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Rider instinct
Motorrijders wereldwijd wachtten er al jaren op, maar nu is hij helemaal klaar om de wegen 
te temmen ! Met de introductie van de 752S markeert Benelli de terugkeer in het segment 
van de “medium-large” naked bikes. De 752S is een compacte en dynamische motor� ets, 
ontworpen om aan elke verwachting te voldoen.

Rijklaarprijs: € 7.999,-

NU!  leverbaar bij jouw Benelli dealer: 
MotoPort Amsterdam - Brabant Motors Grave  - Langenberg Motors  Coevorden 

- Leusinks Motoren Dronten - MotoPort Hippolytushoef - MVM Motoren De Meernbenelli-motoren.nl
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Dit nummer staat bomvol geluid. Dat be-

gint al in Van de voorzitter, waarin Gerwin 

Batten toelicht hoe de MAG strijdt voor 

het behoud van open wegen. Hij roept je 

natuurlijk ook op onze petitie Stop weg-

afsluitingen voor motorrijders te tekenen. 

Doen. Neem dan meteen zijn andere 

adviezen ter harte. Die wegen openhou-

den moeten we met z’n allen doen.

In zo’n geluidsspecial hoort natuurlijk 

een bezoek aan een uitlaatfabrikant. 

We gingen langs bij Bos Exhausts, waar we onder meer spraken over 

hun visie op het probleem. Vijf andere artikelen sluiten naadloos op 

het Bos-verhaal aan. In Mag het wat zachter? vertelt Bianca van der 

Beek over haar zoektocht naar een stillere uitlaat, aangevuld door drie 

experts die je kunnen helpen om je geluid een tandje extra te dempen. 

Kies je de tegenovergestelde route, dan lees je op bladzijde 18 wat dat 

kan kosten.

Paul Broer, verkeersbaas van de politie, laat in het derde artikel weten 

hoe er vanuit zijn organisatie gedacht wordt over handhaving, en 

wat daarbij de mogelijkheden en – helaas ook – de onmogelijkheden 

zijn. Het vierde verhaal biedt je een inhoudelijk verweer tegen lieden 

die heel zachtjes schreeuwen dat ‘3 dB extra twee keer zo veel lawaai 

betekent.’ Inderdaad: ze hebben geen gelijk. Laatste artikel in de reeks 

gaat over zelfhandhavende wegen en waarom die wegen vaak niet aan 

die term voldoen.

Met al dit aanbod, aangevuld met een artikel over rijden met pijn, 

een interview met de Jennifer achter Jennifer!! en de gebruikelijke 

GWS-meldingen, was er voor een ‘gewone’ Jennifer!! even geen plaats. 

Samen met andere kopij schoven we dat door naar MAGazine 170, dat 

begin december op je deurmat valt. Tot dan!

Hugo Pinksterboer

redactie@motorrijdersactiegroep.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 OKTOBER
De oorspronkelijk voor 28 maart geplande algemene ledenvergadering 

ging door corona niet door. Een live-vergadering is nog altijd niet 

mogelijk. We doen het dus online, op zondag 18 oktober van 10.00 tot 

12.00 uur. Wil je de vergadering bijwonen, hou dan onze nieuwsbrief 

en de website in de gaten voor aanvullende informatie en de agenda. 
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Nooit meer smeren

Hij werd in eerste instantie door cardanspecialist BMW gepresenteerd, maar vanaf januari is hij er ook 

voor andere motoren: de compleet onderhoudsvrije Regina High Performance Endurance (HPE) Z-ring 

ketting. Het grote verschil met gewone kettingen met permanente inwendige smering is dat deze HPE 

ook extra smering tussen ketting en tandwiel overbodig maakt. De truc? Een vrijwel wrijvingsloze  

en onverslijtbare industrieel-diamantcoating (ta-C). Het resultaat? Minimale slijtage, minder werk, 

minder onderhouds- en vervangingskosten en geen kettingvet meer op je achterwiel en in het milieu.
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Actieve cruisecontrol
Naast hun onderhoudsvrije ketting introduceerde BMW deze zomer ook de eerste adaptieve cruis-

econtrol voor motorrijders. Met die ACC voorkom je dat je in drukker verkeer steeds je snelheid aan 

die van je voorganger moet aanpassen, wat ook de kans op aanrijdingen verkleint. Ander veiligheid-

sitem: BMW vroeg patent aan op een nog verder te ontwikkelen kreukelzone voor motorfietsen. Het 

idee is eenvoudig: het systeem voorkomt dat je wiel bij een frontale aanrijding omklapt, wat normaal 

gesproken wél gebeurt. Dat scheelt mogelijk cruciale centimeters. 

Help!
Help Connect van Bosch is een noodoproep- 

systeem dat bij een ongeval automatisch de 

hulptroepen inschakelt. Het systeem werkt 

alleen als je motor al een Bosch traagheids-

sensor aan boord heeft. Deze IMU (inertial 

measurement unit) meet voortdurend 

je acceleratie en de hoeksnelheid van je 

motor. Op basis van die gegevens kan het 

systeem ook een ongeval detecteren. De 

service is op dit moment uitsluitend voor 

Duitse motorrijders beschikbaar, maar daar 

komt vast nog verandering in.
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Help: 
zo kan 
het ook!
Om bij een ongeval automatisch alarm 

te slaan heb je geen aparte elektronica 

nodig, stelt Liberty Rider. Een smart- 

phone is voldoende, stelt het Franse 

bedrijf. De gelijknamige gratis app 

detecteert de aanvang van je rit, stuurt 

bij vertrek en aankomst desgewenst een 

sms’je naar huis, werkt als routeplanner 

(met kronkelopties), biedt motoroutes, 

waarschuwt je als je met te hoge snel-

heid op een te scherpe bocht afdendert 

en slaat alarm als je onderuit gaat. Voor 

die laatste service betaal je na een gratis 

proefperiode 3,99 euro per maand. Doel 

van Liberty Rider is om die kosten door 

je verzekeraar te laten dekken. Twee 

Vlaamse maatschappijen bieden je het 

eerste jaar al gratis aan. De app spreekt 

ook Nederlands.

Speakerfiets
De Emula is de eerste elektrische motor die met een serie speakers het 

geluid van een verbrandingsmotor produceert, inclusief de klappen uit  

je uitlaat, mechanische geluiden en je luchtinlaat. Ook een (niet aan-

wezige) versnellingsbak wordt geëmuleerd, inclusief (wel aanwezige) 

pook. Het aantal versnellingen varieert met het motortype dat je kiest. 

Het prototype biedt de keuze uit een 600 cc viercilinder, een 800 cc twin 

en een tweetakt 250’je. Wisselen? Druk op de knop. Andere motortypes? 

Kwestie van downloaden. Een bass-shaker zorgt voor de bij het motortype 

passende trillingen. Hij is er nog niet. Maar het kan al wel.

Samen met een Zweedse startup ontwikkelt Michelin een technologie 

waarmee uit versleten en afgekeurde banden onder meer staal en gas 

terug te winnen is. Als je je bedenkt dat er per jaar 1 miljard banden 

weggegooid wordt, kan het bedrijf daarmee een belangrijke bijdrage 

leveren. En dat motorbanden niet meer dan 1% van die stapel 

uitmaken? Alle beetjes helpen. 

Groene banden
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Anticondenslens
Is er voor jouw vizier geen passende Pinlock leverbaar of is hij daar 

niet op voorbereid? Dan levert Fogcity een zogenaamde ‘plaklens’ die 

je eenvoudig aan de binnenkant van je vizier kleeft. De Fogcity Easy is 

er in small en medium-maten voor integraalhelmen; voor allroad-

helmen gebruik je de Enduro en voor een jethelm de open-facevariant. 

Je koopt er eentje voor 22,50 euro bij de beter gesorteerde dealer. 

Fogcity is onderdeel van Pinlock.

STOP 
wegafsluitingen!

De MAG maakt zich al jaren sterk tegen wegafsluitingen voor motor- 

rijders. Dit jaar zijn we er harder mee bezig dan ooit: in de corona-stille 

maanden vielen we extra op en nam het aantal klachten duidelijk toe. 

Zoals voorzitter Gerwin Batten op bladzijde 9 al stelt moeten we daarbij 

de hand in eigen boezem steken, maar moeten we beslist ook de politiek 

laten weten dat wegafsluitingen geen optie zijn. Teken daarom onze 

petitie Stop wegafsluitingen voor motorrijders: tinyurl.com/stop-afslui-

tingen.

Warm de winter in
Kou is niet goed voor je reactievermogen, zoals je weet. Met de Centre- 

jas van Macna zit je dus wel snor. Het verwarmingsniveau van deze 

uniseks onderjas (179 euro) kun je op vier niveaus instellen met een knop 

op de borst of via de bijbehorende app. Voeding is onder meer mogelijk 

via je eigen 12-voltaansluiting of los leverbare accu’s. Gelijk met de jas 

komen ook een onderbroek, sokken en handschoenen op de markt, naar 

verwachting in oktober. Een vanuit een usb-powerbank te verwarmen 

col, de Hot Collar (69,95 euro), 

werd al eerder 

geïntroduceerd.
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Kijk voor meer info en verkooppunten op www.ecomaxx.nl

Altijd starten en schoon rijden

Na een lange periode stilstand komen 
startproblemen vaak voor. Meestal omdat er 
nog verouderde benzine in de tank en het 
brandstofsysteem zit. Ecomaxx biedt hiervoor 
dé oplossing: ultraschone, jarenlang houd-
bare benzine voor alle motorfietsen. De motor 
start altijd, zelfs na een lange winterstop.

STRAKS PROBLEEMLOOS STARTEN?
TANK VOOR STALLING AF MET SCHONE, 
HOUDBARE ECOMAXX BENZINE.

E10 

PROBLEMEN? 

ECOMAXX BIEDT DE  

OPLOSSING.

VG20203017 - Ecomaxx - Advertentie A4.indd   1VG20203017 - Ecomaxx - Advertentie A4.indd   1 11-03-2020   15:1511-03-2020   15:15



Koop de GSX-S750A MotoGP Edition voor € 9.499,- en upgrade hem 
nu met het Street Xtreme-pakket en opvallende MotoGP-striping:

Yoshimura EEC-uitlaat Carbon, korte kentekenplaathouder,
LED richtingaanwijzers, Frame slider set en GP-striping.  
Normaal € 1.439,- nu voor slechts € 1.099,-.

Nu ook beschikbaar in de kleuren: Mat Zwart (YKV), Rood (AGT)
en Wit (YWW). Meer informatie? Ga naar de Suzuki-dealer of
www.suzuki.nl/motoren

WIL JE HET ULTIEME

RACEGEVOEL
ERVAREN?

NU MET RUIM 

€ 300,-
VOORDEEL



MAGAZINE 169  |  SEPTEMBER 2020 9

VAN DE VOORZITTER 

Een kleine miljoen mensen hebben last van het geluid 

van wegverkeer. Op hun lijstjes nemen motorfietsen  

een onaangenaam hoge plaats in. De klagers zijn allang  

niet meer die handvol beruchte azijnpissers. Ook motor- 

rijders klagen. Ook de motorpers neemt stelling.  

In MotoPlus gaf hoofdredacteur Eric Bulsink duidelijk 

aan dat we de hand in eigen boezem moeten steken en 

aan zelfregulering moeten doen. Doen we dat niet, dan 

zijn wegafsluitingen het gevolg, stelt hij. In Promotor en 

Moto73 richt Jan Kruithof het woord onomwonden tot  

de motorrijders die knetterend, jankend, ploffend,  

daverend, huilend of krijsend voorbijkomen: “Kap er  

nou toch ‘s mee, man! Geloof me, op jouw herrie zit  

echt helemaal niemand te wachten.”

Inmiddels sloten tientallen bewonersgroepen zich aan 

bij de NEFOM, een organisatie die actie onderneemt op 

omgevingsgeluid door motorvoertuigen. Het afsluiten 

van wegen staat niet boven aan hun lijst, want men weet 

dat er voldoende motorrijders zijn die geen overlast 

veroorzaken. Maar de overlast moet wel stoppen. Wordt 

het niet binnen afzienbare tijd een heel stuk stiller, dan 

kunnen we je de gevolgen al wel voorspellen. 

