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Voorwoord
Enkele begrippen Voorwoord
Beste Road Captain,

Gefeliciteerd met je besluit om als actieve Road Captain (RC)
een rol te vervullen binnen ons Limburg Chapter!
Als Road Captain maak je deel uit van een bijzonder team,
belast met het voorbereiden en begeleiden van ritten van ons
chapter.

32. Enkele begrippen

Om het rijden in een groep tot een succes te maken, zijn
enkele (veiligheids)afspraken nodig. In dit handboek komen
deze aan de orde. Heb je nog suggesties of aanvullingen? Geef
deze door, zodat ze verwerkt kunnen worden. Ik wens je nog
vele veilige kilometers en bovenal veel plezier.

Enkele begrippen Voorwoord
Richard begrippen
Hijlkema
Enkele
Voorwoord
Head Road Captain

33. Enkele begrippen
4

1. Enkele begrippen
In dit handboek worden de volgende begrippen gebruikt:

81. Enkele begrippen
Coördinerend Captain:

De Road Captain die de ride out heeft georganiseerd en de leiding heeft. Is
meestal de Gids of Dropper.

Dropper:

De tweede rijder in een groep en tevens Road Captain, die de mensen wegzet en
hiermee de route markeert; hij/zij draagt een oranje hesje.

82. Enkele begrippen
Follow up systeem:

Spelregels en werkwijze die gelden bij het rijden van ride outs.

Head Road Captain:

Belast met coördinerende werkzaamheden van Road Captains, zoals het
opstellen van een rittenrooster en het bijhouden Ride Out kalender. Is tevens het
eerste aanspreekpunt voor de Road Captains.

83. Enkele begrippen
Gids:

De eerste rijder in een groep die de route van de ride out aangeeft aan de
dropper; hij/zij draagt een oranje hesje. Het is niet vereist dat een gids een Road
Captain is.

Road Captain (RC):

Rijder die met succes de Road Captain training heeft afgerond en daarnaast is
een Safe Riders Training aanbevolen.

Safety Officer:

Informeert de Road Captains en andere geïnteresseerden over
veiligheidsaspecten. Werkt nauw samen met Head Road Captain.

Sweeper:

De laatste rijder(s) van een groep (bij grotere groepen zijn er twee sweepers) en
draagt een oranje hesje

84. Enkele begrippen
85. Enkele begrippen
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2. Road Captain, een ambassadeur!
2. Road Captain, een ambassadeur!
Het primaire doel van een chapter is – naast een stuk gezelligheid – natuurlijk het rijden in groepsverband.
Zonder actieve Road Captains is dit niet mogelijk. Daarom heeft de Road Captain een belangrijke
ambassadeursrol binnen het chapter.

Een Road Captain word je niet zomaar; de examen eisen zijn hoog en is het behalen van het HOG Road Captain
diploma vereist. Daarnaast wordt van een actieve Road Captain – naast een portie enthousiasme – verwacht dat
hij/zij minimaal één ride out per jaar uitzet en begeleidt. Daarnaast rijdt de actieve Road Captain minimaal drie
ride outs per jaar mee; het opdoen van ervaring bij het rijden met groepen, is immers essentieel.

2. Road Captain, een ambassadeur!
Naast goede organisatorische kwaliteiten en
een goede rijvaardigheid, is tact en begrip een
tweede natuur van een Road Captain. Bedenk
dat alles geleerd moet worden en ooit iedereen
een onervaren rijder is geweest. Behandel
problemen en kwesties met de nodige tact:
blijf vriendelijk en behandel anderen met
respect.

2. Road Captain, een ambassadeur!
2. Road Captain, een ambassadeur!
2. Road Captain, een ambassadeur!
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3. De voorbereiding van een ride out
Een goede planning is het halve werk. Begin daarom tijdig genoeg met de voorbereiding van een ride out. Maak
duidelijke afspraken, waarbij de volgende uitgangspunten als leidraad gebruikt dienen te worden.

