
 

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, afhankelijk van nieuws en behoefte 

Inderdaad, voor de tweede keer dit jaar is het tijd voor een Nieuwsbrief. 

Het  seizoen is voorbij en wat ons rest zijn nog een paar kleine evenemen-
ten. Op pagina 2 volgt een terugblik over 2009 en een vergelijking met 
2007 en 2008. 

De hele groep motards kan weer terugkijken op een vol seizoen met eve-
nementen waaraan wij ons motardhart konden ophalen.                           

Het hele jaar hebben wij onze collega Ed Bastings moeten missen a.g.v. 
ziekte en revalidatie. Ed is op de goede weg, bij de DSM/ODS Classic was 
hij aanwezig bij het rustpunt in Blegny. Niemand kan op dit moment voor-
spellen of Ed weer terugkeert op de motor, maar hij zal altijd van nut blij-
ven voor EMS bij andere zaken, zeker gezien zijn nauwe betrokkenheid.           
Ed, wij wensen je allemaal een voorspoedig herstel ! 

 

          Het wordt tijd voor Nieuwsbrief 2. 
         Waarom? Er valt genoeg te melden ! 

Landelijke bevoegdheid verkeersregelaars 

De nieuwe regelgeving m.b.t. de verkeersregelaars is op 1 maart j.l. van kracht geworden. 
Jammer genoeg zijn wij als semi-professionele EMS daarin een beetje tussen de wal en het 
schip geraakt. Het komt er in het kort op neer dat wij wel landelijk opereren, echter qua be-
voegdheid volledig gebonden blijven aan de lokale overheid.  In maart 2014 wordt een nieu-
we wet van kracht waarin e.e.a. beter geregeld moet zijn. Het verkrijgen de van de landelijke 
bevoegdheid zal echter mede een zaak worden voor de individuele motard. 
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Concreet houdt dat in dat alle motards, dus niet alleen de nieuwe stagiaires, een opleiding moeten volgen en 
examen moeten doen om de landelijke bevoegdheid te verkrijgen. Als klap op de vuurpijl komt daar boven op dat 
deze opleiding, die elke motard zelf dient te bekostigen, ook nog prijzig blijkt. Het bestuur zal zeker een rol gaan 
spelen in het zoeken naar een gepaste oplossing. Feit blijft verder dat er een periode van 5 jaar is om het certifi-
caat voor de landelijke bevoegdheid te behalen, echter,  wachten tot de laatste dag kan tot problemen leiden  in 
de opleidingscapaciteit. Daarom is spreiding van opleiding over de 5 beschikbare jaren een must. 

 

Terugblik 2009 
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Ook al is het jaar nog niet helemaal voorbij, het aantal nog uit te voeren 
activiteiten is op de vingers van 1 hand te tellen. Ted Loonen, onze plan-
ner,  heeft onderstaande cijfers verstrekt over onze inzetten: 

2007: 52 inzetten 

2008: 58 inzetten 

2009: 70 inzetten t/m oktober. 

Het gaat hier om uitgevoerde inzetten, de geannuleerde zijn buiten be-
schouwing gelaten. Inmiddels is ook de wielerkalender van de KNWU voor 
2010 bekend en die liegt er niet om. Er staan weer enkele nieuwe wieler-
criteria extra bij.  Daarbij komt nog dat de activiteiten van HZR ook steeds 
toenemen zodat wij onze borst voor 2010 weer nat mogen maken. 
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Veteranendag 2009 op het              
Malieveld in Den Haag. 

Lange dagen op Schiphol i.v.m. 
90 jaar KLM 

Nieuwe Collega’s 
Veel support mochten wij dit seizoen reeds ondervinden van een aantal nieuwe 
collega’s. Helaas hebben deze mannen door het uitblijven van definitieve wetgeving 
nog geen opleiding gehad omdat er gewoon geen duidelijkheid bestaat. 

Met de opleidingen die er in de komende periode zullen komen, gaan onze stagiai-
res in gelijke tred mee met de bestaande motards  naar het certificaat  voor de lan-
delijke bevoegdheid. 

Het is dan voor hen ook zaak om gewoon door te gaan met de huidige aanvulling 
en zo snel mogelijk van een opleidingsmogelijkheid gebruik te maken. Van onze 
voorzitter vernamen wij dat er inmiddels alweer zo’n 50 mensen op de wachtlijst 
staan, maar onze  aandacht gaat primair uit naar onze huidige stagiaires, die hun 
plaats binnen de groep zeker verdienen. CHAPEAU ! 

Veel stagiaires bij allerlei  
evenementen .                             

