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PAK DE SCHERPSTE
BOCHTEN EN DE
SCHERPSTE RENTE
PROFITEER NU VAN HET 3ASY RIDE RENTETARIEF VAN 1,99%
Een nieuwe BMW motorfiets was nog nooit zo aantrekkelijk. Niet alleen vanwege
zijn strakke rijgedrag maar nu ook door zijn scherpe tijdelijke rentetarief van
1,99%. Want met BMW Motorrad 3asy Ride rijd je zakelijk nu bijvoorbeeld al een
BMW F 900 R vanaf €92,- per maand. Het extra aantrekkelijke tarief van 1,99%
geldt tot en met 31 december 2020. Waar wacht je nog op?

MAKE LIFE A RIDE
bmw-motorrad.nl/3asyride
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7 Uitlaatkeuring? Nee!
Het kan zomaar gebeuren. Een mooie
dag. Je gaat samen met een vriend een
stukje rijden. Op een provinciale weg
sluit je keurig achteraan bij een rij auto’s
voor rood. Het blik trekt niet al te vlot
op. Samen rem je keurig voor het volgende oranje. De automobilist achter je

18 Interview: Elles Dijkhuizen

is blijkbaar met heel iets anders bezig.
Hij remt te laat. Knal! Hoe de motor
het er vanaf bracht zie je op de eerste
foto op bladzijde 12. Total loss, dus. De
berijder had gelukkig minder schade,
met een hersenschudding en fikse spierpijn als belangrijkste klachten.
Mazzel, want het had ook heel anders kunnen aflopen, lees je in het
artikel bij die foto’s: een van de belangrijkste conclusies van het we-

22 MAG-actie in Schinnen

reldwijde onderzoek Dynamics of Motorcycle Crashes is dat de snelheid
op het moment van de impact weinig of geen relatie heeft met de ernst
van je verwondingen. Echt? Echt.
Dat betekent vooral dat je ook bij je rondje om de kerk alert moet zijn.
Dat je je systeemhelm niet pas op de snelweg moet dichtklappen. Dat
je je complete pak met laarzen en handschoenen ook aantrekt als
je een paar straten verderop moet zijn. Alles wat helpt, helpt. Zelfs
als je weet dat zo’n pak niets meer uitmaakt als je met 80 tegen een
lichtmast knalt. Dat weten wij ook. Precies daarom zijn we al twee
jaar bezig om een rijtje lichtmasten die ze in Limburg vóór de vangrail
plaatsten van hun plek te krijgen. Wees gerust: het ongeluk dat je ziet
in het artikel over onze actie ter plekke (bladzijde 22) is in scene gezet.
Het ‘slachtoffer’ rijdt natuurlijk altijd met handschoenen aan…
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Beetje veel ongelukken dus, in dit nummer. Plaatjes die de reguliere
motorpers zoveel mogelijk mijdt. Logisch, hoor. Maar als enige landelijke partij die fulltime bezig is met veilig motorrijden zijn we wel verplicht om af en toe ook die minder aangename kant te laten zien. Een
gewaarschuwd mens telt voor twee, tenslotte. Daarbij waarschuwen
we niet alleen motorrijders, maar ook iedereen die zich bezighoudt
met de inrichting van ons wegennet. Met resultaat, zoals je ook weer
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leest in het artikel over rijbaanscheidingen op N-wegen op bladzijde
34. Kabelvangrail? Nee, riepen we altijd al!
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Tellerregistratie
verplicht

Wat we in MAGazine 168 al aankondigden is per 1 juli 2021 een feit: vanaf

bedrijf zonder RDW-erkenning, dan blijft jouw tellerstand buiten beeld. Bij

die datum geldt er een verplichte registratie van de kilometertellerstanden

verkoop zou dat op termijn nadelig kunnen uitpakken, zeggen we er maar

voor motoren. Heb je je motor zelf in onderhoud of laat je het doen bij een

even bij.

