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In dit nummer: 

Het seizoen 2011 is alweer begonnen, maar voordat ik daar iets over wil zeggen wil ik graag 

met u nog even terugkijken naar 2010. Dat jaar mag zeker de boeken in gaan als een onbe-

twiste mijlpaal voor EMS. De seizoenstart van 2010 kenmerkte zich door winterse omstandig-

heden waardoor het niet altijd mogelijk was om onze inzetten per motor uit te voeren. Door 

onze ingebakken flexibiliteit hebben wij die opdrachten toch succesvol uitgevoerd. In 2010 

heeft EMS in totaal aan 66 evenementen zijn bijdrage mogen leveren. Daaronder waren enke-

le nieuwe evenementen van formaat zoals de Ride for the Roses in Venlo, de Raboronde in 

Heerlen en de Jan Janssen Classic in Wageningen. Bij de Ride for the Roses heeft EMS suc-

cesvol een combinatie mogen vormen met enkele zusterorganisaties. Een samenwerking die 

bij iedereen in de smaak gevallen is. Belangrijkste drijfveer voor EMS daarbij was het goede 

doel waar onze bijdrage voor gevraagd werd. Iets dat trouwens ook geldt voor de Cars for 

Kids. Ook mocht EMS enkele nieuwe wielerwedstrijden in onze eigen regio begeleiden en we-

derom het vertrouwen genieten van vele organisaties waar we al langer mee samenwerken.  

Ook niet onbelangrijk zijn de veranderingen op het bestuurlijke vlak voor EMS. In onze nieuws-

brief van 3 juli 2010 schreven we al dat Herman Noé de voorzittershamer aan ondergetekende 

had overgedragen. Een opdracht die ondanks een drukke baan en een studie graag met en-

thousiasme aanvaard is. 

Waarom vraagt u zich af? 

Omdat EMS gevormd 

wordt door een groep fijne 

mensen die een gemeen-

schappelijk doel hebben. 

Hier wil ik me graag als 

voorzitter voor inzetten. 

Daarnaast zijn in 2010 

Philip Scheffer en Paul 

Waltmans als nieuwe bestuursleden toegetreden. Philip vervult de functie van secretaris en 

Paul heeft zich toegelegd op het materiaalbeheer. 

Het bestuur heeft in 2010 ook het uitvoeren van een reeds eerder genomen besluit opgepakt. 

Sedert de gewijzigde regelgeving voor verkeersregelaars in 2009 zag EMS zich namelijk ge-

confronteerd met enkele ongewenste neveneffecten van die regeling. Het merendeel daarvan 

kon alleen weggenomen worden door iedereen op te leiden tot beroepsverkeersregelaar. De 

onduidelijkheid die hier echter over bestond zowel bij EMS als bij de overheidsinstanties was 

er de oorzaak van dat het zo lang duurde voordat we aan de slag konden. Begin 2010 hebben 

we uiteindelijk in het bedrijf RoadVision van Tako de Kuiper een partner gevonden die voor 

ons die opleiding kon verzorgen. Dit resulteerde in juni in de eerste groep van 11 beroepsver-

keersregelaars. Maar hiermee waren we er nog niet. De volgende stap was om EMS erkend te 

krijgen als landelijke organisatie. Philip en Andre bogen zich hier met enthousiasme over en 

medio augustus kwam eindelijk het verlossende woord. EMS was landelijk erkend en de eer-

ste groep ontving hun aanstellingspasje tijdens een bijeenkomst op 24 september. Nu was het 

de beurt aan de rest van onze 65 vrijwilligers. Philip en Andre gingen weer druk aan de slag 

met de planning met als doel om iedereen vóór het nieuwe seizoen klaar te stomen als be-

roepsverkeersregelaar. En het is ze gelukt. 

                                                                                        Vervolg op pagina 2 



Pagina2                                                                                             Nieuwsbrief  maart 2011 

                                                                                                              Jaargang 3, nummer 4 

 

                                                                                   Vervolg van pagina 1 

In de loop van 2010 hebben ook een aantal vrijwilligers veelal door tijdgebrek hun activiteiten voor EMS beëindigd. Ik wil hier op 

deze plaats nogmaals van de gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken voor hun inzet voor EMS in de afgelopen jaren. 

Voor het bestuur was het echter zaak om ook in 2011 weer voldoende mankracht beschikbaar te hebben. Na een informatiebij-

eenkomst mocht EMS 13 nieuwe vrijwilligers begroeten. Inmiddels zijn ook deze opgeleid als verkeersregelaar en in het vroege 

voorjaar van 2011 zullen ze de kneepjes van het motardvak aangeleerd krijgen tijdens evenementen en trainingen. 

Enkele van onze motards kwamen in 2010 voor langere of kortere tijd in de ziekenboeg terecht of zitten daar nog in. Namens het 

bestuur en alle collega-motards wil ik hen langs deze weg heel veel beterschap toewensen.  

