REGLEMENT RIJDEN IN GROEP
zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 20 januari 2012
1. Bij het vertrek heeft iedereen een volle tank benzine!
2. Te allen tijden worden de verkeersregels in acht genomen. Dus bijvoorbeeld geen
wegen afzetten om de groep door te laten rijden.
3. Eén persoon uit de vereniging, hierna genoemd de groepsleider, rijdt voorop en mag
door de groep niet worden ingehaald.
4. De groepsleider bepaalt de route (zeker van belang voor rijders met GPS).
5. In principe rijdt men in de groep “baksteensgewijs” achter elkaar.
6. Tijdens de rit dient men zijn of haar positie in de groep aan te houden en elkaar NIET
te passeren, behoudens hetgeen hierover hierna wordt vermeld.
7. Achteraan de groep rijdt een volger. Valt de groep uit elkaar kan de volger
groepsleider worden van de tweede groep.
8. Indien iemand, bij het afslaan naar een andere weg, merkt dat de achterop komende
groep niet meer volgt (dus uit het zicht is verdwenen) dan stopt deze aan het begin
van de ingeslagen weg zichtbaar voor de achterop komende groep, op een veilige
plaats, totdat de achteropkomende groep weer is aangesloten.
Deze procedure wordt bij de volgende afslag gevolgd door degene die dan als laatste
van de eerste groep rijdt. Enzovoorts (het zogenaamde “kruimelen”).
Nadat de achterop komende groep of rijder is gepasseerd, sluiten degenen die
gestopt zijn weer aan bij de groep.
9. Indien de voorrijder merkt dat de groep is achtergebleven, stopt hij op een veilige en
ruime plaats om de groep weer te laten aansluiten.
10. Aanwijzingen van de groepsleider en volger dienen strikt te worden opgevolgd.
11. In voorkomende gevallen is het toegestaan in de groep naar voren te rijden om de
groepsleider te waarschuwen, bijvoorbeeld om aan te geven dat men moet tanken of
bij calamiteiten. Men dient dit altijd voorzichtig te doen zonder anderen in de groep
te hinderen en met inachtneming van de verkeersregels.
12. Het teken om aan te geven dat je moet tanken is het zogenaamde V teken met je
linkerhand omhoog gehouden.
13. Bij het passeren ruimte laten voor het overige verkeer en dat verkeer, indien nodig in
laten voegen.
14. Bij het passeren rijdt iedereen voor zich. Dit houdt in dat achteraan in de groep niet
naar links wordt gegaan om de hele groep te laten passeren.
15. Indien er gestopt moet worden gebeurt dat op een veilige plek rechts langs de weg.
16. Iedereen in de groep is aansprakelijk voor zijn of haar rijstijl en kan geen enkele
aanspraak maken op het feit dat men in een groep rijdt.

