
 

 
 

 

CLUBREGLEMENT WTC DE DAUWTRAPPERS vzw 
 
IEDER LID DIENT DIT REGLEMENT TE KENNEN EN NA TE LEVEN. 
 

1. Naam :   Wielertoeristenclub De Dauwtrappers. V.Z.W. 
 

2. Lokaal :   Eet-k’fee  De Stokerie – Otegemstraat 269 - 8550 Zwevegem  
 

3. Bestuur : Voorzitter, Schatbewaarder : Johan Buysens 0478 71 46 54 
Secretaris : Matthieu Moreels   0475 62 02 19 

   P.R.& activiteiten : Krist Callewaert     0479 55 91 82 
             Olivier Vermeulen   0478 78 79 99  
              Jonathan Moreel  0478 81 59 20  
 
                     

4. Webmaster: Stefaan Vandeghinste  0477 68 43 08 

5. Verzekering: Vlaamse Wielrennersbond. 
  

6. Inschrijving is enkel geldig via de website  en na betaling van het inschrijvingsgeld. 
Inschrijvingsgeld : € 85  ( omvat de verzekering, lidgeld,wekelijkse rit ). Inschrijving 
van de gezinsleden is gratis.  De inschrijvingsperiode van de huidige leden is tussen 
de Kampioenenrit en de Algemene ledenvergadering. Deze datum zal tijdig 
meegedeeld worden.  Na deze datum zal een meerprijs van € 10 worden aangerekend 
voor bijkomende administratieve kosten. 
 

 

7. Alle briefwisseling moet via het secretariaat gebeuren. 
Adres :   Moreels Matthieu 
    Stedestraat 15 
    8550 Zwevegem 

8. Financiële instelling : KBC 
Reknr. BE92 7380 1632 5223 
KREDBEBB 

 

9. Website : www.dauwtrappers.be  
 

10. Nieuwe leden worden definitief  toegelaten na een proefperiode van 3 ritten.  Dit om 
misbruik van aanschaf kledij te voorkomen. 
 

11. Gastrijders: Betalen 2 € voor hun drankbonnetje. Gastrijders dienen te handtekenen 
“meefietsen op eigen risico” en dit voor een maximum van 3 keer. 
 

 
 
 

 



12. Elk lid dient + 15 min. voor de start in het lokaal aanwezig te zijn, dit om in te 
schrijven voor de rit en een koffie te drinken, ons aangeboden door de uitbaters van 
het lokaal. De aanwezigen bij de start van de rit ontvangen een drankbonnetje twv  € 
1,70, zijnde een gewone consumptie. 
Indien 10 min. vóór het vertrekuur niet aanwezig, geen koffie meer. 
Tot 5 min. vóór het vertrekuur kan men zich inschrijven.  

 
13. De ritverantwoordelijke zal steeds zorgen voor een ordelijk verloop van de rit. Om 

risico’s te vermijden, dient iedereen de richtlijnen van de ritverantwoordelijke te 
eerbiedigen. Men kan een boete oplopen wanneer het reglement niet wordt nageleefd, 
om zonder handen te rijden, te spelen of te roken tijdens de rit.  
Deze boete bedraagt 1 €. 

 

14. Wanneer door de kopman de toelating wordt gegeven om eens voluit te gaan, moet er 
bovenop de helling gewacht worden tot volledige hergroepering. Bij een helling 
wordt  er  steeds rechts gereden. WACHTEN = STILSTAAN! 

 

15. Bij defect of valpartij wordt er steeds door iedereen gewacht.Samen uit, samen thuis 
! Iedereen moet echter, indien nodig, zichzelf kunnen verhelpen. Iedereen zorgt ervoor 
dat zijn fiets in orde is en dat hij steeds een reserveband bij zich heeft.  

 

16. De wegcode dient nageleefd te worden. Altijd rechts rijden en oppassen in gevaarlijke 
bochten. In groep rijden vraagt van iedereen discipline. 

 
17. Er wordt in 2 groepen gereden. De gemiddelde snelheid is afhankelijk van de conditie 

van de deelnemers. 
 

18. De kampioen(en) is (zijn) diegene(n) met het meest aantal ritten. Enkel de ritten 
gereden in clubverband tellen mee. Tijdens het verlof wordt er gereden in 
clubverband, maar deze ritten tellen niet mee voor het classement. 
Ieder lid dient zelf zijn eigen aanwezigheid te controleren. De aanwezigheden staan 
telkens  op de website, indien dit niet correct is, dient u via mail de webmaster te 
verwittigen. 

 

19. De aanwezige bestuursleden zijn ten allentijde bevoegd een rit af te lasten. De 
aanwezige leden krijgen een geldige rit. 

 
20. De kledij geschonken door de sponsors moet steeds gedragen worden. 

De aankoopsom voor deze kledij bedraagt € 160 Je kunt dit éénmalig als pakket 
aankopen. Bijbestelling worden  per artikel aangerekend. 
Prijzen bijbestelling kledij :   Trui met korte mouw: € 35 

Trui met lange mouw: € 40 
Korte broek met zeem: € 50 
Lange broek met zeem : € 50 
Windtexvest : € 60 
Windvestje : € 35 

 Enkel windvestjes van de club zijn toegelaten.  
 

21. Seizoen : Begint op de laatste  zondag van februari. Hierbij wordt verwacht dat zowel 
rijders als niet-rijders aanwezig zijn in clubkledij. Eindigt op de tweede zondag van     



oktober.  In maart starten de ritten om 9 u., april om 8.30 u. Andere maanden worden 
later bepaald. 

 

 
22. Merendeels van de correspondentie gebeurt via mail en/of onze website. Personen die 

niet over internet beschikken worden op een andere manier op de hoogte gebracht. 
 

23. Het dragen van een fietshelm kan bij een val ernstige hoofdverwondingen beperken, 
en wordt daarom zeker verplicht. Bij het niet dragen van een helm, mag er niet gestart 
worden. 
 

24. Ook tijdens het fietsen is het gebruik van GSM verboden. Belgisch verkeersreglement. 
Er wordt ook niet gestopt wanneer een lid wordt opgebeld tijdens de rit.  Dit gebeurt 
enkel wanneer vooraf de wegkapitein of iemand van het bestuur verwittigd wordt, dat 
er een ernstige oproep wordt verwacht. 
 

25. Het bestuur is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen of aan te passen. Alle 
kritiek is welkom, enkel bij het bestuur en niet tijdens de rit zelf. Het weze een club 
van vrienden te zijn. 

 
 

Het bestuur. 


