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SPORTIEF REGLEMENT 

WTC POWER-BIKERS VZW heeft een heren- en een damesploeg. Zij hebben elk hun eigenheid en passen 

dus specifieke richtlijnen toe. 

Voor beide afdelingen wordt het gebruik van een valhelm ABSOLUUT aanbevolen. 

In geval van rijden zonder valhelm aanvaardt WTC POWER-BIKERS VZW geen enkele verantwoor-

delijkheid. 

 

Vertrek voor de meeste ritten: Sportcentrum ’t MOLENSLOP te Weelde. 

 

Herenploeg 

 

Voor beide seizoenen wordt sowieso getracht altijd de tocht te rijden die in de rittenkalender gepland werd.  

Onderstaande opgegeven snelheden zijn altijd afhankelijk van de weersomstandigheden op moment zelf, 

trager kan altijd. 

 

1. ZOMERSEIZOEN  

Periode: vanaf 1 maart tot 1 november (na het weekend waarin het uur verzet wordt) 

 

In principe wordt er elke zondag /feestdag verzameld om 08.30 uur en /of 08.45 uur.  Voor sommige 

(langere) ritten kan dit 07.00u zijn. 

Naargelang het aantal en de gewenste snelheid, kan er in twee groepen gereden worden: de Groep 1  en de 

Groep 2. 

 MTB’ers (8u facultatief met de groep, maar in feite vrij vertrekuur voor iedereen) 

Rijdt de rit die wekelijks via website gecommuniceerd wordt. 

 Groep 1 (8u30) 

Rijdt de rit die wekelijks via website gecommuniceerd wordt. 

Afhankelijk van de windrichting wordt een maximum toegelaten snelheid van ongeveer 35km per uur 

aangehouden, met gemiddelde snelheid van  32km per uur 

Er wordt niemand achtergelaten onderweg.  Enkel de laatste kilometers mag er eventueel versneld 

worden en kan de groep wat uiteenvallen. 

Bij enkele ritten wordt onderweg even halt gehouden, en wordt Groep 1 opgesplitst, waarbij een snellere 

subgroep aan hogere snelheid de rit kan uitrijden.  De anderen volgen even nadien aan lagere snelheid. 

 Groep 2 (8u45) 

Rijdt een rit die onderling overeen gekomen wordt aan het Molenslop die ochtend.  Dit zijn kortere 

afstanden dan bij de Groep 1. 
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Groep 2: afhankelijk van de windrichting ligt de maximum toegelaten snelheid rond 32km per uur, met 

gemiddelde snelheid ongeveer 30km per uur 

Er wordt niemand achtergelaten onderweg.  Enkel de laatste kilometers mag er eventueel versneld 

worden en kan de groep wat uiteenvallen. 

 Alternatieve ritten (elke zaterdag of zondag) 

Naargelang de plaats of afstand wordt vroeger vertrokken; het vertrekuur wordt steeds vermeld in de 

kalender op de homepage van onze website (www.power-bikers.com). 

Naargelang het aantal en de gewenste snelheid, kan ook hier in 2 groepen gereden worden.  

 

In het zomerseizoen wordt er vanaf de overgang naar het zomeruur (apr-sep) ook: 

 Woensdagavond gereden om 18.30 uur.  De snelheid wordt aangepast aan de minste van de groep.  Zeker 

in de eerste maanden (apr-mei) wordt rekening gehouden met mensen die in het winterseizoen even 

stilgelegen hebben… 

 

Speciale activiteiten: 

 Rond 15 augustus wordt meestal een driedaagse uitstap georganiseerd; 

 Om de 2 jaar (de even jaren) wordt een meerdaagse uitstap georganiseerd in het hooggebergte (1 week, 

meestal in juni).  In de oneven jaren wordt een buitenlandse shortbike georganiseerd (3-4d, in het 

tussengebergte). 

 1x per jaar wordt een gezamenlijke clubrit georganiseerd waar we samen met de dames een tocht rijden. 

 

 

2. WINTERSEIZOEN  

Periode: loopt ongeveer gelijk met het verzetten van het uur, dwz vanaf 1 november tot 1 maart. 

 

Voor de wegritten op zondag / feestdag wordt vanaf nu om 9.00 uur vertrokken. Er wordt gereden in één 

groep aan een aangepast wintertempo (vergelijkbaar met Groep 2 in de zomer).  Ingeval er echt veel volk aan 

het Molenslop staat ’s morgens kan eventueel in twee groepen gestart worden, weliswaar beide groepen aan 

hetzelfde tempo. 

 

Voor de veldtoertochten is er voor zij die gezamenlijk willen rijden elke zondag / feestdag afspraak om 08.00 

uur te Weelde (tenzij anders vermeld wordt in het berichtenblad of op het forum).  MTB’ers mogen wel zelf 

kiezen of ze bij deze groep van 08.00u aansluiten of op zichzelf rijden, zolang het maar de tocht betreft die 

voorgesteld werd die dag. 


