
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Algemeen 

 Veilig 

 Sociaal 

 Volgens afspraak, de trainer beslist 
 

Zwemmen - zwembad 

 Loop rustig in het zwembad 

 Houd de zwemmers in jouw baan in de gaten 

 Ken de vluchtwegen, de locatie van de EHBO-trommel en de locatie van de telefoon. 

 Licht je medezwemmers in over blessures en neem je eigen verantwoordelijkheid. 

 Zwem niet alleen in een baan als er geen toezicht is 

 Niet duiken in ondiep water 
Zwemmen - buitenwater 

 Kleed je naar de temperatuur en weersomstandigheden 

 Draag een felgekleurde badmuts 

 Spreek van tevoren af wie de leiding heeft en welke route gezwommen wordt 

 Loop het water in of laat je erin zakken. Niet duiken. 

 Zwem niet alleen 

 Houd elkaar in de gaten 

 Blijf in de buurt van de kant 

 Zwem alleen in veilige omstandigheden (weersomstandigheden, vaarverkeer, 
stroming, zwemverbod, vervuiling enz.) 

 

Fietsen 

 Helm is verplicht 

 Zorg voor degelijk en veilig materiaal 

 Voel je verantwoordelijk voor de veiligheid van de groep en wijs elkaar op onveilig 
gedrag 

 Houd je aan de verkeersregels 

 Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer 

 Gebruik bij voorkeur een fietsbel 

 Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen 

 Blijf beleefd tegen andere weggebruikers 

 Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars 

 Gooi afval in een afvalbak 

 Geef blessures en afwijkende trainingswensen voor het begin van de training aan de 
trainer aan 

Fietsen – Race 

 Gedraag je naar de veiligheidstips 

 Houd rekening met elkaar 

 Houd je aan de regels in de groep 

 Gebruik de afgesproken tekens 
Fietsen – MTB 

 Rijd alleen over paden waar fietsen is toegestaan 

 Houd gepaste afstand van elkaar 

 Trainer bepaalt route, maar doe alleen wat je zelf kunt en durft 
 

Hardlopen 

 Waarschuw elkaar voor gevaar (verkeer, kuilen, paaltjes) 

 Bij lopen in het donker: reflecterend vestje verplicht 

 Houd je aan de verkeersregels 

 Houd elkaar in de gaten  

 Houd jezelf in de gaten en laat het weten als er iets is 

 Geef blessures voor het begin van de training aan de trainer aan 



 

 

1 Toelichting 

1.1 Algemeen 
Alle TTL trainingen zijn gebaseerd op drie peilers: veiligheid, sociaal gedrag en afspraken. 

Veiligheid staat voorop en is een zeer breed begrip. Het gaat erom dat iedereen zijn sport veilig 

kan beoefenen en daarbij geen gevaar vormt voor zichzelf, de groep of anderen. Naast eigen 

gezond verstand is de trainer altijd doorslaggevend in beslissingen omtrent veiligheid. Laat de 

trainer of de groep weten wanneer je een blessure hebt of als je de training vroegtijdig verlaat. 

Omdat we gezamenlijk trainen en we daarbij te maken hebben met verschil in vermogen, is 

sociaal gedrag van groot belang om de trainingen leuk, veilig en effectief te houden. Sociaal 

gedrag gaat over gezelligheid en rekening houden met elkaar, maar ook over elkaar aanspreken 

op ongewenst gedrag. 

We houden ons aan de afspraken en de trainer beslist want de trainer is verantwoordelijk voor 

een veilige training. Ben je het niet met een beslissing eens? Bespreek dat dan achteraf met de 

trainer of met een bestuurslid maar ga niet tijdens de training in discussie. Afspraken zijn 

noodzakelijk om veiligheid te borgen. Sommige afspraken maken we zelf, andere zijn opgelegd 

(wetgeving). Het spreekt vanzelf dat TTL zich te allen tijde aan de wetgeving houdt.  

 

Hierna volgt per sport een toelichting op de punten omtrent deze drie peilers. Doel van deze 

toelichting is het geven van inzicht en achtergrondinformatie over waarom TTL deze punten 

hanteert. 

1.2 Zwemmen 

1.2.1 Zwembad 

 Loop rustig in het zwembad 
De vloer kan glad zijn. Rennen vergroot de kans op valpartijen. 

