
CLUBREGLEMENT 
 

 Bij De Spartaan staat fietsen centraal: kan je lid worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. 

 Het lidgeld wordt vastgelegd door de leden op de ledenvergadering en dient tijdig 

voldaan te worden. 

 De meest recente clubtenue wordt geacht loyaal door ieder lid gedragen te worden tijdens 

de vastgelegde ritten 

 Voor het vertrek meldt men zich bij de ritcommissaris die de deelnemerslijst bijhoudt.  

 Rittencommissarissen van de diverse groepen bepalen zelf het minimum aantal 

deelnemers om een rit op te nemen in het klassement. 

 Wordt er een rit niet volledig uitgereden, dan noteert de ritcommissaris het effectief 

gereden aantal kilometers. 

 De fysieke conditie van de leden verschilt individueel. Fietsen staat centraal bij De 

Spartaan, daarom kunnen onze leden vrijelijk kiezen uit 7 groepen. 

 De diverse groepen hebben een verschillende richtsnelheid: 

34 - ploeg: richtgemiddelde 34 km/u 

32 – ploeg: richtgemiddelde 32 km/u 

30 - ploeg: richtgemiddelde 30 km/u 

27 - ploeg: richtgemiddelde 27 km/u 

25 - ploeg: richtgemiddelde 25 km/u 

23 - ploeg: richtsnelheid 23 km/u 

20 - ploeg: richtgemiddelde 20 km/u 

 Het richtgemiddelde is zoals het woord uitdrukt een gemiddelde waar men zich naar 

richt. De gemiddelden zijn enkel richtinggevend en dienen over het hele seizoen te 

worden beschouwd. De ritcommissarissen houden toezicht op een correct 

richtgemiddelde. 

 Fietsen staat centraal. Dat betekent heel concreet: gaat het te traag dan kiest men 

een snellere groep, gaat het te snel dan is men van harte welkom bij de tragere groep. 

 Elektrische fietsen zijn verboden bij de 34, 32, 30, 27 en 25. De technologische 

revolutie die er op dat gebied staat aan te komen zou tot ernstige problemen kunnen 

leiden. De 23 en 20 groep beslist - gelet op hun eigenheid - volledig autonoom wat 

elektrische fietsen betreft. 

Mocht er in de toekomst een grote behoefte blijken te bestaan, dan zal er overwogen 

worden om een speciale elektrische fietsengroep op te starten. 

 Het gebruik van een gsm tijdens de rit in het peloton is strikt verboden. Ipods worden 

om veiligheidsredenen niet langer geduld. 

 Gastrijders zijn van harte welkom maar dienen achteraan aan te sluiten en mogen 

slechts 3 keer meerijden. 

 Bij De Spartaan staat veiligheid voorop daarom dienen de leden zich te schikken naar 

de aanwijzingen en waarschuwingen van de ritcommissarissen, voorts respecteren zij 

het verkeersreglement en uiteraard is het dragen van de helm verplicht! 

 TC de Spartaan voorziet attenties aan de leden bij geboorte en huwelijk & 

huwelijksjubilea voor 12,5 – 25 – 40 – 50 jaar, dit mits tijdig bekendmaking aan het 

bestuur. 


