
Wegkapiteins aanvulling op maximale groepsgrootte. 

Zondag 8 maart jongstleden hebben 14 enthousiaste leden o.l.v. Paul van Dam, instructeur van de 
NTFU, de cursus Wegkapitein gevolgd. Door agressief gedrag, onveilig rijden en het negeren van 
verkeersregels is het imago van de wielrenner flink achteruit gegaan. Helaas komt dit gedrag ook 
binnen onze vereniging voor. Het bestuur van de Veluwerijders heeft gemeend hieraan wat te 
moeten doen en heeft afgesproken wanneer de groep groter is dan 16 deelnemers om te gaan 
splitsen. Een andere maatregel is om de groepen te laten begeleiden door een wegkapitein. 
 

Wat is de taak van de wegkapitein?  
Veiligheid en plezier spelen een belangrijke rol voor iedere wielrenner die in groepsverband fietst. 
De wegkapitein begeleidt de groep, zorgt dat de afgesproken snelheid, verkeers- en gedragsregels  
worden nageleefd, en spreekt zo nodig de deelnemer aan die deze afspraken aan zijn laars lapt. De 
wegkapitein stelt veiligheid en plezier voorop en moet niet gezien worden als een politieagent maar 
zal wel de deelnemer waar nodig aanspreken op gedrag en hem wijzen op de afspraken.  
 
De verantwoordelijkheid voor het gedrag ligt vanzelfsprekend bij de deelnemer zelf, maar wanneer 
in groepsverband gereden wordt, mag verondersteld worden dat hij zich houdt aan de afspraken. 
Zoals nu al vaak in het peloton gebeurt wordt een overtreder van de regels aangesproken door een 
teamgenoot. Dit moet vooral zo doorgaan. De wegkapitein kan de notoire overtreder melden bij het 
bestuur die hierop met hem in gesprek gaat en indien nodig passende maatregelen kan nemen. 
 

Veiligheid is een belangrijke item 
Tijdens de cursus wegkapitein is ook veel aandacht besteed aan een juiste voorbereiding van de 
geplande toertocht. Zo zijn de volgende zaken van belang: 

1. Veel calamiteiten kun je in het veld oplossen mits je het gereedschap bij je hebt. Zorg 
daarom voor een goede pomp, bandenlichters en reserve materiaal zoals een binnenband. 

2. Zorg ook dat je voldoende water en voedsel bij je hebt. 
3. Elke deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn of haar materiaal in orde is. 

Controleer voor jouw eigen veiligheid maar ook die van je teamgenoten voordat je van huis 
gaat of je materiaal in orde is. Denk hierbij aan remblokjes, stuurhuis, banden, hoogte zadel.  

4. Natuurlijk is het logisch dat je jezelf kleedt naar de weersomstandigheden. Voor een deel is 
dit persoonlijke voorkeur. Wanneer je in groepsverband fietst draag je het afgesproken 
Veluwerijders tenue. 

5. Draag altijd een helm en zorg ervoor dat deze goed passend op je hoofd staat, zodat deze bij 
een val je hoofd beschermt en niet wegslaat. 

 

De voor‐ en nadelen van het fietsen in een groepi 
Ondanks dat elke fietser alleen op de fiets zit en zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar prestatie, 
vinden veel mensen het toch leuk om in een groep te fietsen. Je kunt af en toe lekker uit de wind 
fietsen waardoor je voldoende adem over houdt om met de persoon naast je te kletsen over de 
wielersport of over andere leuke onderwerpen. De voordelen om te fietsen in een groep zijn: 

1. Gezelligheid 
2. Harder fietsen door uit de wind te fietsen 
3. Langer vol te houden door “uit te kunnen rusten” 
4. Sportief karakter 
5. Ook voor minder sterke fietsers vol te houden 
6. Uitstraling (zeker als er in het zelfde tenue gefietst wordt) 

 
 



Maar er zijn natuurlijk ook nadelen bij het fietsen in een groep: 
1. Als verkeersdeelnemer val je onder de wegen en verkeerswet, hierdoor ben je persoonlijk 

aansprakelijk voor je gedrag 
2. Er is een verhoogd risico op valpartijen of andere ongevallen 
3. Er is kans op toenemend roekeloos rijgedrag (tenzij er wel goede afspraken zijn) 
4. Kuddegedrag 
5. Sociale druk 
6. Niet nakomen van de verkeersregels: negeren van stoplichten, negeren van 

voorrangssituaties, onvoorzichtig of onveilig oversteken van wegen, etc. 
7. Stilstaan als groep op verkeerde plekken (in bochten) 
8. Het inhalen van medefietsers op smalle paden, altijd lastig en een bron van ergernis voor 

beide partijen 
9. Grote massa op de weg, imponerend voor medeweggebruikers! 

 
Belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Goed opletten voorkomt 
plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een groep gebeuren vaak door 
onverwachte omstandigheden. Veel plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn vaak reden 
voor valpartijen. Houd je als groep in ieder geval aan de verkeersregels. Dit kan ongelukken en 
valpartijen voorkomen. Daarnaast zijn niet alle fietsers op de hoogte van algemene regels die het 
veilig fietsen in een groep bevorderen. Om deze reden is het raadzaam bij groepstochten zoveel 
mogelijk fietspaden in drukke toeristische gebieden te vermijden. 
Je kunt allerlei regels bedenken maar de verantwoording ligt natuurlijk bij de fietser. De fietser moet 
weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij de groep waarin hij/zij 
fietst. Ook hier ligt een verantwoordelijke taak voor de wegkapitein. Reden genoeg om een 
verzameling regels op te stellen die een wegkapitein kan hanteren voor de veiligheid in hun 
groepstochten. 
 

Regels in de groep 
1. Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis 
2. Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep 
3. De voorste fietsers waarschuwen andere weggebruikers tijdig en vriendelijk 
4. Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegkapitein de betreffende persoon op de 

tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast 
5. Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer vertrekken gun 

ook de laatste dat hij of zij op adem komt) 
6. Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden 
7. Niet rijdend, achterom kijkend een gesprek voeren 
8. Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden 
9. Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar remmen en stoppen 

en voorzichtig de weg weer op gaan 
10. Niet mobiel bellen (of ander apparatuur) bedienen tijdens het fietsen 
11. Wees alert en blijf geconcentreerd 
12. Elke deelnemer wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen 
13. Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment 
14. Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg of 

fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie 
15. De tochten zijn geen wedstrijden (gedrag tegenover andere weggebruikers) 
16. De groepsgrootte is maximaal 16 personen 
17. Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk) 
18. Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets 
19. Houd voldoende afstand 



 
 
 

 
Tot Slot 

Waarschijnlijk klinken de hierboven beschreven regels als bekend en worden deze zonder na te 
denken uitgevoerd. Chapeau aan de wielrenner. Toch blijkt dat het goed is om af en toe eens 
gewezen te worden op deze zaken en voor jezelf eens door te nemen of jij je hieraan houd. 
Verder wordt nog gewezen op het rouleren in de groep. Gun de vaste voorrijders ook wat rust en 

fiets ook eens 10 minuten voorop. Samen fietsen da’s pas gezellig.    
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