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FIETSER - VOORBEREIDING

• Zwaarte vaak onderschat

– Tempo is relatief laag, maar heel veel uren op de fiets

– Afhankelijk van lopers continu tempo wisselingen

– Standaard: Drinken en eten vaak onvoldoende onderweg (→ hongerklop)

• Trainen op zitvlees

• Goed materiaal en kleding maken het verschil

– 24 uur in de regen of misschien wel 24 uur bij 30 graden



FIETS - MATERIAAL

• Damesfiets
- 18 versnellingen, vooral voor route Parijs

- voor Run-Bike-Run, is handiger qua opstap voor de lopers.

• Navigatie middelen 

• Goede verlichting (LED)
- Is in Frankrijk en ook op Hoge Veluwe echt donker!

- Extra lampen die op accu werken (deze werken ook als je stil staat)

• Goede kratjes of open fietstassen
- Tijdens Run-Bike-Run is makkelijk met eten en drinken pakken

• Verstelbaar zadel
- Er zijn meerdere fietsers en ook voor lopers tijdens de Run-Bike-Run

• Betrouwbare kilometerteller (op 0,1km)
- Tijdens Run-Bike-Run



FIETSER - ROL
• Veiligheid en navigeren

• 1 fietser voor en 1 fietser achter de loper

– Niet er naast (ook al is dat veel gezelliger)

• Maak afspraken met de lopers

– Bepaalt de fietser het tempo of de loper

– Lekker kletsen of juist niet

• Bij veel wind loper uit de wind houden

• Aftekenen bij de CP’s (controleposten) onderweg



NAVIGATIE

• Er zijn meerder opties – Garmin, Apps (OsmAnd of andere)

• Neem altijd een papierversie mee als back-up



SAMENWERKING - STRATEGIE

• Strategie is vrij door team te bepalen, maar meest toegepast:

– Teamindeling: 2 subteams van 4 lopers, 2 fietsers, 2 begeleiders – beide teams ‘even snel’

• Fietsers

– Eis regelement: 2 fietsers bij loper en maximaal 11 fietsen tegelijk op de route

– Veel gebruikt:

– Dedicated fietsers die alle blokken van hun team fietsen

– Fietsers/begeleiders wisselen van functie (halverwege een blok of per blok)

• Lopers

– Minimaal 6 en maximaal 8

– Lengte per shift tussen 1 en 2 km, veel doen 1,5km. (langer raden we in principe af)

– Bij RBR lopers mee op de (reserve)fiets. Voor navigatie beter om minimaal 1 ‘echte’ fietser te 

houden 



SAMENWERKING - BEGELEIDERS

• Begeleider altijd meelopen bij wissels

• Oversteken (zo min mogelijk) maar altijd aan de goede kant van de bus (zodat je altijd vrij 

zicht hebt op aankomend verkeer op de eerste baan)

• Niet pas bij de wisselafstand gaan kijken naar een stopplek, maar al vanaf 200m eerder

• Liever voor de bocht stoppen dan net erna

– Het busje (=eindpunt) zien helpt heel erg voor de loper

– Als het punt toch na de bocht is, kun je begeleider terug laten lopen

• Zeker in het donker: Niet direct wegrijden na een wissel, maar eerst paar minuten wachten

– Beperk de maximale afstand tussen busje en loper, minder kans op elkaar kwijtraken en goed voor 

moraal loper

• ‘’Hoe langer lopers klagen dat de shifts te kort zijn hoe beter het is. Dat houdt voor 

Rotterdam echt wel op.’’



ALGEMEEN
• Goedgekeurde hesjes verplicht tussen 8 en 8

• Laat nieuwe deelnemers het regelement doorlezen

• Doe gezamenlijke ‘RBR’ trainingen. Minimaal:

– Stuk in het donker (is echt andere ervaring)

– Stuk over de route (oefenen met navigatie etc.)

– Veel teams doen ‘kleine’ RBR test met lopers/fietsers en ‘grote’ met het hele team

• Het is goed om coördinator(en) aan te stellen voor lopers en fietsers

– Meestal een van de lopers/fietsers

– Volgt training van de overige lopers/fietsers