Beursnieuws
Even in chronologische volgorde: de Noordelijke Motorbeurs is gecanceld, om duidelijke redenen.
De organisatie beraadde zich nog op alternatieven, maar koos daar uiteindelijk niet voor. We rekenen
op 2022! In Utrecht kwam men wél met een alternatief plan. De MOTORbeurs wordt eenmalig de
MAG

MOTORoutletbeurs, waar tientallen dealers hun producten tegen scherpe prijzen van de hand doen.
Inderdaad, net als op de eerste MOTORbeurs, nu 37 jaar geleden. Meer in MAGazine 171!

50? 30!
De Tweede Kamer nam een motie aan om
de maximumsnelheid in de bebouwde kom
naar 30 km/u te verlagen. Dit zou het aantal
verkeersdoden en -gewonden drastisch
moeten verlagen. I&W-minister Cora van
Nieuwenhuizen was tegen. Gemeentes gaan
daar zelf over, stelt ze. Opvallend: in maart
dit jaar tekenden ministers uit 130 landen
al voor een verlaging van 50 naar 30. Net
zo opvallend: SWOV kwam dit jaar met een
onderzoek waarin gesteld werd dat een
verlaging van 50 naar 30 op dit moment niet
wenselijk en haalbaar is. En tot slot: SWOV,
ANWB en andere mobiliteitsprofessionals
Jaarbeurs

IN HET NIEUWS

IN HET
NIEUWS
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pleiten voor een verlaging – maar uitdrukkelijk niet overal.

IN HET NIEUWS

Radarduc
We kondigden hem in 2018 al aan, en nu gaat hij in productie: de Ducati Multistrada V4, de eerste motorfiets met radartechnologie aan voor- en achterzijde. Aan die achterkant zit de radar direct onder
het licht, zoals je op de foto ziet. De compacte radars zorgen onder meer voor een continue afstand
tot je voorligger (adaptieve cruisecontrol) en waarneming van voertuigen in je dode hoek. Ook auto’s
die met hoge snelheid van achteren naderen worden gesignaleerd. De V4 is de vierde generatie van
de Multistrada, en de eerste met het nieuwe, compacte V4-blok.

1 op
hoeveel??
Omdat er uit Brussel een wijziging van de
rijbewijsrichtlijn op komst is, gingen de plannen voor een versoepeling van de regels voor
een A1-rijbewijs hier de ijskast in. Jammer,
want zo’n 125’je wordt een steeds aantrekkelijker alternatief voor het OV en de file. Zeker
nu Honda z’n tanden flink in de CB125F en
de MSX 125 zette. De nieuwe edities lopen 1
op 65. Brengt een tankje van elf liter je dus
zevenhonderd hele kilometers ver.

(Motor)fiets
Na Ducati, Triumph en Yamaha komt ook Harley-Davidson
met een elektrische fiets. De Amerikanen richtten er een
apart bedrijf voor op. Het eerste model van de Serial 1 Cycle
Company verloochent z’n roots niet.
Kijk maar naar de dikke banden
en de tandriem van de Serial 1. De naam verwijst
naar de bijnaam van
de oudst bekende
Harley, de Serial
Number One.
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Paul Oor

IN HET NIEUWS

Veilig filefilteren
Net als in Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Tsjechië en Hongarije moet

mag je er ook op de motor overheen. Dat maakt filefilteren een heel

je nu ook in België bij filevorming een reddingsstroook vrijhouden. Dat

stuk veiliger. Maximaal snelheidsverschil met het fileblik is 20 km/u, en

betekent dat verkeer op de eerste rijstrook (de linker, altijd) richting

je moet natuurlijk direct aan de kant als er een hulpvoertuig nadert. De

middenberm moet. Het verkeer op de andere rijstroken schuift naar

regel geldt op alle wegen met twee of meer rijstroken in de richting die je

rechts. De reddingsstrook is bedoeld voor hulpdiensten, maar in België

volgt, ook binnen de bebouwde kom.