Mannen bedankt ! 
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Afgelopen jaar heeft Ted Loonen veel moeite moeten doen om 3 zaterdagen te vullen  met deelnemers aan de RVT. Achteraf 
zijn veel motards  gaan inzien dat zo’n cursus veel nut heeft. Bovendien is het een leuke dag en ook voor de prijs hoef je het 
niet te laten.  Ook de verzekeringsperikelen spelen in 2010 niet meer mee omdat alle motards intussen weten waar ze 
met hun verzekering aan toe zijn. 

Ook in 2010 zullen er weer RVT’s  plaats vinden, hetzij beperkter van opzet als in 2009. Onder het motto van, wie het 
eerst komt….. zullen hooguit 2 zaterdagen aangevraagd worden bij het ons zo bekende duo van de Marechaussee. De 

motards die vorig jaar niet hebben deelgenomen zullen het eerst worden benaderd omdat het bestuur veel waarde 
hecht aan een brede groep goed getrainde motorrijders. Dat wil per definitie niet zeggen dat een motard, die geen RVT 
gevolgd heeft een slechte motorrijder zou zijn ! Aanvang 2010 zullen de contacten gelegd worden en zal via een email 
opgeroepen worden om in te schrijven. 

Aan het woord: Roger Verdonk 
Dag allemaal, 
Voor diegene die mij nog niet kennen zal ik mijzelf even voorstellen. 
Mijn naam is Roger Verdonk, 41 jaar, en in 1992 ben ik na 8 jaar verkering 
in het huwelijksbootje gestapt met Marisa. Samen hebben wij twee doch-
ters, Gina 14 jaar en Alessia 9 jaar, waar we natuurlijk de handen aan vol 
hebben. Het toeval wil dat ondanks het leeftijdsverschil van 5 jaar, ze bei-
den op 17 december geboren zijn. Leuk he!Wonen doen we in Mussche-
mig/Heerlen aan de Diamantstraat 8, alwaar wij in 1989 een oud mijnwer-
kershuis gekocht hebben. Na 1 jaar hard werken was het huis geheel ver-
bouwd en zijn we erin gaan wonen. 
Vanaf mijn 16e tot mijn 24e jaar heb ik als automonteur bij een VW-Audi 
garage gewerkt. Daarna heb ik 3 jaar als beroepschauffeur aan de weg 
getimmerd. 
Vanaf mei 1994 heb ik het geluk gehad dat ik bij de brandweer werd aan-
genomen en dus, wat mij betreft, de baan van mijn leven kreeg. Na 6 jaren 

van hard werken en studeren ben ik in 2000 aangesteld als bevelvoerder in de uitrukdienst. 
Mijn dagelijks werk bestaat, naast het uitrukken voor alle voorkomende zaken, uit werkzaamheden op 
de kazerne in Brunssum waar ik belast ben met de planning en uitvoering van het onderhoud aan het 
brandweermaterieel van het district Parkstad. Voor mij is de brandweer ook altijd een soort hobby ge-
weest, waar ik heel wat vrije uren aan besteed heb. Daarnaast heeft het repareren van auto`s me nooit 
losgelaten. 
 
Toch is het natuurlijk belangrijk om er naast je werk ook een `echte` hobby bij te hebben. Nou deze heb 
ik dus gevonden bij de EMS. In de periode dat Herman het voorzitterschap overgenomen heeft ben ik 

er bij gekomen. Ik had ondertussen al van enkele brandweer collega`s diverse verhalen gehoord over wat het motard zijn 
zoal inhield, en was dus apetrots dat ik er nu ook bij hoorde.Met name voor de EMS ben ik vrij snel op een BMW overge-
stapt. Deze R1100RT heb ik met best veel plezier gereden. Echter in mei j.l. ben ik overgestapt op een K1200GT en moet 
zeggen dat ik nu pas echt tevreden ben over mijn motor. 
De afgelopen jaren hebben we met de EMS heel wat stappen vooruit gedaan. Als je kijkt hoe we er wat jassen en helmen 
betreft voorstaan, het aantal inzetten, de verbindingen en het aantal motards, dan doen we het toch niet echt slecht. 
De afgelopen 2 jaren ben ik bij de EMS actief bezig binnen de werkgroep verbindingen. Door deze werkgroep zijn heel wat 
uurtjes geïnvesteerd in het regelen en bouwen van de verbindingsmiddelen. Hierdoor hebben we in 2009 eindelijk, en met 
succes, gebruik kunnen maken van de verbindingsmiddelen. 
Ook het volgend jaar willen we natuurlijk weer stappen vooruit zetten, en gaan we ons best doen om de verbindingen nog 
beter en professioneler te maken met tevens een uitbreiding van het aantal. 
En zoals je kunt zien hebben we nu zelfs een servicewagen voor de verbindingen. Super toch! 
Al met al denk ik dat we met z`n allen mogen terugkijken op een prachtig seizoen 2009 en hopelijk een nog beter seizoen 
in 2010. 
 
See you soon., Roger 
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