Theorie- en praktijktraining
Minder Risico
Je hebt je motorrijbewijs maar je wil beter en veiliger leren motorrijden? Geef je dan nu op voor de training Minder Risico van
déRijder. Dit is een gecombineerde theorie- en praktijktraining waarbij je leert risico’s in het verkeer vroegtijdig op te merken en
hierop te reageren.
Misschien heb je wel eens een motorrit gemaakt en ben je in een situatie terechtgekomen waarvan je achteraf zegt: die had ik beter
moeten inschatten of ik had adequater moeten handelen. Met de training Minder Risico verbeter je die vaardigheden die nodig zijn
om op een veilige, ontspannen en gecontroleerde manier motor te rijden en risico’s te verkleinen. Bijvoorbeeld door je snelheid aan
te passen of door ervoor te zorgen dat je beter zichtbaar bent voor andere weggebruikers.

Onderwerpen in de theorie-sessie

Onderwerpen in de praktijk-sessie

De training Minder Risico bestaat uit een theorie- en een

Tijdens het praktijkgedeelte krijg je van de instructeur tips over

praktijkgedeelte. Tijdens het theoriegedeelte krijg je meer

voertuigbeheersing en hoe je veilig en toch vlot kunt rijden door

inzicht in feiten en cijfers die belangrijk zijn om te weten als je als

je snelheid en je positie op de weg aan te passen en door te

motorrijder aan het verkeer deelneemt. Verder krijg je inzicht in

zorgen dat je beter zichtbaar bent.

de meest risicovolle situaties. Wat zijn die risico’s? Hoe groot zijn
deze en hoe kun je ze beïnvloeden en minimaliseren?

Speciaal voor deze training zijn er mooie en uitdagende routes
uitgezet om je vaardigheden meteen in de praktijk te gebruiken.
Gedurende de hele rit staat de instructeur via een oortje met
je in contact om je, waar nodig, tips en aanwijzingen te geven.
Bovendien worden tijdens de rit video-opnames gemaakt, die je
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

Nederlandse systeem van rijonderricht

volgens

het

(WRM). Ook is hij

opgeleid tot KNMV-gediplomeerd motorrij-instructeur (KGI).
Onder

zijn

professionele

begeleiding

leer

je

om

je

voertuigbeheersing te vergroten en verkeerssituaties beter in te
schatten en te beheersen. Want, zo blijkt uit wetenschappelijk
onderzoek, alleen deze totaalaanpak zorgt ervoor dat je je
veiligheid op de motor vergroot!

De training Minder Risico vindt elke dinsdag en
donderdag op afspraak plaats

Voor wie?

Kosten

De training is geschikt voor iedereen die in staat is om zich met

De kosten voor de training bedragen € 225,- p.p. bij deelname

de motorfiets onder normale omstandigheden vlot door het

van twee personen. Hierbij zijn inbegrepen: alle begeleidende

verkeer te bewegen. Om deel te kunnen nemen aan de training

activiteiten, een welkomstdrankje en een lunch. Kosten voor de

moet je in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs en een

eigen motor zijn niet inbegrepen.

eigen, in technisch goede staat verkerende motor zonder zijspan

Interesse?

Aantal deelnemers

Benieuwd naar het programma?
Kijk daarvoor op www.derijder.nl/veiligvooruit en schrijf je direct in!

Er kunnen maximaal vier deelnemers per instructeur deelnemen.
De training gaat door bij deelname van twee personen.
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