MAG MOET
Een jaar geleden introduceerden we onze nieuwe huisstijl, met het
vierkante logo als belangrijkste element. Een paar maanden later was
die huisstijl vrijwel overal doorgevoerd, van visitekaartjes en banners
tot een nieuw gewrapte stand en een website (in aanbouw!). Het enige
wat nog ontbrak was kleding. Die hebben we inmiddels ook, met dank
aan de specialisten van werkkleding.com uit het Friese Burgum. Meer
leuk nieuws? Als MAG-lid krijg je 10% korting op je bestelling bij werkkleding.com (zie de advertentie op bladzijde 21). Voor de duidelijkheid:
dat gaat niet om de MAG T-shirts. Die zijn namelijk nog niet te koop!

6
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De discussie over geluidsoverlast door motoren is nog lang
niet afgelopen. De MAG is en
blijft van mening dat de oplossing van drie kanten moet
komen: overheid, bewoners én
motorrijders. De KNMV brengt
een heel ander element in. Een
keuring. Daar zit de MAG niet
op te wachten.

Vera de Bruijn

n de Grip, het verenigingsblad van
de KNMV, lazen we onlangs dat de

organisatie pleit “voor de introductie
van een verplichte RDW-keuring bij de
montage van een niet-standaarduitlaat
bij motorfietsen. Is het geluid binnen
de limiet, dan krijg je een bewijs. Word
je staande gehouden door een agent?
Bij een standaarduitlaat is er niets aan
de hand. Heb je een andere uitlaat, dan

VERPLICHTE
UITLAATKEURING?

Plan KNMV, MAG zegt nee

Hugo Pinksterboer

I

moet je het RDW-bewijs tonen waaruit
blijkt dat hij voldoet aan de geluidsli-

de honderden euro’s die zo’n keuring

Geduld, geduld

miet. Op deze manier hoeven hand-

makkelijk kan kosten. Gaat het om mo-

Dat geldt net zo voor alle motoren

havers geen geluidstesten te doen en

gelijkheid 2, dan bestaat de maatregel

die nu al rondrijden, met of zonder

kan de toegestane geluidsnormering

al: wil je met een uitlaat zonder E-keur

goedgekeurde uitlaten. Maatregelen

beter worden gehandhaafd.” Tot zover

de openbare weg op, dan moet je hem

zoals deze worden immers nooit met

de Grip.

laten keuren. Simpel. Of mensen dat

terugwerkende kracht ingevoerd. Dat

altijd doen is vraag twee. De kans dat je

betekent dus dat je voor enig hoorbaar

Niet-standaard?

staande gehouden wordt is minimaal,

effect op de geluidsoverlast een jaar of

Natuurlijk hebben we de KNMV

en de bekeuring kost minder dan zo’n

tien, maar waarschijnlijk eerder een

gevraagd wat ze bedoelen met een

keuring.

jaar of twintig geduld moet hebben.
Als de overheid z’n verantwoordelijk

niet-standaarduitlaat. Daar kregen we
geen duidelijk antwoord op. Ons in-

Foute boel

niet neemt en – nog belangrijker – als

ziens zijn er maar twee mogelijkheden.

Doel van de maatregel zou zijn om ge-

motorrijders niet per direct collectief

1: Het gaat om elke uitlaat die letter-

luidsmetingen te voorkomen, zodat er

besluiten om het een stuk kalmer aan

lijk ‘niet standaard’ met een nieuwe

sneller kan worden opgetreden tegen

te doen, zijn de meeste dijkwegen

motorfiets meegeleverd wordt, dus ook

mensen die overlast veroorzaken. Dan

dan echt allang dicht. Bovendien heb

om voor jouw motorfiets goedgekeurde

wordt de potentiële overlast dus blijk-

je geen herriepijp nodig om herrie te

vervangingsuitlaten met een E-type-

baar opgehangen aan het al dan niet

maken. Dat weet iedere motorrijder die

goedkeuringsmerk. Of 2: Het gaat

hebben van een E-keur of een RDW-

z’n gas wel eens opendraait.

