Reglement Toertochten

1. Neem altijd een goed humeur mee en rijdt alcohol vrij.!
2. U bent minimaal (W.A.) verzekerd.
3. Zorg dat de accu goed geladen is, zodat u onderweg niet stil komt te staan.
Neem bij twijfel aan de conditie van de accu de lader mee.
4. Controleer of de banden goed op spanning staan.
5. Regenkleding in ons land is onontbeerlijk.
6. Houd voldoende afstand van je voorganger, uw voorganger kan plotseling
remmen.
7. Rij niet onnodig naast elkaar, passeer niet.
8. De wettelijke verkeersregels dienen opgevolgd te worden.
9. Als u medicijnen gebruikt, zorg dan dat u die bij hebt.
10. Neem hulpmiddelen zoals een stok of een kruk eventueel mee.
11. Neem verzekeringspapieren, telefoon(nummer) en identiteitskaart mee.
12. De snelheid van de voorste rijder wordt aangehouden, het is de bedoeling
dat men bij elkaar blijft.
13. Volg tijdens de toertochten altijd de aanwijzingen van de begeleiders op.
14. Het dragen van een veiligheidshesje is verplicht voor iedereen die
deelneemt aan een tocht.
15. We gaan voor veiligheid en daarom rijden we altijd in een lange sliert.

16. Drinken bij stopplaatsen onderweg is voor eigen rekening, het is daarom
raadzaam wat geld voor drinken onderweg mee te nemen.
17. Het rijden in kolonne.
Wij rijden zoveel mogelijk in kolonne , vooraan fietst een vrijwilliger mee, die er
voor zorgt dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan en wijst de weg die we
volgen. Achteraan fietst een vrijwilliger mee die er zorg voor draagt dat er ook
achteraan geen gevaarlijke situaties ontstaan en geen leden achterblijven. En in
het midden fietsen ook enkele vrijwilligers mee, zij overzien de kolonne en
vallen in waar nodig. Met fluitsignalen geven de vrijwilligers instructies aan de
leden.
18. Fluit signalen
Met fluit signalen weet u wanneer u wat moet doen, of u moet stoppen of
juiste moet door rijden.
1 fluit signaal = Stop
Stop met rijden en wacht op het signaal om verder te gaan.
2 fluit signalen = Rijden
Start met rijden.
3 Fluit signalen = Gevaar dus stoppen
Stop meteen met rijden en wacht op verdere instructies.

19. Oversteken.
Met oversteken helpen de vrijwilligers alles in goed banen te leiden, bij een
oversteekplaats gelden dezelfde fluitsignalen als anders.
1 fluit signaal betekent stoppen en 2 fluit signalen betekent doorrijden.
Soms kunnen we niet allemaal tegelijk oversteken en dan wijst de vrijwilliger
leden aan die over kunnen en de rest wacht tot ze ook aan de beurt zijn.
We wensen u een plezierige rit en geniet ervan.

