
 

 

HET RIJDEN IN CLUBVERBAND EN TIPS 

 

Begin iedere rit met een volle tank. Tank dus liefst vlakbij het startpunt! Het is voor de anderen zeer hinderlijk 
als je kort na de start alweer moet stoppen om te tanken. 

• Maak de groepen niet te groot. Spreek af en overleg voor vertrek met de groep hoe er gereden zal 
worden en na hoeveel tijd er een pauze is. Laat een minder ervaren groepsrijder altijd voorin achter de 
voorrijder rijden, de voorrijder heeft dan sneller in de gaten of het tempo te hoog of juist goed is. 

• Ga de voorrijder nooit voorbij! 
• Houd voldoende afstand en zorg dat je op tijd kunt stilstaan. Er moet meer afstand tussen de 

voorrijder en de eerste volger zijn dan tussen de rest van de volgers. De voorrijder moet op nog meer 
dingen letten dan de volgers en hij kan soms plotselinge bewegingen maken. 

• Laat je NOOIT verleiden harder te gaan rijden dan voor jou comfortabel is, het is JOUW rit. De snelle 
rijders van jouw eigen groep rijden achteraan zodat zij de verschillen kunnen opvangen en dichtrijden. 
Achterin zijn de snelheidsverschillen n.l. veel groter dan voorin.  

• Let goed op bij afslagen, jij kijkt en denkt dat het kan, maar denkt diegene voor jou dat ook? 
• Kijk regelmatig in je spiegels. Kijk of degenen die achter je zitten, daar nog steeds zitten. Is dat niet 

meer het geval, stop dan! Dat kun je doen zodra je een daarvoor geschikte, veilige en voor alle 
deelnemers goed zichtbare plek ziet: maar in ieder geval vóór of bij de eerstvolgende afslag in de 
route. Ga pas weer rijden als je zéker weet dat de achterblijver jou gezien heeft! 

• Als je weet dat iedereen dit doet, hoef je nooit bang te zijn dat je de rest kwijtraakt. Je kunt dus met 
een gerust hart stoppen om op de achterblijvers te wachten, want je weet dat je voorligger weer op 
jou wacht. Bij twijfel over de route rijd je dus gewoon rechtdoor. 

• Blijf zoveel mogelijk op dezelfde plaats in de groep rijden, als je merkt dat een achterligger (die niet bij 
je groep hoort) er voorbij wil, maak dan ruimte en maak met een handgebaar duidelijk dat hij kan 
passeren. 
 

Weet je het nog? Kijken waar je naar TOE wilt, doorkijken dus. Kijk altijd zo ver mogelijk vooruit en begin altijd 
        aan de buitenkant van de bocht.  Je ziet dan eerder een tegenligger en je kunt soms de  
          volgende bocht zelfs al zien.  
Neem altijd je motorpapieren, identiteitsbewijs, pinpas/creditcard mee en wat contant geld kan handig zijn  
op een veerpont moet je n.l. vaak contant betalen. 
Neem eventueel wat extra gereedschap mee, een bandenreparatiesetje kan handig zijn. 
 
In het kort samengevat: 
1. Start de rit altijd met een volle tank. Dat voorkomt ergernissen bij de rest van de groep. 
2. Rijd altijd je eigen tempo: laat je niet opjagen: dat loopt vroeg of laat een keer verkeerd af. 
3. Kijk heel ver vooruit waar je naar toe wilt. 
4. Houd ruim afstand tot degene die voor je rijdt. 