om uitlaten zonder die E-keur, ofwel

bewijs. Werkt dat? Helaas. Een E-keur

uitlaten die hier niet voor gebruik op

vertelt alleen maar dat een bepaal-

Opmaat

de openbare weg zijn toegelaten. Meer

de uitlaat voor een of meer motoren

Dat de MAG grote vraagtekens bij dit

smaken zijn er niet.

goedgekeurd is. Hang je zo’n uitlaat

KNMV-voorstel heeft, heeft niet alleen

onder een andere motor? Dan staat die

te maken met de onnodige kosten en

(Be)keuring

E-keur er nog steeds op, maar voldoet

de betwiste effectiviteit. We zijn vooral

In het eerste geval betekent de maat-

hij niet meer aan de eisen. Haal je de

ook bang dat zulke voorstellen heel

regel dat je ook met een voor jouw

dB-killer eruit of breng je een andere

welkom zijn bij partijen die strijden

motorfiets goedgekeurde uitlaat een

modificatie aan? Zelfde verhaal, net

tegen overlast door motorrijders. Ze

dure keuring moet laten doen om

als voor motoren met zo’n duurbetaald

vormen namelijk de perfecte opmaat

dan te horen dat hij, eh, voor jouw

RDW-bewijs. Het papier klopt. Maar

tot een dure, verplichte periodieke

motorfiets inderdaad goedgekeurd is.

klopt de uitlaat nog? Er moet dus altijd

(geluids)keuring voor alle motorfietsen.

Totaal onnodig dus, en doodzonde van

gemeten worden.

Iemand voor? Wij niet. Nooit. ■
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E10
EN?
PROBLEM

DE
X BIEDT
ECOMAX
G.
OPLOSSIN

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

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 houdbare benzine voor alle motorfietsen. De motor
start altijd, zelfs na een lange winterstop.

Kijk
voor
meer info en verkooppunten op www.ecomaxx.nl
8
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VAN DE VOORZITTER

E

rgens voor de zomer was daar opeens het Motor
Collectief, een Facebookgroep die voortkwam uit

zorgen over dijk- en wegafsluitingen voor motoren. We
gingen met het collectief in gesprek, zoals we dat met
alle partijen doen. Met het originele plan van het collectief, een rit naar Den Haag op zondag 20 september, wilde de MAG niet meedoen. Je moet ons inziens op zondag
niet naar Den Haag willen (de regering zetelt daar wel,
maar die zit dan lekker thuis), je moet niet met heel veel
motorrijders gaan protesteren tegen de gevolgen van
door heel veel motorrijders veroorzaakte ervaren over-

last, en we waren de dreiging van een groeiend aantal afsluitingen al op een andere wijze aan het tackelen, zoals
we dat al dik twintig jaar doen. Samen met het collectief
besloten we om voor een evenement te gaan, op diezelfde zondag. Corona gooide roet in het eten.
Het Motor Collectief koos ervoor om de rit nieuw leven in
te blazen, wat gelukkig goed afliep. Wij besloten verder
te gaan onze politieke weg, met de eerder al geplande
petitie als ondersteuning voor het lopende MAG-traject.
Met het collectief spraken we af dat de MAG de rit zou
aankondigen, dat het collectief de petitie zou promoten, dat we de lijst samen zouden aanbieden en dat we
elkaar publiekelijk zouden steunen. Op dat laatste punt
ging het al snel mis, van de zijde van het collectief. De
man die het collectief startte stapte op, gevolgd door zijn
medebeheerder, of andersom. Hun opvolger of opvolgers
(of de opvolgers daarvan; we raakten de tel al snel kwijt)
kwamen met loze kreten over waar de MAG wel of niet
voor zou staan, gedaan door mensen die geen flauw idee
hadden van onze historie of onze huidige activiteiten,
mensen die niet reageerden op uitnodigingen om erover
te praten. Het ging er over knuffelministers en uitgeknepen politieagenten, over Black Lives Matter en over aller-

