
Vlot en veilig samen op weg met de Vespa

lnleiding

De Vespa moet één van de leukste vervoermiddelen zijn die de mens ooit heeft uitgevonden. ledere
verplaatsing met een Vespa wordt een leuke uitstap op zich. Je begeeft je vlot door het verkeer, vindt
overat gema'kkel'ijk parkeerplaats, geniet onderweg van het uitzicht...

Als Vespa-rijder ben je echter een zwakke weggebruiker. Je moet dus extra aandachtig zijn als je met
de Vespa op de baan bent. Een schuiver of valpart'rj wensen we niemand toe. Dit geldt nog meer als

we ons in groep verplaatsen. Een schuiver of valpartij kan dan immers niet alleen gevolgen hebben
voor jezelf, maar ook voor andere rijders in de groep.

Gebaseerd op de jarenlange ervaring binnen onze Vespaclub ll Triangolo d'Oro hebben we daarom
een aantal "do's and don'ts" opgelijst voor het rijden in groep.

Dit document is een initiatief van on,s pas opger,ichte cpmité. bestaande uit bestuursleden en
wegkapiteins. De bedoeling hiervan is om de hele groep vlot en veilig tot op het eindpunt van de
groepsrit te krijgen.

1. Voor de rit: eengoedevoorbereiding is hethalvewerk

leder lid van ll Triangolo d'Oro kan voorstellen om een rit te agenderen op de clubkalender en de
organisatie van deze rit op zich nemen. Desgewenst kan het comité hierbij adviseren of helpen bij de
verkenning.

ln dit hoofdstuk geven we alvast wat tips voor de opmaak van een clubrit.
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Aangezien het aantal deelnemers aan onze clubritten vrij hoog is (doorgaans minstens 20 à 30), is het

nuttig om een aantal vuistregels in acht te nemen bij het uitstippelen van een rit.
De gemiddelde snelheid tijdens een clubrit ligt meestal tussen 30 en 40 km/h. Een drankstop duurt
met zo'n grote groep al snel 30 à 45 minuten.
De ideale afstand voor een clubrit van een halve dag bedraagt daarom 60 à 80 km. Voor een dagrit is
dit 120 à 160 km.
Probeer voldoende, maar ook niet te veel tijd te laten tussen de stops: minimum 45 minuten,
maximum L,5 uur.

Een voorbeeld van een dagschema ziet er ongeveer als volgt uitl
9.00 uur verzamelen aan het vertrekpunt
9.30 uur vertrek deel 1-

1-0.30 uur drankstop
L1.0O uur vertrek deel 2
L2.00 uur mÍddagstop
14.00 uur vertrek deel 3
15.00 uur drankstop
L5.30 uur vertrek deel 4
16.30 uur aankomst op het eindpunt

Hou er rekening mee dat er in de praktijk al snel wat achterstand op het schema ontstaat...

ln ons Belgenlandje is het weer jammer genoeg redelijk onvoorspelbaar. ls het zaterdag nog zonnig en

droog, dan kan er zondag, even goed al eens een plttige bui vallen. Zil er inje clubrit een venijnige
kasseistrook of een stuk onverhard? Maak dan best een slecht weer variant waarbij deze stroken
worden omzeild.

Organiseer je een rit, maak dan ook best een GPS-bestand dat je kan doormaiÍen naar alle
wegka'piteins. Versehillende kaartversies, softwareprograrriÍïials, instelli'ngen opzowel P{ als GPS,...

kunnen echter tot verschillende resultaten leiden. Het is dus nuttig om hierover een aantal
afspraken te maken, zodat iedereen (hopelijk) dezelfde rit ziet op de GP5. Het meest gebruikte merk
van GPS in de club is Garmin, dus we gaan er voor het gemak maar even van uit dat iedereen dit
merk gebruikt.

- Er bestaan 2 softwareprogramma's om ritten uit te stippelen voor de GPS:

Mapsource en Basecamp. Mapsource is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, maar is intussen
verouderd en werkt niet meer op de jongste generatie GPS-toestellen. Basecamp is wat complexer,
maar biedt meer mogelijkheden en is de nieuwe standaard. Gebruik dus bij voorkeur Basecamp om
een clubrit uit te stippelen.
- Sla de rit op in zowel gpx als gdb formaat. Gpx geníet de voorkeur, maar gdb kan een uitkomst
bieden als iemand de gpx niet kan inlezen.
- Voorzie genoeg, maar ook niet teveel Via-punten. 10 à 20 is al meer dan genoeg.

