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0.0 Algemeen 
 
Door de diverse toerclubs in Nederland worden jaarlijks vele honderden toerritten georga-
niseerd en toertochten uitgezet. Door de introductie van het digitale navigatie medium en 
het op internet aanwezig zijn van vele (onvolledige e/o niet actuele) routebeschrijvingen 
is er veel veranderd binnen motortoerend Nederland.  
 
In maart 2008 is de laatste uitgave van de KNMV adviezen en richtlijnen voor het organise-
ren van toertochten opgesteld. In deze hernieuwde uitgave is het eerder uitgegeven docu-
ment herschreven en aangevuld met tip’s. In dat licht zijn de adviezen en richtlijnen aan-
gedragen. 
 
Dit document is bedoeld als leidraad voor de organisatoren. Hetgeen voor u actueel danwel 
bruikbaar kunt overnemen. Zie het als een naslagwerk. Anderzijds is het bedoeld als eerste 
aanzet tot het verkrijgen van meer uniformiteit in de soms sterk van elkaar afwijkende be- 
beschrijvingen van routes.  
 
Zoals een bekend spreekwoord luidt is een goede voorbereiding het halve werk. Stapsge-
wijs komen een aantal zaken aan de orde die bij het organiseren van een toerrit ter sprake 
kunnen komen. 
 
Het zou mooi zijn als het –op termijn- zou mogen leiden tot meer herkenbaarheid en het 
vergroten van de eigenheid van door motorclubs georganiseerde ritten. De KNMV wil hier-
bij graag haar steentje in bijdragen. Alhoewel het besef aanwezig is dat er steeds nieuwe 
ontwikkelingen gaande zijn, is getracht de huidige stand van zaken zo goed mogelijk weer 
te geven. 
 
Bij het tot stand komen van dit document mochten wij rekenen op een actieve bijdrage 
van de clubs        -          GSX 600/750/1100 F Toerclub 
   -          MAC Veenendaal 

   -          MAC Zandvoort 
   -          MC MIOS 

   -          MC Mozamo 
   -          MC Wombarg 

 
Speciale dank zijn wij verschuldigd aan de deelnemers van het lezersforum te weten,  
   - Leon Holtkamp  
   - Gerard Miedema 
   - Edgar Nooter  
 
In de aanloop tot KNMV breed introduceren van deze productie, zijn alle officials, welke  
–binnen de KNMV- bij dit onderwerp betrokken zijn, voorafgaand geraadpleegd en is er in 
afdoende mate gelegenheid geboden tot het plaatsen van constructieve op- e/o aanmer-
kingen.  
 
 
Namens de samenstellers, 
 
A.J Mak 
J.G.M Huiskens  
 
KNMV District Midden. 
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1.0  Voorbereiding 
 
1.1 Stel de datum van uw evenement vast eventueel in overleg met toerclubs uit  
  de regio, hiermee voorkomt u dat er meerdere evenementen in een klein ge- 
  bied worden georganiseerd. Raadpleeg eventueel de landelijke toerkalender  
  van vorig jaar i.v.m ritten van grotere clubs in Nederland, te vinden op de 
  site www.knmv.nl. 
 
1.2  Bepaal de omgeving waar de route wordt gereden.  
 
1.3 Goede communicatie is hierbij essentieel. 
  
1.4 Betrek tijdig de KNMV, de motorbladen, toerclubs en de redactie van het  
 eigen clubblad om nadere gegevens bekend te maken over de toertocht, zo- 
 als startplaats en inschrijftijden. Sommige redacties hebben minstens twee  
 maanden voor het plaatsvinden van het evenement alle gegevens nodig om  
 deze te kunnen publiceren. 
 
1.5 Houd de mediainformatie kort en bondig, de kans dat het hele bericht ge- 
 plaatst wordt is dan het grootst. Gebruik geen (sluik)reclame in het media- 
 bericht. Bespreek de mogelijkheid voor plaatsing met een foto.  
 
1.6 Benader doelgroepen via e-mail, verwijs naar de eventuele internetsite en 
 raadpleeg hoofdstuk 8 voor overige PR & Reclame. 
 
1.7 Zorg voor een goede verstandhouding met overheidsinstanties, met de  
  bewoners en betrokkenen in de omgeving. Aan dit laatste kan informatie 
  vooraf, met inlichtingen over wat er gaat gebeuren, bijdragen aan een goed 
  verloop. Ook een uitnodiging aan de daarvoor in aanmerking komende 
  instanties (b.v. de politie) en/of personen om “even een kijkje” te nemen is 
  aan te bevelen (denk aan de plaatselijke pers). 
 
1.8  Houd het inschrijfgeld zo laag mogelijk en geef KNMV-leden korting op het  
  inschrijfgeld. Met dit lidmaatschap ondersteunen zij de belangenbehartiging 
  van motorrijders en clubs. 
 