Inmiddels is de oorspronkelijke oprichter van het Motor

lei andere meningen over zaken die met vrij, betaalbaar

Collectief weer terug op het schip. Het vervolg gaan we

of veilig motorrijden niets te maken hebben. Daarnaast

zien. Wij varen de koers die we in de afgelopen paar jaar

was er van enige lijn binnen het collectief geen sprake.

hebben uitgezet. Een koers die bewezen tot successen

Beheerders en leden tuimelden op Facebook over elkaar

leidt. En wie met ons wil praten, is altijd welkom.

heen, en er werd aan de lopende band geklaagd over
plotseling gewiste berichten.
Dat we op grond van bovenstaand al snel besloten om de
petitie zonder het collectief aan te bieden, zal duidelijk

Gerwin Batten

zijn. De MAG trekt al jaren een duidelijke lijn. Een lijn

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl

die meebeweegt met de tijd, maar die altijd weloverwogen uitgezet wordt. Daarbij zijn we voortdurend in actie,
zoals je weet. Harde actie als dat gepast is, politieke actie
waar dat beter lijkt. En alles wat we doen, doen we op basis van inhoudelijke argumenten, niet alleen naar buiten
toe maar ook binnenshuis.
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Breed onderzoek werpt nieuw licht

MAG

DYNAMICS OF
MOTORCYCLE CRASHES
Op Facebook deden we vorig jaar een oproep om mee te
doen aan het onderzoek Dynamics of Motorcycle Crashes.
Een onderzoek dat veel breder zou kijken dan voorheen
gebeurde, met oog voor het hele verhaal van oorzaak tot
gevolg, en met uitvoerige commentaren van de betrokken
motorrijders. De conclusies in het eerder dit jaar verschenen rapport waren opvallend.
Hugo Pinksterboer

D

at het onderzoek zou plaats-

1578 deelnemers uit 30 landen – van

vinden, hoorden we echt nét op

Australië tot Zweden – kwam uitein-

tijd. De titel triggerde ons, net als het

delijk bijna een vijfde uit Nederland.

internationale team van onderzoekers

Dankjewel, liet woordvoerster en

die hun sporen op dit gebied meer dan

motorrijdster Elaine Hardy ons namens

verdiend hebben. We legden contact

het onderzoeksteam weten.

en zagen kans om de deadline voor het

124 pagina’s en de moeite meer dan waard.

het onderzoek was dat er geen relatie
lijkt te bestaan tussen de ernst van

invullen van de vragenlijst een week

Snelheid en schade

de opgelopen verwondingen en de

uit te stellen. Met resultaat: van de

Een van de opvallende uitkomsten van

snelheid ten tijde van de crash. Staat

10
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Riders who spent >30 days in Hospital (n.20)
> 130 kph

1

81 to 90 kph

3

71 to 80 kph

2

61 to 70 kph

2

51 to 60 kph

3

41 to 50 kph

2

Stef van der Velden

31 to 40 kph

Als derde door groen; auto rijdt door rood.

21 to 30 kph

3
1

1 to 10 kph
Stationary

2
1

Meer dan een maand in het ziekenhuis: bij nul en meer dan 130...

dat hier echt? Toch wel. Ter illustratie:
onder de deelnemers die een maand
of langer in het ziekenhuis lagen was
er eentje die meer dan 130 reed en
een ander die stilstond. Drie deelnemers reden 81-90 km/u en twee reden
grofweg op loopsnelheid – en ook die
mensen moesten meer dan een maand
blijven. Het liep veel beter af met
mensen die na één dag al naar huis
mochten. Hoe snel hadden die gereden? Acht mensen uit die groep reden
90-100 km/u. Vier stonden er stil, en

André Zomer

acht reden er nog geen 30.

