
Voorbereiding Op ToerTochten  
(en koersen)

de VOTT 



 

Goed voorbereid zijn voor een toertocht of koers,  

weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. 

 

Het meeste is voor ons gesneden koek, 

loop voor een inzet VOTT door.  

voor alles geldt: #gebruikjegezondverstand  

Waarom de VOTT ?? 



- Manier van communiceren  

  (Google Drive, Whats App, Cardo, Porto) 

- Verzamelen voor vertrek naar Depart 

- Algemeen 

- De MVR van SMS 

- Toertochten 

- Wedstrijden in koers 

- Wedstrijden beveiliging 

- Obstakels aanduiden 

Wat komt er tijdens deze presentatie aan bod? 



Google Drive  

 

   De info betreffende een event vind je in Google Drive. 

Er wordt getracht om info zo snel mogelijk te delen met de MVR,  

   maar we zijn afhankelijk van wat we van de organisatie krijgen.  

Manier van communiceren.



WhatApps groepen: 

1. SMS-app: alleen voor serieuze zaken. Bij een vraag of iemand kan, 

alleen reageren als je kan! Geen duimpjes, “goed zo” etc. 
  Complimenten dat deze app schoon blijft!!! 

2. Event-app: alles betreffende het betreffende event 

3. Verjaardags-app: felicitaties voor de jarigen. (vrijblijvend) 

4. Sjaele Zeiver-app: sjtomme kal etc. (vrijblijvend) 

Manier van communiceren.



Cardo PackTalk 

- Zorg dat je Cardo opgeladen is bij een event 
- De DC maakt de groep aan. 
- Andere MVR’s pairen gelijktijdig.  
- één persoon roept een ieder aan, niet door elkaar heen praten 
- Vanaf vijf minuten voor aanvang event: alleen zakelijk verkeer. 
- Rij op zichtafstand ivm bereik 
- Let op met rijwind (accuduur!) Iedereen een dik schuimpje!

Manier van communiceren.



Portofoongebruik 

- Druk knop in en wacht één seconde, spreek kort, voluit, duidelijk  

  sluit de zin af met “over”, wacht één seconde en laat knop los. 

- één persoon roept een ieder aan, niet door elkaar heen praten 

- Vanaf vijf minuten voor aanvang event: alleen zakelijk verkeer.

Manier van communiceren.



Verzamelen voor vertrek naar Depart
ESSO - UermendShell - Aelse ESSO - Born



Wij hebben als MVR van SMS een voorbeeldfunctie, laten we daarom het 
volgende afspreken:  
     
• Onderstaand niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd!!   
• Hou de event-app goed in de gaten. 
• Wees goed voorbereid (routekennis) en ben uitgerust. 
• Je bent al SMS’er bent zodra je thuis vertrekt met je SMS-JAS. 
• DC heeft de leiding. 
• Motor getankt en in orde, BARVOS 
• Ben op tijd aanwezig voor de briefing van de DC.  
• “Shake hands” met je mede-MVR’s

Algemeen



• DC wijst een verkenner aan en deze MVR gaat dan ook zijn taak 
vervullen.  

• We zorgen we dat we op tijd klaar staan voor vertrek.    
• Gezamenlijk vertrekken op teken van DC, in groep van max. 10 MVR’s. 
• Groepen halen elkaar onderling NIET in !! Blijf in positie rijden !  
• Bij verplaatsen rijden we in baksteenformatie; zorg dat het blok 

compact blijf, anderhalve tot twee motorlengtes, situatie gerelateerd 
• Rij niet op een kluitje 
• Houd je aan de verkeersregels en let op je snelheid.  
• We gedragen ons en gaan niet stunten.  

Algemeen



• Inhalen en Invoegen: doen we gezamenlijk, als de situatie dit toelaat . 
• Let op!  formatie onmiddellijk opheffen zodra enig gevaar of hinder kan 

ontstaan voor het overige verkeer. 
• Bij het parkeren hebben we geduld.  