 Houd de zwemmers in jouw baan in de gaten 
TTL is verplicht zelf te zorgen voor voldoende toezicht. Omdat er niet altijd iemand 
op de kant staat om toezicht te houden, is de stelregel dat we – per baan – elkaar in 
de gaten houden. Regelmatig koppen tellen en nagaan of de mensen vóór en áchter 
je nog aanwezig zijn. 

 Ken de vluchtwegen, de locatie van de EHBO-trommel en de locatie van de 
telefoon. 
Weet hoe je bij calamiteiten het pand kunt verlaten. Zowel vanuit het bad als vanuit 
de doucheruimtes en kleedkamers. Bekijk de plattegronden met vluchtroutes, zorg 
dat je weet waar de (nood)uitgangen zijn. Zorg ook dat je weet waar zich de EHBO-
trommels en telefoons bevinden zodat je in geval van een ongeval direct kunt 
handelen. 

 Licht je medezwemmers in over blessures en neem je eigen 
verantwoordelijkheid. 
Als je (licht) geblesseerd bent, dan kun je zelf het beste je grenzen aanvoelen. Laat 
vooraf aan je medezwemmers weten dat je geblesseerd bent en eventueel uitstapt of 
extra rust neemt. Let ook op dat je met je blessure de andere zwemmers zo min 
mogelijk in de weg zit door bijvoorbeeld achteraan te blijven zwemmen. 

 Zwem niet alleen in een baan 
Je kunt jezelf niet in de gaten houden. Is er verder niemand van jouw baan aanwezig 
en is er geen trainer? Sluit dan aan in een andere baan of kijk of je iemand naar jouw 
baan kunt halen. 

 Niet duiken in ondiep water 
Het staat niet voor niets aangegeven: wervelletsel is geen grap. 



 

 

1.2.2 Buitenwater 

 Kleed je naar de temperatuur en weersomstandigheden 
Voorkom onderkoeling bij lage temperaturen door het dragen van een geschikt 
wetsuit en (extra) badmuts. Bij hoge temperaturen ligt oververhitting op de loer. 

 Draag een felgekleurde badmuts 
Een zwemmer in open water is vaak slecht zichtbaar voor andere watersporters en 
hulpdiensten. Immers, vrijwel alleen je hoofd steekt boven water uit. Een felgekleurde 
badmuts vergroot de zichtbaarheid en verkleint de kans niet gezien te worden. 

 Loop het water in of laat je erin zakken. Niet duiken. 
Buitenwater is vaak troebel waardoor je de waterdiepte niet in kunt schatten. Loop 
daarom rustig het water in, of laat je te water zakken bij een hoge kant. Ook in het 
water waar het gisteren nog diep genoeg was om te duiken kan vandaag een fiets op 
de bodem liggen. 

 Zwem niet alleen 
Een enkele zwemmer is minder goed zichtbaar voor andere watersporters dan een 
groepje zwemmers. Daarnaast kun je jezelf niet in de gaten houden of redden in 
geval van een calamiteit. Ga je eerder weg? Dan nooit alleen, dus spreek van 
tevoren af wie er met je mee gaat. 

 Houd elkaar in de gaten 
Hulp in buitenwater is vaak verder dan gewenst. Met meer gevaren dan in het 
zwembad is het extra belangrijk elkaar in de gaten te houden. Regelmatig koppen 
tellen en nagaan of de mensen vóór en áchter je nog aanwezig zijn. Waarschuw 
elkaar voor gevaren, wacht op achterblijvers en waarschuw als iemand onderkoeld 
lijkt te raken. 

 Blijf in de buurt van de kant 
Open water, zeker Vlietland, kan ver van de kant diep zijn. Ook zijn grote 
temperatuurverschillen en stroming vaak sterker dan langs de kant. Daarbij is het wel 
zo veilig snel met voeten op vaste grond te staan in geval van calamiteiten. Zorg ook 
van tevoren dat je weet waar je het water uit kunt komen. De kade van de Vliet is op 
sommige plekken te hoog en te steil om er zonder hulp uit te klimmen. 

 Spreek van tevoren de route af 
Zorg dat iedereen weet welke route gezwommen gaat worden zodat iedereen de 
haalbaarheid in kan schatten. Ook voorkomt dit discussie of onduidelijkheid tijdens 
het zwemmen en is het hierdoor makkelijker op elkaar te wachten en elkaar in de 
gaten te houden. 