1.9 Het moet voor een toerrijder vanzelfsprekend worden eerst de internetsite  
     van de organiserende club te raadplegen. Hier kunnen ook nog de eventuele  
     wijzigingen gemeld worden, zorg uiteraard dat de informatie op uw  
 internetsite actueel en goed bijgewerkt is. 
 
1.10  Zorg voor een goede instructie voor de onervaren gebruikers op uw internet- 
    site. 
 
1.11 Geef aan op welke wijze u routebeschrijving(en) -geschreven/GPS- levert. 
 
1.12 Denk ook aan de inzet van b.v EHBO’ers, zorg voor de aanwezigheid van een   
      telefoonlijst met nummers van nooddiensten, huisartsen en zorg voor de 
 aanwezigheid van een goedgekeurde verbanddoos. 
 
1.13 Beoordeel ook de situatie van de startplaats en of deze makkelijk bereikbaar 
 is (rekening houden met motoren) en zorg voor eventuele wegbewijzering. 
 Vergeet ook niet de nodige vrijwilligers te organiseren en betrek ze goed bij 
 de organisatie (communicatie!!). 
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2.0  Planning 
 

 2.1 KNMV toerkalender.  
  Uw club ontvangt in de maand juli de aankondiging voor de KNMV toer- 

  kalendervergaderingen. Dit gebeurt in de vorm van een Nieuwsbrief die als 
  bijlage het aanmeldingsformulier voor de KNMV toerkalender heeft.  

  Deze wordt meestal gehouden in augustus of september. 
  In principe is dan de datum van uw evenement definitief.  
  Inhoudelijke wijzigingen kunnen tot aan het evenement worden door- 
  gegeven. Na afloop van alle toerkalendervergaderingen in alle districten 

  staat de complete KNMV toerkalender 14 dagen als concept op de KNMV 
  website. Na deze termijn is de toerkalender definitief. 

  
 2.2 Zorg voor voldoende KNMV deelnameformulieren, deze zijn gratis verkrijg-

  baar, hiervoor kunt u het beste vroegtijdig contact opnemen met het KNMV  
  bondsbureau of toercommissaris in uw district.  
  Ook kunt u KNMV vlaggen aanvragen via het bondsbureau.  

  
 2.3 Bepaal van tevoren welke herinneringen beschikbaar worden gesteld en 

  schaf ze tijdig aan. 
 

 2.4 Schaf eventueel een clubstempel aan. 
 
 2.5 Geef de route-uitzetter(s) de gegevens mee die het bestuur in de opgave  

  vermeld heeft, zoals de lengte van de route en in welke richting de toer- 
  tocht zal plaatsvinden. 

 
 2.6 Als de route wordt uitgezet is het handig gebruik te maken van een dicta- 

  foon om de route vast te leggen en bijzonderheden te vermelden die  
  bruikbaar zijn voor de routebeschrijving. 
 

 2.7 Laat de route-uitzetter(s) de route niet zelf controleren, daar de kans  
  bestaat dat eigen fouten over het hoofd worden gezien. Laat het daarom  
  iemand anders doen, die niet bekend is met de route. 
  

 2.8 Schets de route op een kaart zodat de deelnemers zich een beeld kunnen  
  vormen van de route. 
 

 2.9 Als optie kunt u proberen een bezemwagen met evt. motortrailer te  
  organiseren, bedenk hierbij wat de mogelijke gevolgen zijn i.v.m de aflever-

  plek van het pechgeval. 
 

 2.10 De route narijden is natuurlijk service, maar stand-by staan naast de  
  telefoon kan ook. 

   
 2.11 Houd rekening met informatieverstrekking naar de deelnemers inzake  
  afwijkende wettelijke bepalingen indien de toertocht geheel of gedeeltelijk  

  door het buitenland gaat. Speciale aandacht t.a.v aansprakelijkheid met  
  voorrijders in Duitsland. De meest actuele informatie hierover kunt u op-

  vragen bij het KNMV bondsbureau. 
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3.0  Organisatie 
 
 Voorbeeld model voor de dagorganisatie van het evenement. 

 
 
  DAGCOORDINATOR   (eindverantwoordelijke voor het evenement)  
 
 
 
  1) Ontvangstcomité  - Gastvrouwen/heren 

 
      - Inschrijfbureau 
 
      - Barpersoneel 

 
      - Begeleiders voor nieuwe deelnemers 
 
 
 
 
 2) BackOffice   - Voorrijders  (Beschikbaar voor navraag) 
      - Route-uitzetter (Beschikbaar voor navraag) 
 
 
      - Nooddienst  - Assistentie bij ongeval 
 
         - Opvang 
 
         - Nazorg 
 
 
 
 
 3) Afsluiting   - Ontvangstcomité 
 
      - Barpersoneel 
 
      - Uitgifte “herinneringsembleem” 
 
      - Beschikbaar voor actieve evaluatie 
       - Voorrijders 
       - Route-uitzetter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KNMV adviezen voor het organiseren van toertochten 

Redactie: Arjan Mak & Jos G.M. Huiskens  Versie: 17-02-2012 7 van 22 

4.0 De dag VOOR het evenement 
 
 4.1 Indien mogelijk de route één dag vóór het evenement of bij voorkeur op de  
  dag zelf nogmaals voorrijden om eventuele wegomleggingen te kunnen  
  omzeilen.  
 