Er moet dus iets gebeuren. De MAG pakt dat vanzelfspre-

kend op. Om te beginnen gaan we Den Haag aanspreken 

op het uitblijven van maatregelen om overlast te voor- 

komen. Wat er moet gebeuren? 30- en 60-kilometer- 

wegen moeten daadwerkelijk zo ingericht worden dat 

ze niet tot hogere snelheden uitnodigen (Engineering). Er 

moeten effectieve campagnes komen om motorrijders 

bewust te maken van de overlast die ze kunnen veroor-

zaken (Education). Er moet gehandhaafd worden op plaat-

sen waar die eerste twee niet of niet voldoende werken 

(Enforcement). We maken die overheid ook duidelijk dat 

het om financiële, technische of andere redenen uitblij-

ven van maatregelen op deze drie punten (de drie E’s) 

niet mag leiden tot de vierde E, die de MAG zelf toevoeg-

de: Entry denial. Dan zijn wij de dupe van het falen van 

de overheid én van de kleine groep motorrijders die het 

verpest voor de rest.

Om ons gesprek in Den Haag kracht bij te zetten hebben 

we een petitie online staan. Onderteken Stop wegafslui-

tingen voor motorrijders op petities.nl of via onze site of 

facebookpagina. En doe alsjeblieft met ons mee in onze 

strijd voor die open wegen. Hoe? Geef geen gas voor rood, 

ga van het gas af als je bewoning, mensen of dieren  

nadert, bewaar vol gas de bocht uit voor het circuit, 

vervang je loud pipes door goedgekeurde uitlaten, zet 

je dB-killer er weer in en spreek motormaten aan die er 

anders over denken. Wat we niet doen, is een protestrit 

organiseren. Waarom niet? Omdat een protestrit met 

duizenden motoren precies laat zien waar alle klagers 

last van hebben, en diezelfde klagers daar eenvoudig 

hun voordeel mee kunnen doen. Verder gaan we vol voor 

onze vrijheid. Kan ik ook op jullie rekenen?

Gerwin Batten

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl
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Om meer van dat motorgeluid te 

begrijpen, kun je niet zonder  

basiskennis over dempers. Bij uit-

laatspecialist Bos Exhausts doe je die 

kennis eenvoudig op. Aan geheimen 

doet de firma niet en elk onderdeel van 

het productieproces mag gefotografeerd 

worden, tot en met de ontwerptekenin-

gen aan toe. Veel dempers, ook bij Bos, 

bestaan in grote lijnen uit maar een 

handvol onderdelen. Een stalen buis 

met gaatjes (foto 1) wordt ingepakt in 

dempingswol (2) en in een buitenman-

tel geschoven (3). Die geperforeerde buis 

houdt de dempingswol op zijn plaats. 

Achter in de demper wordt een dB-killer 

(4) geplaatst. Op de openingsfoto zie je 

die dB-killer – het buisje in het midden 

– duidelijk zitten. Een eindkap sluit de 

demper af. 

Uniek in Nederland
Bos Exhausts is nog zo'n ouderwets 

familiebedrijf dat – bijna – alles in 

eigen huis doet. Dat maakt ze uniek, 

in de Nederlandse uitlaatwereld. De 

meeste onderdelen van de dempers 

die ze maken, komen als vlakke platen 

de fabriek binnen. Daar worden ze 

gebogen tot mantels (de buitenkant 

van de demper), geperst in de vorm van 

eindkappen, gesneden en geboord tot 

ophanglippen, gelast tot dB-killers – en-

zovoort. Grote buigbanken vormen de 

aangeleverde pijpen tot uitlaatbochten 

en linkpijpen.

In een MAGazine met veel 

aandacht voor geluid mag 

een bezoek aan een uit-

laatfabrikant natuurlijk niet 

ontbreken. We gingen langs 

bij Bos Exhausts in Steen-

bergen, Noord-Brabant

Hugo Pinksterboer, Foto’s: Bos Exhausts, MAG

René Peters: “Bezig met oplossingen...”

BOS EXHAUSTS
Inzicht in uitlaten

Ron Bos: “Mensen willen zich onderscheiden.”
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Op de brug
Een nieuwe motorfiets waar Bos voor 

wil gaan leveren, komt bij de firma op 

de brug te staan. "We kijken dan als 

eerste welke van onze dempers het 

best op die motor past. Daarbij gaat het 

vooral om design en motorinhoud," 

vertelt constructeur René Peters. "Heb-

ben we die keuze bepaald, dan gaan 

we de linkpijp pas maken." Deze pijp 

'linkt' de demper aan de uitlaat en of 

de tussendemper.

Vermogen en geluid
Een nieuwe demper met bijbehorende 

linkpijp komt pas in de catalogus als 

de nodige keuringen achter de rug zijn. 

"Het vermogen van de motor mag met 

een vervangingsdemper niet meer 

dan 5% hoger of lager worden, en de 

geluidsproductie mag niet toenemen." 

Ook op andere punten moet de demper 

met het origineel overeenkomen. "Als 

bijvoorbeeld de tegendruk van onze 

demper te hoog is, klopt de afstelling 

van de motor niet meer en wijken ook 

de emissiewaarden af."

Uitstraling
Dat roept natuurlijk de vraag op waar-

om mensen dan nog een vervangings-

demper willen. Daar weet directeur 

Ron Bos het antwoord wel op: "Vroeger 

ging het echt om het vervangen van de 

originele uitlaten, die op een gegeven 

moment doorroestten. Dat is voorbij. 

Het gaat nu vooral om de looks en de 

uitstraling van je motor. Mensen willen 

zich onderscheiden. Automobilisten 

kopen andere velgen. Motorrijders 

kopen een andere uitlaat. Veel meer 

vermogen mag niet meer, meer geluid 

ook niet."

Stiller
Ook bij Bos Exhausts merken ze dat de 

vraag naar stillere uitlaten toeneemt. 

Met de seriematige productie van het 

bedrijf hebben ze daar geen pasklaar 

antwoord op, hoewel hun dempers 

vaak al wat stiller zijn dan de origi-

nele fabrieksuitlaten. "Met alleen de 

einddemper, zoals wij die maken, heb 

je maar beperkt invloed op de hoeveel-

heid geproduceerde decibellen," vertelt 

Ron. "Dunnere pijpen dempen beter, 

maar geven een sissend of fluitend 

geluid waar niemand blij van wordt. 

Als je de demper helemaal vol met wol 

stopt, kan je motor niet meer ademen 

en loopt hij dus niet meer. Dan kun je 

nog denken aan een veel grotere dem-

per, maar daar wil – terecht – niemand 

aan. De eenvoudigste oplossing, als je 

stiller wil? Minder hard optrekken en 

eerder schakelen. Echt. Mensen storen 

zich aan excessen, en daar hebben alle 

andere motorrijders dan last van."  

Oplossingen
Dat neemt niet weg dat Bos bezig is 

met oplossingen. "Dan denken we 

bijvoorbeeld aan hoe we in de linkpijp 

nog meer snelheid uit de verbrande 

gassen kunnen halen. Het traject daar-

vóór, met de katalysator, laten we met 

rust. Dat is ons vakgebied niet", stelt 

René. Een andere mogelijkheid zou zijn 

1. Stalen buis met gaatjes.

3. In de buitenmantel geschoven.

2. Ingepakt in dempingswol.

4. dB-killers of dB-eaters.
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om per motor een heel nieuwe uitlaat 

te ontwikkelen. "Onze kracht is dat we 

met een beperkt aantal dempers voor 

heel veel motoren een oplossing heb-

ben. Om voor een motor een compleet 

uitlaatsysteem op maat te maken, 

moet de fabrikant het complete DNA 

van het blok afstaan, en dat doen ze 

natuurlijk niet. Los daarvan, kom je 

met zulke uitlaten in een heel andere 

prijsklasse terecht." Voor individuele 

motoren kan maatwerk wel, natuurlijk. 

"Dan verwijzen we je bijvoorbeeld naar 

uitlaatspecialisten Pajic R&D (zie blad-

zijde 20; red) of GD Exhaust Performan-

ce, die ook met onze dempers werken." 

dB-eaters
Samen met de vraag naar stillere 

uitlaten neemt ook de vraag naar losse 

dB-killers toe voor oudere uitlaten 

toe. "We hebben daar nog kisten vol 

van," meldt Ron, die het zelf liever over 

dB-eaters heeft. "Steeds meer motor-

rijders voelen zich verantwoordelijk 

voor het geluid dat ze maken, en ze 

zijn – terecht – bang voor controles, 

waar steeds meer op aangedrongen 

wordt. Heb je een oudere motor waar-

van die dB-eaters verdwenen zijn, dan 

kun je bij ons voor nieuwe terecht." Bij 

nieuwere uitlaten, vanaf Euro 4, zijn 

dB-killers niet meer uitneembaar. 

Wol weg
De in veel uitlaten gebruikte dem-

pingswol heeft niet het eeuwige leven. 

Je bougies laten brandbaar mengsel 

ontbranden. Die explosies zorgen voor 

hevige pulsaties in het uitlaatsysteem, 

en die zorgen er op hun beurt voor dat 

er steeds dempingswolvezels wegge-

blazen worden. Bos gaat dat verschijn-

sel grotendeels tegen door staalwol 

om de geperforeerde binnenbuis te 

wikkelen (zie foto 2). René: "Als de 

dempingswol verdwenen is, gaat je uit-

laat duidelijk holler en harder klinken. 

Dan kunnen wij hem voor je navullen." 

Bij de meeste fabrieksdempers is daar 

geen sprake van: dat zijn zogenaamde 

reflectiedempers, waar geen dempings-

wol aan te pas komt. 

Superlicht
Heb je een demper met een carbon 

buitenmantel waar kleine verkleurin-

gen op ontstaan of waar het materiaal 

loslaat (delamineren), dan zijn er op 

die plekken kanaaltjes in de dem-

pingswol ontstaan. "Dat is een van de 

redenen waarom wij geen carbon meer 

gebruiken. Het is kwetsbaar en duur 

in aanschaf, en omdat we die buiten-

mantels moeten inkopen hebben we 

de kwaliteit niet zelf in de hand. Onze 

zwarte dempers hebben nu een gecoa-

te rvs-mantel. Dat verkleurt niet, het 

krast niet, het is temperatuurvast en 

nog goedkoper ook," meldt Ron. Daar-

naast werkt Bos graag met titanium, 

vult René aan: "Dat is net als carbon 

superlicht, het ziet er prachtig uit en, 

heel belangrijk, we kunnen het zelf 

verwerken."   ■

Van pijp tot uitlaatbocht.

Na de nodige metingen en keuringen...

Familiebedrijf
Bos Exhausts levert z’n dempers 

wereldwijd, tot en met in Japan, met 

Duitsland als grootste afzetmarkt. 

Daarnaast maakt het bedrijf onder 

meer bochtensets en andere 

onderdelen voor Jekill & Hyde. Ron 

Bos’ vader begon in ‘76 als DeBo, 

samen met een compagnon die de 

zaak later verliet. “Ze maakten in 

die jaren ook veel brommeruitlaten, 

vooral voor de opvoermarkt. Nee, 

dat mocht natuurlijk niet, maar ze 

déden het wel,” lacht Ron smakelijk. 

Hij draait al vanaf z’n negentiende 

mee en is sinds 2001 directeur. De 

ontwerpen maakt hij samen met 

constructeur René Peters. Bij Bos 

werken op dit moment 25 mensen. 

“En met mijn moeder en mijn zus op 

kantoor zijn we met recht nog altijd 

een familiebedrijf!”
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René en Ard kennen elkaar van de 

Biltse motorrijdersvereniging BMV, 

een honderd leden tellende club die 

jaarlijks een aantal toertochten en een 

sponsorrit voor het goede doel organi-

seert. Toen we René spraken over een 

bijdrage van de BMV aan MAGazine 

159, ontstond het idee voor dit artikel. 

Jaap Wesselius ging met het tweetal in 

gesprek.

Zesduizend
Voor René is motorrijden zijn lust en 

zijn leven. Hij is actief lid van zijn club 

en zet als toerrijder vlot zo’n zesdui-

zend kilometer per jaar op de teller. 

En toen begon de ellende. ’s Ochtends 

wakker worden met spierpijn en twee 

weken later geen kop koffie meer op 

kunnen tillen. Paar keer naar de dokter, 

doorverwijzing naar het ziekenhuis, 

allerlei onderzoeken en niemand die 

goed weet wat er aan de hand is. 

Dubbele pech
Pas maanden later wordt duidelijk 

dat René chronische gewrichtsreuma 

heeft, een ziekte die voor pijnlijke, 

stijve en gezwollen gewrichten leidt. 

Dubbele pech voor René: door deze 

aandoening ontwikkelde hij ook long-

fibrose, waardoor zijn ademcapaciteit 

sterk vermindert. Wat betekende dat 

voor zijn motorhobby?

