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RIJDEN IN GROEPEN
De basistip voor elke groepsreis bestaat 
uit het vooraf maken van afspraken met 
elkaar. Dit voorkomt onduidelijkheid, 
onveilige situaties en irritaties. 
• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen      
  veiligheid boven dat van de groep. 
• Binnen de groep wordt in principe niet ingehaald. 
• In bepaalde situaties is het handig om in een formatie

te rijden, hierdoor verruim je jouw zicht en heb je bij 
een hevige remactie extra ruimte voor jezelf en degene 
achter je gecreëerd. Formatierijden mag echter nooit 
ten koste gaan van je eigen veiligheid; denk hierbij 
bijvoorbeeld aan bochten of een smalle weg met veel 
tegemoetkomend verkeer! 

• Bij het indelen van de groep moet men rekening houden
 met de rijkwaliteiten van alle deelnemers. Er zijn diverse

De zomer is weer begonnen en dat is de periode waarin de motorclubs mooie motortochten en vakanties voor hun 
leden organiseren. Hierbij een aantal handige tips over het rijden in groepen, de motorcheck en het beladen van de 
motor. Have fun!

MOTORCHECK
Voor je vertrekt is er een aantal technische zaken die je zelf kunt controleren. 
Voorkomen is altijd beter dan (onderweg) genezen: 

TOER- EN VAKANTIETIPS 
VOOR JOU EN JE CLUBLEDEN

argumenten om een minder ervaren deelnemer 
vooraan of juist achteraan in een groep te 
zetten. Ga vooral met deze persoon en de 
groep in gesprek om tot een juiste keuze te 
komen. 

• In een groep bevinden zich meestal diverse 
type motoren. Spreek daarom vooraf met 
elkaar af hoe vaak en wanneer je als voorrijder 
een pauze moet inlassen, of hoeveel kilometer 
diegene met de kleinste (volle) tank benzine 
kan rijden. 

• Als je moeten stoppen voor een kruising of
verkeerslicht houdt dan vooral je positie vast. 
Het is heel irritant wanneer iemand voor je elke 
keer op het laatste moment wisselt. Schuif ook 
een beetje in elkaar, zodat de rij zo kort mogelijk 
wordt en je hierdoor beter allemaal in een keer 
door het groene licht rijdt, of kunt oversteken. 

• Bij het rijden van bochten of onoverzichtelijke
situaties is formatierijden zeker niet gewenst. Op 
deze momenten kies je altijd voor je eigen veilige 
lijn en/of positie. Uiteraard vergroot je dan ook 
de afstand tot je voorligger. Daarna gaat de trip, 
indien gewenst, weer verder in de formatie. 

Voor de bocht

In de bocht

Na de bocht

	  

• Hoe is het niveau van je remvloeistof? Deze moet
tenminste eens in de twee jaar vervangen worden. 
Slechte vloeistof gaat zeker in de bergen bij veel 
remmen problemen opleveren! 

• Check voor vertrek of de banden nog voldoende
profiel (min. 2 tot 3 mm) hebben, zijn er 
beschadigingen of zit er iets ongewenst in je band?

• Rij je met bagage, controleer dan ook de vering van
 je motor en/of wijzig de instelling.

• Meet je bandenspanning, deze zal iets hoger
  moeten zijn omdat je met bagage rijdt. 
  Kijk hiervoor in je instructiehandleiding. 

• Laat een ander de spanning van je ketting
  controleren als alle bagage en jij op de motor zitten.

• Controleer ook de stand van je koplamp, want door  
  de belading van je motor kan deze niet meer goed  
  afgesteld zijn en zo tegenliggers verblinden.

• Om mee te nemen zijn de volgende zaken aan te
bevelen: enkele kabelbinders, reservelampjes 
hoofdverlichting, een goed slot, reservesleutels, 
een bandenreparatiesetje, EHBO-spullen, wat 
isolatieband, duct tape.

BELADEN VAN DE MOTOR
Tegenwoordig kan bijna op elke motor bagage worden meegenomen. Hiervoor zijn per type diverse oplossingen in 
de handel te vinden. Informeer hiervoor eens bij je dealer. Een rugzak raden we ten zeerste af. Bij lange ritten 
gaan de banden in je schouders snijden. Ook bij een noodmanoeuvre zit een rugzak erg in de weg.
Nog onplezieriger wordt het bij een ongeval, want dan is de kans op zwaar rugletsel erg groot!

• Voor het beladen van de motor is er één basisregel: houd het zwaartepunt zo laag mogelijk en verdeel de bagage gelijkmatig over de motor.
• Zware spullen onder in de koffers of tassen doen.
• Wat je binnen handbereik moet hebben, zoals een telefoon, regenpak, fototoestel, in de tanktas stoppen. 
• Maak de tanktas niet zo hoog dat je het dashboard van je motor niet meer kunt zien.
• Heb je een bagagerol? Monteer deze zo op de motor dat hij niet kan verschuiven. Gebruik je hiervoor spanbanden, zorg dan dat uiteinden van de                       
   spanbanden niet in de wielen of de ketting kunnen komen.
• Kijk in het instructieboekje van de motor wat je aan gewicht mag meenemen.
• Neem de tijd voor het beladen van de motor en maak een proefritje om te ervaren wat de motor doet tijdens het rijden met volle lading. Te veel lading voor- of  
  achterop kan een enorme invloed op het stuurgedrag van je motor hebben. 