 4.2 Dit dient wel te gebeuren met de originele routebeschrijving die zal worden  
  uitgereikt aan de deelnemers.  
 
 4.3 Hiermee kunnen laatste wijzigingen in de route nog worden opgenomen of  
  doorgegeven worden aan de deelnemers.    

 
4.4 Zorg voor de aanwezigheid van een telefoonlijst met nummers van nood-
 diensten, huisartsen die dienst hebben en zorg voor de aanwezigheid van 
 een gevulde goedgekeurde verbanddoos. 
 

 4.5 Zorg voor een clubstempel en voldoende pennen. 
 
 4.6 Zorg voor voldoende KNMV deelnameformulieren (gratis verkrijgbaar via het 
  KNMV bondsbureau of toercommisaris in uw district) en laat de deelnemers  
  ze met balpen duidelijk en volledig (inclusief e-mailadres) invullen, let er op  
  dat de clubnaam voluit geschreven wordt. 
 

 4.7 Zorg voor het evenement dat het document KNMV clubtoercompetitie Turf-
  lijst in de meest recente versie (staat als PDF en Excel bestand op de KNMV 
  site) beschikbaar is. Voor de afhandeling van deze lijst verwijzen we naar  

  hoofdstuk 6.2. 
 
 4.8 Zorg voor voldoende ruimte en bezetting t.b.v de inschrijvingen en een kas  
  met voldoende kleingeld. 
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5.0 D-Day. 
 
 5.1 Draag zorg dat de locatie goed te vinden is en plaats eventueel weg- 
  bewijzeringsbordjes. 
 
 5.2 Ontvang de deelnemers gastvrij, zie uitgebreide informatie in hoofdstuk 9. 
 
 5.3 Zorg voor 1 laptop, of liever nog 2. b.v. 1 voor de Streetpilot III en 1 voor de  
  2610, de 276C en de Quest, Zumo, waarop alle bestanden aanwezig zijn. 
  De routebestanden voor Garmin zijn niet te laden in de Tom Tom navigatie-
  systemen, hiervoor zijn andere bestanden van toepassing. 
  
 5.4 Voor de Garmin Zumo is het gebruik van meerdere SD kaarten met daarop  
  Het bestand in een “gpx” extensie te gebruiken aan te bevelen. 
 
 5.5 Zorg voor voeding voor toestellen die dit zelf niet hebben (Garmin 2610 >). 
 
 5.6 Zorg voor voldoende aansluitkabels voor de diverse GPS-en.  
 
 5.7 Zorg ervoor dat de routes gemaakt zijn met tussenpunten en geen  
  waypoints. 

  
 5.8 Reik de eventuele waarderingen (voor bijv. oudste motor, grootste KNMV- 
  club e.d.) zo spoedig mogelijk na aankomst aan de deelnemers en deel- 
  nemende clubs uit, ze kunnen van ver komen en hebben dan nog vaak een  
  lange reis voor de boeg. 
 
 5.9 Ontvang de bij u terug komende deelnemers van harte. 
  Op informele wijze kunt u de deelnemers vragen hoe zij de organisatie 

  rondom het evenement en de route hebben ervaren. Deze informatie kunt u 
  gebruiken om het volgend jaar anders of beter te  organiseren. 

 
 5.10 Zorg voor een opgeruimde start- en finishlocatie en haal eventueel  

  geplaatste wegbewijzeringsmiddelen weg. 
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6.0 Afsluiting 
 
 6.1 Stuur géén toerdeelnameformulieren meer naar de KNMV. 
 
 6.2 Procedure afhandeling turflijsten. 
  De organiserende club telt het aantal deelnemende leden van de  

  bezoekende clubs. Op dit formulier het aantal deelnemers turven die lid zijn 
  van een bij de KNMV aangesloten club. Deze gegevens zijn nodig om de 
  uitslag van de clubtoercompetitie te bepalen. 
 

  Dit wordt aan de afdeling Recreatief Motorrijden doorgegeven via de Turf-
  lijst (staat als .pdf en excelbestand op de KNMV site). De Turflijst dient te 
  worden verzonden naar toer@knmv.nl en de toercommisaris van het district. 

  Als de Turflijst binnen zeven dagen wordt verzonden krijgt de club per  
  evenement 125 punten. Als de Turflijst na 7 dagen wordt ingeleverd dan  
  ontvangt de club geen punten. 
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7.0 Nazorg 
 
 7.1 Evalueer binnen de club met alle betrokkenen kort na de rit het evenement. 
  Ga in gesprek met elkaar, noteer verbeterpunten en verwerk deze in het  
  draaiboek voor volgend jaar. 
 