 Zwem alleen in veilige omstandigheden (weersomstandigheden, vaarverkeer, 
stroming, zwemverbod, vervuiling enz.) 
Neem geen risico met de veiligheid of je gezondheid. Onweer, speedboten en sterke 
stroming vormen een direct gevaar voor de veiligheid. Een zwemverbod en vervuiling 
(ook dode dieren) vormen een gevaar voor de gezondheid. Zoek liever een andere 
zwemlocatie en respecteer de zwemverboden. 

1.3 Fietsen 
 Voel je verantwoordelijk voor de veiligheid van de groep en wijs elkaar op 

onveilig gedrag 
De veiligheid in een groep wordt door een groot deel bepaald door het gedrag van de 
deelnemers. Wees continue alert op de veiligheid van jezelf en anderen in de groep 
(zie ook de rest van dit hoofdstuk) en spreek elkaar aan op onveilig gedrag. Houd er 
rekening mee dat je misschien niet altijd zelf door hebt dat je gedrag voor anderen 
voor onveilige situaties kan zorgen. Doe er je voordeel mee: veiligheid boven alles. 

 Houd je aan de verkeersregels  
Tijdens de TTL-trainingen worden de verkeersregels (wetgeving) gerespecteerd. 
Hieronder valt ook fietsen op daarvoor bestemde paden en wegen, materiaal en 
gedrag in het verkeer. 



 

 

 Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer  
Rekening met anderen (binnen en buiten de groep) moet vanzelfsprekend zijn. Laat 
ook merken dat je rekening met de anderen houdt door bijvoorbeeld voldoende 
afstand te houden, te groeten, te bedanken of te waarschuwen. 

 Gebruik een fietsbel 
Geschreeuw kan op andere weggebruikers wel eens agressief overkomen of 
schrikreacties opwekken. Houd daar rekening mee en gebruik indien mogelijk een 
fietsbel. Veiligheidstekens voor de groep zijn uiteraard wel gewoon toegestaan en 
dienen gebruikt te worden. (Zie “Tekens in de groep”) 

 Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen 
Zowel voor je groepsgenoten als voor het overige verkeer is het prettig om tijdig te 
weten dat je van richting gaat veranderen. 

 Blijf beleefd tegen andere weggebruikers 
In het belang van de wielersport én in het belang van TTL (menigeen fietst met onze 
clubnaam en clubkleuren goed zichtbaar): wees beleefd. Bedank, blijf rustig, groet en 
hou het leuk. 

 Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars 
Behoeft geen toelichting. 

 Gooi afval in een afvalbak 
Zowel in het kader van wetgeving, natuurbehoud als imago van TTL en wielersport: 
gooi afval in een afvalbak. Geen bak in de buurt? Houd het bij je tot je er één 
tegenkomt of tot je het thuis weg kan gooien. 

 Geef blessures en afwijkende trainingswensen voor het begin van de training 
aan de trainer aan 
Alles dat kan leiden tot een afwijking aan de training of route dient voorafgaand aan 
de training kenbaar gemaakt te worden aan de trainer. Bij afwezigheid van de trainer 
dient de groep op de hoogte gesteld te worden. Het is bijzonder vervelend als 
iedereen staat te wachten op een groepsgenoot die inmiddels zonder melding een 
andere route heeft gekozen of als blijkt dat de training gestaakt moet worden door 
een bekende blessure waar rekening mee gehouden had kunnen worden. 

1.3.1 Racefietsen 

1.3.1.1 We houden rekening met elkaar 

 Er wordt als groep gereden, dus: samen uit, samen thuis. 
Tenzij anders afgesproken wordt de hele route gezamenlijk gereden. Zorg dat je op 
tijd aanwezig bent bij aanvang van de training (ook i.v.m. instructies) en zorg ervoor 
dat de groep weer samen op het afgesproken punt eindigt. 

 Er wordt extra rekening gehouden met nieuwe deelnemers aan de groep. 
Nieuwe deelnemers worden opgevangen door de trainer en krijgt ook de eerste 
instructies,evt. lidmaatschapsinformatie en wordt gevraagd naar ervaring en niveau. 
De groep past zich indien nodig aan aan het tempo en ervaring van de nieuwe 
deelnemer en geeft tijdens de rit tijdig aanwijzingen over de route of oefeningen. 

