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Hoe rijden we tourritten bij MC Wombarg.     Versie 3.0 

 
Als je deelneemt aan groepsritten van MC Wombarg is het voor het motorplezier en de veiligheid 
goed te weten hoe er in groepsverband gereden wordt. In dit stuk wordt ingegaan op diverse 
aspecten van het motorrijden in groepen. In dit stuk wordt beschreven hoe we bij MC Wombarg 
toeren in groepen. Er zijn overigens meerdere sites met informatie over toeren in groepen. (zie ook 
H4) Sommige spreken elkaar tegen of wijken af van de manier waarop we bij MC Wombarg toeren.  
 

te behandelen onderdelen  
1. Groepsgrootte 
2. Indeling van de groep 
3. Jouw verantwoordelijkheid en positie in de groep 
4. Ook goed om te weten 
 
1. Groepsgrootte 
Ideaal is een groepsgrootte van tussen de 4 en 6 personen. En veelal wordt een maximum van 8 
personen aangehouden. Hoe kleiner de groep hoe beter je door druk verkeer kan bewegen. Bij 
groepen groter als 8 personen wordt dit echt lastig en begint het overige verkeer het ook als 
hinderlijk te ervaren.   
Bij kleine groepen kan de voorrijder ook nog eens de hele groep overzien en in de gaten houden. Dat 
neemt niet weg dat iedere rijder in de groep zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en houd. Later 
daarover meer.  
 
Voor de georganiseerde tourritten van MCW betekend dat bij een ideale groepsgrootte van ca. 6 
personen er vaak met meerdere groepen gereden wordt. Bijkomend voordeel is dan meteen dat een 
indeling gemaakt kan worden op voorkeur van rijsnelheid en rijervaring.  
 
Bij groepen groter dan 8 personen vergt dit voor iedereen deelnemer extra inspanning. Je moet 
immers voor en achter alles in de gaten houden. Het harmonica effect wordt ook steeds groter wat 
de vrijheid van het motorrijden beperkt en ook nog eens de veiligheid niet ten goede komt.  Groepen 
groter als 8 personen heeft voor de ritten van MC Wombarg dan ook niet de voorkeur.  
 
Het harmonica effect ontstaat bij het remmen en het optrekken. Bij remmen schuift de groep in 
elkaar en bij optrekken uit elkaar. Hoe verder je achterin de groep rijd hoe meer last je hebt van het 
Harmonica effect. Als jij (of je motor) niet van remmen en optrekken houd ga dan voorin de groep 
rijden.  
 
Om te voorkomen dat groepen elkaar tegenkomen tijdens een tourrit is het verstandig met 
tussentijden van minimaal 5 minuten bij het clubhuis te vertrekken.  
 
2. Indeling van de groep 
Om te beginnen is er de voorrijder. In de regel is dit een ervaren rijder. Deze heeft de route en 
bepaald deze ook, ook als anderen de route in de navigatie geladen hebben en een andere route 
krijgen voorgeschoteld! Soms is de 2e rijder een back-up voor de eerste rijder. Echter veelal is de 2e 
rijder een minder ervaren rijder of de minst snelle rijder van de groep. Zo kan deze de lijnen en het 
rijgedrag van de voorrijder overnemen en ervaring opdoen. Wanneer de minst ervaren en/of 
langzamere rijders verder naar achteren in de groep meerijden zal dit het harmonica effect 
vergroten. Dit is niet wat we willen.  Achteraan rijdt in de regel weer een ervaren motorrijder. 
 
De indeling van de groepen worden in onderling overleg vooraf aan elke toerrit bij het clubhuis 
afgesproken.  
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3. Jouw verantwoordelijkheden en positie in de groep 
Rijden in een groep geeft een gezamenlijke ervaring. Bij terugkomst op de 
motorclub is het fijn ervaringen te delen en, gevraagd (of ongevraagd), 

feedback te geven over elkaars rijgedrag…     .  
Maar het geeft ook verantwoordelijkheid voor de deelnemers. Om te beginnen 
rijd iedereen voor eigen verantwoordelijkheid mee aan een toerrit. Daar wordt 
vooraf ook voor getekend. Ook verwachten wij dat iedereen met een veilige 
motor (en volle benzinetank) deelneemt. Bij een veilige motor zijn vooral goede 
banden en remmen van belang. Banden kunnen nog wel voldoende profiel 
hebben mar als ze ouder zijn als 5 jaar is het beste er echt vanaf, vooral bij een nat wegdek. Wij 
adviseren geen banden ouder als 5 jaar, in ieder geval niet bij een vochtig of nat wegdek. 
 
Om de groep compact te houden en 
beter zichtbaar te zijn voor mede weg-
gebruikers wordt er baksteengewijs 
gereden. Het plaatje hiernaast laat zien 
dat je dan in noodsituaties ook een 
grotere remweg tot je beschikking hebt. 
Let op! Dit is alleen in noodsituaties van 
toepassing. Normaal gesproken kom je 
nooit met jouw voorwiel naast je 
voorganger. Jouw voorganger kan namelijk ook een onverwachte (noodzakelijke) manoeuvre naar 
links of naar rechts maken. Een veilige afstand tot jouw voorganger is 2 seconden. Bij 90km/h rij je 
omgerekend 25m/sec. dus 2x25=50meter afstand bij 90km/uur.  In bochten wordt de baksteen 
formatie losgelaten. Dan neem iedereen de voor hem of haar ideale bochtenlijn. Eenmaal op het 
rechte stuk neemt iedereen zijn positie weer in. Ook is het een groot voordeel dat je bij baksteen 
gewijs rijden niet alleen de knipperlichten en remlichten van je voorganger ziet maar van een groot 
deel van de groep. Dat komt de veiligheid sterkt ten goede. 
 