Remweg, tijd en meters
Maakt het dus niet uit hoe snel je rijdt?
Natuurlijk wel. Voor wie het vergat: bij
een verdubbeling van je snelheid wordt

Pakketbezorger in z’n achteruit.

je remweg vier (vier!) keer zo lang.
Bovendien heb je bij hogere snelheden

dat nauwelijks als toeval afdoen. Een

aan wat er ná de klap gebeurt. Dan gaat

minder tijd om te kijken, te anticiperen

verklaring hebben de onderzoekers

het met name over hoe motorrijders

en te reageren. Alleen dat laatste kost

niet, maar ze geven wel expliciet aan

vallen en wat die post-crash motion voor

je al 0,75 tot 1,5 seconde. Bij 50 km/u

dat technologische vangnetten alleen

gevolgen heeft. Belangrijk: hoe je valt

leg je in die tijd 20 tot 40 meter af, ter-

maar effectief zijn als de bestuurder ze

en wat je in je val raakt is van meer

wijl een halve meter al het verschil kan

weet te gebruiken.

invloed dan je snelheid op zich. Niet

zijn tussen een crash of met de schrik

voor niets staan coureurs na een val bij

naar huis. Dat zelfs een aanrijding met

Over het stuur

200+ vaak op alsof er niets gebeurd is.

minimale (rest)snelheid flinke gevol-

Net zoals dat in de racerij gebeurt, be-

Langs circuits staan nu eenmaal geen

gen kan hebben, las je hierboven al.

steedde het onderzoek veel aandacht

lantaarnpalen, bushokjes en gepar-

Remmen
Over die reactietijd gesproken: ruim

ANDERHALVE KILOMETER

een derde van de deelnemers aan

Wat kun je als motorrijder met de resultaten van dit onderzoek? Naar ons idee

het onderzoek gaf aan helemaal niet

kan het kennisnemen van dit soort onderwerpen bijdragen aan een verhoogd

geremd te hebben, ofwel omdat ze daar

bewustzijn. Hoe werkt dit bij jou? Maakt het je alerter, wat kan bijdragen aan

de tijd niet voor hadden, of door an-

een kortere reactietijd? Op een alledaagser niveau laat het onderzoek zien dat

dere oorzaken. Wat verder opviel, was

je zowel bij meer dan 100 km/u als bij minder dan 10 km/u ernstig gewond

dat het aantal deelnemers dat wel kans

kan raken. Reden genoeg om dus ook alert te zijn en beschermende kleding te

zag om te remmen bij motoren zonder

dragen als je anderhalve kilometer verderop op moet zijn. Reden genoeg om bij

ABS veel hoger was (twee derde) dan

verkeerslichten alert te zijn op achteropkomend verkeer en auto’s die rood ne-

bij motoren met ABS (de helft). Gezien

geren. De foto’s van Lorenzo Imthorn en Stef van der Velden spreken boekdelen.

het totaal aantal deelnemers kun je
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Wim de Geus

Lorenzo Imthorn

Rem je keurig voor oranje. Knal!

Auto remt tijdens inhaalmanoeuvre.

keerde auto’s. Bij het bestuderen van

ders is ongeveer even groot, maar hun

cijfers kijkt, klopt dat – maar met die

die post-crash motion bij ongevallen

verwondingen zijn meestal minder

simplistische benadering klopt het

op de weg werd één ding heel duidelijk:

ernstig. Dan kom je onontkoombaar

volgens ditzelfde onderzoek ook dat

als je over je stuur heen gaat, zoals bij

weer op ABS uit, aldus de onderzoe-

het grootste risico loopt als je met goed

een frontale aanrijding, loop je meer

kers: omdat je bij remmen met ABS

weer over schone, rechte wegen rijdt.

kans op ernstiger verwondingen dan

niet onderuit gaat, vergroot dat de kans

De meeste ongelukken doen zich im-

bij lowsiders (onderuit glijden), high-

dat je bij zo’n aanrijding over het stuur

mers onder die omstandigheden voor.

siders (motor begint te glijden, her-

gelanceerd wordt, met mogelijk ernsti-

Natuurlijk: het zijn de condities waar-

vindt grip en lanceert je over de hoge

ger gevolgen dan wanneer je onderuit

onder verreweg de meeste motorkilo-

kant) of achteruit vallen (bij aanrijding

gegleden zou zijn.

meters gemaakt worden. Terug naar
het verhaal: in het onderzoek worden

van achteren).