- Wat het gebruik van verschillende kaartupdates en instellingen {bv- "motorfiets
bochtig") betreft, zal er nog worden afgestemd binnen het comité.
- Zit er bv. een veerpont in je rit? Laat dit dan op voorhand weten aan de andere GPS-gebruikers, zodat
deze de functie "veerponten vermijden" kunnen uitschakelen.
- Geef de verschillende delen van je rit een duidelijke naam (bv. Ajuinrit deel 1, Ajuinrit deel 2,...),
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zodat iedereen meteen weet welk bestand te openen.
- Het clubbestuur zal éénmaal per jaar voorzien in een infosessíe rond het gebruik van het gps-

programma basecamp GARMIN. Clubleden kunnen hier vrijblijvend aan deelnemen.

2. Tijdens de rit: veiligheid voor alles

2.1. Voor de start

Zorg dat jijzelf en je Vespa goed uitgerust aan de start van een

cfubrit verschijnen. 2 punten zijn essentieef bij de start van een

clubrít:

- vslg€tarrkt aan de startrrcrsehiinet
Er is altijd wel een benzinestation in de buurt van de

vertrekplaats, dus tank daar even vol voor de start
van een elubrit. Een moderne Vespa doet met een volle tank gemakkeliik 200 km, wat ruimsehoots
volstaat voor de meeste clubritten.

- controleer de bandenspanning van je Vespa regelmatig
Het loopvtak van je banden is het enige wat je in contact houdt met de weg. Een correcte

bandenspanning draagt bij tot een goede wegligging, je eigen veiligheid, een laag

verbruih minder
bandenslijtage,...

Zowel een te lage als een te hoge bandenspanning hebben nadelen. De correcte bandenspanning
wordt voorgeschreven door zowel de bandenleverancier als Piaggio. Ter indicatie geven we hier de

bandenspannifig voor eeR paar eouraflte moderne Vespals:

o type U/S/LXV: L,6 bar voor, L,8 à 2 bar achter;
o type GTS/GTV: 1,8 bar voor,2à2,2bar achter.

Je bandenspanning eontroleer ie best minstens 1 keer per maand of voor iedere elubrit. Je kan dit
doen aan tal van benzinestations waar een compressor aanwezig is of thuis met een deftige
fietspomp met een mountainbikeventiel en een drukmeter.

- Ga na of de achtervering in de juiste stand staat
Op de moderne Vespars is de achtervering r.egeibaar in hardheid en hoogte in 4
standen. Wanneer je deze nieuw koopt, staat deze standaard in de laagste en dus zachtste stand. Dit
is ideaal voor een solorijder met een gemiddeld gewicht. Voor duorijders of de iets zwaardere
solorijder kan het echter interessant zijn om de vering L of 2 standen hoger en dus harderte zetten
door middel van het meegeleverde sleuteltje.

2.2. Op weg
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2.2.1. Enkele basisprincipes

Bij de start van de rit kiest iedere deelnemer een positie in de groep. Vooraan in de groep is de

snelheid constanter dan achteraan, waar er meer geremd en geaccelereerd moet worden. De tragere
Vespa's nemen dus best post vooraan in de groep, vlak achter de wegkapiteins.

Eenmaalje en positie hebt gekozen in de groep, tracht je deze te
behouden. Een clubrit is geen snelheidswedstrijd dus inhalen is

nergens goed voor.

Wat helemaal uit den boze is, is andere deelnemers rechts inhalen.
Niemand verwacht er zich aan om rechts ingehaald te worden, dus

dit is een zeer gevaarlijk manoeuvre. Niet doenl

Gewone deelnemers halen ook geenwegkapiteins in. Deze hebben
hoofd dan even racen tegen een deelnemer.

Wanneer je de voríge twee zaken combineert, kríjg je één van de gevaarlíjkste sítuaties die je je tijdens
een clubrit kan inbeeiden: een wegkapitein rechts Ínhalen... Wellicht heeft dÍe wegkapitein je net links
ingehaald en zoekt die een plaatsje om terug rechts in te voegen in de groep (bv. omdat er uit de andere
richting een wagen komt). Geef hem de ruimte en rij het gat niet dicht door hem rechts in te halen.

