Veilig fietsen in het peloton van
Het Gouden Wiel

tijdens de toertocht

in de polder

Vragen en suggesties graag aan het einde van de presentatie a.u.b.

Veilig fietsen in het peloton van Het Gouden Wiel
• Elke fietser speelt een grote rol bij het veilig en plezierig fietsen in een peloton!
Als wielrenners in een groep zijn we zeer kwetsbaar in het verkeer doordat wij met hoge
snelheid dicht op elkaar fietsen.
In een groep rijden heeft voordelen, maar er schuilt ook een aanzienlijk gevaar in. Irritaties
met mede weggebruikers! Respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte en ga niet op
provocaties in.

• Je rijdt kort op het wiel. Je hebt je veiligheid niet meer zelf in eigen hand, je bent
ook afhankelijk van anderen. Vooruit denken en anticiperen op wat kan
gebeuren. Weten hoe je afstand houdt zonder direct in de remmen te knijpen.
Hoe je veilig manoeuvreert in een peloton.

“manoeuvreren en anticiperen in het peloton”

• De voorste rijders hebben nog het beste overzicht en zijn de ogen van het peloton maar de
rest van het peloton stort zich in het onbekende
• Valpartijen vinden bijna altijd plaats in een groep en voor 75% midden in het peloton

• Toertochten zijn geen wedstrijden. De voorrijder zorgt ervoor dat na bochten en e.d., het
tempo tijdelijk aanzienlijk wordt verminderd. Daarna voert hij het tempo geleidelijk op.
• Er wordt niet abrupt van richting veranderd of geremd.
• Op smalle wegen ga je in ‘blinde’ bochten, waar je dus niet doorheen kan kijken altijd achter
elkaar rijden (RITSEN)!

RITSEN !

• Bij HGW geven we al signalen door middel van korte mededelingen (“tegen” , “Paaltje”) en
armgebaren aan de groep door
• Door middel van deze presentatie willen we met elkaar de veiligheid in het peloton
aanscherpen en daar goede afspraken over te maken. Hieronder staan de gebruikelijke
waarschuwingstekens voor het peloton. Zorg dat iedereen in de groep zich hieraan houdt.
• Ga er nooit vanuit dat mensen achter jou de berichten doorkrijgen, maar neem de
verantwoordelijkheid en geef de berichten door

• Over het dragen van een helm hoeven we het niet meer te hebben, toch?

“Anekdote”
15 jaar geleden fietsen Lianne en Hans (onze zoon) op een zaterdagmorgen naar het centrum
van Oosterhout. Een ritje van hooguit 3 km.
Zij fietsen beide dagelijks; Hans naar school en Lianne naar Breda
Voordat ze het centrum van Oosterhout bereiken zijn ze met de fiets 2 keer tegen elkaar
gebotst en gevallen!
Wat is de oorzaak?

• omdat de route erg bekend is wordt op de automatische piloot gefietst
• ieder fiets zijn haar eigen route
• geen communicatie
Oplossing?
• communiceer met elkaar, altijd en overal, juist ook op bekende routes, totdat je weer thuis
bent

Welke renners geven de boodschap door?

• De voorrijder fiets altijd aan de as van de
weg en geeft de boodschappen door te roepen
en met tekens!
Duidelijk zichtbaar: bijvoorbeeld bij “rechtsaf”
de rechterarm boven schouderhoogte
Alle renners die aan de as van de weg fietsen,
achter de voorrijder geven de boodschappen door.
“teken door arm boven schouderhoogte”

• Alle renners die rechts op de weg fietsen geven
de boodschap door als er bijvoorbeeld een auto
rechts staat geparkeerd of obstakel op de weg!

“obstakel op de weg”

Hieronder vind je een aantal regels en tips voor het veilig fietsen tijdens de toertocht en
sportief fietsen in de polder
We houden dus rekening met elkaar en spreken elkaar daar op aan!

Regels tijdens de toertocht
• We houden ons aan de verkeersregels
• Natuurlijk dragen we een helm
• Bij iedere toertocht is er één voorrijder die de leiding heeft en de route zorgvuldig heeft
voorbereid. Deze voorrijder fiets altijd aan de as van de weg en geeft de boodschappen
door te roepen en met tekens!
Duidelijk zichtbaar: bijvoorbeeld bij “linksaf” de linkerarm boven schouderhoogte.
Alle renners die aan de as van de weg fietsen geven de boodschappen door.