 Als iemand het tempo niet aan kan laat men de betreffende persoon op de 
tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast. 
Zeker met fietsen kan niveauverschil snel grote gaten slaan in zowel afstand als in 
energievoorraad. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van 
(aanstaande) problemen met het tempo zodat de groep tijdig kan reageren. Indien 
dat niet mogelijk is dient de groep de betreffende persoon zelf op te vangen. De 
eerste fase is het uit de wind houden van de betreffende persoon, bijvoorbeeld door 
hem/haar te laten fietsen op de tweede of derde rij in de groep. Indien het probleem 
daarmee niet opgelost is, of als het probleem groter wordt dient besloten te worden 
tot aanpassing van het tempo of splitsen van de groep. De trainer bepaalt hierin. 

 Bij een klim wordt er gewacht tot de laatste boven is.  
In het Groene Hart zal dit niet van toepassing zijn, maar bij toertochten: niet iedereen 



 

 

kan even goed klimmen dus om grote gaten in de groep te voorkomen wachten we 
op elkaar vóór de afdaling. 

 Bij pech wordt op elkaar gewacht.  
Er wordt gewacht tot de pech is verholpen (of liever nog: help elkaar even) of tot de 
fietser door anderen is geholpen (opgehaald/opgevangen/met het OV naar huis) 

1.3.1.2 Regels in de groep  

 Er wordt niet met losse handen gereden. 
Met losse handen ben je een gevaar voor de groep. Je fiets is veel minder onder 
controle; sturen is vrijwel onmogelijk en voor remmen ben je vrijwel altijd te laat. Een 
steentje, windvlaag, aanraking of schrikreactie is niet te corrigeren. Niet doen dus. 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van een ligstuur. 
Liggend op je stuur is de weg naar de remhendels te groot in geval van verrassingen. 
Ook is de stabiliteit niet voldoende om veilig door een kuil of over een drempel te 
rijden zonder valgevaar. Op momenten tijdens de training dat individueel gereden 
wordt is het gebruik van een ligstuur wel toegestaan indien dat veilig mogelijk is. 

 Niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren. 
Als je achter je kijkt, zie je niet wat er voor je gebeurt en is de neiging tot slingeren 
groter. Voor een goed gesprek ga je naast je gesprekspartner rijden en zorg je dat je 
niet je concentratie verliest. 

 Niet mobiel bellen, ook niet met een oortje. 
Mobiel bellen verlaagt je concentratie op het rijden in de groep met alle gevaren van 
dien. Bovendien heb je niet beide handen bij de remhandels. 

 Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.  
Onverwachte bewegingen zijn een groot gevaar voor de groep, met name voor de 
mensen naast en achter je. Beheerste beweging en tijdig aangeven wat je gaat doen 
voorkomt ongevallen. Liever bewust het gras of de berm in dan een hele groep 
fietsers over je heen laten vallen. 

 Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar rustig 
uitrijden en remmen. 
Als je per ongeluk of expres naast het fietspad terecht komt, kies dan de veilige weg 
door je uit te laten rijden en te remmen in plaats van, met vaak schichtige 
manoeuvres, terug op het fietspad te komen. Geen paniek en de groep wacht wel op 
je. 

1.3.1.3 Tekens in de groep  
Besef dat roepen door medeweggebruikers verkeerd kan worden opgevat; houd daar voor 
zover mogelijk rekening mee en bedank als medeweggebruikers rekening met de groep 
houden. 

 Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de arm recht 
omhoog en roepen “STOP”. De groep geeft het stopteken door naar achter.  

 Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren 
wuivend en roepen “VRIJ”. De groep geeft het teken door naar achter.  

 Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept “RECHTS”. De groep geeft de roep 
door naar achter.  

 Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept “LINKS”. De groep 
geeft de roep door naar achter.  

 Bij rechtdoor: voorrijder roept “RECHTDOOR”. De groep geeft de roep door naar 
achter.  

 Bij obstakel rechts van de weg of inhalen van mede weggebruiker: de voorrijders 
roepen duidelijk “VOOR” en geeft indien veilig mogelijk handgebaren. De groep geeft 
de roep en evt. gebaren door naar achter.  

 Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk “TEGEN” en 
geeft indien veilig mogelijk handgebaren. De groep geeft de roep en evt. gebaren 
door naar achter.  



 

 

 Bij obstakels in of op het wegdek wordt luid de naam van het obstakel geroepen (bijv. 
“PAAL”, “GAT” of “HOND” en met de arm naar beneden naar het obstakel gewezen. 
De groep geeft de roep en evt. het wijzen door naar achter.  

