
Regels	  tijdens	  trainingen	  van	  Hellingproof	  
	  
Maandag	  
Open	  training	  wegwielrennen	  

-‐ Kromme	  sturen	  training	  
-‐ Ook	  voor	  fietsers	  die	  (nog)	  geen	  lid	  zijn	  van	  Hellingproof	  

	  
Woensdag	  
Gesloten	  training	  wegwielrennen	  

-‐ Kromme	  sturen	  training	  
-‐ Klikpedalen	  zijn	  verplicht	  (toeclips	  verboden)	  	  
-‐ Ben	  je	  (nog)	  geen	  lid	  van	  Hellingproof?:	  stuur	  je	  verzoek	  om	  mee	  te	  gaan	  met	  één	  van	  onze	  

woensdag	  trainingen	  naar	  wielrenners.wageningen@gmail.com	  
	  
Donderdag	  
MTB	  training	  
	  
Regels	  
1.	  	  Samen	  uit,	  samen	  thuis!	  Zowel	  op	  de	  fiets	  als	  alle	  andere	  verenigingsactiviteiten.	  
In	  het	  bijzonder:	  
-‐	  Verlaat	  nooit	  een	  training	  zonder	  hierbij	  de	  trainer	  of	  anderen	  op	  de	  hoogte	  te	  brengen.	  
-‐	  Verlaat	  nooit	  de	  plek	  van	  een	  ongeval!	  
-‐	  Help	  elkaar	  bij	  mechanische	  problemen.	  Wees	  niet	  te	  beroerd	  om	  iemand	  de	  helpende	  hand	  te	  
reiken.	  	  
2.	  Houd	  je	  aan	  de	  verkeersregels!	  
In	  het	  bijzonder:	  
-‐	  	  Fiets	  nooit	  door	  rood.	  
-‐	  	  Ga	  niet	  over	  de	  middellijn	  van	  de	  weg!	  	  
-‐	  	  Gebruik	  het	  fietspad	  waar	  dat	  voorhanden	  is.	  
-‐	  	  Houd	  rekening	  met	  andere	  weggebruikers.	  De	  openbare	  weg	  is	  geen	  circuit.	  Je	  bent	  nooit	  alleen.	  
-‐	  	  In	  de	  donkere	  dagen	  is	  ieder	  lid	  verplicht	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  werkende	  verlichting.	  	  
3.	  Help	  elkaar	  en	  zorg	  voor	  elkaars	  veiligheid.	  	  
5.	  Volg	  de	  aanwijzingen	  en	  adviezen	  van	  de	  trainer	  op.	  
6.	  Wijk	  niet	  van	  een	  vooraf	  gekozen	  route.	  
7.	  Houd	  rekening	  met	  de	  langzamere	  fietser.	  	  
8.	  Denk	  aan	  degene	  achter	  je.	  Wijs	  elkaar	  op	  obstakels	  en	  waarschuw	  voor	  gevaarlijke	  
verkeerssituaties.	  Ook	  als	  de	  weg	  bekend	  is.	  
9.	  Doe	  geen	  dingen	  die	  de	  veiligheid	  van	  anderen	  in	  gevaar	  kunnen	  brengen.	  
10.	  Het	  gebruik	  van	  oordopjes/oortjes	  is	  niet	  toegestaan.	  
	  
Verplichte	  benodigdheden	  

1. Draag	  altijd	  een	  helm.	  
2. Altijd	  een	  geldig	  identiteitsbewijs	  (en/of	  zorgpas)	  mee.	  

Ieder	  lid	  is	  verantwoordelijk	  voor	  zijn	  eigen	  materiaal	  en	  veiligheid.	  Dit	  betekent:	  
-‐ Zorg	  voor	  technisch	  goed	  materiaal.	  In	  het	  bijzonder:	  

Goede	  banden	  (dus	  op	  spanning	  en	  met	  voldoende	  rubber),	  goed	  werkende	  remmen,	  geen	  
speling	  op	  lagers	  van	  het	  balhoofd/wielen/trapas	  en	  geen	  overslaande	  kettingen.	  	  

-‐ Neem	  je	  eigen	  reparatiespullen	  mee:	  
Het	  minimale:	  

1. Extra	  binnenband/tube	  	  



2. Bandenlichters	  
3. Pompje/CO2	  pomp	  	  
4. Multitool/sleutelmateriaal	  (optie)	  
5. Minipons/quicklink	  (	  optie)	  

Als	  een	  lid	  met	  pech	  niet	  in	  het	  bezit	  is	  van	  reparatiespullen,	  worden	  andere	  leden	  toch	  verzocht	  te	  
helpen	  met	  de	  reparatie.	  Het	  lid	  met	  pech	  wordt	  geacht	  de	  gemaakte	  kosten	  terug	  te	  betalen.	  
	  
Signalen	  voor	  het	  doorgeven	  van	  richtingen	  en	  gevaren	  
Tekens	   Gebaren	  
Voor	  (obstakel/mensen	  rechts	  van	  de	  weg)	   Arm	  recht	  onder	  
Tegen	  (obstakel/mensen	  links	  van	  de	  weg)	   Arm	  links	  onder	  
Achter	   Roepen	  
Achter	  elkaar	  (smal)	   Roepen	  
Stoppen	   Hand	  omhoog	  
Rechts	   Rechter	  arm	  boven	  de	  schouder	  
Links	   Linker	  arm	  boven	  de	  schouder	  
Teken	  van	  kop	  af	  	   Elleboog	  naar	  buiten	  bewegen	  
	  
Afstand	  tussen	  de	  groepen	  
De	  afstand	  tussen	  de	  groepen	  tussen	  de	  opdrachten	  door	  moet	  minstens	  30	  tot	  50	  m	  zijn,	  zodat	  er	  
makkelijk	  een	  rijdende	  auto	  tussen	  kan	  voegen.	  Als	  de	  groepen	  te	  dicht	  op	  elkaar	  dreigen	  te	  komen	  
dient	  de	  achterste	  groep	  de	  benen	  stil	  te	  houden	  en	  zo	  het	  gat	  weer	  te	  vergroten.	  
	  
Hinderen	  andere	  weggebruikers	  
-‐Als	  we	  stil	  staan	  op	  een	  parkeerplaats	  er	  voor	  zorgen	  dat	  niemand	  meer	  op	  de	  weg	  staat.	  
-‐Er	  dient	  langzaam	  door	  de	  bebouwde	  kom	  gereden	  te	  worden.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


