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VAL OP
tips voor motorrijders

Daar kun je mee

komen

Val op! Daar kun je
mee thuiskomen
Jaarlijks verongelukken zo’n 80 motorrijders, waarvan ruim
de helft door een botsing met een auto of vrachtauto.
Het blijkt dat veel automobilisten motorrijders niet of te
laat opmerken. Eigenlijk zouden automobilisten dus beter
moeten opletten. Als motorrijder kun je daarbij helpen
door zelf goed zichtbaar te zijn. In deze folder vind je tips
waarmee je niet alleen je eigen veiligheid, maar ook die
van anderen kunt verbeteren.
Automobilisten én motorrijders kunnen anticiperen op het
gedrag van de ander en elkaar ruimte en rijplezier gunnen.
Veel ongevallen kunnen worden voorkomen als automobilisten en motorrijders meer rekening met elkaar houden.

Goed op weg
Bij zichtbaarheid denk je meestal als eerste aan de
verlichting en reflectie. Toch zijn de positie op de weg en
het gedrag in het verkeer de twee belangrijkste factoren
die een positieve invloed hebben op de zichtbaarheid van
de motorrijder.

Laat je zien
Houd er rekening mee dat andere weggebruikers vaak
niet alert zijn op motorrijders. Houd daarom voldoende
afstand, pas je rijgedrag aan het overige verkeer aan en
minder je snelheid voor kruispunten. Laat zien dat je er
bent en wat je van plan bent. Een goede plaats op de weg
is van groot belang voor je veiligheid. Het ligt natuurlijk
voor de hand dat je voor het andere verkeer slecht zicht-

baar bent als je bijvoorbeeld vlak achter een vrachtauto
rijdt of als je in de dode hoek rijdt.

Val op
In een zwart pak met een zwarte helm op, val je minder
op in het verkeer. Daarom is het aan te raden om kleding
met reflecterend materiaal te dragen. Dat geldt ook voor
de helm. Een helm in een lichte kleur of met opmerkelijke accenten is een goed herkenningspunt voor andere
weggebruikers. Daarnaast zou je kunnen denken aan het
aanbrengen van reflecterend materiaal op de motorfiets.

Met licht in zicht
Hoewel het niet verplicht is om overdag licht te voeren,
kun je dat beter wel doen. Met dimlicht val je als motorrijder nu eenmaal beter op.

Je bent beter zichtbaar door:
* het kiezen van een goede plaats op de weg;
* te anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers;
* het voeren van dimlicht;
*	het dragen van opvallende motorkleding met reflecterend materiaal;
* het dragen van een opvallende helm.
Zowel motorrijders als automobilisten leveren hiermee
een bijdrage aan de veiligheid op de weg. Naast deze
folder voor motorrijders is er daarom ook een soortgelijke
folder voor automobilisten. Kijk voor alle informatie over
deze campagne op: www.motorplatform.nl