 Wordt er “RITSEN” geroepen dan dient men achter elkaar te rijden. De groep geeft 
de roep door naar achter.  

 Indien de groep wordt ingehaald (fietser, auto, o.i.d.) roep dan luid “ACHTER”. De 
groep geeft de roep door naar voren.  

 Zijn er technische problemen roep dan luid “LEK”.  

1.3.1.4 Tips voor de groep 
 De voorste fietsers ‘waarschuwen’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk. 

Bellen, gebaren of op vriendelijke toon roepen op een tijdig moment voorkomt 
schrikreacties en ergernis. Geef als voorste fietser bij andere weggebruikers de 
omvang van de groep aan. De laatsten van de groep geven aan andere 
weggebruikers door dat zij de laatste zijn en bedanken de andere weggebruikers.  

 Zorg voor een wegkapitein 
De trainer vervult deze rol. Bij het ontbreken van een trainer wordt de wegkapitein 
voor aanvang van de training toegewezen. De wegkapitein bepaalt het tempo, de 
route en neemt beslissingen in geval van onvoorziene omstandigheden. De 
wegkapitein is het aanspreekpunt voor de groep en stelt zich ten dienste van de 
groep om iedereen veilig thuis te krijgen.  

 Blijf alert en geconcentreerd. 
Let op je voorligger en zijn gedrag, blijf opletten op ander verkeer en neem je eigen 
verantwoordelijkheid als je je concentratie niet vast kan houden (ga bijv. achteraan 
fietsen of geef aan dat je uitstapt). Ga ook vóór de start van de training na of je fit 
genoeg bent om in de groep mee te rijden. 

 Iedereen wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen. 
Wettelijk verplicht maar ook erg handig in geval van een calamiteit of ongeval. Een 
kopietje van rijbewijs of paspoort voorzien van naam, adres, woonplaats en 
telefoonnummer in geval van nood weegt vrijwel niets en past altijd in een zadeltasje.  

 Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment. 
Tijdens de training zijn er altijd wel rustiger momenten waarop het veilig is te eten of 
te drinken. Doe dit op tijd om uitdroging en hongerklop te voorkomen, maar kies wel 
een geschikt moment. Eventueel als groep even stoppen voor een korte eet- en 
drinkpauze. 

 Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga indien mogelijk van de weg of 
fietspad af. 
Bij pech ga je indien mogelijk van de weg af om overig verkeer niet te hinderen en 
rustig te kunnen werken. Ook de rest van de groep zoekt een veilige plek op om te 
wachten. 

 Vermijd bij clubritten zoveel mogelijk fietspaden in drukke toeristische 
gebieden. 
Niet goed voor de training en niet goed voor het imago van de wielersport en de 
vereniging; drukke paden en gebieden met veel toeristen (ook wandelaars) kunnen 
het best vermeden worden. Indien dit niet mogelijk is: pas tempo en gedrag aan aan 
de situatie. Dit geldt ook voor fietspaden in de nabijheid van winkelcentra of in 
dorpskernen. 

1.3.1.5 Veiligheidstips  
 Controleer je fiets vooraf op gebreken. 

Controleer regelmatig de werking van je remmen (incl. slijtage aan blokken), de 
boutjes van je schoenplaatjes, het vastzitten van het stuur en slijtage aan aandrijving. 
Tijdig aandraaien, vervangen of schoonmaken voorkomt problemen tijdens de 
training. Check ook de kwaliteit van de banden: lek rijden kan altijd gebeuren, maar 
een goede kwaliteit van de buitenband verkleint de kans. 



 

 

 Draag handschoenen / sportbril / helm voor veiligheid en comfort.  
Bij een valpartij is een helm onontbeerlijk. Ook goed passende fietshandschoenen 
kunnen een groot deel van de schade (schaafwonden) beperken. Een bril voorkomt 
zichtbelemmering (regen/modder/insecten/felle zon). 

 Waarschuw tijdig als je gaat passeren.  
Haal niet zomaar in, maar waarschuw tijdig. Zeker als de ruimte beperkt is kan dit 
ongelukken voorkomen. De voorligger kan een geschikt moment aangeven of kan 
waarschuwen voor gevaren als tegenliggers, paaltjes of gaten in de weg. Daarbij 
voorkomt tijdige communicatie frustratie of schrikreacties. 

 Houd zoveel mogelijk rechts, inhalen doe je zoveel mogelijk linksom. 
Zeker in verband met overig verkeer. Tenzij de training of de situatie anders 
voorschrijft is dit de uitgangssituatie. 