3. De voorbereiding van een ride out

1. plan een veilige ride out met het voorbereidingsteam. Dit team bestaat uit: gids, aangevuld met één of twee
actieve road captains;
2. indien de route op GPS is uitgezet, wissel de routes vooraf uit met de Road Captains. Laat deze bij voorkeur
op de website via de Head Road Captain of het secretariaat;
3. wijs de coördinerende Road Captain aan; hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers en neemt
eventuele besluiten;
4. plan tankstops minimaal elke 120 km, zodat deelnemers met een kleinere tank bij de groep kunnen blijven;
5. houdt rekening met een tussenstop na één tot maximaal anderhalf uur rijden van minimaal 10 minuten;
6. bij een ride out met een ontbijt, lunch of diner: neem vooraf contact op met het restaurant, zodat men zich
kan voorbereiden op een (grote) groep. Check ook of er voldoende parkeerplek is (liefst verhard);
7. ga na of er misschien een ander evenement (wielertocht o.i.d.) wordt georganiseerd, zodat je hiermee
rekening kunt houden;
8. last but not least: informeer het chapter minimaal drie weken van te voren dat er een ride out plaatsvindt.
Geef daarbij aan wat de startlocatie is, hoe laat vertrokken wordt en de afstand van de ride out. Ook
eventuele bijzonderheden (zoals veel bochten) graag doorgeven.

3. De voorbereiding van een ride out
3. De voorbereiding van een ride out
3. De voorbereiding van een ride out
3. De voorbereiding van een ride out
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4. De Briefing & vertrek
Deelnemers worden voorafgaand aan het vertrek geïnformeerd over de ride out en eventuele bijzonderheden.
De volgende punten komen daarbij minimaal aan de orde.

4. De Briefing & vertrek

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Briefing
check of iedereen het follow up systeem kent. Neem de tijd om dit uit te leggen aan nieuwkomers;
geef – indien mogelijk – aan waar de tussenstop is;
wissel mobiele telefoonnummers uit van road captains;
maak afspraken in geval van pech (blijft één road captain achter of?);
wees goed geïnformeerd over de wetten van andere landen (zie bijlage vier en vijf));
wijs de coördinerende Road Captain aan; hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers en neemt
eventuele besluiten; deze Road Captain rijdt meestal voorop (tenzij de gids geen Road Captain is);
7. informeer de deelnemers over eventuele bijzonderheden en de ride out;
8. aangezien er niet gedropt wordt op de autosnelwegen, dient vooraf het afslagnummer te worden
doorgegeven aan de deelnemers.

4. De Briefing & vertrek
4. De Briefing & vertrek

B. Vertrek
1. twee-aan-twee opstellen (zie figuur 5);
2. aantal motoren tellen;
3. vertrek pas nà het teken van de sweeper.

4. De Briefing & vertrek
4. De Briefing & vertrek
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5. Rollen en verantwoordelijkheden
Hieronder wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden tijdens een ride out

5. Rollen en verantwoordelijkheden
5. Rollen en verantwoordelijkheden
Sweepers

Deelnemers in baksteenformatie

Dropper

Gids

D. De Gids
1.Sweepers
de eerste rijder van de groep (de gids), maakt deel uit van het voorbereidingsteam; hij/zijDropper
hoeft geen Gids
road
captain te zijn. Bij het voorbereiden van een ride out door de gids, is echter altijd een actieve Road Captain
Deelnemers in baksteenformatie
betrokken;
2. let op obstakels op de weg en waarschuwt hiervoor (zie ook signalen);
Gids
Dropper
3.Sweepers
kijkt regelmatig in spiegels om contact te houden met de Dropper en past snelheid aan bij gevaar;
4. bepaalt de plaats van (her-)formeren;
5. er wordt dus NIEMAND “gedropt” op een autosnelweg. In de briefing wordt van te voren aangegeven welke
Deelnemers
Gids
Dropper
Sweepers
afslag genomen moet worden. Probeer
vóórdatinjebaksteenformatie
de autosnelweg oprijdt ervoor te zorgen
dat de groep
compleet is. Lukt dat niet, probeer dan te her-formeren op de autosnelweg. Rijdt echter minimaal 90 km/h.