De voorrijder rijd in de regel links (of in het midden als er tegenliggers zijn) voor de groep. Soms 
wordt gekozen meer rechts te rijden. Op provinciale wegen vergroot deze hiermee de zichtbaarheid 
voor tegemoet komend verkeer. Vooral als er een vrachtwagen tegemoet komt met een auto er 
achter en deze vrachtwagen wil gaan inhalen ben je als voorrijder beter zichtbaar als je rechts op je 
eigen weghelft rijd. In dat geval is het ook raadzaam als 2e, 4e, 6e enz. rijder even wat naar rechts te 
gaan. Ten eerste om niet strak langs de vrachtwagen te rijden maar ook om zichtbaar te zijn voor de 
auto achter de vrachtwagen.  
 
Op snelwegen rijd de voorrijder juist links voor de groep. De KNMV heeft hier een mooi stukje van op 
haar site staan. https://knmv.nl/2021/september/tips-voor-motorrijden-in-een-groep/ 
 
In de groep volg je de rijder voor jou. Mocht dat even niet lukken in druk verkeer, bij een stoplicht of 
als diegene even een sprintje trekt is er niets aan de hand. Iedere rijder (en jij ook) houd de rijder 
achter zich in de gaten. Als jij uit beeld raakt stop de rijder voor jou net voor de eerst volgende afslag 
die genomen word. Zodra hij jou ziet neemt hij de afslag en kan jij weer volgen. Indien nodig doe jij 
hetzelfde ten aanzien van de rijder achter jou. Als iedereen dit consequent doet raak je elkaar nooit 
kwijt. Ook niet met grotere groepen.  
Zolang de rijder voor jou uit beeld is zijn er dus geen afslagen genomen en volg jij altijd de route 
rechtdoor.  
 
Je wilt nooit een ongeval veroorzaken en vooral niet waar een bekende bij betrokken is. Dat is wel 
één van de gevaren die het rijden in een groep met zich mee neemt. Daarom rij je voor jezelf en let je 
extra goed op. Ga nooit je eigen grenzen voorbij, ook niet als je het niet bij kan houden. Nogmaals, 

 

 

https://knmv.nl/2021/september/tips-voor-motorrijden-in-een-groep/
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Degene voor jou houd je altijd in de gaten en zal je niet uit het oog verliezen. En mocht dat toevallig 
een keer wel gebeuren wacht hij of zij bij de eerstvolgende afslag op jou.  
In een groep rijden vereist concentratie en discipline. Ook is het vermoeiend. Je waant je ten 
onrechte vaak veilig in een groep. Gevaar schuilt in het verslappen van je concentratie door het 
volgen van het wiel voor je. Je rijd voor jezelf.  
 
Het kan zijn dat onverhoopt de rijder voor jou onderuit glijd in een bocht. Dan is de kijktechniek van 
groot belang. https://motorrijdenexpert.nl/kijktechniek-voor-motorrijders/  is een site die een goede 
instructie geeft. Ook is in degelijke gevallen voldoende afstand houden en je eigen rit rijden 
belangrijk. 
Onverhoopt toch tanken of plassen onderweg? Meld het met handgebaren wijzend naar je 
benzinetank of kruis aan diegene die voor je rijd! Die meld het aan de volgende enz. uiteindelijk zoekt 
de voorrijder zsm. een geschikte locatie. 
 
Inhalen zijn veel uiteenlopende theorieën over. Maar dat doen we bij MC Wombarg ieder voor zich. 
Ook hier geld dat je vooral nooit over je eigen grenzen gaat. Wacht tot een voor jou geschikt moment 
om in te halen. Zoals eerder omschreven is diegene die voor jou rijd verantwoordelijk om jou niet uit 
het oog te verliezen. Of in ieder geval bij de eerst volgende afslag op te wachten. Er is dus geen 
enkele reden om je voorganger in het zicht te houden en daarom over je eigen grenzen te gaan. 
 
 
4. Ook goed om te weten 
Tot slot: www.motormaatje.nl  een leuke site waar je aan veel ritten mee kan doen. Kijk ook op 
www.loot.nl  naar de toer kalender. Daar staan ook wekelijks ritten op vermeld en vanuit  MC 
Wombarg doen we ook regelmatig aan dit soort ritten mee. De Jan Termaten rit en de Motorritis rit 
zijn 2 ritten van MC Wombarg die ook bij de Loot staan vermeld. 
    
Enkele sites die informatie verstrekken over het rijden in groepen. Soms zitten er kleine verschillen 
tussen de sites. Uiteindelijk komt het nagenoeg overeen met hoe wij dit bij MCWombarg doen. 
https://motorrijdenexpert.nl/motorrijden-in-een-groep/#google_vignette 
https://www.luiemotorfiets.nl/tips/groepsrijden/ 
https://motoshare.eu/nl-nl/ride/motorrijden-groep-
regels#:~:text=Motorrijden%20in%20een%20groep%20is,de%20groep%20op%20te%20splitsen. 
 
Met vriendelijke Groet, 
de Toercommissie MCW. 
 

PS: de hele tekst staat ook op de site van MC Wombarg. Daar kan je makkelijk op de linken klikken 

om zo naar de verschillende sites met nuttige informatie te navigeren.  
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