 Blokkeer achterop komend verkeer als ingehaald worden gevaarlijk is 
Er zijn situaties, bv als de weg smal is of als deze onoverzichtelijk is door bochten, 
dat – ondanks dat alle leden van de groep dan volledig achter elkaar en rechts rijden 
- ingehaald toch worden gevaarlijk is. Je kunt een onverstandige inhaalactie van 
achterop komend verkeer in die gevallen voorkomen door als achterste deelnemer 
iets meer op het midden van de weg te rijden en daarmee een “veiligheidsblok” te 
vormen. 

 Waarschuw de deelnemer achter je voor onverwachte situaties. 
Maak gebruik van de tekens in de groep. Je achterliggers zien vaak niet meer dan je 
achterwiel en achterwerk, dus een waarschuwing is hard nodig! 

 Wees alert op mens en dier op het parcours. 
Overstekende eenden, loslopende honden en wandelaars (zeker kinderen) kunnen 
onverwacht gedrag vertonen. Waarschuw op tijd en pas eventueel tempo en gedrag 
aan op de situatie. 

 Neem pechspullen en een EHBO kit mee. 
Iedereen zorgt voor tenminste één reserveband en een set bandenlichters. Indien 
mogelijk neem je een kleine EHBO-kit mee en is de trainer of wegkapitein in het bezit 
van een EHBO-kit. De EHBO-kit bevat in ieder geval ontsmettingsmiddel, pleister en 
gaas. 

 Blijf op de aangegeven route. 
Vooral van toepassing bij uitgezette toertochten: buiten de route kan het verkeer 
drukker zijn, is het parcours niet afgezet of ben je niet terug te vinden. 

 Maak geen gebruik van MP3-spelers of oortelefoontjes 
MP3-spelers of andere muziekspelers en oortelefoontjes (bijv. voor mobiele telefoon) 
belemmeren inkomende geluiden. Aanwijzingen van de trainer of van de groep en 
signalen van overig verkeer bereiken je minder goed. Daarbij is de afleiding niet 
bevorderlijk voor de concentratie en alertheid. 

1.3.2 Fietsen – MTB 
Behalve de tips over veiligheid en gedrag bij het racefietsen, gelden de volgende afwijkende 

afspraken. 

 Rijd alleen over paden waar fietsen is toegestaan 
Om nog lang van het MTB’en te kunnen genieten, om het imago van MTB’en en van 
TTL geen schade toe te brengen: fiets alleen daar waar het is toegestaan. Dus niet 
over voetpaden of buiten de paden. 

 Houd gepaste afstand van elkaar 
Heuveltjes en grillige ondergrond maken onverwacht gedrag soms nodig. Dit is 
karakteristiek aan MTB’en, dus houd daar rekening mee door voldoende afstand tot 
je voorligger te houden. Hiermee maak je het nog makkelijker voor jezelf ook, want je 
kunt beter reageren op de ondergrond. 

 Trainer bepaalt route, maar doe alleen wat je zelf kunt en durft 
MTB’en is soms technisch of bij onvoldoende oefening risicovol. Probeer zelf in te 
schatten wat je kunt en durft en laat je niet overhalen meer te doen dan je durft of 



 

 

kunt. Er is altijd een andere route of mogelijkheid; geef het aan de trainer aan als je 
een alternatieve route kiest. 

1.4 Hardlopen 
 Waarschuw elkaar voor gevaar (verkeer, kuilen, paaltjes) 

Lopen in een groep levert voor de achterlopers een verminderd zicht op de weg op. 
Waarschuw elkaar met roepen en wijzen voor gevaren. (Bijv. “PAAL”, “HOND”, 
“GAT”, “AUTO”) 

 Bij lopen in het donker: reflecterend vestje verplicht 
Een reflecterend vest of reflecterende kleding is verplicht tijdens trainingen bij 
schemer of in het donker. Dit verhoogt de zichtbaarheid voor het overige verkeer. 
Een LED-lampje of LED-bandje verhoogt de zichtbaarheid nog meer. Wees 
overigens altijd beducht op fietsers zonder licht en onoplettend autoverkeer. 

 Houd je aan de verkeersregels 
Zowel voor ieders veiligheid als voor het imago van TTL en de hardloopsport: houd je 
aan de verkeersregels. Eén serieus ongeval weegt niet op tegen eventueel gemak of 
tijdwinst door verkeersregels te overtreden. 

