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In dit nummer: 

Gezien de voortdurende veranderende regels m.b.t. het regelen van verkeer en de 
daaraan gekoppelde bevoegdheden en certificering voor verkeersregelaars heeft er 
toe geleid dat er in 2009 een ongewenste pas op de plaats gemaakt moest worden 
met de opleiding van nieuwe motards. Echter ook de beperkte bevoegdheden binnen 
de bestaande certificering van verkeersregelaars strookt niet met de wensen van het 
bestuur; een landelijke bevoegdheid voor al onze vrijwilligers is een must voor de toe-
komst. 

Nu er duidelijkheid schijnt te zijn gekomen in de regelgeving heeft het bestuur direct 
werk gemaakt om het totale bestand van vrijwilligers te gaan bijscholen. (zie pag.2) 

 

Nieuwe Voorzitter 

Meer dan 5 jaar is hij met een niet aflatend enthousiasme in de weer geweest voor 
“Zijn mannen” maar nu heeft “Het gezicht” van de Stichting Euro Motard Service beslo-
ten dat het tijd wordt om de voorzittershamer door te geven aan de volgende. Herman 
Noé heeft besloten om na 5 intensieve jaren meer tijd vrij te maken voor partner, ande-
re hobby’s en nieuwe uitdagingen. Met véél respect voor hetgeen onder zijn leiding is 
bereikt en met een staande ovatie nemen wij afscheid van Herman als voorzitter. Her-
man blijft gelukkig behouden voor de Stichting Euro Motard Service als motard en 
teamleider. 

Met unanieme instemming van het bestuur heeft de vice-voorzitter het stokje van Her-
man Noé per 1 juni overgenomen. Ruud Ortmans maakt al sinds een aantal jaren deel 
uit van het bestuur en is o.a. het aanspreekpunt binnen het bestuur voor de diverse 
werkgroepen en speciale projecten. Ruud 48 jaar jong, echtgenoot en vader, in het 
dagelijkse leven werkzaam als accountant bij een gerenommeerd Nederlands accoun-
tantskantoor, zal de reeds ingezette professionalisering van de Stichting blijven voort-
zetten waarbij hij, natuurlijk gesteund door de andere leden van het bestuur, zijn stem-
pel zal drukken. 

. 
 

Uitbreiding bestuur 

Philip Scheffer is door het bestuur benaderd met het verzoek om toe te treden tot het   
bestuur. Omdat Andre Gisa een dubbelfunctie had, penningmeester en secretaris,  
heeft Philip het secretariaat op zich genomen. Uiteraard blijft Philip actief in de werk-
groep “facilitair”. 

Verdere informatie staat op de website: 

www.euromotardservice.nl 



Allereerst is er gezocht naar een opleidingsinstituut dat aan de voorwaarden van het bestuur voldeed. Gekozen is 
voor Tako de Kuiper van het bureau RoadVision. De belangrijkste eisen waren dat de cursus voor iedere motard 
betaalbaar moest zijn. Binnen deze eis heeft het bestuur aanvullende voorzieningen gecreëerd om te waarborgen 
dat alle motards de financiële lasten van de opleiding kunnen dragen. Uiteindelijk moet deze bevoegdheid leiden tot 
een 5-jarige bevoegdheid voor elke vrijwilliger. Vervolgens zal RoadVision met EMS een traject volgen ter verkrijging 
van de landelijke bevoegdheid omdat na de opleiding aan de voorwaarden voor het verkrijgen van deze certificering 
wordt voldaan. 

Aktiviteiten 2010 

Pagina2                                                                                             Nieuwsbrief  juli 2010 

                                                                                                              Jaargang 2, nummer 3 

 

Opleiding nieuwe vrijwilligers 

Nu er afspraken gemaakt zijn met Road Vision is in mei/juni de eerste groep 
van 11 vrijwilligers op cursus geweest. Zeer terecht kwam hiervoor de groep 
nieuwe vrijwilligers als eerste in aanmerking omdat  ze lang op hun opleiding 
hebben moeten wachten. Opmerkelijk is wel dat, ondanks het lange wachten, 
het animo in deze groep nauwelijks is afgenomen. 

Het resultaat is dat alle 11 cursisten zijn geslaagd en dus een welkome uitbrei-
ding van het aantal vrijwilligers vormen. 

Vanaf deze plaats is een compliment en felicitatie namens betuur en mede-
motards wel op zijn plaats, Chapeau ! 