Tijdens de rit proberen we maximaal rekening te houden met andere weggebruikers en deze zo weinig
mogelijk te hinderen. Het komt er dan ook op aan om enerzijds zo compact mogelijk te rijden en

anderzijds voldoende afstand te laten.

De wet zegt het volgende over rijden in groep:

Op brede wegen, bv. op
tweevaksbanen, rijden we daarom
geschrankt. De eerste rijder rijdt
op 2/3 van de breedte van de
weg de volgende op L/3, de
volgende terug op 2f3, enz.

43ter.7. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden ap een weg met ri.jstroken,

moeten ze níet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen
geschronkt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling. Wanneer de rijbaon niet
verdeeld is ín rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijboan in beslog nemen. Als het
kruisen onmogelijk is maeten zij desgevallend achter elksar rijden.

Op smallere wegen, zoals éénvaksbanen of smalle landwegjes rijden we daarentegen in lijn en houden
rechts. Zo laten we plaats voor eventuele tegenliggers en voor de wegkapiteins die inhalen.

meestal wel andere dingen aan hun

*@--+ rr*----+
@+
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2.2.2. Remmen

Goed kunnen remmen is minstens even belangrijk als goed kunnen rijden. Tijdens een rit moet er
sowieso regelmatigworden geremd- §oms verwacht, maar soms ook onverwacht.

Wanneer je tijd genoeg hebt om te remmen, bv. omdat er je ziet dat er binnen 200 m een
verkeerslicht op rood staat, dan volstaat het om enkel de achterrem te gebruiken. Door enkel de

achterrem te gebruiken zalje geleidelijk vertragen en uiteindelijk tot stilstand komen.

Als je echter een noodstop moet maken, ga je beide remmen nodig hebben, voor en achter. Probeer
dan beide remmen gelijktijdig in te drukken. Of als je nog voldoende tijd hebt, eerst de achterrem en
nadien de voorrem.

Vermijdectter smeersf devoorremintedrukken en dan pas de achterrem. AlleendevoorïenT
gebruiken is in geen enkele situatie zinvol en zelfs gevaarlijk. Wanneer je de voorrem te bruusk
indrukt en het voorwiel blokkeert, is een valpartijvrijwel onvermíjdelijk.

Wanneer je de achterrem te hard indrukt en het achterwiel b[okkeert, dan heb je nog een kans om te
corrigeren en erger te voorkomen. Laat de achterrem een
frastie van een secondelos, zod+t jeVesp+ ziin stabil*cit
herwint, en rem dan opnieuw, bij voorkeur met beide
remmen tegelijk.

Vergeet ook niet dat de r€mrnen opeen Vespa andersom
staan dan op een fiets: links is de achterrem en rechts is de
voorrem.

2.2.3. Rijden met wegkapiteins

Hierover zegt de wet het volgende:

Tijdens de clubritten werken we zoveel mogelijk met een vaste groep van ervaren wegkapiteihs.
Binnen dezegroep wordt een hoofdwegkapitein aangeduid-
De gids, doorgaans het clublid dat de rit heeft uitgestippeld, rijdt vooraan en draagt een oranje fluo
hesje. Hij fungeert tevens als seingever voor de wegkapiteins. De afsluiter, die als laatste rijdt, draagt
eveneens een oranje fluo hesje. De overige wegkapiteins kan je herkennen aan hun geel fluo hesje.

"Het wettelijk minirnum van 2 wegkapiteins per 5O deelnenters is in de praktijk onvoldoende. We
streven naar minimum l wegkapitein per 10 deelnemers. 1- wegkapitein per 5 deelnemers is ideaal.
Bij grote deelnemersaantallen (>40) wordt het interessant om de groep in 2 helften op te splitsen. We
werken dan met een tweede gids halfweg de groep.

ledere deelnemer blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid, ook
tijdens een clubrit met wegkapiteins. Wanneer we bv. door een stadskern rijden, is het vrijwel
onmogelijk om iedere s$aat met voorrang van rechts te laten afzetten door een wegkapitein. Let dus
zelf op de voorrang van rechts.
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De wegkapiteins dragen een grote verantwoordel'rjkheid. Ze mogen veel, maar niet alles! Een

wegkapitein mag wel een gewoon kruispunt of een rond punt afzetten, maar niet een kruispunt met
verkeerslichten. Maar ook de wegkapiteins dienen zich aan de wegcode te houden.
Binnen de gr:oep van wegkapiteins worden de nodige afspr:aken gemaakt over veilig rijden. Bij de start
van elke rit wordt er een duidelijke briefing gegeven over de specifieke te volgen ritafspraken en
mogelijke moeilijke verkeerspunten.