 7.2 Mocht er op de dag een ongeval zijn gebeurd, neem contact op met de 
  betrokkene. Toon belangstelling voor zijn/haar welzijn, stuur een kaartje, 
  een bos bloemen of ga op bezoek.  
 
 7.3  Na de rit alle deelname formulieren doornemen en de deelnemerslijst  
  actueel maken. 
 
 7.4  Homepage van de website bijwerken met uitslagen en datum van nieuwe rit 
  bekend maken. 
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8.0 PR & Reclame 
 

Om het evenement in de schijnwerpers te zetten zijn er tal van mogelijkheden. 
 
* Eigen organisatie: 
  Informeer eigen leden en promoot ook onder de leden om hun vrienden, kennissen    
  e.d op de hoogte te brengen. Besteed aandacht in het clubblad, op clubavonden  
  e.d aan het programma en mogelijk werft u hiermee ook vrijwilligers die meehel-  
  pen. Probeer een “wij” gevoel te creëren, u staat er dan niet alleen voor. 
 
* KNMV toerkalender: 
  Plaats het evenement op de KNMV toerkalender, zie info hoofdstuk 2. 
 
* E-mail: 
  Verzamel zoveel mogelijk e-mailadressen van de deelnemers. In Outlook Express is  
  het mogelijk een e-mailgroep aan te maken, u kunt met één druk op de knop op  
  elk tijdstip iedere vorm van promotie naar potentiële deelnemers van voorgaande  
  jaren te sturen. Hiermee kunt u de rit aankondigen en door anderen laten versprei 
  den. Aan te bevelen is ongeveer twee weken voor de rit nog even een reminder  
  naar de deelnemers sturen. Verstuur de mail altijd als BCC zodat ALLEEN de ont-  
  vanger zijn eigen adres ziet. 
  
* Internet: 
  Meld uw evenement aan bij motorsites en online evenementenkalenders. 
 
* Media: 
  Gebruik de locale media en het dorps- of zondagsblad. Neem contact op met de  
  pers en vraag of er aandacht besteed kan worden aan uw evenement. Informeer  
  ook naar de uiterste inzenddatum. Ook is het mogelijk om de pers uit te nodigen  
  om b.v foto’s te maken en verslag te doen van de toerrit. Na de rit persbericht  
  met verslag en foto naar regionale dag en weekbladen sturen. 
 
* Posters: 
  Maak posters, stickers e.d, bij voorkeur in verschillende grootte, die u bij spon- 
  soren, benzinepompen, winkeliers e.d. kunt ophangen. Vraag hier uiteraard wel  
  eerst toestemming voor en hang de posters ongeveer twee maanden voor de rit  
  op. 
 
* Persoonlijk: 
  Overal waar u komt, locale winkeliers, motorgerelateerde ondernemers, benzine- 
  pompen en andere mogelijk geïnteresseerden. (Regionaal wil zeggen een GROTE  
  regio, DUS: overal waar we komen spreken we mensen aan en plakken we posters.  
  Uiteraard	  niet ongevraagd plakken!! 
 
* Overig: 
  Stuur deelnemers een digitale verjaardagskaart of nieuwjaarswens.	  

* Huisstijl 
  Zorg dat je een eigen huisstijl hebt, pas deze consequent toe en als je lid bent van 
  een landelijke organisatie vermeld dan ook het logo in je briefpapier. 
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9.0 “Gastvrijheid” 
 
 9.1 Een stukje theorie dan een stukje praktijk; 
 
  ‘Klanten zijn eigenlijk nét mensen!’ 
 
  HOE IS IN UW ORGANISATIE HET .... 
 

WELKOM - VERBLIJF - VERTREK – RELATIE 
 

    .... MANAGEMENT GEORGANISEERD? 
 
 9.2 Conceptueel 
  Wanneer de woorden ‘gastvrijheid’ en ‘concept’ worden samengevoegd in 
  ‘gastvrijheidconcept’ zou het volgende geconcludeerd kunnen worden: Een 
  gastvrijheidconcept is een aantal mogelijkheden hoe gastvrijheid te leveren 
  aan klanten, in ons geval deelnemers. 
 
 9.3 Beleving 
  Beleveniseconomie is de term voor de (huidige Westerse) economie, waarin 
  niet zozeer het product of de dienst centraal staat, maar een met het  
  product of met de dienst geassocieerde beleving. 
 
  Mensen willen graag voor een positieve beleving betalen, omdat het een 
  unieke ervaring biedt. Wanneer u bij de kiosk op het station een kop koffie 
  haalt, bent u wellicht niet bereid om hier veel geld voor neer te leggen.  
  Als u met mooi weer op vakantie bent in Italië en op een terras een kop  
  koffie wilt, bent u bereid meer te betalen. De omgeving en mooi weer heb-
  ben invloed op de beleving. 
 
