Alle motorrijders welkom op de Dag van de Motorrijder op
zondag 25 maart 2018 in Borgloon
De winter is nog volop bezig maar vele motorrijders kijken al reikhalzend uit naar de lente.
Het moment waarop hun geliefde motoren weer van stal gehaald kunnen worden. Het steeds
drukkere verkeer vergt echter van iedere bestuurder een hogere rijvaardigheid en even
stilstaan bij de gevaren van de openbare weg en de eigen rijvaardigheden als motorrijder is
zeker nuttig.
Om de start van het motorseizoen zo veilig mogelijk te laten verlopen slaan de politiezones
kanton Borgloon, Sint-Truiden / Gingelom / Nieuwerkerken, Limburg Regio Hoofdstad en
Tongeren-Herstappe de handen in elkaar. In samenwerking met de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde en andere partners wordt op zondag 25 maart 2018 de Dag van de
Motorrijder georganiseerd.
Op die dag worden de motorrijders uit de regio verwelkomd op het afgesloten terrein van de
fruitveiling BelOrta te Borgloon, Kernielerweg 59.
Tijdens een korte theoretische uiteenzetting krijg je allerhande nuttige tips en tricks over
motorrijden en je motorfiets, waarna je op het terrein de mogelijkheid krijgt om de
belangrijkste motorrijvaardigheden op te frissen. Hierin word je ondersteund door het
Centrum voor Motorbeheersing van Tongeren en de ervaren motorrijders van de
deelnemende politiezones. Deelnemers kunnen ook een kleine technische controle van hun
motor laten uitvoeren en begeleide testritten maken met een aantal demomotoren. Nieuw dit
jaar is de uiteenzetting over Eerste Hulp bij Motor Ongevallen. Tenslotte zullen er doorheen
de dag verschillende rondritten vertrekken van op de fruitveiling voor een toch van ongeveer
60 km doorheen het mooie Haspengouw. Tijdens deze tocht wordt een begeleiding voorzien
door Mobiele Seingevers en motards van de politiezones.
Alle motorrijders zijn van harte welkom!
Online inschrijven voor het behendigheidsparcours kan tot 15 maart 2018 via onderstaande
website. Maar geen nood, op de dag zelf kan je ook nog altijd aansluiten.
Andere nuttige informatie is terug te vinden op http://dagvandemotorrijder.be/dag-van-demotorrijder.
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