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Het rijden in een (grote) groep is heel 
anders dan individueel rijden. Daarom 
volgen hieronder een paar regels 
en adviezen evenals een paar veel 
gebruikte verkeerstekens in onze groep.

1.  Heb je nog niet zo lang je rijbewijs of 
heb je nooit in een groep gereden? 
Ga dan voor in de groep rijden. 
Achterin heb je namelijk last van een 
harmonica-effect waardoor je soms 
harder moet remmen. Rijd vooraan 
relaxed mee.

2. We rijden in 
principe in bak-
steens forma tie. 

 Hoe dit eruit ziet, 
zie je op het 
plaatje hiernaast.

3. Zorg ervoor dat 
je mederijder 
altijd aan jouw 
kant kan in-
voegen om 
uit te wij ken. 
Houd genoeg 
tussenruimte 
tussen jou en je 
voorrijder. 

4. Blijf tijdens de rit op je eigen plek in de 
colonne. Elkaar inhalen is verboden.

5. Bij landelijke ritten maken we gebruik 
van gidsen die alle kruispunten afzet-
ten. Deze gidsen in hun oranje hesjes 
komen daarna weer vanaf achteren 
weer langs de stoet naar voren. 
Kijk goed in je spiegels (zeker als je 
in de linkerrij rijdt) en als je gidsen 
ziet aankomen, schuif dan naar de 
rechterbaan en geef de gids vrij baan. 
Zodra de gids voorbij is neem je je 
oorspronkelijke plek weer in.

6. Let vooral ook zelf goed op onderweg 
en vaar niet blind op het afzetten door 
de gidsen! De Shadow Motorclub 
is niet aansprakelijk voor eventuele 
ongevallen tijdens de rit.

7. De gidsencommissie (gele hesjes) 
kunnen onderweg aanwijzingen ge-
ven die opgevolgd dienen te worden.

8. De EHBO-ers zijn herkenbaar in hun 
groene hesjes en rijden verdeeld over 
de groep mee. Mocht je hulp nodig 
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hebben, geef dan richting aan en ga 
langzaam naar de kant van de weg. 
Steek je hand op als je een groen 
hesje of de bezemwagen achterin de 
groep ziet aankomen. Deze zullen 
stoppen en met je overleggen wat er 
gaat gebeuren.

9. Last but not least, voor je eigen 
veiligheid, die van de groep en het 
overige verkeer: alcoholische dranken 
en drugs zijn voor, tijdens en na de rit 
verboden!

10. Tenslotte staan hieronder een aantal 
handgebaren met uitleg. Deze geba-
ren worden gebruikt in de groep om 
gevaren aan te geven.

Al deze regeltjes lijken lastig, maar het 
spreekt voor zich. Als je vragen hebt, 
kun je altijd bij de gidsencommissie of 
bij een bestuurslid terecht.

Wij wensen iedereen fijne en veilige 
motorritten toe in 2012!

Let op! Obstakel Links

Naar rechterbaan schuiven Vaart minderen

Let op! Obstakel Rechts Let op! Snelheidscamera