 Houd elkaar in de gaten 
Blijf als groep bij elkaar, help elkaar (uit de wind houden, stofzuigen) en spreek 
elkaar aan op gedrag of gezondheid. Een oververmoeide, uitgeputte of uitgedroogde 
trainingsmaat moet voorkomen worden. 

 Houd jezelf in de gaten en laat het weten als er iets is 
Je voelt zelf het beste hoe je erbij loopt. Drink op tijd, geef blessures direct aan de 
trainer aan en stop als het niet meer gaat. Laat het altijd weten als het niet meer gaat 
of als je het tempo niet bijhoudt; de groep en de trainer kunnen er dan op acteren. 

 Geef blessures voor het begin van de training aan de trainer aan 
Als je voor aanvang van de training last hebt van blessures die mogelijk tijdens de 
training hinder kunnen opleveren, geef dat dan altijd voorafgaand aan de training aan 
de trainer aan. Bij afwezigheid van een trainer breng je je groepsgenoten op de 
hoogte. Hierdoor kan rekening gehouden worden met de invulling van de training en 
kan er een extra oogje op je gehouden worden. Neem vooral geen risico’s om ergere 
blessures te voorkomen. 

1.4.1 Veiligheidstips 
Voor veiligheidstips is internet een goede bron. 

 Loop op goed schoeisel 
Voorkom blessures, loop op goede schoenen. Zorg tijdig voor nieuwe schoenen 
zodat je voldoende tijd hebt voor inlopen van je nieuwe schoenen. 

 Maak geen gebruik van muziekspelers 
Met een muziekspeler sluit je jezelf af voor geluiden van buitenaf; van de trainer, 
groep en het overige verkeer. Niet veilig, dus niet doen. 

 Strik je veters goed 
Losse veters of grote lussen leveren gevaar voor valpartijen. Een dubbele knoop en 
niet te lange veters of speciale klemmetjes maken het hardlopen een stuk veiliger. 

 

1.5 Toezicht en calamiteiten 

1.5.1 Algemeen 
TTL streeft er naar een trainer aanwezig te hebben bij iedere training. Deze trainer is 
daarmee toezichthouder op de training en eerste aanspreekpunt. Nieuwe leden melden zich 
bij de trainer, evenals mensen die de training vroegtijdig verlaten. 
In geval er geen trainer aanwezig is, wordt een begeleider (lopen) of wegkapitein (fietsen) 
aangewezen. Bij het zwemmen houden de zwemmers elkaar per baan in de gaten. 
 



 

 

In geval van calamiteiten die niet zelfstandig verholpen dan wel afgewend kunnen worden, 
geldt dat inschakelen van professionele hulp mogelijk is. Hiervoor belt men 1-1-2. 

1.5.2 Zwemmen 
De nooduitgangen van het zwembad zijn aangegeven op de ontruimingsplattegronden. Alle 
zwemmers en trainers dienen zich van de ontruimingsroutes op de hoogte te stellen. De 
EHBO-ruimte bevindt zich aan het diepe bad, onder de tribune. 
 
Zwemmers die de training vroegtijdig verlaten (ook voor toiletbezoek) melden zich altijd bij 
de trainer. In diens afwezigheid melden ze hun vertrek aan hun baangenoten. In geval van 
ontruiming is dan bekend dat er ook in de toiletten/kleedkamers gecontroleerd moet worden. 
Bij ontruiming is het verzamelpunt op de parkeerplaats van het zwembad. Na koppen tellen 
is de opvanglocatie vervolgens in de sporthallen. In geval van ontruiming dient altijd 1-1-2 
gebeld te worden. 

1.5.3 Fietsen 
In aanvulling op het eerdergenoemde veiligheidsplan en de algemene omschrijving van 
toezicht is geen extra toezicht of calamiteitenplan benodigd. 

1.5.4 Lopen 
In aanvulling op het eerdergenoemde veiligheidsplan en de algemene omschrijving van 
toezicht is geen extra toezicht of calamiteitenplan benodigd. 
 

Bronnen 

 www.psvmasters.nl/RegioTrainingen/2009-04-26%20-%20Regiotraining%20-

%20workshop-kennismaking-fotovrij.pdf 

 www.ntfu.nl 

 www.runinfo.nl/gezondheid.htm 
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http://www.ntfu.nl/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=202&xsdid=119&xspid=0&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=nl-NL&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumen
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