
Reglement voor de clubcompetitie  
  

1. Deelname aan de clubcompetitie is alleen mogelijk voor leden van WSV De Peddelaars.  De 

clubcompetitie loopt van de eerste zaterdag in januari tot en met de eerste zaterdag van 

januari een jaar later.  

2. De clubcompetitie bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:   

• ATB-kilometers  

• “Dikke banden”-kilometers 

• Race-kilometers  

Het is mogelijk om aan één of meerdere onderdelen mee te doen.   

Per onderdeel wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering een hoofdprijs uitgereikt.  

3. De kilometerstanden moeten iedere maand via de website van WSVde Peddelaars worden 

ingeleverd, behalve in de maanden juli en augustus  

Na vooraf verkregen toestemming van de competitieleider mogen de kilometerstanden ook 

op een papieren formuliertje worden ingeleverd bij de competitieleider op een met hem af te 

spreken wijze.   

4. De inlevering dient uiterlijk te geschieden op de laatste dag van iedere maand.  

5. Indien op de website en/of in de nieuwsbrief een andere datum wordt vermeld voor 

inlevering, is deze datum van toepassing.  

6. Slechts één keer mag u vergeten de kilometerstand in te leveren.  

7. Wordt twee of meer keren de in punt 3 bedoelde stand niet doorgegeven, betekent dit niet 

inleveren verwijdering uit de stand van de clubcompetitie in het betreffende jaar.  

8. Op de eerste zaterdag in januari (clubcompetitiedag) laten de deelnemers de eindstand 

controleren door de competitieleider. Ook wordt dan de nieuwe beginstand voor het volgend 

seizoen geregistreerd.  

9. Indien u op de clubcompetitiedag niet aanwezig kunt zijn, moet u vóór deze dag contact 

opnemen met de competitieleider om de kilometerstand te laten controleren.  

10. Biedt u op de clubcompetitiedag de kilometerstand niet aan voor controle, volgt 

onherroepelijk verwijdering uit de clubcompetitie;  

11. Verwijdering uit de clubcompetitie betekent, dat de door u gereden kilometers in het 

betreffende jaar niet in aanmerking komen voor het cumuleren van het “wereldbol”-totaal;  

12. Hebt u voldaan aan de eisen van de clubcompetitie, dan komt u in aanmerking voor de 

jaarherinnering; de door u gereden kilometers van de drie competities gezamenlijk worden 

gecumuleerd, waarbij u bij het behalen van de eerste 40.000 kilometer een wereldbol zal 

worden aangeboden; 

13. Indien u in enig jaar niet voldoet aan de eisen van de clubcompetitie, heeft dit geen invloed 

op de door u reeds in voorgaande jaren gereden kilometers in de clubcompetitie;  



Aanvullende bepalingen van het reglement:  

14. Indien u door een calamiteit niet in staat bent aan de punten 8 en 9 te voldoen, dient u dit 

binnen een week na de clubcompetitiedag per email aan het bestuur van WSV De 

Peddelaars kenbaar te maken met omschrijving van redenen.  

15. Het bestuur beoordeelt of u van de punten 10 en 11 van het reglement ontheven kunt 

worden;  

16. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur na schriftelijk verzoek van de deelnemer.  

  

Het bestuur van WSV de Peddelaars 