5. Rollen en verantwoordelijkheden

5. Rollen en verantwoordelijkheden
5. Rollen en verantwoordelijkheden
Sweepers
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Dropper

Deelnemers in baksteenformatie

Gids

A. Dropper
1. is de tweede persoon in de formatie en communiceert goed met de gids (1e rijder) en sweeper (bij vertrek);
2. geeft bij afslagen, door teken met rechterhand, de eerstvolgende formatierijder achter hem/haar opdracht
om vanuit een veilige maar goed zichtbare positie aan de kant van de weg alle volgende deelnemers de
richting van de route door te geven;
3. spant zich in om ervoor te zorgen dat de gehele groep veilig op de bestemming arriveert;
4. zorgt er voor dat de groep niet teveel uit elkaar valt en er altijd enkele motorrijders achter hem/haar rijden,
zodat er voldoende motorrijders zijn om weggezet te kunnen worden;
5. bepaalt het tempo voor de groep en houdt een gelijkmatige en prettige snelheid aan, beneden de maximum
snelheid. Vergeet niet dat te langzaam rijden ook gevaarlijk is. Bestuurders in voertuigen achter de groep
kunnen ongeduldig worden en gaan proberen langs de groep te komen;
6. zorgt ervoor dat de route goed bekend is, zodat er geen vervelende verassingen onderweg zijn.
B. Coördinerend Road Captain
De coördinerende Road Captain heeft een aantal bijzondere bevoegdheden tijdens de ride out. Deze bestaan uit
het (vooraf of tussentijds) uitsluiten van deelnemers om (verder) deel te nemen aan de ride out. Dit laatste kan
zich o.a. voordoen, indien:
a. aanwijzingen van de coördinerende Road Captain of een andere medeorganiserende road captain niet
worden gevolgd;
b. het voertuig niet in deugdelijke staat verkeerd;
c. rijders zich niet houden aan afspraken (zoals het ritregelement);
d. er sprake is van wanordelijk of gevaarlijk rijgedrag, voor groepsleden of zichzelf;
e. de berijder niet in staat is om te participeren aan de ride out.
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Indien de coördinerend Road Captain gebruik maakt van deze bevoegdheden, verantwoordt hij/zij zich achteraf
bij de Head Road captain. Overigens wordt op geen enkel moment een lid achtergelaten, zonder zorg voor hun
veiligheid. Ze dienen veilig thuis te kunnen geraken.
C. Actieve Road Captains
Alhoewel de overige Road Captains geen rol hebben bij het begeleiden van een rit, ondersteunen ze wel elkaar
en letten zij op het rijgedrag van de deelnemers. Daarnaast begeleiden zij nieuwkomers en zorgen ervoor dat zij
zich welkom voelen binnen ons chapter. Dus:
1. ondersteunen de coördinerende Road Captain en elkaar;
2. hebben kennis van de huisregels, handsignalen, het HOG- en ritregelement;
3. treden op als mentor voor nieuwkomers; onervaren rijders starten achterin de rij, zodat zij makkelijker
vertrouwd raken met het follow up systeem;
4. indien een motor van de groep in onvoldoende staat verkeerd, wordt dit kenbaar gemaakt bij de
coördinerend Road Captain;
5. als het noodzakelijk is, om redenen van veiligheid, om een gesprek te hebben met een lid tijdens een ride
out, gebeurt dit in privé bij de eerste veilige gelegenheid. Zorg ervoor dat u dit altijd doet (in vooroverleg met
en aanwezigheid van) een tweede Road Captain; deze tweede Road Captain is bij voorkeur de coördinerend
Road Captain. Gebruik daarbij de nodige diplomatie. Tenslotte is niemand perfect en een constructief goed
gesprek levert meestal het beste resultaat op;
6. aanbevolen:
a. eerste hulp certificering;
b. herhalingsdeelname aan Safe Riders trainingen;
c. kennis van GPS-navigatie.
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E. De Deelnemer
1. handhaaft de positie binnen de groep en haalt niet de voorliggende deelnemer in. Hij/zij houdt voldoende
afstand van de voorligger en rijdt in baksteensverband;
2. wisselt niet van positie op de rijbaan, ook niet als haar/zijn voorrijder gedropt is;
3. bij het teken van de dropper verlaat hij/zij de formatie en stelt zich veilig maar goed zichtbaar op, om andere
deelnemers de weg te wijzen (met het voorwiel naar de rijrichting);
4. is startklaar (1e versnelling!) om bij arriveren van de sweeper(s) vóór hen weer in te voegen in de formatie;
5. gaat nooit rijden zonder te wachten op de sweeper;
6. volgt instructies op van de coördinerende road captain.
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F. Sweepers
1. rijdt als laatste rijder (of twee rijders bij grotere groepen) en draagt een fluo-vest;
2. bij het benaderen van een “gedropte” deelnemer, zorgt de sweeper dat er voldoende ruimte is om voor de
“gedropte” deelnemer om weer in te voegen in de groep;
3. helpt de coördinerend Road Captain bij de uitoefening van zijn / haar taken;
4. geeft het signaal aan de coördinerend Road Captain, zodra de gehele groep gereed is om te vertrekken;
5. neemt de leiding bij ongevallen en stuurt de acties van andere Road Captains aan, tot formele hulp arriveert
of de coördinerende road captain het overneemt;
6. evalueert met gids en dropper iedere ride out;
7. advies:
a. bezit mobiele telefoon met camera;
b. duidelijk zichtbaar zijn, door “running lights” aan te zetten (indien aanwezig); overige deelnemers zetten
hun “running lights” uit;
c. dient in uitzonderlijke situaties in staat te zijn om de verantwoordelijkheden van de Coördinerend Road
Captain over te nemen en maakt bij voorkeur deel uit van het voorbereidingsteam.
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6. Rijafspraken
5. Rijafspraken