Winst?

zeven deelnemers geciteerd die stellen

Over het stuur: ABS

Nu kun je op basis van die gegevens

dat ze het mét ABS waarschijnlijk wel

Dat is slecht nieuws: bij aanrijdingen

natuurlijk stellen dat de voordelen van

gered hadden. Dit vraagt dus dringend

met auto’s, ook in dit onderzoek duide-

ABS dubieus zijn: de kans dat je met

om een onderzoek naar de rol van ABS

lijk ons grootste gevaar (zie kader), gaat

ABS remt vóór de impact is blijkbaar

in het voorkómen van ongevallen. Daar

ruim een kwart van de slachtoffers

kleiner en het risico op ernstiger

is dat antiblokkeersysteem tenslotte

over het stuur heen. Het aantal lowsi-

verwondingen is groter. Als je naar de

voor bedoeld.

Hoofdrol
De ABS-bevindingen lieten ook de
onderzoekers niet los, natuurlijk.
Dat ABS, tractiecontrole en andere
systemen ontwikkeld zijn om onze
veiligheid te vergroten, is duidelijk.
Maar wat nu als blijkt dat slechts de
helft van de motorrijders met ABS hun
remmen gebruiken? Het team trok de
volgende conclusie: als je simpelweg
aanneemt dat technologie de oplossing
is, realiseer je je onvoldoende dat er in
het voorkómen van ongevallen twee
Martijn Nuijten

belangrijkere factoren de hoofdrol spe-

Auto komt voor inhaalactie achter tractor vandaan.
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len. Dat zijn de motorrijder zelf en zijn
of haar beheersing van die technische
hulpmiddelen. Onze vertaling, in een
simpel voorbeeld: je hebt niets aan ABS
als je het nooit eerder gebruikte en dus

niet vol in de ankers durft te gaan als
dat nodig is.

Protectie
Ook de daadwerkelijke effectiviteit
van beschermende kleding verdient
nader onderzoek, stelt het rapport.
Het merendeel van de deelnemers
droeg beschermende kleding met
protectoren: 95% handschoenen, 88%
een motorjack, 85% motorlaarzen en
67% een motorbroek (percentages
afgerond). Van de 350 deelnemers die
een schouderblessure opliepen,
droegen er 309 een motorjack met
Danny Bertisen

protectoren. Dat roept nieuwe vragen op. Voldeden die protectoren aan
de voorschriften? Zijn de eisen die
daarin gesteld worden hoog genoeg
voor effectieve bescherming? Is het

Auto wil rechtdoor en raakt links afslaande motorrijder.

beschermde gebied groot genoeg?
Bleven de protectoren bij de impact op

team voor extra aandacht voor ver-

aangeboden petitie van de landelijke

hun plaats? Daarbij kun je je natuur-

keersdeelname in het (voortgezet) on-

belangenbehartiger van rijinstructeurs

lijk ook afvragen hoeveel ernstiger de

derwijs en voor een betere aanpak van

en rijschoolhouders LBKR, die ook

verwondingen waren geweest zonder

rijlessen. Die zijn nu vooral gericht op

door de MAG ondertekend werd.

die protectie – en we kunnen uit eigen

het behalen van het rijbewijs, en niet

Vanzelfsprekend zullen we ervoor

ervaring melden dat ook een tijdens

noodzakelijkerwijs op hoe je overleeft

zorgen dat ook het rapport Dynamics of

een wandeling opgelopen schouder-

in het verkeer.

Motorcycle Crashes bij de juiste partijen

blessure voor maanden ongemak kan

terechtkomt, onder meer via het

Motorplatform

zorgen.