• Als een groep groter dan 16 personen is splitsen we de groep in tweeën; met voldoende
tussenruimte van bijvoorbeeld 200 m tussen de 2 groepen

“een grote groep is moeilijker in te halen door een auto
“auto moet vaak met hoge snelheid inhalen”

•
•
•
•

•
•
•
•

Er wordt als groep gereden. Samen uit, samen thuis
De voorrijder bepaalt de route en bewaakt het tempo
De toertochten zijn geen wedstrijden; we handhaven een maximum snelheid van 30 km/uur
De voorrijder zorgt ervoor dat na bochten en e.d., het tempo tijdelijk aanzienlijk wordt
verminderd. Vervolgens wordt het tempo geleidelijk opgevoerd
Communiceer van achteren indien het tempo toch te hoog is!
In de bebouwde kom rijden we met een snelheid van 25 km/uur of minder
Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast
De voorste fietsers ‘waarschuwen’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk
Nieuwe deelnemers aan de groep worden opgevangen en begeleid

• Houd altijd de handen bij de rem; dus niet op een ligstuur en niet met de polsen op het
stuur!!!

tijdens de toertocht

“handen bij de rem dus”

“zo niet dus”
beide fietsers in de fout

• Niet mobiel bellen tijdens het fietsen

• Niet fietsen met voorwiel naast achterwiel van voorganger om uit de wind te rijden
Géén waaierrijden maar blijf met twee naast elkaar fietsen

“naast elkaar dus”

“geen waaierrijden dus”

• Houd de snelheid zo constant mogelijk; houd bijv. niet plotseling de benen stil
• Nooit abrupt van richting veranderen bij verkeerde richting of remmen, geef stopteken en rijdt
langzaam recht uit
• Als je in de berm rijdt niet direct de weg/het fietspad weer oprijden maar rustig in de berm
uitrijden
• Niet rijdend achterom kijken maar als het moet de schouder vastpakken van je buurman
•

“zo dus”

• Op smalle wegen ga je in ‘blinde’ bochten, waar je dus niet doorheen kan kijken altijd achter
elkaar rijden (RITSEN)! De voorrijder roept dat er geritst gaat worden!
Op smalle wegen met veel slingerende bochten, altijd achter elkaar gaan rijden (RITSEN)!

“zo niet dus”

“blinde bocht, ritsen dus”

“dit is RITSEN”

“lange slingerweg, ritsen dus”

“blinde bocht, ritsen dus”

• Bij pech of “plaspauze” zoekt iedereen een veilige plek en blijf niet op de weg of fietspad staan

“zo niet dus”

“dit is een veilige plek”

“dit is een veilige plek”

Regels voor sportief fietsen in de Willemspolder
• Alle renners die aan de as van de weg fietsen geven de boodschappen door van voor naar
achter of achter naar voor
• Iedere renner draagt mee aan de veiligheid van de hele groep!
• 8:00 – 9:00 uur: snelheid minder dan 30 km/h (zijn ongeveer 5 ronden)
9:00 – 9:15 uur: snelheid minder dan 35 km/h (is ongeveer 1.5 ronden)
9:15 – 10:00 uur: variabele snelheid (zijn ongeveer 4.5 ronden)
Totaal dus ongeveer 11 ronden
• Waaier rijden is toegestaan, maar let wel op overig verkeer

“waaier rijden”

• De polsen los op het stuur leggen is niet toegestaan, nooit!

“zo niet dus”

• Geef teken met ellenboog als er overgenomen moet worden en kijk NIET achterom omdat je
anders gaat slingeren met valpartij als gevolg!

“teken met de elleboog om over te nemen”

• Gebruik van ligstuur is alleen toegestaan tijdens de individuele tijdrit en aan de kop van de
groep in alle andere gevallen de handen bij de rem houden.

“ligstuur aan de kop is toegestaan”

“ligstuur in het wiel is NIET toegestaan”

• Gebruik van ligstuur is alleen toegestaan tijdens de individuele tijdrit en aan de kop van de
groep in alle andere gevallen de handen bij de rem houden.

“ligstuur bij de tijdrit is toegestaan”

in alle andere gevallen
“handen bij de rem dus”

Roepen en Tekens
ROEPEN

TEKEN

Linksaf,

Richtingswijziging

Rechtsaf

Met een armsignaal wordt dit ondersteund (schuin hoog)

•

Rustig

Snelheid minderen

•

Vrij

Veilig om over te steken

•

Stoppen

Bij naderen van verkeersweg, handen omhoog

•

Paaltje,

Met een armsignaal wordt de plaats op de weg aangegeven

•

gat of obstakel
•

Fietser voor

Er wordt een fietser gepasseerd in dezelfde richting
Met een armsignaal wordt de zijde van de weg aangegeven

•

Auto voor

Er staat een geparkeerde auto rechts van de weg
Met een armsignaal wordt de zijde van de weg aangegeven

•

Auto tegen

Er komt een auto tegemoet

Met een armsignaal wordt de zijde van de weg aangegeven

Roepen en Tekens
ROEPEN

TEKEN

• Auto achter

Er komt een auto achterop die gaat inhalen

• Ritsen

Signaal om achter elkaar te rijden
Op smalle wegen met onoverzichtelijke bochten!

• Lek

Bij technische problemen of plaspauze

• Pas op

Bij gevaar

Hoe verder?
• Regels voor “Veilig fietsen in het peloton van Het Gouden Wiel” komt op de website van HGW
te staan. Lees deze nog eens rustig door.
• Deze regels zijn er voor ieders veiligheid dus neem de verantwoordelijkheid, draag ze uit en
spreek elkaar erop aan, kritisch maar vooral positief!
• We komen hier regelmatig op terug voor feedback en suggesties

eddie maanders
hans van oortmerssen
jos van steenhoven
henk broos
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