Vijftien
René: “Vanwege de reuma had ik 

constant pijn in mijn gewrichten. Dat 

gaat nooit meer over, maar het is met 

medicijnen nog wel te onderdrukken. 

Als motorrijder is het problemati-

scher dat de kracht in je armen en 

We hebben allemaal wel eens ergens pijn, maar gelukkig gaat dat 

meestal weer over. Wat doe je als het meer is dan een tijdelijk 

ongemak, en als die fysieke problemen het motorrijden in de weg 

gaan staan? We spraken met René van Oyen en Ard van den Berg, 

twee mannen die zich niet op de kop lieten zitten en een oplos-

sing zochten voor hun fysieke problemen.
Tekst en foto: Jaap Wesselius

RIJDEN  
MET PIJN
Problemen? Oplossingen!
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René van Oyen (l) en Ard van den Berg (r).



benen afneemt. Ik reed op een Yamaha 

FJR1300 en dat is natuurlijk een zware 

machine. Het rijden zelf ging nog, maar 

de koppeling bedienen werd toch wel 

erg zwaar. Ik heb gewoon voor mezelf 

in de garage eens getest hoe vaak ik 

hem kon intrekken. Toen kwam ik niet 

verder dan vijftien keer. Dat betekent 

dus dat ik niet eens met goed fatsoen 

het dorp kon uitrijden zonder enorme 

pijn in mijn linkerhand.”

Automatisch
Dan moet je dus op zoek naar een an-

dere motor. Een lichtere, maar in ieder 

geval eentje waarvan de koppeling veel 

lichter gaat. Of beter nog: een motor 

waarbij je die koppeling helemaal niet 

meer nodig hebt. Na lang zoeken kwam 

René uit bij de Honda NC750, een mo-

tor met een automatische DCT-versnel-

lingsbak. Die computergestuurde Dual 

Clutch Transmission is als optie bij een 

aantal zwaardere Honda-modellen 

leverbaar, en al heel wat motorrijders 

willen niks anders meer.  

Niets te klagen
Behalve de voor René gedwongen 

overstap naar een automaat, ging hij 

in vermogen achteruit van 145 naar 50 

pk. Was dat niet een erg grote stap? “Ja, 

daar was in het begin ik ook wel bang 

voor, ook omdat ik bij de toertochten 

met de club graag voorrijder ben. Maar 

dat gaat dus echt heel erg goed. On-

danks het veel lagere vermogen kan je 

er met zo’n NC750 flink de gang in hou-

den. Ik krijg van de rest van de clubs 

zelfs regelmatig te horen dat het wel 

een tandje minder mag. Over snelheid 

heb ik dus niets te klagen!”

ARD VAN DEN BERG
Inmiddels schoof ook Ard van Berg aan. 

De voorzitter van de BMV kreeg ook de 

nodige fysieke tegenslagen te verwer-

ken. Een jaar of twaalf geleden kreeg 

hij te horen dat hij een zeldzame ziekte 

had die ontstekingen in de nieren 

veroorzaakte. De oorzaak is nog altijd 

niet bekend, maar Ard leefde wel een 

bourgondisch leven, zoals hij het zelf 

noemt. En met wat flinke pech erbij 

kan zoiets je zomaar overkomen. 

 
Normaal
Om de verminderde werking van zijn 

nieren te compenseren, was nierdialy-

se en later een niertransplantatie no-

dig. De goedlachse Ard liet zich er niet 

door kisten. De dialyse kon hij geluk-

kig thuis doen. “Ja joh, dan deden we 

circuitdagen of we gingen met de club 

naar de Ardennen, en mijn dialysespul-

len nam ik gewoon mee. Wel vervelend 

hoor, soms. Zaten m’n maten nog met 

een biertje op het terras of waren ze 

‘s ochtends de boel aan het oppakken  

terwijl ik met dat apparaat op mijn ka-

mer zat. Maar iedereen ging er normaal 

mee om en ze waren al lang blij dat ik 

gewoon mee kon.”

Grotere hoek
Nierproblemen komen vaak niet 

alleen. Ard ontwikkelde onder meer 

reumatische klachten. “Ik had een 

Honda VTR1000SP2, maar dat ging 

echt niet meer. Ik kon mijn knieën niet 

meer genoeg buigen om fatsoenlijk 

op die motor te zitten. Met pijn in het 

hart heb ik die de motor ingeruild voor 

een KTM Superduke 1290, waarbij de 

afstand tussen zadel en voetsteps veel 

groter is.” 

Verder nog specifieke aanpassingen 

voor die reumatische gewrichtsklach-

ten? “Ja, het zadel is 3 centimeter 

verhoogd zodat ik een nog ruimere 

hoek voor mijn knieën heb. Dat bevalt 

me prima. Ik loop moeilijk, ik werkte 

in de bouw en dat gaat natuurlijk niet 

meer, maar met motorrijden kan ik 

nog flink tekeer gaan. En dat is wel zo 

prettig!”   ■
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Vanzelfsprekend houdt de organisatie 

rekening met de coronamaatregelen. 

Dat betekent onder meer dat er met 

tijdslots gewerkt wordt. Je koopt je 

ticket op vrijdag voor 10:30-14:30 of 

14:30-18:30, en op zaterdag en zondag 

voor 09:30-13:30 of 14:30-17:30. Tickets 

zijn alleen via bigtwin.nl te koop. Daar-

bij geef je meteen aan wanneer je wilt 

komen. Er is dus géén kaartverkoop bij 

de kassa. Verder is het natuurlijk een 

Bigtwin Bikeshow als vanouds, met 

bijna honderd bijzondere custombi-

kes, een hele reeks exposanten, een 

Chopper Zone waar live een chopper 

gebouwd wordt, een Master Technici-

an-wedstrijd en alle mogelijke demo’s. 

Mis ‘t niet!

Voor meer informatie: 

bikeshow@bigtwin.nl of 

0345 - 520 709

Het leek er even op dat we dit 

jaar geen grotere motoreve-

nementen zouden meemaken 

– maar zoals het er nu uitziet 

mag Bigtwin je van vrijdag 30-10 

tot en met zondag 1-11 welkom 

heten op de jaarlijkse Bikeshow 

in Expo Houten.

Bigtwin
Bikeshow 
2020

René van Oyen (l) en Ard van den Berg (r).



Nieuwe motoren worden alleen 

goedgekeurd voor gebruik op de 

weg als ze bij een dynamische (rijdend, 

onder strikte condities uitgevoerde) me-

ting niet meer dan 80 dB produceren. Dat 

is een Europese regel. Maakt een motor 

bij de typegoedkeuring meer geluid, dan 

komt hij de weg niet op. 

 

Dynamisch en statisch
Die dynamische meting is langs de 

weg niet uit te voeren. Daarom wordt 

er bij alle goedgekeurde motoren ook 

een statische meting uitgevoerd. Daarbij 

wordt het uitlaatgeluid vlak bij de uitla-

ten gemeten, bij een per merk en type 

vastgesteld toerental. De bij die meting 

vastgestelde waarde komt in het kente-

kenregister en op het typeplaatje van je 

motor te staan. Waarden variëren van 

pakweg 85 tot – bij uitzondering – meer 

dan 100 dB. 

Strikte condities
Die statische meting is langs de kant van 

de weg wél uit te voeren, onder strikte 

condities. Zo wordt er bij geluidscontro-

les dus gemeten. De microfoon staat bij 

deze meting onder een bepaalde hoek op 

50 cm van je uitlaat. Er wordt gasgegeven 

tot het hierboven al genoemde toeren-

tal. Om meetfouten door afwijkende 

toerentellers te voorkomen, wordt het 

toerental met een impulsmeter op het 

blok gemeten.

Prijslijst
Maakt je motor bij die controle meer 

geluid dan in het kentekenregister staat, 

dan zal hij ook niet meer voldoen aan 

het wettelijk vastgestelde maximum van 

80 dB bij de dynamische meting. Wat 

gaat zo’n grap je kosten?

• Bij controles wordt een meetmarge 

van 2 dB aangehouden. Staat jouw 

motor voor 90 dB in het kentekenre-

gister, dan ga je nog vrijuit als hij 92 

dB produceert. 

• Bij een meting tót 4 dB daarboven (≤ 95 

dB) krijg je een sanctie van 280 euro. 

• Kom je uit op 96 dB of meer, dan be-

taal je 420 euro.

Onnodig geluid
Die afwijkingen moeten dus altijd 

volgens een strikt vastgelegde proce-

dure vastgesteld worden. Alleen als je 

duidelijk waarneembaar onnodig geluid 

maakt, kun je ‘op het gehoor’ bekeurd 

worden.  

Onder onnodig geluid valt alles wat niet 

nodig is om normaal weg te rijden of 

om gevaar te voorkomen (claxonneren): 

denk aan je gas opendraaien voor rood, 

vol gas optrekken en burn-outs, bijvoor-

beeld. Prijskaartje? 390 euro. 

Wok!
Als je motor bij een (geluids)controle niet 

aan de gestelde eisen voldoet, kan er ook 

een WOK opgelegd worden. Je hebt dan 

een verbod voor rijden op de weg totdat 

de motor aangepast en door de RDW 

opnieuw goedgekeurd is. WOK staat voor 

wachten op keuring.

Geen vermelding?
Staat er geen dB-waarde op je type-

plaatje, heeft je motor geen typeplaatje 

en is de waarde ook in het kentekenre-

gister niet opgenomen (ovi.rdw.nl)? 

Viertaktmotoren van voor 1960 worden 

bij een controle gemeten bij 2.000 toeren, 

en vanaf 1960 bij 4.000 toeren. Hoeveel 

geluid ze dan mogen produceren hangt 

van de cilinderinhoud. Dat varieert van 

92 dB voor een 125’je tot 106 dB bij een 

1000 of zwaarder. Tweetakten worden bij 

iets hogere toeren tallen gemeten.  ■

Hoe zat het ook alweer met geluidsnormen voor motoren, en wat 

kost het je als je motor daar niet aan voldoet?

Controle: geluidsmeting op 50 cm van je uitlaat.

Met je Yamaha Fazer kom je Tirol niet in.

Tirol en meer
• Het in Tirol ingestelde verbod voor 

motoren die bij de statische meting 

95 dB of meer maken, is dus geba-

seerd op een referentiewaarde; niet 

op een wettelijk vastgelegde waar-

de. Of dat verbod daarmee wettelijk 

houdbaar is moet nog blijken. 

• Omwille van de leesbaarheid 

schrijven we overal dB in plaats van 

dB(A). Bij dB(A) wordt een correctie 

toegepast voor het feit dat het men-

selijk oor niet voor alle frequenties 

even gevoelig is.

• Meer weten over de condities waar-

onder die dynamische en statische 

tests worden uitgevoerd? Klik op 

motorrijdersactiegroep.nl onder het 

kopje Onderwerpen op ‘Geluid’.
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Laat om te beginnen duidelijk zijn dat 

handhaven geen kwestie is van een 

paar blikken agenten opentrekken. 

De capaciteit van de politie is - helaas 

- beperkt. Waar en waarop de politie 

handhaaft, wordt bepaald op basis van 

analyses van ongevalscijfers, aantallen 

overtredingen en andere gegevens. 

"We handhaven informatiegestuurd," 

zo formuleert Paul Broer het. "Als we 

vooraf al kunnen inschatten dat het 

grootste deel van de mensen die we 

controleren keurig aan alle eisen vol-

doet, kunnen we onze capaciteit beter 

ergens anders inzetten. Die keuze ma-

ken we overigens niet omdat we zoveel 

mogelijk boetes willen uitschrijven, 

maar vooral omdat we vooral willen 

handhaven op die plaatsen en tijdstip-

pen waar dat nodig is. 

Leefbaarheid
Controles zijn gericht op het vergroten 

van de veiligheid en de leefbaarheid, 

niet op een zo hoog mogelijk aantal 

sancties. "Dus we gaan niet langs een 

dijk staan omdat daar toevallig een 

paar honderd motorrijders op een dag 

voorbij komen. Misschien wel voor een 

snelheidscontrole, maar niet altijd ook 

voor geluid. Dat doen we natuurlijk 

wel bij evenementen als de TT of grote 

auto-evenementen." 