Geef je mede MVR de ruimte en de tijd om zijn motor te parkeren. 
• Iedereen geparkeerd? Op teken van DC samen afstappen. 
• Zorg dat je tijdig klaar staat voor Depart van koers / tocht 
• Assistent blijft in de buurt van de koprijder 
• MVR1 pakt het eerste punt, MVR2 het tweede enz. 
• Oprijden rotonde: MVR1 rijdt een rondje en blokt opkomst  
• C01, C02 en C12 borden negeren we niet (io DC)

Algemeen



Algemeen
• Rijd op zichtafstand van je mede motards, zorg voor contact!  
• Niet op een kluitje maar verdelen. (zowel koers als toertocht) 
• In de groep houd je je positie en haal je je mede MVR niet in. 
• Parkeer je motor altijd in de rijrichting van de koers/tocht (UCI!) 
• Regelen van verkeer altijd naast de motor 
• Beveilig een obstakel altijd in SMS-outfit en met vlag en fluit 
• Niet inrijden op tegemoetkomend verkeer. 
• Vluchtheuvels, geleiders en rotondes gaan we niet links voorbij. 
• Niet over doorgetrokken strepen rijden, mits dit niet anders kan!  
• Als Molenrijder moet je zorgen dat je vooraan blijft,  

dus voor de koprijder weg (toertocht) of voor het geluid weg (koers)



Algemeen
• Lever na afloop altijd je kuipbordje in (alleen MVR)  
• Toon respect voor de D.C.:  

hij heeft al veel werk verricht voor aanvang van het event!  
• Coach elkaar en geef elkaar ook complimenten.  
• Denk aan de lach op je gezicht en neem goede zin mee. 
• Samen uit, samen thuis (evt afmelden bij DC) 
• Elke situatie is anders en vraagt soms een ander inzicht 
• Eigen veiligheid staat altijd voorop 



Algemeen

• in verband met uniformiteit:  

• boven: MVR-nr 
• midden: SMS-bordje 
• onder: nummer 

gebruik doorzichtige tape,  
geen grijze/zwarte!



Algemeen

We zijn geen Politie, maar…… we hebben wel een 

voorbeeld functie voor het  overige Verkeer.  
 

We rijden in opvallende jassen, hebben dezelfde helmen,  

 en rijden vaak in een groep, laat dat dan ook zien ! 
 



Werkwijze toertocht



Regelen naast de 

motor

2

Werkwijze toertocht

Blijft staan tot sluitauto Kan wegrijden bij geen gevaar



Blijft staan tot sluitauto

Kan wegrijden bij geen gevaar

!

!

Rotonde ¼ 



Blijft staan tot 

sluitautoKan wegrijden bij geen gevaar

!

!

Rotonde 2/4 



Blijft staan tot 

sluitautoKan wegrijden bij geen gevaar

!

!

Rotonde ¾  



Werkwijze wedstrijd zonder politie



Werkwijze wedstrijd met politie



Werkwijze wedstrijd met politie



Koers (weg afzetten).

Blijven staan tot sluitmotor voorbij is 



SGP (Signaleren Gevaarlijk Punt).

- Denk altijd aan je eigen veiligheid 

- Zorg dat je motor geen obstakel wordt 

- Geef goed en duidelijk signaal met de vlag 

- blijf bewegen 

- Gebruik bij voorkeur een Fox 40 fluit (fel geluid) 

- Denk bij gebruik van de fluit op de motor aan je tanden 

  (rubbertje om fluit) 

- Wissel je fluitpatroon af (...---...) of (-- --)



SGP.



SGP
Zorg dat je motor  

geen obstakel wordt.



SGP.



Sheets, voorafgaand aan briefing.



✓ Download de route uit Drive 

✓ Maak een nieuwe lijstmap en nieuwe lijst 

✓ Importeer het gpx-bestand in de nieuwe lijst 

✓ check de waypoints (depart-finish) 

✓ Klik met LMK op spoor 

✓ Klik met RMK op “spoor maken van route” 

✓ “Loop” de route na of… teken de route na 

✓ Zet de route met waypoints over naar  

   je apparaat en kijk of de route geladen is  

   en zichtbaar is in je apparaat



Pak de telefoon en bel René live!
over de Matrix of Google Drive:



De Dagcoördinator kan niet zonder de MVR en  
   De MVR kan niet zonder de Dagcoördinator!  

alleen kom je ver,  
    samen kom je verder



Deze presentatie is alleen voor gebruik binnen SMS 

Laten we er samen een mooi seizoen van maken!  
Henk, Leike, Marc, Paul, Ray, René  

dank voor jullie aandacht 
#goedthuis en #blijfgezond