Hieronder komen de belangrijkste rijafspraken aan de orde.
A. Rijden in baksteenformatie
In verband met de veiligheid wordt er versprongen gereden (ook wel baksteenformatie genoemd). Tijdens de
ride out wordt er niet gewisseld in rijpositie. Je blijft dus links of rechts ten opzichte van het midden van de
rijstrook rijden, ook als de dropper op dezelfde positie rijdt!

5. Rijafspraken

Tijdens het rijden:

5. Rijafspraken
5. Rijafspraken
Voor de veiligheid wordt er minimaal vier seconden afstand gehouden tot de rijder, die op dezelfde positie rijdt
en minimaal twee seconde van je voorrijder (nog beter is het dubbele)

5. Rijafspraken
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B. Naast elkaar stilstaan
Bij een stop – bijvoorbeeld een rood verkeerslicht) wordt de groep zo klein mogelijk gemaakt, door naast elkaar
stil te staan. Bij het optrekken wordt de oorspronkelijke baksteenformatie en –volgorde weer gehanteerd.
Bij een stop:

C. Geef ruimte op autosnelwegen
Autosnelwegen kunnen goed gebruikt worden om te hergroeperen. De gids/dropper zullen langzamer gaan
rijden, totdat zij zien dat de groep compleet is.
Een konvooi van 10 motorrijders of meer is voor in- en uitvoegend verkeer echter een obstakel. Geef het ander
verkeer (auto’s) de ruimte en las hiervoor extra ruimte in. Rem bij een uitvoegstrook relatief laat, zodat de
andere groepsleden, die achter je rijden, niet hoeven te remmen op autosnelweg (met alle gevaren van dien).
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D. Overige regels
De volgende overige regels worden gehanteerd:
1. we starten met een volle tank;
2. er wordt niet onderling ingehaald;
3. op autosnelwegen wordt niet “gedropt”;
4. we rijden met het Follow up systeem. Eventuele digitale routes zijn slechts een hulpmiddel;
5. we respecteren de verkeersregels;
6. hergroeperen vindt plaats op een veilige (parkeer)plaats;
7. iedereen rijdt voor eigen risico;
8. geen alcohol/drugs voorafgaand en tijdens de ride out;
9. geen gezeur onderweg 😊;
10. er wordt defensief en anticiperend gereden:
a. onderkennen van gevaarlijke verkeerssituaties en hierop;
b. adequaat reageren op o.a weersomstandigheden, mede-weggebruikers en toestand van het wegdek.
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7. De evaluatie
6. De evaluatie

Iedere ride out kent een leermomenten. Wat ging goed en wat kon beter? Door bij deze vraag stil te staan en
hierover te discussiëren, versterken we het leervermogen van de Road Captains. Daarom vindt na iedere ride out
een korte evaluatie plaats.

6. De evaluatie

Een groepsevaluatie met en door het organiserend team, verdient natuurlijk de voorkeur. Mochten er echt
bijzondere situaties zijn gebeurd, geef dit dan door aan de Head Road Captain.
Bij een meerdaagse ride out, kan de evaluatie
natuurlijk ook gewoon ’s avonds….. gezellig bij de
BBQ.

6. De evaluatie
6. De evaluatie

6. De evaluatie
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Bijlage één: het follow up systeem
Bij het follow up systeem worden de verkeersregels gerespecteerd. De dropper (2e rijder in een groep) wijst aan
waar de 1e rijder achter hem/haar zich dient op te stellen. De rijder is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van
een veilige plaats. In de regel wijst de dropper een duidelijk zichtbare plek aan, net voorbij de bocht.

