
Toerreglement 

 
Om ervoor te zorgen dat we met elkaar zo veilig mogelijk een dag doorkomen heeft de club 
een aantal regels opgesteld. 
Deze regels zijn punten van aandacht die voor, tijdens en na een toertocht gelden zolang er 
onder de vlag van de VOCN gehandeld wordt. Deze regels moeten voor iedereen structuur 
en duidelijkheid verschaffen en als het goed is hebben zij een positieve uitwerking op de dag 
zelf. 
 
Het komt ons allen ten goede als we met elkaar deze regels handhaven en het is aan een 
ieder om eventueel, iemand anders erop aan te spreken, mocht iemand de regels niet goed 
navolgen. Wij wijzen u erop dat de toercommissaris het recht heeft iemand te weigeren 
wanneer er bij een door de VOCN georganiseerde toertocht bepaalde regels overtreden 
worden en daarbij naar oordeel van de toercommissaris de veiligheid van de gehele stoet 
niet te waarborgen is. 
Uiteraard is gezelligheid en veiligheid belangrijk voor een toer-dag en wij hopen dan ook dat 
u deze regels respecteert en dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we een fijne en 
mooie dag mogen beleven tijdens een toertocht. 

 Zorg er altijd voor dat u het rij- en kentekenbewijs bij u heeft (origineel document) 
 Zorg er altijd voor dat uw motorfiets in goede technische staat verkeert. 
 Tijdens een Toer-dag van de V.O.C.N. is het nuttigen van alcoholische dranken niet 

toegestaan. 
 Ieder lid en/of gastrijder is zelf aansprakelijk voor schade of verkeersovertredingen. 
 Zorg dat u de route bij u heeft, deze is een week van te voren te downloaden via de 

website. 
 Bij onvoldoende begeleiders heeft de toercommissaris het recht de tocht te annuleren. 
 Bij een annulering van een tocht kan er voor gekozen worden om individueel te gaan 

rijden. 
 Zorg ervoor dat voor de start van een toertocht de motor afgetankt is. Tijdens een tocht 

wordt niet getankt. 
 Luister naar de briefing 15 minuten voor vertrek, voor de nodige belangrijke informatie 

van de tocht. 
 Luister en reageer op de aanwijzingen van de toerbegeleiders (personen met een oranje 

hesje) 
 Handje knijpen = Uw knipperlicht staat nog aan. 
 Wijzen naar de grond = Een gevaarlijk situatie op het wegdek 
 Vlakke hand recht op in de lucht = Stoppen en niet doorrijden 
 Onervaren leden en/of gastrijders dienen zich vooraan in de stoet op te stellen. 
 De toertocht zal bij voorkeur baksteensgewijs gereden worden, met dien verstande dat 

uw positie bepalend is voor uw veiligheid en uw eigen verantwoording. 
 Men blijft op z’n positie rijden en er mag niet ingehaald worden. (met uitzondering van 

de begeleiders) 
 Lunchbonnen dienen voor vertrek gekocht te worden om deel te kunnen nemen aan de 

lunch. Gastrijders dienen dan ook € 5,00 te betalen om deel te nemen aan de rit. 
 De toertocht zal starten om 11:00 uur en de briefing vindt plaats op 10:45 uur 
 De organisatie probeert een eindtijd aan te houden rond 16:00 uur   