Handvol bekeuringen
Een geluidscontrole legt behoorlijke 

druk op de beschikbare mensuren. "Je 

hebt motoragenten nodig die mensen 

naar het controlepunt brengen, een 

paar om de documenten te controle-

ren, een paar voor de geluidscontrole 

zelf... Reken maar uit." Toch doet de 

politie het wel, en het gebeurt zelfs 

steeds vaker, bijvoorbeeld op verzoek 

van gemeentes. Vaak wordt daarbij 

niet meer dan een handvol mensen 

bekeurd. Soms is dat omdat we de 

controles vooraf aankondigen. Die 

aankondigingen hebben natuurlijk ook 

een preventief doel." 

Aanspreken
De controles hebben nog een ander 

neveneffect, net als de toenemende 

discussie over motorgeluid: "Motorrij-

ders moeten elkaar gaan aanspreken: 

'Met jouw geluid en hoe jij rijdt bezorg 

je onze groep een slechte naam.' Je 

ziet dat ook steeds meer gebeuren. Het 

wordt allang niet meer geaccepteerd 

als je met een paar biertjes op achter 

het stuur stapt. Zo zou het ook moeten 

zijn voor motorrijders die er met een 

kleine groep voor zorgen dat de rest 

straks nergens meer mag rijden. Dat 

is effectiever dan klagen over moppe-

rende bewoners of over de politie die 

niets doet. Geloof me: rijden met te 

veel geluid brengt álle motorrijders in 

diskrediet, en dat gaat uiteindelijk veel 

verder dan een paar afgesloten dijken."

Onnodig geluid
Een bijkomend punt in de hele discus-

sie over motorgeluid is dat motoren 

al snel aan het randje van 'onnodig 

geluid' zitten. Als je het gas flink open-

draait – en dan hoef je niet eens aan de 

maximumsnelheid te komen – maak je 

al snel meer geluid dan nodig is. Paul 

Broer: "Bij controles blijkt meer dan 

eens dat motoren volgens de wet meer 

geluid mogen maken dan mensen ver-

wachten. Dat is des te meer reden om 

aan te dringen op het nieuwe motor-

rijden." Wat dat inhoudt, in MAG-ter-

men? Simpel: trek het gas niet open in 

de buurt van bewoning, ook niet voor 

die ene mooie bocht, schakel eerder op, 

ga van het gas af in de omgeving van 

huizen en ander verkeer. Respecteer je 

omgeving. We willen allemaal blijven 

rijden. En we hebben dat voor het 

allergrootste deel in eigen hand. Onze 

rechterhand.  ■

Paul Broer.

HANDHAVING
Met alle berichten over geluidsoverlast over motoren wordt de 

roep om handhaving steeds luider. Hoe staat de politie daarin? We 

vroegen het Paul Broer, landelijk projectleider infrastructuur ofwel 

‘verkeersbaas’ bij de politie.
Hugo Pinksterboer

Geluidsflitspalen
Bewoners vragen vaak om de inzet van geluidsflitspalen. Hoe staat de politie daar 

tegenover? Paul Broer: “Wij maken geen gebruik van dergelijke flitspalen en zijn 

niet van plan om ze te gaan inzetten. Overtredingen zijn alleen vast te stellen na 

een objectieve meting met een geluidsmeter die volgens de voorschriften bediend 

wordt.” (Zie ook het artikel op de bladzijde hiernaast; red.)
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In de afgelopen maanden kon je 

regelmatig horen en lezen dat een 

auto ‘gemiddeld’ 74 dB produceert 

en een motor ‘gemiddeld 80 dB met 

uitschieters naar wel 106 dB’. In die ene 

bewering gaan twee dingen mis. Met 

de ‘gemiddelden’ wordt verwezen naar 

het maximale, dynamisch (rijdend) 

gemeten geluidsniveau dat auto’s (74) 

en motoren (80) mogen maken om op 

de openbare weg toegelaten te worden. 

Die 106 dB verwijst naar een stationai-

re meting, die bij verhoogd toerental 

wordt gedaan. Belangrijk verschil? 

Die dynamische meting vindt op een 

afstand van 7,5 meter van de uitlaat 

plaats. De stationaire meting op een 

halve meter. Dat heeft natuurlijk veel 

hogere uitslagen. 

Lariekoek
Uit diezelfde bronnen hoor je vaak dat 

de decibel een logaritmische eenheid 

is (dat klopt) en dat een verschil van 

3 dB daarmee ‘een verdubbeling van 

het lawaai’ betekent. Dat laatste is 

lariekoek. Als een gewoon stationair 

draaiende motor 80 dB produceert en 

je laat een tweede exemplaar van die 

motor ook stationair lopen, dan geven 

ze samen 83 dB. In officiële termen: 

3 dB erbij is een verdubbeling van de 

bronsterkte. Die verdubbeling klinkt 

niet twee keer zo luid, maar slechts 

ietsje luider. Om het verschil tussen die 

ene motor en twee motoren te horen, 

moet je echt goed luisteren. Boeiende 

vraag: als 3 dB erbij zo weinig hoorbaar 

verschil oplevert, wat is dan 1 dB? Dat 

wordt wel omschreven als het kleinste 

volumeverschil dat het menselijk oor 

kan waarnemen. 

Honderd motoren
Stapje erbovenop: als die ene motor 80 

dB maakt, heb je er tien nodig om twee 

keer zo veel geluid te produceren. Die 

vertienvoudiging van de bronsterkte 

geeft 10 dB extra. Je hoort dan dus 90 

dB. Wil je nog twee keer zoveel geluid? 

Dan heb je weer tien keer zoveel moto-

ren nodig. Kleine correctie: bij die hon-

derd motoren staan er al een heleboel 

zo ver weg dat ze veel zachter klinken. 

Wat op vijf meter als 80 dB klinkt, klinkt 

op tien meter nog maar als 74 dB. Dat 

verklaart ook waarom die meting op 

een halve meter afstand zo veel luider 

is dan de meting op 7,5 meter.

Ze zijn er natuurlijk: mensen bij wie motorgeluid niet als muziek in 

de oren klinkt. Dat mag. Maar als je met ze in discussie gaat, blijkt 

vaak dat ze de decibel wel hoorden luiden maar geen idee heb-

ben waar de klepel hangt. Met onderstaand verhaal kun je ze dat 

uitleggen.
Tekst en foto: Hugo Pinksterboer

DECIBELLEN
DOSSIER MOTORGELUID
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Gehakt
Met deze informatie kun je ook gehakt 

maken van teksten die stellen dat 85 dB 

(wat een motor rijdend makkelijk kan 

produceren) 32 keer zo luid zou zijn als 

70 dB (een heel erg stille auto, rijdend). 

We vroegen het voor de zekerheid nog 

even na bij de Nederlandse Stichting 

Geluidshinder. Hun reactie? “Daar klopt 

geen hout van.” Gelukkig maar, anders 

zou een stofzuiger (80 dB op een meter 

afstand) ook 32 keer zo luid zijn als een 

gesprek (65 dB op dezelfde afstand). Dat 

zou allang een stofzuigerverbod hebben 

opgeleverd – en wat moet een mens 

zonder zo’n ding.

Auto
Kun je je natuurlijk nog wel afvragen 

waarom motoren luider klinken dan 

auto’s. Die verklaring is heel simpel. Bij 

auto’s zit het motorblok in een steeds 

beter geïsoleerde, afgesloten ruimte en 

er is veel (veel!) meer ruimte voor het 

uitlaattraject. Meer volume (langere 

uitlaat, grotere dempers, etc.) bete-

kent meer demping. Motoren draaien 

vrijwel altijd meer toeren en ze hebben 

een relatief hoog vermogen. Ook de 

aandrijving (ketting!) en de luchtinlaat 

spelen mee, en dan is het verhaal nog 

niet compleet. Motoren zullen dus 

altijd meer geluid geven, al zouden 

elektrische motoren stiller zijn dan 

elektrische auto’s: het afrolgeluid van 

onze banden is minder sterk. Een elek-

trische auto is tot een kilometer of der-

tig per uur stiller dan een auto met een 

verbrandingsmotor. Laatste woord over 

auto’s? Daarover wordt wel beweerd 

dat die stationair nooit meer geluid 

mogen maken dan 95 dB. Ook dat – het 

wordt eentonig – is een fabel, getuige 

bijvoorbeeld de Ferrari 328 GTS: die 

staat voor 102 dB te boek. Meer wapens 

nodig? Laat het weten op redactie@mo-

torrijdersactiegroep.nl. Meningen over 

motorgeluid zijn toegestaan. Onzinnige 

feiten niet.  ■

Om de handhavingscapaciteit optimaal 

te kunnen inzetten, analyseert de poli-

tie onder meer de ongevalsgegevens en 

gereden snelheden op het wegennet-

werk. Op basis van die analyses wordt 

er op bepaalde wegen meer gecontro-

leerd dan elders. Daarnaast vinden er 

incidentele controles plaats op basis 

van informatie van bewoners, wegbe-

heerders en wijkagenten. 

Zelfhandhavend karakter
Bij die laatste controles gaat het dan 

vooral om 50- en 80-kilometerwegen. 

Op de onder motorrijders zo populaire 

dijkwegen, waar je vaak 60 mag rijden, 

wordt veel minder gecontroleerd. Waar-

om? Omdat het Openbaar Ministerie 

stelt dat 30- en 60-kilometerwegen een 

zelfhandhavend karakter zouden moe-

ten hebben. Deze wegen hebben een 

zogenaamd ‘verlaagd snelheidsregime’. 

Het zijn geen ontsluitingswegen, ze 

hebben vaak geen doorgaande functie, 

er rijden weinig of geen bussen en voor 

hulpdiensten zijn ze minder belangrijk. 

Het verlaagde snelheidsregime, van 80 

naar 60 en van 50 naar 30, levert dus 

geen problemen op.

Chicanes
De ‘zelfhandhaving’ van deze wegen 

zit ‘m in allerlei snelheidsremmende 

maatregelen. Ze zijn relatief smal en 

worden visueel smal gehouden (met 

bermblokken, bijvoorbeeld), er zijn 

drempels te plaatsen en chicanes 

(gedwongen bochtjes) aan te leggen, 

enzoort.

Om verschillende redenen worden die 

wegen lang niet altijd zo ingericht. Het 

probleem? Van een zelfhandhavend 

karakter is natuurlijk geen sprake als je 

een kaarsrechte, spatvlak geasfalteerde 

weg voor je ziet. De kans dat mensen 

zich daar aan de gestelde limiet hou-

den, is minimaal. De kans op onge-

wenst geluid is daarmee maximaal. Dat 

we de mate van ervaren overlast ook op 

zulke wegen voor een groot deel zelf in 

de hand hebben, spreekt voor zich. 

Handhaving
De MAG pleit voor een weginrichting 

die het zelfhandhavende karakter van 

genoemde wegen duidelijker onder-

streept, in combinatie met borden die 

oproepen tot rustiger rijgedrag. Werkt 

dat niet, dan dient handhaving de vol-

gende stap te zijn. Dit is ook de volgorde 

van stappen die in verkeersveiligheids-

kwesties gevolgd wordt, aangeduid als 

de drie E’s (zie bladzijde 9): Engineering 

(weginrichting), Education (voorlichting, 

campagnes), Enforcement (handhaving). 

Als het aan die drie E’s ontbreekt, mag 

er vanzelfsprekend niet overgegaan 

worden tot een vierde E, een Entry denial 

(toegangsverbod) voor motorrijders.  ■

Bron: Politiebeleid Verkeershandhaving, 

WijLoenersloot,nl, 24 juni 2015 

dB(A)
Omwille van de leesbaarheid 

schrijven we in dit artikel steeds dB 

in plaats van dB(A). Bij dB(A) wordt 

een correctie toegepast voor het feit 

dat het menselijk oor niet voor alle 

frequenties even gevoelig is. 

ZELFHANDHAVENDE		
WEGEN

Dat de handhavingscapaciteit van de politie beperkt is, las je op 

bladzijde 17 al. Daar komt nog iets bij: op de wegen waar vaak over 

motorgeluid geklaagd wordt, staat handhaving meestal op een 

laag pitje.
Vera de Bruijn
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Bianca van de Beek: “Liever een wolf in schaapskleren...”

Bianca van de Beek reed al 16 jaar op 

haar Suzuki GSXR 600 zonder zich 

ooit aan haar uitlaatgeluid te storen. 

Ze werd zich van haar eigen geluid pas 

bewust toen ze een proefrit maakte op 

twee veel nieuwere motoren. “Na nog 

geen paar honderd meter keek ik achter 

me om te zien welke aso er zo’n onge-

looflijke herrie maakte. Dat was ik dus 

zelf.” Het drukte haar met de neus op de 

feiten. “Ik rij liever een wolf in schaaps-

kleren dan een jankende Japanner,” wist 

ze op dat moment. 