Bijlage één: het follow up systeem
Bijlage één: het follow up systeem
Hier geeft de dropper aan
dat de 1e rijder (achter
hem/haar) zich aan de
overkant van de weg
dient op te stellen.

Hier geeft de dropper aan dat de 1e rijder (achter
hem/haar) zich op de aangeven plaats van de weg
op moet stellen.

Bijlage één: het follow up systeem
Dropper
Hier geeft de dropper aan
dat de 1e rijder (achter
hem/haar) zich aan de
overkant
van de weg
Dropper
dient op te stellen.

Hier geeft de dropper aan dat de 1e rijder (achter
Dropper
hem/haar) zich aan de overkant van de weg dient
op te stellen.

Bijlage één: het follow up systeem
Dropper

Hier geeft de dropper aan dat de 1e rijder (achter
Dropper
hem/haar) zich aan de overkant van de weg dient
op te stellen.

Bijlage één: het follow up systeem
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Dropper
Hier geeft de dropper aan
dat de 1e rijder (achter

Dropper

e

Als het uitzicht voorbij de bocht beperkt is (door bijvoorbeeld een gebouw), wijst de dropper een plek aan vóór
de bocht. Ook al is het zicht voorbij de bocht goed, soms is het simpelweg veiliger om een plek aan te wijzen vóór
de bocht (bijvoorbeeld bij het verlaten van een rustige weg en het afbuigen op een drukke rijksweg). Ook in dat
geval wijst de dropper dus een plek vóór de bocht aan. De “wegwijzer” doet dan de richtingaanwijzer aan, om de
richting van de route duidelijk te markeren.

In sommige situaties kan de dropper er voor
kiezen om de wegwijzer vóór de kruising neer te
zetten.

In sommige situaties kan de dropper er voor
kiezen om de wegwijzer vóór de kruising neer te
zetten.

In sommige situaties kan de dropper er voor
kiezen om de wegwijzer vóór de kruising neer te
zetten.
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In sommige situaties kan de dropper er voor

Rotonde
Alleen bij onoverzichtelijke rotondes wordt er gedropt als
we rechtdoor rijden; dit ter beoordeling van de dropper.
Gaan we niet rechtdoor, dan wordt altijd gedropt bij de
betreffende afslag.
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Bijlage twee: Hand- en voetsignalen
Bijlage twee: Hand- en voetsignalen

A. Start de motoren:
Steek 1 vinger de lucht in en maak een
draaiende beweging.

B. Stoppen
Strek de linkerhand en maak een “vijf”

Bijlage twee: Hand- en voetsignalen
Bijlage twee: Hand- en voetsignalen
Bijlage twee: Hand- en voetsignalen
Bijlage twee: Hand- en voetsignalen
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D. Rijden achter elkaar
(verlaten baksteenformatie)
Dit signaal wordt gebruikt op smalle (en vaak
bochtige) wegen, waarbij het niet veilig is om in
baksteensverband te rijden.
Nadat dit signaal
gegeven is, dienen
de rijders meer
afstand te houden
(3 seconden op
voorligger).
Plaats hand met
gestrekte vingers
boven de helm.
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D. Herformeren in baksteensverband
Dit signaal geeft aan dat er weer in
baksteensverband gereden kan worden en bestaat
uit het uitsteken van pink en wijsvinger in de lucht.
(AC/DC is er bekend mee geworden).

E. Gevaar links of rechts
Met dit signaal wordt een gevaarlijke locatie
aangewezen (kuil, tak op de weg etc.).
• links met hand
• rechts met voet

23

F. Langzamer rijden
Dit signaal wordt gegeven bij gewenste
vertragingen, zoals een verkeersdrempel. Strek je
linkerarm uit in een hoek van 45 graden en beweeg
je hand op en neer