  Om van een product een dienst te maken en van een dienst een belevenis  
  moet u maatwerk bieden. U levert precies dat waar de consument (in ons  
  geval deelnemer) behoefte aan heeft. 
 
  Er zijn vijf elementen die deel uit kunnen maken van een belevenis: 
  � sense: zintuiglijke gewaarwording 
  � feel: opgeroepen gevoelens 
  � think: creatieve cognitieve ervaringen 
  � act: fysieke belevenissen 
  � relatie: sociale ervaringen 
  
  
 9.4 De beleving van gastvrijheid 
  Het gastvrijheidmodel stelt dat de manier waarop een persoon gastvrijheid 
  beleeft afhankelijk is van de behoeften en doelstellingen van die persoon. 
  Iedere deelnemer komt om een route te rijden en heeft daarbij een bepaal-
  de behoefte en verwachting.  
 
  De presentatie en persoonlijke houding van medewerkers die betrokken zijn  
  bij de organisatie is van belang voor de gastvrijheidbeleving van de deel- 
  nemers. Daarnaast is de omgeving ook een factor van belang. 
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  Het boek Ethiek van de Gastvrijheid beschrijft dat gastvrijheid de volgende 
  kenmerken heeft: 
  � Ontmoeting met de ander.  
      Gastvrijheid zit vooral in de manier waarop men een onbekende ontvangt. 
  � Onbaatzuchtigheid.  
      Gastvrijheid wordt gegeven omwille van zichzelf, zonder dat u daar nood- 
      zakelijkerwijs iets voor terug krijgt. 
  � De noodzaak van gastvrijheid.  
      Een mens die in zijn leven de kunst van gastvrijheid vergeet, vervreemdt 
      van de wereld. Gastvrijheid binnen het toeren zorgt voor verbroedering. 
  � Wederkerigheid.  
      Gastvrijheid is wederkerig, zowel de gast als de gastvrouw/heer heeft 
      haar nodig.  
 
 9.5 Echte gastvrijheid heeft altijd te maken met iets wat u gratis geeft of doet; 
  het is onbaatzuchtig. In de dienstverlening is gastvrijheid noodzakelijk en 
  het is de manier waarop men probeert op die behoefte in te gaan. 
  Daarnaast is gastvrijheid nooit volledig te beheersen en te maken.  
  Gastvrijheid is afhankelijk van menselijke inbreng en van menselijke  
  emoties.  
 
 9.6 In de praktijk;  Er zal een soort “wij gevoel” gaan ontstaan.  
  Let wel, u moet het van die ene dag hebben.  
 
 9.7 De locatie is van groot belang. Als u geen eigen onderkomen hebt, dan bent  
  u afhankelijk van wat beschikbaar is, vaak het locale cafè. 
  Zorg dat u de cafèbaas EN zijn personeel mee krijgt, kijk of krijg ze  
  motorminded’. Wellicht dat ze actief mee doen aan het gastvrij ontvangen  
  van uw gasten.  
 
 9.8 Wijs gastheren/vrouwen aan en instrueer ze op eenduidige wijze, wellicht 
  bestaat de mogelijkheid dat zij als zodanig ook herkenbaar (t-shirt) zijn. 
  Zij staan de deelnemers te woord en begeleiden hen tot aan hun vertrek. 
  Een goed begin is bij de ingang de deelnemers te ontvangen en daar  
  eventueel te voorzien van een inschrijfformulier en vervolgens snel af te  
  handelen, de meeste houden niet van wachten voor de inschrijftafel.  
 
 9.9 Voor nieuwe mensen neemt u de tijd, leg eventueel uit hoe het werkt,  help  
  ze door de meute heen en breng ze eventueel met andere nieuwkomers 
  in contact. Benoem voor deze groep tenminste twee gastheren/vrouwen die 
  zich speciaal met deze groep bezighouden.  
 
 9.10 Zorg dat bij binnenkomst iedereen een kopje koffie/thee met “iets” erbij 
  krijgt en dat men gelegenheid krijgt om kennissen te spreken, men vertrekt  
  immers op eigen gelegenheid.  
 
 9.11 Bij terugkomst is aandacht ook heel belangrijk, welke informatie krijgt u  
  van de rijders (wat kunt u er mee ?). Bespreek direct de route en er ont- 
  staat weer een ongedwongen sfeer waarbij de rijders hun op- en aan- 
  merkingen kwijt kunnen. Belangrijk is dat u daar dan ook wat mee doet. 
             
 9.12 Zorg dat er een fotograaf is die (in eigen beheer) foto’s maakt en op de site 
  plaatst. Zorg dat u op de site behalve de foto’s ook een gastenboek hebt. 
  Dit geeft een onschatbare bron aan informatie. 
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10.0  Etiquette voor de motorrijder  
 
 10.1  Zorg dat de technische staat van uw motor op en top is en voldoe aan de  
  wettelijke normen. 
  Nadrukkelijk ook die voor het geluid dat uw motor voortbrengt. 
  
