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Huishoudelijk Reglement Hoeksche Waards Dames Peloton 

 

1. Algemene bepalingen 
 
We hebben maar één doel; samen fanatiek genieten van de racefiets.  
We willen avonturen beleven en verhalen rijden. Elkaar motiveren en 
enthousiasmeren. Individuele kwaliteiten ontdekken en met elkaar 100% vormen. Grenzen 
verleggen door persoonlijke doelen te stellen en deze samen te behalen. Het beste uit jezelf 
naar boven laten komen en verder rijden dan waar dromen kunnen gaan.  
  
Maar we willen vooral heel serieus bezig zijn met lol maken op de fiets. 
 
 

2. De leden 

Alle vrouwen mogen lid worden van HWDP en zijn verplicht: 

- Het huishoudelijk reglement en statuten van de vereniging na te leven. 
- Geven van toestemming voor gebruik van foto’s op sociale media gemaakt tijden tochten van 

HWDP. 
- De besluiten van het bestuur en de algemene vergadering na te leven. 
- De belangen van de vereniging niet te schaden. 

 
 

3. De ritten 

Voor alle ritten geldt: SAMEN UIT, SAMEN THUIS! 

- Zorg voor een betrouwbare fiets. Neem reservemateriaal mee. 
- Neem geld, telefoon, ICE (noodnummer) en voldoende eten en drinken mee. 
- Respecteer natuur en milieu! Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken 

 
 

- Donderdagavond: 
’s-Gravendeel: 
18.45 uur (vertrek richting Puttershoek) Rotonde Maasdamseweg 
Puttershoek: 
19.00 uur Rotonde “Gemeentehuis Binnenmaas” 
Vanaf Puttershoek wordt als één groep het rondje gereden. 
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4.  Veiligheidsregels 

- Het dragen van een helm en rijden met klikpedalen is verplicht tijdens de ritten. 
- Waarschuw elkaar voor obstakels, slecht wegdek, gevaarlijke kruispunten en andere 

weggebruikers. 
- Tijdens de ritten respecteren we de verkeersregels en rijdt men op eigen risico. 
- Het maken van foto’s of gebruik van GSM is niet toegestaan in het peloton.  

Voor het peloton uitrijden en stoppen om een foto te maken mag wel. 
- Zorg dat de weg altijd toegankelijk blijft voor andere weggebruikers (bij wachten, pech etc.). 
- In alle overige situaties, waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet, 

neemt het bestuur/roadcaptain besluiten, altijd in het belang van HWDP. 
- Het bestuur van HWDP is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade. 

 
 

5.  Waarschuwingen 

- Bij tegenliggers: roep “TEGEN!” D.w.z. er komt een fietser of auto uit tegengestelde richting. 
- Bij weggebruiker/object aan eigen kant van de weg: roep “VOOR!” of gebaar met je 

rechterhand achter je rug dat er een object is.  
- Bij paaltjes of gelijksoortige obstakels: roep “PAALTJES! “ en wijs naar het paaltje. 
- Bij obstakels op het wegdek, zoals gaten, stenen, drempels etc.: wijs naar het object. 
- Bij het naderen van een auto van achteren: roep “ACHTER!” 
- Als er gestopt of tijdelijk langzamer gefietst moet worden, steek dan een hand omhoog. 

 
 

6. Clubtenue 

- HWDP beschikt over een clubtenue. 

- Draag het tenue tijdens de HWDP ritten met TROTS!  

 
 


