voor opgelopen letsel, verlies en/of
diefstal van bezittingen en materiële schade. Je dient zich volledig aan dit reglement te houden.