 10.2 Zorg dat u een geldig rijbewijs, kentekenbewijs en (reis)verzekering bij u 
  heeft. 
 
 10.3 Gebruik geen alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid nadelig  
  beinvloeden tijdens de rit. De avond vooraf drinkt u met mate. 
 
 10.4 Rij niet in te grote groepen en probeer de (geluids)overlast voor  
  omwonenden tot een minimum te beperken. 
 
 10.5 Claim bij een eventuele stop niet het gehele terras en de parkeerruimte van 
  de uitbater. Wees vriendelijk tegen mede-terrasgenoten en houd rekening  
  met elkaar.  
 
 10.6 Vertrek geleidelijk vanaf de (rust)locatie en neem daarbij een rustige rijstijl 
  aan met zo min mogelijk (geluids)overlast. 
 
 10.7 Besef dat u als deelnemer (on)bewust gekoppeld wordt als motorrijder of als 
  lid van de organiserende club, handel daar dan ook naar. 
 
 10.8 Geef aan als uw actieradius minder is dan 200 km. 
 
 10.9 Bij toeren in een groep houdt dan onderstaande richtlijnen scherp in de 
  gaten: 
  - Blijf altijd uzelf. 
  - Rijd uw eigen tempo. 
  - Bespreek vooraf op welke positie rijders in de groep rijden, afhankelijk van 
    de rijervaring. 
  - Onderling wordt er niet ingehaald. 
  - Afstand tot de voorrijder is minimaal 3 seconden. 
  - Afstand onderling minimaal 2 seconden. 
 
 10.10 Houd de volgende rijafspraken in acht: 
  - Is er niemand voor u, volg dan de doorgaande weg.  
  - Bij tussentijds “verzamelen” wacht de voorrijder VOOR de afslag. 
  - Wachten bij voorkeur buiten de rijbaan. 
  - Is er geen parkeerstrook, wacht dan uiterst RECHTS en ACHTER elkaar. 
  - Bij een afslag wacht de voorlaatste rijder op de achterliggende rijder.
  - Als er niet veilig voor de afslag gestopt kan worden, zoek dan een andere 
    veilige plek na de afslag om te “verzamelen”. 
  - Wissel vooraf elkaars mobiele nummer uit.  
 
 10.11 Draag zorg dat het toeren niet alleen voor u veilig is, maar ook voor uw 
  omgeving. 
 
 10.12 Rijd binnen de groep als individu, want u blijft verantwoordelijk voor uw 
  eigen veiligheid. 
 
 10.13 Kies altijd de meest veilige positie die u op de weg inneemt. 
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11.0 Evaluatie           
 
 11.1 Het is zaak gedurende de dag, maar vooral bij de afronding van het evene-
  ment ogen en oren open te houden. Dit is absoluut een moment van uw voel- 
  horens optimaal uitzetten. Een zaak van “Ruiken, voelen en horen”. 

 11.2 Sla het evenement niet “dood” d.m.v. een enquete formulier. 

 11.3 Maak een praatje, “luisteren naar … “ is het belangrijkste ! 

 11.4 Vraag actief en vraag door ! 

 11.5 Schrijf tips op. 
 
 11.6 Ontvang de bedankjes en bedank daarvoor ! 
 
 11.7 Het momentum is belangrijk. 

 11.8 Houd continue oog voor de “sfeer van eigenheid”. 

 11.9 Bedenk dat de dag van het evenement het moment is om uw netwerk te 
  onderhouden. 

 11.10 Geef een positieve en objectieve terugkoppeling naar de (locale) pers. 
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12.0 Routebeschrijving 
 
 12.1 Voorwoord routebeschrijving; 
 
  - Geef een korte inleiding over de toertocht. 
  
  - Vermeld ook dat deelname voor eigen risico is en de vereniging niet  
    aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele verliezen of   
    diefstallen en dat de route een aanbevolen route is die niet persé  
    hoeft te worden gevolgd.  
 
  - Maak duidelijk dat het een toertocht is en geen wedstrijd. 
    Deelnemers dienen zich ten alle tijden te houden aan de ter plaatse  
    geldende verkeersregels. 
 
  - Het staat de deelnemer vrij, om afhankelijk van de wegsituatie, af te 
    wijken van de route en het is geen verplichting de route volledig uit  
    te rijden.  
 
  - Laat de deelnemers in de bebouwde kom langzaam en in een zo hoog  
    mogelijke versnelling rijden i.v.m. onnodige geluidshinder. 
    Nog beter mijd ze zoveel mogelijk.  
  

- Leg uit dat rijden in kleine groepjes prettiger en veiliger is en veel minder       
  hinderlijk voor het andere verkeer, dan rijden in een grote groep. Als er     
  wel in groepjes wordt gereden houdt voldoende afstand en rij bij voorkeur  
  “baksteens” gewijs. 
 
- Geef een overzicht van de gebruikte afkortingen en hun betekenis. 
 
- Vermeld dat doodlopende en/of onverharde wegen niet meetellen. 
 
