Training
Beter in de Bergen
Rijden in een bergachtige omgeving, over steile bergwegen met talloze bochten; voor veel motorrijders is het de ultieme droom.
Het gevoel van vrijheid is onbetaalbaar. Maar veilig motorrijden in de bergen is nog een hele uitdaging, zeker voor beginnende
motorrijders. Je hebt je motorrijbewijs maar wil je graag weten wat je precies moet doen om veilig op je motor door de bergen te
toeren? Geef je dan nu op voor de driedaagse training Beter in de Bergen, een rijvaardigheidstraining in het Duitse Westerwald en
omgeving.
Heb je al wel eens een bergtocht op de motor gemaakt, dan is er vast wel eens een moment geweest dat je dacht: deze handeling had
veel beter gekund. Bijvoorbeeld bij het nemen van een scherpe haarspeld of blinde bocht.

Mooie en uitdagende routes

In de praktijk

Speciaal voor deze training zijn er verschillende mooie en

Tijdens de training Beter in de Bergen leer je onder begeleiding

uitdagende routes uitgezet om dat wat je leert meteen in de

van een ervaren en gecertificeerde rijvaardigheidsinstructeur

praktijk te brengen. De (extra) vaardigheden die je tijdens

om ontspannen op je motor te zitten en veilig en gecontroleerd

dit weekend leert komen uiteraard ook goed van pas als je in

bochten te nemen, terwijl je ondertussen geniet van een mooie rit

Nederland weer op de motor stapt.

door een prachtige streek.
Gedurende de hele toer sta je via een oortje in contact met je
instructeur die je waar nodig tips en aanwijzingen geeft. Zo leer
jij de bocht verantwoord en met de juiste techniek te nemen.
Bovendien worden er tijdens de tocht video-opnames gemaakt,
die je op de dag van de training samen bekijkt en evalueert.
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Meer weten over de training?
Door wie wordt de training gegeven?
De

training

wordt

gegeven

en

begeleid

door

een

motorrijinstructeur van déRijder, een gespecialiseerde en ervaren
rijvaardigheidinstructeur, opgeleid volgens het Nederlandse
systeem van rijonderricht (WRM). Ook is hij opgeleid tot KNMVgediplomeerd motorrij-instructeur (KGI).

Voor wie?
De training is geschikt voor iedereen die in een bergachtige
omgeving wil gaan rijden of daar al eens heeft gereden.
Verwacht wordt dat je je onder normale omstandigheden vlot
door het verkeer kunt bewegen. Om deel te kunnen nemen aan
de training moet je in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs
en een eigen, in technisch goede staat verkerende motor zonder
zijspan en/of aanhanger.

Tijdens de training verblijven we in een luxe
***hotel in het Duitse Westerwald

Kosten

Wanneer?

De kosten voor de training bedragen € 475,- p.p., op basis van een

De data voor de training Beter in de Bergen in 2019 zijn:

tweepersoonskamer met eigen douche en toilet. Duopassagiers

•

12, 13 en 14 april

•

17, 18 en 19 mei

betalen € 180,-. Hierbij inbegrepen zijn alle begeleidende

•

3, 4 en 5 mei

•

21, 22 en 23 juni

activiteiten, 2 overnachtingen, ontbijt, lunch en diner, gebruik
van sauna en stoombad en gebruik van garage voor stalling van

Interesse?

de motor. Hierbij niet inbegrepen zijn een eenpersoonstoeslag
van €15,- per kamer en de overige kosten voor het voertuig en

Benieuwd naar het programma?

genuttigde dranken.

Kijk daarvoor op www.derijder.nl/veiligvooruit en schrijf je direct in!
Versie. BidB2018-01

Aantal deelnemers
Er kunnen max. zes deelnemers per instructeur deelnemen.
Deelnemers staan de gehele training onder toezicht van de
instructeur. De training gaat door bij deelname van zes personen.
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