Mooi en bescheiden
Ze mailde een aantal bedrijven met de 

vraag om een stillere en liefst ook wat 

kleinere demper, en ving eigenlijk overal 

bot. Er zouden nauwelijks nog vervan-

gingsuitlaten voor deze motor zijn, 

kleinere uitlaten waren er wel, maar 

die zouden dan altijd harder klinken. 

Enzovoort. Uiteindelijk kreeg ze een 

enthousiaste reactie van Jaap Wesselius 

van uitlaat- en onderdelenleverancier 

Bolski, het bedrijf achter uitlaatstore.nl. 

Hij adviseerde haar een demper van het 

Italiaanse GPR. Daarbij kon hij de gewo-

ne dB-killer vervangen door een stiller 

enduro-exemplaar en aan de voorkant 

van de demper een tweede dB-killer 

plaatsen. Bianca is helemaal blij: “Het 

geluid is bescheiden, hij klinkt ontzet-

tend mooi, laag en warm, en de demper 

is nog duidelijk kleiner ook. En dat voor 

nog geen 350 euro|”  

Op het randje
We vroegen Jaap Wesselius wat hij nog 

meer kan adviseren, als je stiller wilt. 

“Die voor enduro bedoelde, stillere 

dB-killers is iets waar GPR zich in ge-

specialiseerd heeft. MIVV heeft ook een 

aantal modellen waarvoor zo’n dB-killer 

beschikbaar is. De tweede dB-killer, die 

je aan de voorkant in de demper kunt 

plaatsen, komt bij GPR vandaan.” En stil-

lere dempers in het algemeen? “Globaal 

genomen zijn Bos en Remus wat stiller 

dan de Italiaanse merken. De Italianen 

zitten altijd op het randje van wat mag. 

Dat geldt ook voor de standaarddem-

pers van GPR. Maar gelukkig hebben 

we bij dat bedrijf een goede ingang. We 

kunnen daar dus altijd om maatwerk en 

aangepaste uitvoeringen vragen.” 

Een heel stuk
Zeker met een nieuwere motor kun je 

op veel plaatsen terecht voor stillere 

dempers. Bij sommige modellen moet je 

wel, zelfs: er zijn motoren die toegelaten 

zijn voor de openbare weg maar waar-

mee je op circuits niet welkom bent. 

Hoe dat kan? Dat heeft alles te maken 

met het feit dat de toelatingskeuring 

bij een beperkte snelheid en acceleratie 

plaatsvindt. Geef je vol gas, dan maak 

je duidelijk meer geluid. Twee nieuwe 

modellen waarmee je met de goede 

vervangingsdemper al een heel stuk 

zachter klinkt, zijn de Ducati Panigale en 

de nieuwe Honda Fireblade CB100RR-R.

Mile Pajic
Een van Neerlands bekendste uitlaat-

Ja, het mag best wat zachter, 

vinden steeds meer motorrij-

ders. Dat zit ‘m voor het groot-

ste deel in de beheersing van 

onze rechterhand, maar een 

stillere uitlaat kan zeker hel-

pen. We spraken met ervarings-

deskundige Bianca van de Beek 

en met specialisten van Bolski, 

Pajic R&D en GP Products.

Hugo Pinksterboer
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“We hebben een slijptol en een lasapparaat...”

specialisten is Mile Pajic, voormalig 

GP-racer en viervoudig Nederlands kam-

pioen. Wil je echt een heel stuk stiller, 

dan kun je bij hem en zijn zoon Timo 

terecht voor maatwerk. Zo maakten ze 

niet alleen een Panigale 10 dB stiller, 

maar ook een niet al te opdringerig 

klinkende BMW K1600 bleek zachter te 

kunnen klinken. Waarom kan dat dan 

niet af fabriek? Mile: “Wij kunnen soms 

iets beter maken dan een fabrikant. Niet 

omdat wij beter zijn, maar omdat we 

met minder belemmeringen te maken 

hebben. Wij leveren werk op maat, een 

oplossing voor één persoon met een 

specifieke vraag. Dat is niet te vertalen 

naar massaproductie.”

Slijptol en lasapparaat
Ook de BMW-eigenaar had zich laten 

vertellen dat hij zijn K1600 niet stiller 

zou kunnen krijgen. Toen Mile Pajic hem 

zei dat hij dat wél kon, wilde de man dat 

eigenlijk niet geloven. “Wij hebben een 

testbank en een geluidsmeter, een slijp-

tol en een lasapparaat. Wat jij wilt, kun-

nen wij maken,” liet Pajic hem weten. 

Hoe hij het uiteindelijk oploste? “Met 

twee hexagonale Akra’s, die helemaal 

nooit voor die BMW bedoeld waren. 

Die hebben we dus passend gemaakt. 

Minder geluid, zelfde vermogen. Het zijn 

dezelfde dempers die mijn zoon en ik 

gebruiken voor onze circuitmotoren, een 

Kawasaki ZX10-R en een ZX6-R.” 

Actie
Een andere uitlaatspecialist is GP Pro-

ducts, die met twee acties inspeelt op 

de vraag naar minder geluid: in samen-

werking met MotoPlus kon iemand een 

goedgekeurde Scorpion-demper winnen 

bij inlevering van een oude demper 

zonder E-keur, en met KessTech bieden 

ze bij inlevering van een ongekeurde 

demper een korting van 250 euro op 

een nieuwe uitlaat van het Duitse merk. 

Die actie loopt tot het eind van dit jaar. 

“Maar welke demper je ook gebruikt,” 

stelt Michiel Monsieurs van het bedrijf 

uit Loon op Zand, “als je echt minder 

geluid wil maken, moet je natuurlijk 

gewoon lager in toeren rijden en minder 

hard optrekken. Dat werkt veruit het 

beste.”  ■

LAAT JE METEN
Twijfel je aan de geluidsproductie van je motor? Dan kun je ‘m laten meten bij 

onder meer Pajic R&D (Genderen, G) en Bos Exhausts (Steenbergen, NB). Metingen 

met een ‘gewone’ dB-meter wijken makkelijk een paar dB af van hoe er bij RDW 

en politie gemeten wordt, en zelfs een kleine afwijking kan al voor een fikse be-

keuring zorgen: het artikel op bladzijde 16.
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Honda met DCT: zonder koppeling...

MAG GIVE-AWAY

Wel op de motor, maar er niet als diehard motorrijder uitzien? Dat kan 

steeds makkelijker. De jas die we in het komende nummer mogen weg-

geven is daar een goed voorbeeld van.

De Downtown van Grand Canyon Bikewear (159 euro), ter beschikking gesteld 

door IGM Trading, is een soft shell motorjas die prima als vrijetijdsjas te 

dragen is. Voor gebruik op de motor is hij uitgerust met CE-gekeurde schou-

der- en elleboogprotectoren en met reflectie en ventilatieritsen aan voor- en 

achterzijde. Handig is ook het wat langer uitgevoerde rugpand. Verder biedt 

de jas onder meer een afneembare capuchon, buiten- en binnenzakken en 

vochtafvoerend materiaal aan de binnenzijde. 

Iets voor jou? Laat ons weten wat de meetmarge is bij de controle van 

je uitlaatgeluid. Mail het in dit nummer terug te vinden antwoord 

uiterlijk op 14 oktober naar info@motorrijdersactiegroep.nl  

o.v.v. je naam en je lidmaatschapsnummer.

GRAND CANYON 
DOWNTOWN JACK
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SHOEI-EUROPE.COM

Merge with Nature.
Gespecialiseerd in TRIUMPH en BENELLI

www.brabantmotors.nl
Bosschebaan 9 (N324)    5363 SW Grave (NB)     

Telefoon +31 (0)486 - 47 36 50     Whatsapp +31 6 25 24 45 16      E-mail info@brabantmotors.nl

HELP?
Kreeg je van de MAG géén mail met het verzoek 

om je contributie te voldoen?

Dan staat jouw mailadres niet in onze 
ledenadministratie. Laat het ons weten? 

Dat bespaart tijd én handenvol geld. Jouw geld!  

STUUR ONS JE
MAILADRES

Een mailtje met je lidmaatschaps-
nummer, naam en adres naar 

info@motorrijdersactiegroep.nl is voldoende. 

Kleine moeite. Groots effect. 

DANKJEWEL



Ik vraag veel van mijn helmen. Ongeacht 
hoeveel geld ik er aan uitgeef, ze gaan 

bij mij hooguit twee jaar mee. Niet omdat 
ik val, hoewel dat offroad regelmatig 
voorkomt. Wel omdat ik ze draag in extre-
me omstandigheden. Ik maak de nodige 
vlieguren op de motor en doe dat ook nog 
eens in alle denkbare omstandigheden. 
Van 40 graden zon en extreme plensbuien 
tot sneeuw, en van asfalt tot de modder 
op een bospad waar mijn helm de nodige 
takken kopt. 

Zo besloot mijn carbon helm van een be-
kend Italiaans merk op de laatste dag van 
mijn vakantie dat het tijd werd voor een 
nieuwe: voor de tweede maal brak de klep 
af. Ik kan dan weer een nieuwe klep kopen. 
Maar omdat de helm al genoeg kilome-
ters gemaakt had begon hij wat ruimer te 
zitten en was de binnenschaal dus ook niet 
optimaal meer. Bovendien zat de buiten-
schaal vol krassen van al die takken die ik 
bij offroadavonturen tegenkwam. Tijd voor 
de zoektocht naar een nieuwe.  

En dat doe ik graag! Waar anderen 
helemaal wild worden van een nieuw 
paar schoenen of een handtas, heb 
ik dat met helmen. Een mooie 
helm op mijn hoofd is veilig, 
comfortabel, en stiekem maakt 
het ook wel een beetje het 
plaatje van mij op de motor. Ook 
bij anderen kijk ik er graag naar. 
Maar toch is het uiterlijk ten 
alle tijde ondergeschikt aan die 
andere twee aspecten: veiligheid 
en comfort. Ik zie een goede helm 

echt als een kunstwerk. Goede materialen, 
de techniek die mijn hoofd beschermt en 
de stroomlijn die niet alleen mooi is maar 
er ook voor zorgt dat mijn hoofd de rijwind 
kan verdragen: de wind, de temperatuur 
en zeker ook het geluid. 

Mijn zoektocht begint altijd met een oriën- 
tatie online. Even kijken wat er allemaal 
te koop is, op het moment. Dan stuit ik 
meestal ook op de ‘welke helm moet ik  
kopen’-vragen van mensen op motor- 
fora en facebook. Eronder staan meestal 
twintig compleet verschillende antwoor-
den. Van goedkope helmen tot de duurste 
varianten, van het ene uiterste naar het 
andere in pasvorm, model en materiaal. 
Bovendien zie ik vaak dat bij bepaalde 

merken motoren of favoriete coureurs ook 
bepaalde helmen lijken te horen. Blijkbaar 
is de vorm van je hoofd dus gerelateerd aan 
het merk motor dat je rijdt of welke cou-
reur je fan van bent. Ik vind dat bijzonder.  

En waarom ik niet gewoon de helm koop 
die ik had? Vaak lukt dat niet. Het model 
is nog wel te krijgen tegen een dumpprijs, 
maar ligt dan al even op de plank. Zijn 
opvolger heeft een heel andere pasvorm 
en past niet meer bij mijn hoofd. Op dus 
naar de motorzaak, het liefst naar een 
motorkledingspecialist die nagenoeg alle 
merken op de plank heeft liggen. De per-
fecte helm vind je niet met een vraag op 
internet, maar wel met eindeloos passen 
en vergelijken.   ■

Helmenfetish

Elles Dijkhuizen werkt als automotive 
engineer en brengt de rest van haar tijd 
liefst op twee wielen door, op het circuit, 
in het zand of op de weg.

Elles Dijkhuizen
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■■   MAG-lidmaatschap: € 33,- per kalenderjaar

Naam       M/V

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

■■   MAG-gezinslidmaatschap: € 16,50 per kalenderjaar

Gezinslid van MAG-lid

Lidnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming 
aan de MAG om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven 
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de MAG. Als 
u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

IBAN

Handtekening

Mail dit formulier naar leden@motorrijdersactiegroep.nl  
of stuur het in een gefrankeerde envelop naar MAG Leden- 
administratie, Postbus 699, 9200 AR Drachten.

Natuurlijk kun je je ook direct aanmelden op  
www.motorrijdersactiegroep.nl. Betaal met iDeal!

JA, ik sluit me aan bij de MAG!
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De ruiten specialist van de Benelux!