- Vermeld een telefoonnummer in geval van eventuele problemen. 
 
- Wens de deelnemers veel plezier toe. 
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12.2 Richtlijn voor het schrijven van een routebeschrijving; 
 

 - In z’n algemeenheid en binnen de KNMV zijn er twee verschillende  
   manieren van de notatie van een route. De ene manier is de notatie in  
   alleen maar tekst. De andere wijze is het opmaken van een       
   routebeschrijving in Bolletje Pijltje.  
   Een CD met dit programma is gratis verkrijgbaar bij het KNMV bondsbureau. 

 
 - Laatst genoemde wijze heeft diverse voordelen ten opzichte van de     
   opmaak alleen in tekst, en wel: 
   de situatie waar de volgende opdracht plaatsvindt is zichtbaar gemaakt. 
 
 - Wat de opdracht is, is zeer snel te overzien doordat er weinig tekst gelezen    
     hoeft te worden. 

 
 - Bij een afwijking in de kilometerstand is het gemakkelijk toch de opdracht  
   juist uit te voeren. 

 
 - Bij deelname door buitenlanders hoeft er geen routebeschrijving in een 
   buitenlandse taal gemaakt te worden (de KNMV heeft ervaring door het  
   organiseren van een reis voor Zweedse en Engelse motorrijders door  
    Nederland, zij reden zonder problemen de volledige route). 
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  12.3 Uitleg routebeschrijving volgens bolletje-pijltje systeem: 
 
  Voor de gehele routebeschrijving geldt dat onverharde- en zandwegen niet 
  meetellen. Tot de situatie bereikt wordt die in de route is aangegeven, al-
  tijd de doorgaande weg volgen. 
   
  De routebeschrijving bestaat uit zes kolommen: 
 
De eerste kolom geeft de totaal kilometerstand aan 
 
 De tweede kolom geeft de tussenkilometerstand aan 
 
  De derde kolom geeft de verkeerssituatie aan met daarin: 
 •   een bolletje, dat aangeeft waar men zich bevindt 
 •   een pijltje, die de te volgen route aangeeft 
 
 In de vierde kolom kunnen de volgende gegevens staan 
 •   De naam van de locatie waar men vertrekt of  
    aankomt 
 •   Een aanduiding op een bord op dat punt (vet  
     gedrukt) 
 •   Een straatnaam (cursief gedrukt) 
 •   Een wegnummer 
 
 In de vijfde kolom kan een 
 aanwijzing staan vermeld (bijv. 
 een benzinepomp, (de volgende),  
 restaurant, let op, e.d.)  
 
 In de zesde kolom 
 staat de naam  
 van de plaats waar 
 men zich op dat 
 punt bevindt 
 
 
 
 

0,0 0,0  Vanaf  clubhuis “Ons Stekkie”  Emmen 

1,3 1,3  Coevorden 5 (N 235)   

2,8 1,5  Molenweg    

5,2 2,4  Klazienaveen 32 (46)  

9,7 4,5  Zwolle 68  Coevorden  

13,5 3,8  Hardenberg 18   

31,7 18,2  Ommen  Hardenberg 
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 12.4 Routebeschrijving in tekst; 
 
  - Vermeld zo mogelijk de straatnamen (tussen haakjes). Doe dit alleen als  
              deze direct aan het begin van de straat staan, anders veroorzaakt dit  
     verwarring. 
 
  - Vermeld tussenafstanden tussen twee opdrachten, met name wanneer  
    deze extreem lang zijn. 
 
  -  Geef voorrangskruispunten (waarbij je een VRW nadert) altijd aan in de  
     routebeschrijving. Bijv. VRW oversteken, VRW li en VRW re ook als dit een  
     “einde weg” is. 
 
  -  Gebruik de uitdrukking “en direct “ indien de afstand tussen twee 
     opdrachten zeer kort is en maak er dan één opdracht van b.v. einde weg  
     re en direct li.  
 
  -  De aanduiding “weg volgen“ alleen gebruiken indien duidelijk zichtbaar is 
     dat men de doorgaande weg (bijv. voorrangsweg) dient te blijven volgen. 
 
  -  Gebruik bij voorkeur oriënteringspunten rechts van de weg. Gebruik je een  
     oriënteringspunt aan de linkerkant van de weg, vermeld dit dan duidelijk  
     in de routebeschrijving (bijv. door middel van “linksstaande” of links is). 
 
  -  Probeer bij de start een benzinepomp open te krijgen en vermeld in de  
     routebeschrijving waar getankt kan worden (houd rekening met openings- 
     tijden op zon- en feestdagen). 
 
  -  Geef in de routebeschrijving aan wanneer je in een plaats een opdracht  
     hebt (bijv. In Meppel VRW re ri Zwartsluis 12 km (N 375) of Na plaatsnaam- 
     bord (pnb) Meppel VRW re ri Zwartsluis 12 km (N 375). Vermeld ook het  
     wegnummer als dat mogelijk is. Dit om na een onvoorziene omleiding de  
     juiste route weer terug te vinden. 
 
