
Bij de oprichting van de stichting Euro Motard Service werd mij 
gevraagd of ik vrijwilliger van deze stichting wilde worden. Ik had 
niet lang nodig om hierover na te denken want zowel motorrijden 
als wielrennen zijn mijn grote hobby’s. Een fantastische manier 

om beide te combineren. 

Enkele jaren later heb ik het voorzitterschap van de stichting op mij 
genomen. Deze functie vervul ik nog steeds met veel plezier en 
passie. Ik heb de stichting Euro Motard Service zien uitgroeien van 
een clubje goedwillende vrijwilligers tot een groep professionele 
gedreven mannen en vrouwen. 

Onze werkwijze is in de loop der jaren bekend geworden bij veel 
organisatoren van zowel kleine als grote evenementen. Ooit be-
gonnen in ons mooie Limburgse land werden we snel gevraagd 
voor landelijke taken. 

Dat onze enthousiaste en vooral deskundige manier van werken 
niet onopgemerkt bleef, blijkt uit opdrachten die wij niet alleen euro-
regionaal mogen ontvangen, maar ook zijn we gevraagd in andere 
Europese landen, zoals Zweden en Spanje. 

Deze ontwikkelingen zijn zeer positief te noemen en zijn alleen 
maar mogelijk met een groep zeer gedreven mensen, die net als ik 
gepassioneerd zijn van hun hobby. Hoe groot of klein de opdracht 
ook is, wij behandelen deze even professioneel. 

Ik ben blij dat ik voorzitter mag zijn van de stichting Euro Motard 
Service. 

Herman Noé, voorzitter van de stichting Euro Motard Service. 

Onze eerste digitale Nieuwsbrief ! 

Begeleidings-activiteiten 

Het voorjaar staat al weer 
bol van de activiteiten. 

Te beginnen met het natio-
nale gebeuren: 

De Crossloop van de Re-
giopolitie Limburg Zuid in 
januari zit er al weer op. 

In februari begeleidden wij 
diverse carnavalsoptoch-
ten. 

In maart staat de Parelloop 
in Brunssum al weer op het 
programma. 

In april is de Powerman 
Holland (bi-athlon). 

Maar ook de diverse wieler-
criteria zullen zich weer 
aandienen. 
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Werk genoeg…. 
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voor de VRO-cursus 
zijn volgeboekt. 

 In september is nog 
ruimte.  

10 jaar 
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We willen nogal wat !  

In de nabije toekomst dienen we er voor te zorgen dat het aantal motards wordt uitgebreid, gezien de omvang en het gestaag 
uitbreiden van de werkzaamheden. Op 14 maart heeft een aantal nieuwe motards deelgenomen aan een rijtest en een instructie-
dag. Tevens is, behalve naar hun rijvaardigheid, ook gekeken of hun motor geschikt  is voor het “motard-
werk”. 

Daarnaast streven we naar een uniforme uitstraling, hetgeen nauw verbonden is aan wettelijke bepalingen, 
herkenbaarheid, maar ook overwicht, om net als de politie, onze taken goed te kunnen uitvoeren. Voorbeeld 
daarvan zijn ook onze nieuwe helmen in 2007 en  de nieuwe jassen in 2008 , geheel volgens de nieuwe 
wettelijke bepalingen. 

Verder dienen we er voor te zorgen dat er voldoende geschoold wordt, enerzijds om onze motards qua inzet 
de nodige tools mee te geven, anderzijds het opleiden van de nieuwe krachten. Bij dat laatste wordt uitge-
breid gebruik gemaakt van de praktische kennis van de motards die we in huis hebben. 

Ook is er behoefte aan betere communicatie-apparatuur . Hieraan wordt hard gewerkt door de  werkgroep “communicatie”. De 
afspraak is dat begin 2009 een testperiode van start gaat met door de werkgroep geselecteerde apparatuur. Meer hierover volgt. 

Verleden-Heden-Toekomst 

 

 

 

 

 

 

Ook zal in de toekomst  de samenwerking met andere diensten als poli-
tie, rijkswaterstaat, brandweer, statische verkeersregelaars, EHBO-
diensten enz. meer aandacht krijgen. Immers, we zullen SAMEN een evenement tot een goed einde dienen te brengen. 

Communicatie is op dit 

moment onze hoogste 

prioriteit ! 

samenwerking 

Uitbreiding Internationale activiteiten 
In 2008 werd, op uitnodiging van de IMG, 
gevestigd in Australië, de begeleiding ver-
zorgd van de Mazda-triathlon te Stock-
holm. Er werd gebruik gemaakt van  door 
de organisatie ter plaatse gehuurde motor-
fietsen. De inzet dwong zoveel respect af 
dat er direct daarna bij onze voorzitter een 
uitnodiging op de mat viel om ook de mara-
thon van Barcelona te begeleiden. Ook dit 
werd een succes, mede door de ervaring 
van de uitgezonden motards. 

Knelpunten werden snel onderkend 
en soms was er reeds gehandeld 
voordat de organisatie er erg in had. 
E.e.a. heeft er toe geleid dat de IMG 
aan EMS gevraagd heeft om te bekij-
ken wat EMS verder kan betekenen 
voor deze organisatie. 