Al ruim 30 jaar een unieke service van MDI.
Proefrijden met een verhoogde ruit. www.mdi-online.nl

Tel. 0486-415330

ROYALENFIELD-BENELUX.COM
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We leerden Jennifer Hemmens 

vorig jaar kennen bij de Women 

Riders World Relay, een wereldwijde 

estafetterit om motorrijdende vrouwen 

onder de aandacht van de motorindus-

trie te brengen. Ze reed toen net 2,5 jaar, 

maar nam vrolijk fluitend de organisa-

tie van de Nederlandse ritten op zich, 

verrichtte her en der wat noodrepara-

ties en maakte meteen haar debuut als 

voorrijdster. Zelfs met kleinere groepen 

is dat niet niks, als je het goed wil doen. 

En dat wil Jennifer altijd. 

Mongolië
“Ik wilde al heel lang mijn motorrijbe-

wijs halen, maar uiteindelijk kwam het 

er pas van toen ik mijn vriend Richard 

leerde kennen. Bij onze eerste date zat 

ik al bij hem achterop. We hadden het 

al snel over de rit naar Mongolië die 

we later inderdaad zouden maken. Hij 

wilde graag een keer die kant op, en ik 

vond die landen al heel lang interessant. 

Maar dan wel liefst op een eigen motor, 

natuurlijk. Dus moest dat rijbewijs er 

komen.” 

Denker
Bij haar eerste les was ze meteen 

verkocht. “Ik vond het geweldig, maar 

ik wilde ook graag weten wat mijn 

instructeur ervan vond. Hij zei dat hij 

twee soorten leerlingen onderscheidde: 

de doeners en de denkers. De doeners 

doen gewoon wat ze moeten doen. De 

denkers willen eerst begrijpen waarom 

ze iets moeten doen. Dat ik een denker 

was, had hij allang gezien. Natuurlijk wil 

ik best die koppeling inknijpen, maar 

alleen als ik weet wat er dan gebeurt. 

Gewoon maar dingen voor waar aanne-

men is niet mijn stijl.”

Faalangst
Ze begon in april of mei met lessen en 

reed in september af. Wel met een dikke 

enkel, overigens. Ik onderneem van 

alles, maar als er op me gelet wordt, 

zoals bij een examen, word ik vooraf al 

zenuwachtig. Vaak gaat er dan wat fout. 

Dus lazerde ik de avond voor mijn afrij-

den van de trap af... Gewoon een kwestie 

van lichte faalangst, weet ik. Ik vond 

het dus superfijn dat ik zelf op de motor 

naar het examen mocht rijden: dan zat 

ik al helemaal in de flow op het moment 

dat het erop aankwam.”

Offroad
Precies twee jaar na dat examen was ze 

met Richard onderweg naar Mongolië. 

“Hij had natuurlijk veel meer rijervaring 

dan ik. Het laatste wat ik wilde is dat ik 

hem door mijn onervarenheid in de weg 

zou zitten. We hebben dus samen wat 

offroadtrainingen gedaan. Twee dagen 

JENNIFER  
HEMMENS

Alweer ruim een jaar biedt Jennifer!! je in elk MAGazine een blik op 

de technische kennis en de rijervaringen die ze in nog geen hand-

vol jaren bij elkaar reed. Maar wie is Jennifer eigenlijk?

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
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in Schotland, en een dag in Drenthe, met 

Albert Oosting, bijvoorbeeld. Maar je 

leert het uiteindelijk toch het best door 

het te doen. Bovendien rij je offroad in 

Drenthe op een heel andere ondergrond 

dan op de eh, ‘wegen’ in Turkmenistan 

en andere landen die we doorkruisten.” 

Pamir Highway
Dan moet je bijvoorbeeld denken aan 

de Pamir Highway in Tadzjikistan, langs 

de noordgrens van Afghanistan, een van 

de moeilijkste wegen die er zijn. En dat 

dan met een lichte faalangst en twee 

jaar motorervaring? “Ja, dus. Dan hoorde 

Richard wel de hele tijd mijn stem in 

zijn helm, hoor: ‘ik kan dit niet, ik kan 

dit niet...’ Maar ik dééd het allemaal wel, 

al ging ik nogal ‘s flink op mijn bek (zie 

MAGazine 165; red.).” 

Voorrijder
Weer een half jaar later organiseerde 

Jennifer dus de Nederlandse leg van de 

Women Riders World Relay (WRWR), 

waar ze ook een halve dag als voorrijder 

optrad. “Ik heb anderhalve dag lang heel 

goed gekeken hoe mijn grote voorbeeld 

Rita Hartwijk dat deed. Daar heb ik heel 

veel van geleerd. Voorrijden is een kwes-

tie van veel rekening houden met ande-

re verkeer en de mensen die je volgen, 

van goed om je heen kijken en vijftien 

stappen vooruit kunnen denken. Als je 

dat lukt, is het prachtig om te doen. Het 

overzicht dat je hebt, noodzakelijker-

wijs, de verantwoordelijkheid...”

Lijfsbehoud
De Mongolië-trip die ze toen al achter de 

kiezen had, hielp ook. “Ik had de gekste 

bestuurders en de vreemdste verkeer-

situaties meegemaakt. Dan leer je heel 

snel waar je op moet letten, wat belang-

rijk is en wat niet.... Je leert informatie 

filteren, zodat je snel beslissingen kunt 

nemen. Je moet wel, uit lijfsbehoud. Als 

voorrijder is dat niet anders. Je moet 

het direct zien als je een paar rijders 

kwijt bent, en op dat moment moet je al 

weten waar je kunt stoppen om ze weer 

te laten aansluiten.

Niet in paniek
Diezelfde ervaring, in combinatie met 

haar technische inzicht, helpt haar 

om niet in paniek te raken als er iets 

misgaat. Die weigerende achterrem bij 

een heftige afdaling in Iran (MAGazine 

166) bijvoorbeeld, of die bestelbus die op 

een fileloze A9 opeens vol in de rem-

men ging (MAGazine 168). “Natuurlijk 

schrik ik dan wel, maar ik laat dat niet 

de overhand nemen. Alleen dan hou 

je de ruimte om in een split second te 

bedenken hoe je jezelf in veiligheid kunt 

brengen. Dan vraag ik mezelf achteraf 

vaak af hoe ik zo snel wist wat ik moest 

doen, geef ik toe. Ik denk dat alles wat je 

rijdend meemaakt op zo’n moment toch 

samenkomt.”

Door rood
In een van de gesprekken die we rond de 

WRWR met haar voerden, liet Jennifer 

weten als technisch vertaler te werken. 

Of ze niet ook zou willen schrijven? Nog 

geen week later zat haar eerst bijdrage 

in de mail. Inmiddels trad ze ook tot de 

redactie toe, van waaruit ze meedenkt 

over de inhoud van het blad, feedback 

geeft en ideeën voor artikelen aanlevert. 

Lid werd ze toen ze voor rood stond en 

daar uiteindelijk maar doorheen reed. 

“Richard vertelde me toen dat de MAG 

daar een meldpunt voor heeft. We zijn 

meteen samen lid geworden. Ik vond 

het blad toen nog knap saai, met droge 

verhalen over allerlei beleidszaken en 

regelgeving. Dat is behoorlijk veranderd, 

in de laatste dikke twee jaar. Veel meer 

praktische informatie, toegankelijker, 

leuker, en van de GWS-meldingen steek 

ik bijna altijd weer iets op. Ook op social 

media heeft de MAG zich veel meer 

geprofileerd, en de organisatie verschijnt 

vaker in de landelijke pers en andere 

media. Belangrijk!”   ■

Jennifer en Richard in hun werkplaats.“Rekening houden met de mensen die je volgen...”

Sneeuw

Jennifer werkt inmiddels als tech-

nisch schrijver voor een bedrijf dat 

laadmanagementsoftware voor 

laadpalen ontwikkelt. Tot corona 

zich meldde reed ze dagelijks van 

Alkmaar naar Amsterdam, afwis-

selend op de met Richard gedeelde 

Moto Guzzi Le Mans (1984, met een 

iets jonger blok) en haar vijftien jaar 

oude Yamaha XT, de 660 cc eenpitter 

die haar ook naar Mongolië bracht. 

Om uit te blazen van haar werkdag 

knoopt ze vaak een fijne omweg aan 

de woon-werkroute vast. Tel daar wat 

weekendritjes en vakanties bij op, en 

dan zit ze jaarlijks zo aan de 15 tot 

20.000 kilometer. “Ik rij altijd, behalve 

als het glad is of als het sneeuwt. Dat 

heb ik in Siberië en Mongolië voor de 

rest van mijn leven genoeg meege-

maakt...”
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G.J. Sluiter, een van de inzenders, 

kiest voor een bewustwordings-

actie. "Stel een pakkend en gedreven 

concept op waardoor motorrijders 

er trots op zijn dat ze hun motorfiets 

vanuit een milieubewustzijn doelbe-

wust gebruiken voor woon-werkver-

keer. Mogelijk creëer je daarmee bij 

overige weggebruikers een gedrags-

verandering, of een verandering van 

hun opvatting over motorrijders. Een 

slogan? Wij werken samen aan een be-

ter milieu: pak de motor!!' Mik op 30%. 

Halen jullie de 10%? Dan kom ik jullie 

persoonlijk feliciteren!"

Motorstroken
"Misschien geen geheel nieuw idee," 

schrijft Lukas Balk, "maar ik denk aan 

een smalle spitsstrook voor motoren, 

die alleen gebruikt mag worden als het 

verkeer 70 km/u of langzamer rijdt. Ik 

ken namelijk mensen die niet meer op 

de motor forenzen omdat ze vrezen voor 

een aanrijding tijdens het filerijden. Met 

een motorspitsstrook voorkom je dat en 

creëer je meer rust en overzicht op de 

weg."

Sander van Reedt Dortland heeft een 

vergelijkbaar idee: "Ik denk dat er veel 

meer mensen op de motorfiets zullen 

stappen als er een 60 cm brede minirij-

strook komt op de plaats waar je nor-

maal tussen de file doorrijdt, dus tussen 

de twee meest linkse rijstroken (R1 en R2; 

red). Dat is binnen de huidige snelwegen 

uit te voeren, en dan hoef je op de motor 

geen halsbrekende toeren meer uit te 

halen als er een file staat." 

Ook Paul Rijksen houdt het op ruimte 

voor motoren; hij stelt voor een com-

plete rijstrook voor ons te reserveren. 

Jos Brands zou bij filevorming – onder 

voorwaarden – de vluchtstrook voor 

motorrijders willen inzetten. Ook fiscale 

voordelen voor motorrijders staan op 

zijn lijstje. 

Eerder dit jaar vroegen we 

lezers om met suggesties te 

komen om mensen de over-

stap van auto naar motor te 

laten maken. Van Covid-19 had 

op dat moment nog niemand 

gehoord. Dat het virus en de 

daardoor veranderde samenle-

ving de overstap misschien nog 

wel zinvoller maakt, lijkt steeds 

duidelijker. De ingezonden 

suggesties sluiten ook prima 

aan bij Unlock your Freedom, 

de nieuwe RAI-campagne die 

tweewielergebruik promoot.

Hugo Pinksterboer

DE AUTO UIT!
Lezerssuggesties

Lukas Balk: “Rust en overzicht op de weg”.
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DE MOTOR ALS ALTERNATIEF
Mensen willen zich straks weer net als 

voor de crisis gaan verplaatsen, laat 

onderzoek zien. Maar dan liever niet meer 

per openbaar vervoer. Dus? De Telegraaf 

liet al een deskundige aan het woord die 

een fikse toename van het aantal files 

voorspelt. Kunnen we met de motor iets 

aan doen. Of er in elk geval tussendoor... 

Dat de motorfiets als vervoermiddel in de 

anderhalve-metersamenleving een heel 

belangrijke rol kan gaan spelen, lijkt in elk 

geval duidelijk. De MAG neemt mede naar 

aanleiding van ons artikel ‘Met je B op een 

A1’ (MAGazine 167) deel in gesprekken over 

dit onderwerp.