 

Crisis, welke crisis ?? Het seizoen is half voorbij en de agenda heeft al bol gestaan van 
de activiteiten. Aan grote activiteiten waren er o.a. Amstel Gold, Powerman Holland, Dol-
mans Heuvelland Classic, Open dagen Luchtmacht, Veteranendag, Tour de France te 
Rotterdam en de Jan Janssen Classic. Verder tal van kleine activiteiten, die we hier maar 
buiten beschouwing laten. De ODS Classic komt er ook weer aan. Nieuw was ook een 
opdracht van  NOC/NSF, binnengekomen via ODS en welke opdracht tot volle tevreden-
heid van de opdrachtgever is uitgevoerd. Volop werk dus voor iedereen die wil vlammen 
! 

En altijd in de natuur ! 

Hoe zit EMS in elkaar ? 
EuroMotardService heeft een platte organisatiestruc-
tuur, dus geen lange lijnen. Op die manier kan er snel 
gecommuniceerd worden terwijl toch iedereen binnen 
de organisatie zijn eigen taken en verantwoordelijkhe-
den heeft. 

De PR en algehele coördinatie blijft onder de vleugels 
van de voorzitter. Contacten met de pers, opdrachtge-
vers en andere derden lopen nooit via de vrijwilligers, 
maar uitsluitend via het bestuur, waarbij de voorzitter 
het primaire aanspreekpunt is. 

Contactinformatie kunt U vinden op onze webpagina: 
www.euromotardservice.nl 

De vrijwilligers zijn in feite onbezoldigde medewerkers 
binnen de stichting. Zij hebben in principe een arbeids-
overeenkomst, die gevormd wordt door de gedragsco-
de. Wel ontvangen zij een door de fiscus gelimiteerde 
onkostenvergoeding voor het gebruik van de motoren. 

Volgens het organigram zijn er 11 teamleiders. Recentelijk is Roger Verdonk op uitnodiging van het bestuur toege-
voegd als teamleider. Daarmee is automatisch de werkgroep communicatie binnen het teamleidersoverleg verte-
genwoordigd. Roger, veel succes ! 



Aan het woord:  Bert Meens 

Ook de werkgroep communicatie zit niet stil. De werkgroep heeft de beschikking gekregen 
over een groot aantal gebruikte porto’s. Een deel daarvan is afkomstig van overheidsinstellin-
gen, omdat deze apparaten door de invoering van C2000 overcompleet geworden waren. 

Als gevolg daarvan beschikt EMS inmiddels over een tiental mobilofoons en ruim 25 porto-
foons. Steeds meer motards kunnen met communicatiemiddelen worden uitgerust tijdens die 
evenementen, waarbij onderling contact van het grootste belang is. 

Momenteel staan er 7 kanalen (frequenties) ter beschikking, waarvan er enkele door de KN-
WU worden gebruikt en welke voor ons van belang zijn om te kunnen uitluisteren tijdens wie-
lerevenementen. Op die manier kan adequaat gereageerd worden op veranderingen tijdens 
het koersen. 

Ook de bereikbaarheid van deze middelen heeft de grootste aandacht van de werkgroep. 
Steeds wordt er gezocht naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van met name de porto’s 
te verbeteren. 

Werkgroep communicatie slaat spijkers met koppen 
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Beste  collega motards en andere nieuwsbrieflezers, 

Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om langs deze weg iets over mijzelf te mogen 

vertellen. 

Ik ben gehuwd, wij hebben geen kinderen. 

Mijn hobby’s zijn: - motorrijden op vakantie in het buitenland   

                             - motorrijden voor EMS 

                             - tennis 

                             - skiën 

                             - wandelen 

Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf onder de naam 

               Bert   Meens   Bouwservice B.V.                                

Klanten zijn bij mij aan het juiste adres voor o.a. renovatie van badkamer en toilet, maar 

ook voor tex– en verfwerkzaamheden, het leggen van laminaat, parket en tegelvloer. 

Ook maak ik terrasoverkappingen met of zonder lichtstraat en voer alle timmerwerkzaam-

heden uit. 

Samengevat: alle werkzaamheden in– en rondom het huis. Ik beschik over uitgebreide do-

cumentatie en een referentielijst met afbeeldingen van door mij uitgevoerde werkzaamhe-

den.   

Over EMS kan ik duidelijk zijn: EuroMotardService is voor mij een mooie club van vrijwillige 

motorrijders, die, gesteund door een goede organisatie en uitstraling zorg dragen voor de 

veiligheid van deelnemers en toeschouwers bij sport– en andere evenementen. 

Mijn grootste wens is het om in de toekomst nog een keer in koers deel te mogen nemen 

aan de begeleiding van nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race. Ik ben er 

in ieder geval klaar voor !                                         

  