Het bestuur gaat zeer zorgvuldig om 
met de inzet van motards voor deze 
organisatie om op die manier een 
stevige basis te leggen voor een goe-
de 

samenwerking. T.z.t. zullen meer mo-
tards voor deze inzetten uitgenodigd 
worden. Wordt vervolgd. 

Stockholm 2008 

Het nieuwe mobilofoon-koffertje 



Dit verdient een hoge prioriteit  op 
landelijk niveau. 

Ik heb daar nog wel wat ideeen 
over (als ik ooit minister wordt, 
voer ik die meteen in !) 

Dit jaar nog wil ik het bedrijf uitbreiden met een 
nieuwe hal, die achter de bestaande hal ge-
bouwd zal worden. Het wordt dus extra druk. 

Ik ervaar EMS  als een professionele enthou-
siaste club met een goede toekomst. 

Ik denk dat er nog genoeg te doen is, zeker 
omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt 
als het gaat om actief verkeersregelen e.d. De 
overheid is wel erg goed in het eisen van ver-
gunningen bij evenementen voor nagenoeg 
alle activiteiten, waar bijna altijd verkeersrege-
laars bij nodig zijn. Tevens constateer ik daar-
bij dat er steeds vaker onbegrip/irritatie is van 
bestuurders richting verkeersregelaars, zeker 
in Zuid Limburg, waar veel wieleractiviteiten 
plaats vinden. Dat resulteert in gevaarlijke 
situaties en vraagt om een landelijke aanpak, 
teneinde meer inzicht te krijgen over de taken 
en bevoegdheden van verkeersregelaars. 

De nieuwe jassen komen goed aan bij onze 
opdrachtgevers. 

Daar , waar bij grotere evenementen, meer-
dere motards arriveren in hun nieuwe outfit, 
vallen de monden van verbazing open. 

Zeer positieve reacties volgen op deze 
verbazing. Geen enkele negatieve reactie 
is er tot dusver gehoord. 

Het geheel ziet er dan ook piekfijn uit. 

De werkgroep “facilitaire diensverlening” 
binnen onze stichting, onder leiding van 
Philip Scheffer, mag terug kijken op een 
geslaagde operatie. 

Binnen dit kader is zeker een dankwoord te 
richten aan de diverse sponsors die de 
sponsoring van 1 of soms wel meerdere 
jassen voor hun rekening hebben geno-
men. 

Natuurlijk ook een dankwoord aan de diver-
se motards die de moeite hebben genomen 
om naar een sponsor voor hun jas op zoek 
te gaan. 

Inmiddels is de nieuwe wet m.b.t. de ver-
keersregelaars afgekondigd in de Staats-
courant van 13 januari 2009, zodat de defi-
nitieve goedkeuring van de jassen een feit 
is per 1-3-2009.  

 

EMS is op dit moment de enige par-
ticuliere organisatie die met  de 
nieuwe jassen is uitgerust ! 

deze cursussen                                     
Dat de nieuwe jassen bijdragen aan 
een hogere veiligheid staat vast. Na 
het  van kracht worden van de nieuwe 
wet zal er landelijk een campagne 
gestart worden om alle weggebrui-
kers vertrouwd te maken met de nieu-
we outfit van verkeersregelaars en met hun be-
voegdheden. 

Veiligheid staat  zeker bij een motorrijder, 
maar bij een motard in het bijzonder, hoog in 
het vaandel.                                                
Het komende voorjaar zullen er een aantal 
rijvaardigheidstrainingen (VRO) plaats vin-
den. Deze trainingen  wordent verzorgd door 
twee instructeurs van de Koninklijke Mare-
chaussee en zijn toegankelijk voor alle mo-
tards.  Er volgt verslag  over het verloop van 

Let op !  In de nieuwe wet wordt 
ook nog eens benadrukt dat het 
geven van aanwijzingen door een 
verkeersregelaar vanuit of vanaf 
een voertuig niet is toegestaan. Bij 
constatering wordt strafrechtelijk 
vervolgd.                                   

Onze motards zijn van dit wetsonderdeel 
op de hoogte. 

Aan het woord is…….Eric Dijk 

Veiligheid 
In deze kolom 
komen alle 
veiligheidsas-
pecten aan 
bod. 

Eric Dijk is 44 jaar, woont te Maasbree en woont  23 
jaar samen met Lisette. Ze hebben geen kinderen, 
wel 2 honden. 

Zijn verhaal: 

Mijn hobby is al 22 jaar motorrijden. Ik volg sinds 5 
jaar elk jaar een VRO-opleiding in de Eifel of het 
Sauerland. Ik kan dit elke motorrijder aanraden want 
je gaat er door veiliger/anders rijden. Een goede 
instructeur is wel een voorwaarde. Verder houd ik van 
tennis en skiën. 

Sinds 1990 heb ik een eigen bedrijf te Maasbree. Dit 
bedrijf is gespecialiseerd in koeling en verwarming 
van motorvoertuigen, filter overdruksystemen/ stand-
verwarming en  airconditioning voor gebouwen. 

Wij zijn tevens dealer van Eco Drive rendementsver-
betering. Voor info: www.dijksradiateuren.nl   of 
www.toshiba-airco.nl .  

Er werken 10 vaste medewerkers en 5 parttimers. 

Pagina 3 

Onze nieuwe jassen. (Met dank aan onze sponsors) 