Uit veiligheidsoverwegingen voor de wegkapiteins en om de wegkapiteins tijdens de rit duidelijk te
herkennen vragenwij aan de deelnemers orn geen geelfluovestiete dragen'dit om verwar+ing te
vermijden.

2.2.4. Éten en drinken tijdens een clubrit

Vespa-rijders zijn vaak ook ltalië-liefhebbers of boergondiërs die houden van [ekker eten en drinken.
Tíjdens een clubrít staan het rijplezíer en de veílígheíd echter voorop.

43ter,2. De motorfíetsers die in een groep von meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld
worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen vsn L5 tot 50 deelnemers mogen vergezeld
zijn door ten minste twee wegkapiteíns.

43ter,3.
7" De wegkapíteins waken over het goed verloop van de tocht.
Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaor oud zijn en een retro-
reflecterende veiligheidsvest drogen, waorop in zwarte letters op de rug
het waord « wegkopitein t» voorkomt.

2" Op de kruispunten waor het verkeer niet geregeld wordt door
verkeerslichten, mag ten minste eén
von de wegkapiteins het verkeer in de dworswegen stilleggen, op de
wíjze bepaald in ortikel 4L.3.2.
terwijl de graep oversteekt.

43ter.4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type Cj.

7-I Tijdens de clubritten werken we zoveel mogelijk met een vaste groep van ervaren

LJ 
..^rpskarïtpins

2.2.5. Verzekering

Vanaf 20 maart 2O16 zijn alle Íeden (díe ín orde zijn met hun ÍídgeÍd) mee verzekerd voor ongevallen
met lichamelijk letsel tijdens elke manifestatie die door ll Triangolo d'Oro georganiseerd wordt of op
de officiële clubkalender wordt gezet (bv. Motorwijding Merchtem).
Ook de weg van en naar de rit evenals elke vergadering is gedekt en wel voor volgende bedragen. Bij

ongeval wordt verzekerd, ongeacht wie aansprakelijk zou zijn:
- Overlijden : 2.47 I eur o;

- Blijvende invaliditeit: 4.956 euro;

Vlot en veiligsarnen op weg met de Vespa - versie mei 202L-VZV\1 Vespaclub ll Triangolo d'oro



- Medische kosten: 1.239 euro met franchisevan24,T9 euro.

Hopelijk heb je deze verzekering nooit nodig. Maar stel dat er toch wat gebeurt, neem dan contact op
met Luc Seeuws om aangifte te doen via:

tel.053/77 33 35 of gsm 0475/39 70 80 of mail kantoor.seeuws@verz.kbc.be.

2.2.6. Pech onderweg

lndien een deelnemer t'rjdens een clubrit af te rekenen krijgt met mechanische pech, dan verwittigt
één van de wegkapiteins zo snel mogelijk de gids. De gids zorgt er dan voor dat de groep ergens veilig
kan stoppen zonder het verkeer te hinderen. Onze EHBO-verantwoordelijke of een andere
wegkapitein blijft intussen bij de door pech getroffen deelnemer tot er meer duidelijkheid is.

ls het een kleine panne (bv. lekke band), dan kunnen we dit zelf ter plaatse herstellen. Komt er meer
bíj kffken (bv. een elektronicaprobleem dat enkel door een erkende dealer kan worden opgelost), dan

zal er vaak niets anders opzitten dan de pechdiensten verwittigen en vervoer regelen voor Vespa en

rijder.

2.2.7. Kledinryoorschriften

Sinds l- september 2011 gelden in België strengere kledingvoorschriften. Een helm was al eerder
verplicht. Daar werd nog aan toegevoegd:

"Bestuurders en possagiers von motorfietsen dragen handschoenen, een jas met longe mouwen en een

lange broek of een overoll, olsook laarzen of bottines die de enkels beschermen."

Nog veel Vespa-plezier,
Het clubbestuur en het team van wegkapiteins
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