LICHT OP OOGHOOGTE
In de ideale wereld van Robert Lefering 

krijgen motoren de ruimte bij de stop-

streep, zoals dat nu al vaak voor andere 

tweewielers het geval is. Verder pleit hij 

voor extra verkeerslichten op ooghoogte 

(voorkomt nekklachten bij motorrijders), 

vrij gebruik van bus- en taxibanen voor 

diezelfde motorrijders en een verplicht 

percentage gratis motorparkeerplaatsen, 

om te beginnen bij nieuwbouw. Aan de op-

leiding voor het B-rijbewijs zou hij optionele 

motorrijlessen willen toevoegen, zodat je 

tegen geringe meerkosten dat tweede rij-

bewijs erbij zou kunnen halen. En met je B 

op een A1? Daar ben ik absoluut voorstan-

der van. Dat moet dan liefst snel besloten 

worden. We moeten het ijzer smeden als 

het heet is!”

SUPERMOTORKLEDING
Petro Roukema rijdt al ruim 20 jaar 

woon-werkverkeer op de motor en kan 

gemiddeld één of twee dagen per jaar niet 

rijden door weersomstandigheden. Hoe 

krijg je anderen zo ver? “Wijs ze op de voor-

delen die het reizen per motor heeft: lekker 

buiten zijn en fris aankomen, de flexibiliteit 

in het verkeer, de wendbaarheid en de 

mogelijkheid om tussen files door te rijden, 

geen parkeerproblemen, lagere kosten.” 

Roukema is zich ook bewust van het feit 

dat veel automobilisten allerlei drogre-

denen verzinnen om maar niet de motor 

te pakken. Wat je daar aan doet? “Er is 

supermotorkleding waarin je niet nat wordt 

en het niet koud krijgt. Vaak kun je je nette 

kleding of je werkkleding op je werk ach-

terlaten en je ter plekke omkleden. Heb ik 

jaren gedaan, in maximaal zes minuten per 

dag. Een stalling voor je motor is meestal 

geen probleem, net als een kast waar je 

je motorpak kunt opbergen. En onderweg 

boodschappen doen? Die passen prima in 

je koffers of op je rug!” Roukema sluit zijn 

betoog af met het voorstel om de motorrij-

tuigenbelasting voor woon-werkrijders af 

te schaffen.

FILERIJDEN ALS VERKEERSREGEL
“Interessant idee om automobilisten onder 

voorwaarden op een lichte motor te laten 

rijden, zeker nu de maximumsnelheid over-

dag naar 100 km/u gaat”, schrijft Jan Jouke 

van den Heuvel. Hij ziet daarbij dan graag 

ook het volgende geregeld:

• Filerijden op de snelweg verheffen van 

gedragsregel naar verkeersregel, met 

dwingende voorschriften voor zowel 

automobilist als motorrijder;

• Parkeermogelijkheden voor motoren 

verbeteren en mogelijk verplicht stellen. 

Een voorbeeld: de nieuwe parkeergarage 

The Wall in Utrecht werkt uitsluitend op 

kentekenherkenning en heeft geen knop-

pen meer. Tamelijk lastig met een motor.

 Ook Van den Heuvel noemt de mogelijk-

heid van fiscale stimulansen.

KORTING OP BENZINE
Marcel Marsman kaartte al eerder bij het 

ministerie van I&W en de Bovag aan dat 

motorrijden een oplossing zou kunnen zijn 

voor het fileprobleem. De reactie van het 

ministerie? “Het promoten van de motor 

als filebestrijdend alternatief voor de auto 

vind ik echter niet verantwoord omdat de 

motor een relatief onveilig vervoersmid-

del is.” Marsman liet daarop weten dat 

motorrijden aanzienlijk veiliger gemaakt 

kan worden door onder meer (te subsidi-

eren) voortgezette rijopleidingen. Verder 

zouden motorrijders die hun tweewieler 

voor woon-werkverkeer gebruiken korting 

moeten krijgen op benzine.

OVERDEKT PARKEREN
De heer W. Steenstra denkt dat de tijdwinst 

voor automobilisten die overstappen op de 

motor meestal niet meer dan tien minuten 

zal zijn. Daarom ziet hij het niet zo snel 

gebeuren dat 10% van de automobilisten 

die switch maakt, zeker niet met het oog op 

het weer, gemak, comfort en de relatieve 

kwetsbaarheid van de motorrijder. Wat zou 

mensen over de streep kunnen trekken? 

Dan denkt hij met name aan voordelen die 

de autorijder níet heeft. 

• Parkeerplaatsen uitsluitend voor moto-

ren, overdekt, met verankering voor slot, 

ook in de binnensteden; gunstig gelegen 

en goedkopere motorparkeerplaatsen in 

parkeergarages;

• Vrijstelling van het motorrijtuigverbod in 

grote steden;

• Geen spitsheffing en rekeningrijden voor 

motoren;

• Bredere elektrische motorscooters met 

drie wielen voor veiligheid, comfort en 

luxe; 

• Blijvende subsidies voor elektrische 

motoren, inclusief exclusieve laadpalen;

• Aanschaf elektrische motorfiets via je 

werkgever, zoals dat onder meer met 

fietsen gebeurt;

• Kortingen voor woon-werkmotorrijders.

Jan Jouke van den Heuvel: “Fiscale voordelen”. 

Marcel Marsman: “Korting op benzine”.

MEER ALTIJD WELKOM
De MAG bekijkt alles suggesties op 

haalbaarheid, waarbij we weten 

dat ook onhaalbare suggesties voor 

nieuwe inzichten kunnen zorgen. 

Dank voor ieders inbreng. Weet dat 

we altijd open staan voor goede 

plannen, in elk opzicht:  

info@motorrijdersactiegroep.nl.
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Kom naar onze showroom op 3 oktober om samen het motorseizoen af  
te sluiten met leuke activiteiten:

Gratis Dyno run
Gratis wheelie simulator
Foodtrucks

Shoei personal fitting
Merk en product demonstraties
Gratis VR race simulator

Motorkleding kortingsacties
Gratis proefrijlessen
En veel andere vrienden

WWW.CHROMEBURNER.NL TOUWSLAGER 10, NIEUWKUIJK 03-10-2020
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Het zal je gebeuren: net nieuwe banden onder je 
motor en je rĳ dt lek. Of je beschadigt ze ongelukkig 
genoeg onherstelbaar. Dan ben je blĳ  dat je voor 
Bridgestone hebt gekozen. Want alleen bĳ  Bridge-
stone krĳ g je maar liefst 24 maanden lang gratis 
bandenpech garantie op nieuwe Bridgestone ban-
den. Ook voor de banden van een nieuw te kopen 
motor, zelfs al zĳ n die van een ander merk! 

Kĳ k voor meer informatie en de voorwaarden op 

bridgestone-simplyride.eu.

24
MAANDEN 

GRATIS 
BANDENPECH 

GARANTIE!

2020 Bridgestone adv. 90 x 265 mm Symply Ride (MAGazine) 5.indd   12020 Bridgestone adv. 90 x 265 mm Symply Ride (MAGazine) 5.indd   1 14-05-2020   14:3114-05-2020   14:31

             
      

     
    

   
   

   
   

    
     

te gast zijn en thuis komen... 

                                                in de Belgische Ardennen 

6 dagen per week geopend, donderdag koopavond
HERTOGSTRAAT 74, NIJMEGEN CENTRUM  024-3229575

Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen

www.TERMAATMOTOREN.Nl
NU OOK dIRECT pER MAIl bESTEllEN vIA ONzE SITE!!!

AlTIJd SUpERAANbIEdINGEN
750 leren combipakken en overalls
750 leren jassen, ook retro jassen
1000 broeken; textiel, leer, jeans, doorwaai
1250 textiele jassen; waterdicht, Gore-tex en doorwaai
2500 helmen; integraal, jet, systeem en cross

Meer dan 500 Arai’s 
in de aanbieding!

TERMAAT MOTOREN

ga naar www.termaatmotoren.nl en klik op

HEEl vEEl KORTING !! 
op uitlopende collecties

topmerken
motorkleding | helmen | laarzen | handschoenen

Yamaha exclusief dealer

EEN PAAR HONDERD
MAILADRESSEN

HELP!
In onze ledenadministratie ontbreken nog altijd

Kreeg je van ons dit jaar nog een brief? Stuur je 
mailadres dan naar info@motorrijdersactiegroep.nl.

We besteden je geld liever aan je belangen-
behartiging dan aan postzegels!
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Openen we met een actie die laat 

zien hoe het ook kan. Aan de 

A.C. Verhoefweg in Nieuwegein spotte 

MAG-fotograaf Paul Oor een waar-

schuwingsbord met de tekst “Let op, 

motorrijders!! Nieuw wegdek richting 

Taludweg.” Sympathieke actie van de 

aannemer die motorrijders niet onderuit 

wilde zien gaan omdat het asfalt in de 

bocht tijdelijk door bestrating vervangen 

was. Complimenten, dus.   

Putdeksels 
MAG-lid Ömer Ünal maakte melding 

van een paar in de rijlijn geplaatste 

putdeksels met een bitumen omlijsting. 

Putdeksels bevinden zich wel vaker op 

ongelukkige plekken, maar vooral zo’n 

trosje van drie stuks kan problemen 

opleveren. Het verleggen van het riool is 

natuurlijk een klus, dus de wegbeheer-

der loste het op met waarschuwingsbor-

den. 

Jumboblokken weg
In het vorige MAGazine wezen we je op 

de zeven varkensruggen of jumboblok-

ken langs de IJsselallee in Zwolle. Prima 

truc om te voorkomen dat automobi-

listen een stuk berm meepakken als ze 

verderop rechtsaf willen, maar levens-

gevaarlijk voor motorrijders. Gelukkig 

snapte Zwolle dat ook, toen we hier 

melding van maakten. Ze zijn verdwe-

nen. Ook met andere obstakels zijn we 

bezig.

Schaduwdrempel weg
Gouda legde een rijtje Gumatec-drem-

pels op de Goudse Houtsingel, waarvan 

er eentje in een bocht geplaatst werd. 

Niet zichtbaar bij het inkomen van de 

bocht, aldus melder Martijn Berkhout, 

en bij zon bovendien goed verborgen 

in de schaduw van de bomen langs 

de weg. MAG-verkeersvrijwilliger Paul 

Patist ging er een kijkje nemen en sprak 

een Goudse motoragent. De man wist 

dat het ding er lag, maar zag hem door 

die schaduw ook pas op het laatste 

moment. Schrikken dus, net als de 

melder eerder al deed. We maakten er 

werk van. Met succes: de drempel is 

verdwenen. 

Broodjes weg
En er verdween nog meer, maar he-

laas pas nadat Gerrit Visser erdoor ten 

val kwam. Hij reed de bebouwde kom 

van Nigtevecht binnen en raakte daar 

de verhoogde rijbaanscheiding. Een 

waarschuwingsbord was er wel, maar 

dat ging schuil achter het bermgroen. 

Bijkomende problemen: de rij ‘broodjes’ 

begon direct na de verkeersdrempel en 

sommige broodjes lagen schuin op de 

wegas. Het resultaat? Een gebroken sleu-

telbeen, gekneusde ribben en schade 

aan motor en kleding. De wegbeheerder 

Het regende weer GWS-meldingen, dit keer met opvallend veel 

slecht zichtbare obstakels, van een verhoogde rijbaanscheiding  

en drempels tot een landbouwsluis. Een greep uit wat er in de 

afgelopen periode langskwam – en met lichte trots: veel van  

deze situaties zijn inmiddels opgelost.

GWS- 
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De Zwolse jumboblokken: weg!
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heeft de zaak aangepakt: de broodjes 

worden vervangen door belijning (beter, 

veel beter) en men stelt Rijkswaterstaat 

op de hoogte van het slechte zicht op de 

bebording. Gerrit onderzoekt of hij de 

opgelopen schade op de wegbeheerder 

kan verhalen. We laten het weten.

Onderplanken in A10-bocht
Als je vanuit Diemen over de A10 rich-

ting Utrecht rijdt, maakt de weg vanaf 

hectometerpaal 15,8t een bocht naar 

links, onder de A10 door. Volgens Peter 

Spitteler een bocht die motorvriendelij-

ke onderplanken verdient. We hebben 

het doorgegeven aan Rijkswaterstaat, 

dat inmiddels liet weten groot onder-

houd aan de bocht uit te voeren. De 

onderplanken zouden er al zitten.

De ‘t’ in de aanduiding van de hectome-

terpaal hierboven is overigens correct. 

Om verbindingswegen, op- en afritten 

van de hoofdrijbaan te onderscheiden 

worden er (in een geel kadertje) let-

ters aan de hectometeraanduiding op 

de bordjes toegevoegd. Alleen op die 

manier is de juiste locatie direct te be-

palen. Essentieel voor hulpdiensten en 

wegwerkers.

