LET OP

tips voor automobilisten

Kijk voor meer informatie op www.motorplatform.nl

Daar kun je mee

komen

Let op! Daar kun je
mee thuiskomen
Jaarlijks verongelukken zo’n 80 motorrijders, waarvan ruim
de helft door een botsing met een auto of vrachtauto.
Het blijkt dat veel automobilisten motorrijders niet of te
laat opmerken. Daarom is het van belang dat u als
automobilist goed oplet. Uiteraard zullen de motorrijders
u hierbij moeten helpen. In deze folder vindt u tips
waarmee u niet alleen uw eigen veiligheid maar ook
die van anderen kunt verbeteren.
Automobilisten én 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.

Sneller dan verwacht
Het gewicht van een motorfiets is vele malen lager dan
het gewicht van een auto, waardoor een motor sneller
accelereert dan een auto. Het is verstandig hiermee
rekening te houden, want de motorrijder kan dus, zonder
dat hij te snel rijdt, eerder bij u zijn dan u verwacht.

Kijk zorgvuldig
De meest voorkomende oorzaak van aanrijdingen tussen
auto’s en motoren is dat de afslaande automobilist de
motorrijder over het hoofd ziet. De motorrijder denkt:
‘Hij heeft me gezien en geeft me wel voorrang’.
De automobilist denkt: ‘De weg is vrij’ en slaat af.
Met als resultaat een aanrijding en mogelijk lichamelijk

letsel. Houd er altijd rekening mee dat u ook motorrijders
kunt tegenkomen en kijk zorgvuldig voor u afslaat.

Let op
Regelmatig gebruik van uw spiegels is een prima hulpmiddel om achteropkomend verkeer op tijd te zien, zoals
motorrijders die door de file rijden. Automobilisten die van
rijstrook wisselen zonder op het achterliggende verkeer
letten, vormen voor motorrijders een gevaar. Kijk als
automobilist altijd vóór het wisselen van rijstrook in de
spiegel. Denk daarbij ook aan motoren die - soms in de
dode hoek - tussen de file kunnen rijden. Waarschuw het
achteropkomend verkeer door richting aan te geven voor u
van rijstrook wisselt

Laat zien wat u van plan bent
Houd voldoende afstand en pas uw snelheid aan het
overige verkeer aan. Minder snelheid bij kruisingpunten
waardoor u laat zien dat u er bent en wat u van plan bent.
Als u wilt afslaan, kijk dan eerst in uw spiegels of er geen
motorrijder naast uw auto rijdt en geef op tijd richting aan.

Onveilige situaties voorkomt u door:
* te anticiperen op de aanwezigheid van motorrijders;
*	rekening te houden met de kwetsbaarheid van
	 motorrijders
*	goed en regelmatig in uw binnen- en buitenspiegel te
kijken.
Zowel motorrijders als automobilisten leveren hiermee
een bijdrage aan de veiligheid op de weg. Naast deze
folder voor automobilisten is er daarom ook een soortgelijke folder voor motorrijders. Kijk voor alle informatie over
deze campagne op: www.motorplatform.nl