  -  Als een routeblad omgeslagen moet worden zorg er dan voor dat dit op  
     een veilige plaats kan gebeuren (dus niet op een drukke voorrangsweg). 
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12.5 Opmaak van de routebeschrijving; 
 
  - Maak de routebeschrijving  bij voorkeur in twee formaten; 
    1. A-5 formaat losbladig en éénzijdig bedrukt 
    2. A-4 formaat losbladig en éénzijdig bedrukt 
    Voor beide formaten geldt géén advertenties tussen de opdrachten. 
 

- Houd op iedere bladzijde boven en onder een vrije ruimte van plm. 3 cm. 
 
 - Gebruik een “groot/vet schreefloos lettertype” b.v. Tahoma 14 pnt. of  
   Arial Narrow pnt 14. maar géén HOOFDLETTERS. 
 

- Ga in géén geval verkleinen. 
 
 - Laat na vijf punten tekst één regel open en trek daar een horizontale  
   streepjeslijn. Hierdoor ontstaan op een bladzijde enkele tekstblokken  
   waardoor het makkelijker is om snel de juiste regel te vinden. 
 
 - Zet eventueel een totaal- en een tussen-kilometeraanduiding voor de  
    regel, of nummer in ieder geval de regels. 
  

- Gebruik géén uitdraai van een inkt-jet printer, deze vlekken als ze nat  
    worden. 
 
 - Vermeld de naam en het adres van een pauzeplaats compleet en met  
        telefoonnummer. 
 
 - Begin na een pauze liefst weer boven aan een nieuwe pagina. 
 

- Maak één aanwijzing per regel. 
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 12.6 Geadviseerde te gebruiken afkortingen in de beschrijving; 
 
 1e, 2e, 3e   eerste, tweede, derde. 

 
 re   rechtsaf. 
 
 li   linksaf. 
 
 ri   richting. 
  
 einde weg  situatie waar men niet rechtdoor kan, dus links- of  
    rechtsaf moet (géén VRW zijnde). 

 
 einde weg VRW situatie waar men niet rechtdoor kan, dus links- of 
    rechtsaf moet (wél een VRW zijnde). 
 
          VRW   voorrangsweg, voorrangskruising of voorrangssplitsing,  
    komende vanwaar men voorrang moet verlenen. 
 
 VKL   verkeerslichten,(de z.g. voet- en fietsoversteekplaat- 
    sen niet vermelden en tellen). 
 
 RTD   rotonde, verkeersplein. 
 
 WW   wegwijzer, verwijst naar plaats of dorp. 
 
 hmp   hectometerpaal. 
 
 pnb   plaatsnaambord (aanvang bebouwde kom). 
 
 ebk   einde bebouwde kom. 
 
 g.o.i    gaat over in. 
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12.7      Tips voor clubs bij het aanbieden GPS – routes; 
 

 Het gebruik van navigatiesystemen bij toertochten komt steeds vaker voor.  
 Een werkgroep van gebruikers uit district Oost heeft dit document opgesteld  
 voor clubs die hun routes ook willen aanbieden via GPS voor de Garmin 
 navigatietoestellen.  

 
 Een aanbeveling voor clubs met ervaringen uit de praktijk. 

 
 Hoe kun je als club GPS routes aanbieden. 
 Eerst zal men bekend moeten maken dat routes in GPS bestanden wordt 
 aangeboden. 

 
 Dit kan bijvoorbeeld 

 
   - Door het aan te geven in de KNMV Toerkalender, zie hoofdstuk 2. 

 
   - Door bekendmaking via de eigen internetsite van de club. 

 
   - Door zo mogelijk gebruik te maken van de landelijke motorbladen. 

 
        - Door aan te geven welke versies gebruikt worden b.v. City Navigator 0        
    versie 6, 7, 8, 9 enz. 
  

 - Door op de eigen site aan te geven waar de route heen gaat zodat een  
     ieder, indien nodig, het juiste kaartmateriaal zelf thuis kan laden.  
     Toon een print van de route op je site en het Waypoint van je clubhuis of  
     vertrekpunt. 
 

  - Door het aan de clubs zelf over te laten te kiezen voor; 
   * voorinschrijving en/of  
   * levering b.v. via mail en/of  
   * ter plekke op de dag aanleveren van de route. 

 
- Uit de praktijk blijkt dat “Garmin” het meest wordt gebruikt.  
  Geef de routeuitzetter(s) de gegevens mee die het bestuur in de opgave  
  vermeld heeft, zoals de lengte van de route en in welke richting de  
  toertocht zal plaatsvinden. 
 
- Laat de route-uitzetter(s) de route niet zelf controleren, daar de kans  
  bestaat dat eigen fouten over het hoofd worden gezien. 
  Laat het daarom iemand anders doen, die niet bekend is met de route. 
 

 

 