Als voorzitter wil ik deze terugblik afsluiten met een hartelijk woord van dank voor het in ons gestelde vertrouwen en aan al onze 

motards, commissie- en bestuursleden voor hun getoonde inzet. 

Dan nog kort iets over het seizoen 2011. Dat is inmiddels alweer van start gegaan met enkele  evenementen. De kalender begint  

ook goed vol te lopen. Oude en nieuwe relaties weten EMS  te vinden. Het bestuur hoopt dat we met onze beroepsverkeersrege-

laars in 2011 opnieuw mogen meewerken aan het slagen van vele evenementen. Onder het motto “ EMS regelt het ” is EMS er 

in ieder geval klaar voor. 

 

Ruud Ortmans 

Voorzitter Stichting Euro Motard Service 

Met veel genoegen hebben zo’ n  25 motards deelgenomen aan de begeleiding van 

de Ride For The Roses 2010. Samen met onder andere  collega-motards van het 

M.B.T. uit Zoetermeer en de StichtingMotardStein werd dit massale karwei geklaard. 

Na afloop is uitdrukkelijk naar voren gekomen dat we graag weer onze medewerking 

belangeloos willen verlenen in 2011. 

 

En dat kan ! Op 4 september 2011 zal de  Ride For The Roses plaats vinden in Aals-

meer. Motards kunnen nog inschrijven via de website, op dit moment   zijn er reeds 

31 inschrijvingen. In de voorlopige planning moet rekening gehouden worden met 1 

dag van te voren vertrekken en een overnachting ter plaatse. 

Ride for the Roses 2011 

Vooruitblik 2011 
De eerste opdrachten in 2011 zijn al weer uitgevoerd. Op dit moment volgen de carnavalsoptochten en aansluitend zal het wieler-

seizoen 2011 van start gaan. Voor die tijd zullen de nieuwe motards nog bijgeschoold worden inzake hun kennis en inzicht bij 

inzetten tijdens wielerevenementen met wedstrijdkarakter. Tijdens  een aantal trainingen 

van TWC Maaslandster op Megaland in Landgraaf zal EMS aanwezig zijn om mee te 

trainen en op die manier inzicht en kennis te verschaffen aan een aantal motards over 

het verloop van een wielerevenement. 

 

In de afgelopen jaarvergadering van  18 februari 2011 is door het bestuur benadrukt dat 

de kernactiviteit van EMS nog altijd bestaat uit de begeleiding van wielerevenementen, 

waardoor de dienstverlening op het statische vlak meer en meer beperkt zal worden . Alleen opdrachtgevers met een divers aan-

bod van werk zullen tegemoet gekomen worden als het om statisch werk gaat. Opdrachtgevers met uitsluitend statisch werk zul-

len meer en meer hun ondersteuning moeten betrekken van organisaties op het gebied van statische verkeersregeling. Het mag 

duidelijk zijn dat een en ander te maken heeft met de voorkeur van de meeste motards om hun werkzaamheden vanaf en met de 

motor uit te kunnen voeren omdat motorrijden nu eenmaal de passie is van iedere motard. 



NIEUWE SPONSOREN 

Inmiddels zijn de laatste twee cursussen van opleider Taco de Kuiper van RoadVision voor de opleiding tot beroepsverkeersre-
gelaar afgerond. Beide examens, welke op 23– en 24 februari werden gehouden, zijn met een 100 % resultaat afgerond. Het 
bestuur is zeer ingenomen met de motivatie van de deelnemers en het feit dat de 
pool vrijwilligers nu beschikt over 49 volledig gecertificeerde verkeersregelaars. Een 
goede start van het nieuwe seizoen ! 

Behalve een compliment voor de motivatie van de deelnemers is zeker ook een 
compliment aan Taco de Kuiper op zijn plaats, welke alle cursussen voor zijn reke-
ning heeft genomen en de cursisten constant en op indringende wijze op hun taken, 
rechten en plichten als beroepsverkeersregelaar heeft gewezen. 

Om uiteenlopende redenen hebben nog niet alle vrijwilligers de cursus kunnen vol-
gen. Omdat het nieuwe seizoen voor de deur staat is besloten om pas in het najaar 
een cursus te organiseren om op die manier iedereen in de gelegenheid te stellen 
om volledig gecertificeerd het verkeer te kunnen regelen. Daarmee zal een einde 
komen aan het tijdperk waarbij voor ieder evenement een aanstelling moest worden aangevraagd bij de burgemeester van de 
betrokken plaats.  

(Her)scholing tot beroepsverkeersregelaar 
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EMS is verheugd te mogen melden in 2010 een aantal nieuwe sponsoren aan zich te hebben kunnen binden voor een aantal 

jaren: 

 Abelea Administratie en Advies uit Geleen 

 Total Taxi Concept uit Uden 

 Rima Motoren uit Haelen 

 Brouwers Starwash uit Heerlen 

 SAL Verzuim b.v. uit Schinnen 

 Quispel Motoren uit Ospel 


