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Reglement volgwagens- versie 0.3  

Let op, deze info is voorlopig. 
 

Artikel1:  
Het is elke deelnemer aan de Omloop van de Slagvelden toegestaan om één volgwagen ter 

beschikking te hebben vooral ter ondersteuning vóór de start en na de aankomst. 

Artikel 2: 
De volgwagen moet wettelijk in orde zijn en de bestuurder moet gemachtigd zijn om het voertuig te 

besturen. Hij dient ten allen tijde de wegcode te respecteren  en op de hoogte te zijn van de 

verkeersreglementering in België, Frankrijk en Luxemburg. Hij beschikt over het nodige rijbewijs en 

een  verzekering. 

Artikel 3: 

Het volgen van een deelnemer wordt aanzien als een persoonlijk initiatief en valt niet onder de 

verantwoordelijkheid van de organisatoren van de Omloop van de Slagvelden. 

De bestuurder dient zich wel aan dit reglement te houden. Bij een zware overtreding kan dit tot 

uitsluiting van de deelnemer die zij volgen leiden. 

Artikel 4: 

De volgwagen kan over het parcours beschikken hetzij op track (GPX) of in papieren versie. 

De volgwagen mag niet voor of in het spoor van de deelnemer rijden, hij moet op de weg de max. 

toegelaten snelheid aanhouden en mag het verkeer niet stremmen. 

Men kan of mag zich opstellen op plaatsen  waar de deelnemer zal voorbij rijden. Dit kan bv. een 

controlepunt, bevoorradingspost of een zelf gekozen plaats zijn. 

Let op dat uw stopplaats goed gekozen is en de veiligheid van de  deelnemers of het wegverkeer niet 

in het gedrang komen. 

Artikel 5: 

Bij mechanisch defect kan de deelnemer indien nodig de volgwagen inschakelen. 

Opgelet de fiets mag nooit verwisseld worden. 
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Artikel 6: 

De volgwagen moet ingeschreven worden bij de organisatie vóór 9 aug. 2019. 

Volgende gegevens worden meegedeeld: 

 naam van de bestuurder(s) en medereizigers; 

 hun gsm nr.; 

 merk van het voertuig en nummerplaat; 

 de naam van de deelnemer die ze volgen. 

 

Artikel 7: 

Op de achterruit wordt een sticker van de organisatie aangebracht.  

Artikel 8: 

Een deelnemer die opgeeft kan zijn of een andere volgwagen inschakelen om hem op te halen. 

De deelnemer wordt dan van de officiële deelnemerslijst geschrapt. 

Wanneer een deelnemer om een of andere reden een volgwagen of een ander voertuig gebruikt om 

zich te verplaatsen,  buiten zijn persoonlijke gelode fiets, om zich te verplaatsen wordt hij uit de 

deelnemerslijst geschrapt. 

Artikel 9: 

Indien de organisatie parkings aanwijst in de omgeving van start- en aankomstplaats, controle- en 

bevoorradingsplaatsen, is het aangewezen deze zoveel als mogelijk te gebruiken. 

Artikel 10: 

Bij de start op 19 augustus zal u door de organisatie een parkeerplaats worden toegewezen. 

Tevens zal bij aankomst op 30 aug. een afzonderlijke parking voor de volgwagens worden voorzien. 

 

 

 