Bijlage drie: voor de deelnemers
Bijlage drie: voor de deelnemers

Hieronder staan nog enkele wetenswaardigheden voor de deelnemers aan een ride out. Uiteraard is het handig
om kennis op te doen van de ride out afspraken in de eerdere hoofdstukken. Daarnaast gelden de volgende
afspraken:
1. controleer voorafgaand aan de ride out de technische staat van de motor en met name de banden (profiel en
spanning), olie, verlichting en remmen. Uiteraard is de tank gevuld bij vertrek van een ride out;
2. de road captains doen hun uiterste best en het organiseren van een ride out is een leuke hobby. Vaak moet in
een fractie van een seconde (bij b.v. een omleiding) een besluit worden genomen en achteraf is het makkelijk
om daar iets van te vinden. Zorg ervoor dat zij de volgende keer ook weer zin hebben om een ride out te
organiseren en behandel hun met respect;
3. het verlaten van een ride out dient vooraf gemeld te worden bij de coördinerend road captain; vertrek
vóórdat de groep weer gaat rijden of wacht totdat de groep vertrokken is. Haak je tussentijds af, meldt dit
vooraf aan de sweeper, stop langs de kant van de weg en geef met duidelijke signalen aan de sweeper aan dat
hij/zij kan doorrijden;
4. buiten de road captains worden geen fluoriserende vesten gedragen door de deelnemers.

Bijlage drie: voor de deelnemers
Bijlage drie: voor de deelnemers
Bijlage drie: voor de deelnemers
Bijlage drie: voor de deelnemers
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Bijlage vier: rijden in België
Bijlage vier: rijden in België

Voor bestuurders van motorfietsen gelden in de meeste gevallen dezelfde verkeersregels als in Nederland, maar
toch zijn er enkele verschillen. Hieronder komen deze aan de orde.
Waar moeten motorfietsers rijden ?
Anders dan automobilisten mogen motoren rijden op de “busstrook” en op de "bijzondere overrijdbare
bedding", indien het symbool van de motorfiets op de betrokken verkeersborden is aangebracht. Dat symbool
kan ook op de busstrook of –bedding zelf geschilderd zijn.

Bijlage vier: rijden in België
Bijlage vier: rijden in België
Bijlage vier: rijden in België
Bijlage vier: rijden in België
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De Tram heeft altijd voorrang!
De tram heeft altijd voorrang. Altijd! Zelfs als je van rechts komt, zelfs als je op een voorrangsbaan rijdt.
File rijden
Bij traag of stilstaand verkeer mogen motoren tussen de file doorrijden, maar ze mogen niet sneller dan 50 km/u
rijden en bovendien het snelheidsverschil met de ingehaalde voertuigen niet meer dan 20 km/u bedragen.
Op autosnelwegen en autowegen mag enkel tussen de twee meest links gelegen rijstroken gereden worden.
Inhalen tussen twee files of rijstroken blijft strikt verboden bij het naderen van een onbewaakte oversteekplaats
voor voetgangers of voor fietsers.
Parkeren
Een motorfiets mag ook buiten de rijbaan of de parkeerstrook geparkeerd worden, b.v. op een trottoir of een
verhoogde berm, op voorwaarde dat de andere weggebruikers er niet door worden gehinderd.
binnen een afgebakend parkeervak dat voor één auto bedoeld is mag men meerdere motorfietsen parkeren.
Indien er betalend parkeren van toepassing is moet dan slechts voor één
moto betaald worden.
de regels van de blauwe zone gelden niet voor moto's; de parkeertijd is er
voor hen niet beperkt en het gebruik van een parkeerschijf is niet verplicht.
Parkeerplaatsen kunnen voor motorfietsen gereserveerd worden met een
verkeersteken E9i, maar moto's mogen ook geparkeerd worden op
plaatsen aangeduid met een bord E9b.
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Bescherming
In België is het verplicht om:
1. handschoenen te dragen; “open”handschoenen, waarbij de vingers niet bedekt zijn, zijn verboden;
2. een jas met lange mouwen
3. een lange broek of een overall,
4. evenals laarzen of bottines die de enkels beschermen.
Motorrijders in een groep
Rijbaan met rijstroken
Motorrijders in groep mogen binnen één rijstrook geschrankt rijden in twee evenwijdige rijen, op voorwaarde
dat ze onderling een voldoende grote veiligheidsafstand aanhouden.
Rijbaan zonder rijstroken
Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag
nemen. Als het daarbij niet mogelijk is om tegenliggers te kruisen, moeten ze achter elkaar gaan rijden.
Groepen motorrijders
Groepen van 15 tot 50 motorrijders mogen vergezeld zijn van minstens twee wegkapiteins, maar dat is niet
verplicht. Groepen van meer dan 50 motorrijders moeten vergezeld worden door minstens twee wegkapiteins.
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Algemene snelheidslimieten in België
Binnen de bebouwde kom mag je maximaal 50 km/u in Vlaanderen en Wallonië en 30 km/u in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Buiten de bebouwde kom mag je in Vlaanderen en Brussel maximaal 70 km/u, in Wallonië is dat 90 km/u.
Wegkapteins: Voorwaarden en uitrusting
De wegkapiteins waken over het goede verloop van de tocht.
Ze moeten:
• ten minste 25 jaar oud zijn
• een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, met op de rugzijde in zwarte letters het woord ‘wegkapitein’.
Let op : Het woord "Road Captain" als tekst op het reflectrerend vest is niet rechtsgeldig.
• een verkeersbord van het type C3 bij zich hebben (witte schijf met rode rand). Met dat bord mogen ze op
kruispunten zonder verkeerslichten het verkeer stilleggen om de groep te laten doorrijden.