Spinnen bij de tolpoort
Bij de tolpoorten voor de Westerschel-

detunnel werd in een paar baanvakken 

het asfalt vervangen. MAG-lid Arnold 

de Kool komt aanrijden en betaalt. Bij 

het wegrijden slipt zijn achterwiel, ook 

als hij het een tweede keer probeert, 

heel rustig. Het is spekglad. Ook auto’s 

slippen. Oorzaak? Zoals vaker gebeurt 

op plaatsen die door veel remmen en 

optrekken zwaar belast worden (tolpoor-

ten, inderdaad), werd hier een zoge-

naamde combinatiedeklaag gebruikt, af-

gedekt met een dun laagje cementslurry. 

Dit heel fijne beton loopt in de gaatjes 

van het veerkrachtige asfalt en geeft 

het zo de nodige stijfheid. Nadeel: bij 

nat weer wordt het dus spekglad, totdat 

de cementfilm weggesleten is of – zoals 

hier na diverse meldingen gebeurde – 

verwijderd wordt. 

Extra tip van ervaringsdeskundige 

Arnold de Kool: bij tollanen ligt er vaak 

olie en vettigheid tussen de wielsporen. 

Om makkelijk te kunnen betalen, rijd je 

in het linkerwielspoor. Pas dan wel op 

dat je rechtervoet niet wegglijdt als je 

stilstaat, zeker bij nat weer.

Zie jij die drempel? Precies!

Trosje deksels in de bocht.

Sympathieke aannemer.
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Gladde weg Westerscheldetunnel. Waar het glimt, is het glad.
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Landbouwsluis
Hennie Hulsman rijdt met zijn zijspan 

vanuit Wateren (D) over de Oude Wil-

lemsweg de Bosweg op en raakt op die 

Y-splitsing een agrarische sluis. Voor 

het wegvak geldt een verbod voor auto’s 

en motoren, maar gezien de bestaande 

schade aan het blok beton is hij niet de 

eerste die het in een bocht geplaatste 

bord over het hoofd ziet. De wegbe-

heerder zal waarschijnlijk stellen dat 

het inrijverbod genegeerd is. De MAG 

spreekt hem wel op de situatie aan: de 

markering van het blok is uitermate 

beroerd, en de straf (knal!) voor het al 

dan niet expres negeren van het bord is 

onevenredig hoog. De situatie is gemeld.

Verrassingsdrempel
Midden in een bocht in de Dokter 

Ypeylaan in het Friese Noardburgum 

ligt een lange, brede drempel die je lelijk 

kan verrassen, zo liet Oege Hoekstra 

ons weten. Verkeersvrijwilliger Anton 

van den Broek ging kijken en stelde 

vast dat de verhoging in de schaduw 

slecht zichtbaar is, dat er aan weerszij-

den nog maar een meter asfalt over is 

en dat minder bedreven motorrijders 

moeite kunnen hebben met het relatief 

hoge profiel. Waarschuwingsborden en 

een betere markering van de drempel 

¬– bijvoorbeeld met anders gekleurde 

klinkers – zouden al een groot verschil 

maken. Goede nieuws is dat ook deze 

situatie opgelost wordt. De gemeente 

Tytjerksteradiel heeft het probleem 

onderkend en gaat er serieus mee aan 

de slag.

Voegstroken
Als je vanuit het zuiden van de A5 naar de 

A9 gaat, richting Haarlem, rijd je vlak na 

het verlaten van de A5 over twee ongeveer 

15 cm brede bitumenstroken, over de hele 

breedte van de weg. Zeker bij nat weer 

worden ze verraderlijk glad en zorgen ze 

– in de woorden van de melder – voor irri-

tante wegtrekkers van je achterwiel. Ons 

social-mediabericht hierover leidde tot 

een aantal opmerkingen over andere glad-

de voegovergangen of dilatatievoegen op 

snelwegen. Ken je plekken waar je wielen 

vaker een stapje opzij doen? Meld ze op 

www.motorrijdersactiegroep.nl (Verkeer > 

Gevaarlijke wegsituaties). We komen niet 

voor elke bitumenstreep in actie, maar 

waar reëel gevaar dreigt nemen we con-

tact op met de wegbeheerder.   ■

Slecht gemarkeerde landbouwsluis.Let op de t in het gele kader...

Nauwelijks te zien, deze drempel.
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Onzichtbaar bord, onzichtbare broodjes.
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Afscheid nemen 
is al zwaar genoeg.
Daarom staan wij met 
raad en daad voor je klaar.

zonder gedoe. verkocht.

WWW.HYPERPRO.COM
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KLEUREN

Ventura jack € 189

KLEUREN

Spirit broek € 169

www.grandcanyonbike.eu sales@igm-trading.com    T. 074-2917700

MILES  € 229SYncro  € 249

Delta RGY GReY BM    €229

Kingston   €149

KLEUREN

Er waren jaren dat ICT’er Frank Nijkamp op 

zijn Yamaha Royal Star Venture dagelijks 

van Kaatsheuvel naar Heerlen pendelde. 

250 kilometer per dag, ook bij fikse vorst. 

“Dan moest de weg thuis wel droog zijn, 

hoor. Natuurlijk ben ik wel meer dan eens 

in een sneeuwbui terechtgekomen. Wat 

ik dan deed? Eh, doorrijden, in de ban-

densporen van de auto’s. Anders weet 

je nooit wanneer je weer weg komt.” 

Zijn huidige Venture gebruikt hij al-

leen recreatief. Als verkeersregelaar, 

samen met zijn vrouw op haar Honda 

Shadow 1100 of met ZBC (Zware Brom-

merClub) de Terrasracers. Voor de door 

JoPa Racing products ter beschikking ge-

stelde Forcefield rugprotector schreef hij 

zich in omdat zijn huidige jas alleen maar 

een plaatje schuimplastic in de rug heeft. 

“Met mijn motor kom je denk ik niet snel 

op je rug terecht, maar als het gebeurt kun 

je maar beter goed beschermd zijn!”

Frank Nijkamp  
wint Forcefield rugprotector

MAG GIVE-AWAY



Gas geven. Een onderwerp waar nauwelijks over wordt gesproken. Gas geven doe je toch gewoon? Ja, wel als 
het om relatief bedaagde motoren gaat. Maar een moderne 650 kan al flink tekeer gaan als je de kraan in 
één beweging opendraait.

Vol gas geven op een bejaarde boxer 

of een 125’je kan geen kwaad. Je 

móét zelfs bijna, als je op tijd wil ko-

men. Met een motor met meer pit moet 

je je gaskraan met meer beleid open-

draaien. Zeker als je een koppeling hebt 

die nogal abrupt aangrijpt. Je zal de 

eerste niet zijn die vanuit stilstand een 

ongewenste wheelie maakt. Ook met 

een minder heftig reagerend blok is de 

kans groot dat je de controle verliest. En 

geef je te snel gas in de bocht, dan heb 

je grote kans dat je achterwiel slipt en 

onder je vandaan glijdt. 

Gas geven moet je in essentie net zo 

doen als remmen. In één klap vol in 

de ankers gaan is – zonder ABS – vra-

gen om problemen. Je remdruk moet 

je opbouwen. Alsof je een sinaasappel 

uitknijpt, schreef ik hier eerder. Gas 

geven doe je in principe op dezelfde 

manier. Met mijn leerlingen heb ik het 

dan altijd over de ‘fluwelen gashand’. 

Mensen die gespannen op de motor 

zitten hebben vaak de neiging om in 

hun stuur te knijpen. Beginners omdat 

ze zenuwachtig zijn, oude rotten omdat 

het er langzaam ingeslopen is. 

Die spanning kan op langere ritten voor 

een slapende hand zorgen, en tijdens 

elke rit voor onbedoelde gas-acties. Hoe 

meer spanning er in je arm en je hand 

zit, hoe eerder je gashand onbedoeld 

reageert op hobbels en gaten in het 

wegdek. Op een luie motor merk je daar 

niets van, maar dat is heel anders met 

motoren waarvan het gashendel nog 

het meest op een aan/uitschakelaar 

lijkt. Wees je onderweg eens bewust 

van de eventuele spanning in je armen. 

Een overbodig advies? Je moest eens 

weten hoeveel mensen zich niet bewust 

zijn van de frons op hun voorhoofd. 

Belangrijke voorwaarde voor die 

fluwelen gashand is een ontspannen 

zithouding en een goed contact met 

je motor. Laat je gewicht op je zadel 

rusten en niet op je polsen, ook niet op 

een sportmotor. Hou met je bovenbe-

nen lichtjes contact met je tank en laat 

je hielen – als dat mogelijk is – tegen 

de motor rusten. En draai dan dat gas 

open, zo snel of zo rustig als bij jouw 

motor past. 

Stel dat een band 100 punten grip heeft. 

Rem je harder dan de beschikbare grip, 

dan ga je al snel onderuit. Geef je in 

een bocht meer gas dan de beschikbare 

grip, dan raak je je achterwiel kwijt. 

Belangrijk: in een bocht wordt een flink 

deel van je beschikbare grip opgeno-

men door de hellingshoek die je maakt. 

Hoe schuiner je gaat, hoe minder 

punten grip je over hebt om te kunnen 

remmen of gas te kunnen geven. Met 

andere woorden: in een bocht is die 

fluwelen gashand nog belangrijker dan 

bij rechtuitrijden. Zeker als de weg nat 

is, natuurlijk. Wil je meer over die 100 

punten grip weten, zoek dan op You- 

Tube naar 100 points of grip. De man 

praat nog sneller dan hij kan rijden, 

maar leerzaam is het wel!

Wat voor remmen geldt, geldt voor gas 

geven ook, zei ik al eerder. En waar je 

blokkerende remmen voorkomt met 

ABS, voorkomt traction control dat je 

achterwiel wegglijdt als je te fel op het 

gas gaat. Fijn vangnet, zeker met hoog-

vermogende motoren. Blijft toch dat 

het geen kwaad kan om zelf je gasstand 

te kunnen sturen. Hoe fluwelig is jouw 

hand? Zoek een leeg parkeerterrein 

op. Zet je motor in z’n een en kies op 

lage snelheid een toerental waarbij 

je de motor zonder te bokken blijft 

lopen. Ga dan rondjes draaien, maak 

een slalom, rijd andere figuren. Lukt 

het je probleemloos om een constante 

snelheid aan te houden? Dan heb je de 

basis te pakken. Gaat je snelheid op en 

neer? Blijf dan oefenen – en weet dat je 

daar met een motor die fel aan het gas 

hangt meer werk aan hebt dan met een 

model met een bedaagd karakter en 

een gashendel met een slag van 180°. 

Maar beter wordt het altijd, en dan rij je 

meteen een stuk relaxter. Succes!

met batten in de bocht
Gerwin Batten

KLEUREN

Ventura jack € 189

KLEUREN

Spirit broek € 169

www.grandcanyonbike.eu sales@igm-trading.com    T. 074-2917700

MILES  € 229SYncro  € 249

Delta RGY GReY BM    €229

Kingston   €149

KLEUREN
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Van september tot februari is 

het jaarlijks raak. De boeren 

halen de suikerbieten van het 

land en rijden ze naar de boer-

derij, vanwaar ze richting de 

suikerfabrieken in Dinteloord 

(B) en Vierverlaten (G) vervoerd 

worden. Wat die bietencam-

pagne met motorrijden te ma-

ken heeft? Een weg vol modder, 

in combinatie met regen.

Tekst en foto: Jaap Wesselius

Eerst even de regels. Het is bij wet ver-

boden om de weg te vervuilen. Als ver-

vuiling tot problemen leidt, is de vervui-

ler aansprakelijk. Maakt hij de weg niet 

schoon, dan zal de wegbeheerder dat 

doen. De kosten worden op de vervuiler 

verhaald. Belangrijk: ook tussen ritten 

door moet de weg gereinigd worden.

Aan het simpele feit dat er modder of 

klei op de weg terechtkomt, kan een 

boer niets te doen. Wel is hij verplicht 

om je met borden op het slipgevaar wij-

zen. Als motorrijder ben je vanzelfspre-

kend ook verplicht om je snelheid aan 

de omstandigheden aan te passen.

Ga je toch onderuit, schakel dan altijd 

de politie in. Het opgemaakte pro-

ces-verbaal heb je nodig om het ongeval 

bij je verzekering te melden. Je verze-

keraar zal dan – eventueel in samen-

werking met de politie – de vervuiler 

opsporen om de schade te verhalen. 

Onverantwoord gladde wegen kun je 

natuurlijk ook preventief bij de politie 

melden. Dan kan daar direct actie op 

ondernomen worden.   ■

Bietencampagne
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