
Training
 Betere Bochten

Toeren over snelwegen, rijden door uitdagende bochten; voor veel motorrijders is dit waar motorrijden om draait. Maar bij het goed 

nemen van een bocht komt meer kijken dan je denkt. Misschien vind je het spannend of voel je je niet altijd even zeker of zelfs veilig 

als je door een bocht gaat. Wil je met nóg meer controle en vertrouwen op de motor zitten en door bochten rijden? Geef je dan nu 

op voor de training Betere Bochten van déRijder.

Bij deze training leer je hoe je bijtijds je snelheid moet aanpassen als je een bocht nadert. Ook leer je met welke snelheid je de bocht 

moet nemen, hoe je door de bocht moet sturen en hoe je vóór en dóór de bocht moet kijken. Tenslotte leer je hoe je op de juiste 

manier moet accelereren uit de bocht. Kortom, alle vaardigheden die nodig zijn om op een veilige, ontspannen en gecontroleerde 

manier door bochten te rijden.
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In de praktijk

Speciaal voor de training Betere Bochten zijn er mooie en 

uitdagende routes uitgezet om je geleerde vaardigheden meteen 

in de praktijk te brengen. Gedurende de hele rit sta je via een 

oortje in contact met de motorrijinstructeur, 

zodat hij je onderweg waar nodig tips en aanwijzingen kan geven. 

Bovendien worden er tijdens de rit video-opnames gemaakt, die 

je samen bekijkt en evalueert.
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Meer weten over de training?

Voor wie?

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

de motorfiets onder normale omstandigheden vlot door het 

verkeer te 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. 

Aantal deelnemers

Er kunnen maximaal vier deelnemers per instructeur deelnemen. 

De training gaat door bij deelname van twee personen.

Kosten

De kosten voor de training bedragen € 185,- p.p. Hierbij zijn 

inbegrepen: alle training- en begeleidende activiteiten, een 

welkomstdrankje en een lunch. Kosten voor de eigen motor zijn 

niet inbegrepen. 

Interesse? 

Benieuwd naar het programma?

Kijk op www.derijder.nl/veiligvooruit. 

Inschrijven doe je via 

www.rijschoolheezen.nl/contact.

De training Betere Bochten vindt elke dinsdag
en donderdag op afspraak plaats

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 KNMV-

gediplomeerd motorrij-instructeur (KGI). 
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