Verkeersbord C3
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Bijlage vijf: rijden in Duitsland
In Duitsland gelden bijzondere bepalingen voor het rijden in groepsverband. Zo is de voorrijder van de groep
verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gehele groep. Omdat de gids geen Road Captain hoeft te zijn maar
een gewoon lid kan zijn, ligt deze taak in onze ogen bij de Dropper. Dit betekent dat, mocht een van de
groepsleden iets overkomen, de voorrijder juridisch aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
Verkeersregels
De belangrijkste verplichte verkeersregels in het kort:
• motorrijders zijn verplicht een reflecterend vestje(s) bij zich te hebben;
• motorrijders zijn verplicht een EHBO-kit bij zich te hebben;
• overdag is het verplicht om dimlicht voeren (geen groot licht);
• voor bril- of contactlensdragers geldt dat zij verplicht zijn een reservebril bij zich te hebben;
• in Duitsland mag je geen richting aangeven bij benaderen van een rotonde pas bij het verlaten;
• de radar waarschuwing op de navigatie of andere apparaten mag niet aanwezig zijn;
• dashcams zijn verboden, hier staan hoge boetes op! Vraag is hoe dit staat voor helmcamera’s voor het
reisverslag. Met het oog op het feit dat in Duitsland Google Steetview op basis van persoonbescherming
uitgeschakeld is, zal dat mogelijk ook voor videocamera’s op motor of helm gelden;
• parkeren is alleen toegestaan in de rijrichting van de straat waarin men rijdt.
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File rijden
In Duitsland is het verboden tussen de filerijen te rijden, sinds kort wordt op de autobaan de middenstrook
gebruikt en ook vrijgehouden voor nooddiensten in geval van nood.
Vroeger gebruikte men de vluchtstrook om op de autobaan tussen de file door te rijden, straffen zijn daardoor
nu hoger geworden en worden bestraft met de inname van het rijbewijs!
Snelheden
• snelwegen: Voor de stukken waar geen maximum snelheid geldt, geldt wel een adviessnelheid. Die is 130
km/u. In principe is de snelheid op die delen van de snelweg vrij;
• secundaire wegen: Maximaal toegestane snelheid 100 km/u;
• bebouwde kom: Alleen 50 km/u !!! Verstandig om U hier aan te houden i.v.m. moeilijk waarneembare
flitspalen.
In Duitsland werden er in 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd in het verkeersreglement die ook hun
weerslag hebben op motorrijders. Goed om te weten dus voor iedereen die graag een stukje gaat sturen bij onze
oosterburen.
Zo kun je vanaf 2020 een nieuw verkeersbord tegenkomen dat zich richt op
de bescherming van tweewielers. In plaats van het reguliere
inhaalverbodsbord, waar twee auto’s op staan, zijn er op dit nieuwe bord een
auto en fiets/motor op afgebeeld. Dit bord verbiedt het inhalen van alle
tweewielers door voertuigen (incl. motoren).
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Het nieuwe bord zal vooral op gevaarlijke weggedeelten gebruikt worden, zoals knelpunten en hellingen. Het
negeren van dit verbod leidt tot een boete van 150 euro.
De meeste andere wetswijzigingen zijn bedoeld om met name de fietsers ten goede te komen. Zo moet er in de
toekomst, bij het inhalen van een fietser in de bebouwde kom, een minimale afstand van 1,5 meter worden
aangehouden. Buiten de bebouwde kom zal de voorgeschreven minimale afstand twee meter zijn.
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