Let op! Tips voor automobilisten
Uit ervaringen blijkt dat automobilisten motorrijders soms niet of laat opmerken.
Aangezien een ongeval voorkomen beter is dan genezen hebben we een paar
handige tips voor u! Uiteraard is het verkeer een samenspel en zullen ook de
motorrijders u hierbij moeten helpen.
Onveilige situaties voorkomt u door:
• te anticiperen op de aanwezigheid van motorrijders. Houd er altijd rekening mee dat
u motorrijders onverwacht kunt tegenkomen en kijk daarom zorgvuldig als u afslaat.
• rekening te houden met de kwetsbaarheid van motorrijders. Remmen of uitwijken is
immers op 2 wielen veel moeilijker dan met 1 groot rempedaal en 4 wielen.
• goed en regelmatig in uw binnen- en buitenspiegel te kijken. Kijk voor het wisselen
van rijstrook altijd in uw binnen en buitenspiegel en houd rekening met uw dode
hoek. Waarschuw achteropkomend verkeer door op tijd richting aan te geven voor u
van rijstrook verwisselt.
Val op! Tips voor motorrijders
Als motorrijder kunt u automobilisten beter helpen op te letten door jezelf goed
zichtbaar te maken en vooral zelf de regie te houden over je veilige positie in het
verkeer.
Automobilisten en 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. mo
U bent beter zichtbaar door:
• het kiezen van een goede plaats op de weg. De positie op de weg en het gedrag in
het verkeer zijn de twee belangrijkste factoren die een positieve invloed hebben op
de zichtbaarheid van de motorrijder.
• anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers. Houd er rekening mee dat
andere weggebruikers vaak niet alert zijn op motorrijders. Houd voldoende afstand,
pas het rijgedrag aan het overige verkeer aan en minder snelheid voor kruispunten.
• het voeren van dimlicht, het dragen van opvallende motorkleding met reflecterend
materiaal, het dragen van een opvallende helm.
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