Motorplatform. ■

Dat pleidooi voor verkeerslessen

Training

sluit perfect aan op de in vorig jaar

Een groot deel (43%) van de deelnemers
deed ooit een of meer extra rijopleidingen. De onderzoekers betreuren

MEER WETEN?

het dat ze niet vroegen wanneer men

Zoals in het artikel al genoemd gaat het bij de meeste ongevallen om een aan-

die opleidingen deed. Dat maakte het

rijding met een auto, bus of vrachtwagen (55%). Een kwart van de deelnemers

onmogelijk om het korte- en langeter-

had een eenzijdig ongeval, waarvan een paar door een uitwijkmanoeuvre voor

mijneffect ervan te evalueren. Net zo

een auto. Zes procent kwam in botsing met een andere motor, een scooter of

ernstig betreuren de onderzoekers het

een brommer. Het complete onderzoeksrapport is te downloaden op investiga-

feit dat er geen wettelijke eisen gesteld

tiveresearch.org. Er is geen relatie tussen het onderzoek en de ons toegezonden

worden aan mensen die voortgezette

foto’s bij dit artikel. Voor de foto’s bedanken we de makers!

rijopleidingen bieden. Ook pleit het

ijn en thuis ko
me
ast z
g
n..
te
.

in

de

B e l g i s ch e A r d e n n

en

helpen MAG.
maak een
motormaat lid!
www.motorrijdersactiegroep.nl
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Kingston €149

Ventura jack € 189

KLEUREN

KLEUREN

Spirit broek

€ 169

KLEUREN

Delta RGY GReY BM €229

SYncro € 249

www.grandcanyonbike.eu

adv. 1/4 pag. liggend 2014_Opmaak 1 22-03-14 20:04 Pagina 1

MILES € 229

sales@igm-trading.com

T. 074-2917700

HAGON SHOCKS
Masters of suspension

■ Van klassiek tot supersport ■ 2 jaar garantie ■ Alle maten ■ Twin Shocks en Mono’s
Morren Import - Tel. 0342 - 490 580 Fax. 450992 E-mail info@hagon-shocks.nl

Weet je wel zeker of
je vering écht goed is afgesteld?

Ga voor de gratis suspension-check
naar: www.hksuspension.nl

HK-SUSPENSION | VIJVERLAAN 6A, 4005 HB TIEL | TEL: 0344 63 19 19 | INFO@HKSUSPENSION.NL | WWW.HKSUSPENSION.NL
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Airoh Commander
Lichtgewicht helm

Klim Carlsbad
Gore-Tex motorjas

Held Sambia
Zomer handschoenen

Klim Carlsbad
Gore-Tex motorbroek

Sidi Adventure 2
Waterdichte laarzen

GET READY

FOR YOUR NEXT ADVENTURE
Maak jezelf klaar voor het beste avontuur ooit! Wij zorgen voor jouw
nieuwe Adventure kleding zodat jij zorgeloos op pad kunt gaan. Begin je
avontuur online of laat je adviseren in onze showroom!

WWW.CHROMEBURNER.NL

+31 73 200 80 20

TOUWSLAGER 10

5253 RK NIEUWKUIJK
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HELMCHAT

Gratis communicatieapp

Zes mannen, vier systemen - maar ze kunnen wel met elkaar praten.

Als je elkaar als vriendengroep maar twee keer per jaar ziet, en
dan ook nog op de motor, heb je wel wat te bespreken. Niets leek
te werken, dus ging Dominique Fleurbaaij zelf aan de slag. Het
resultaat? HelmChat.
Hugo Pinksterboer

T

gaan rijden met een eigen router met
een enorme antenne op een motor die
dan altijd in het midden moest rijden.”
Het enige tastbare resultaat? Een paar
meter extra bereik, en de conclusie dat
WiFi écht niet geschikt is voor motorcommunicatie.

oen Dominique in 2010 zijn mo-

systemen van verschillende merken aan

torrijbewijs haalde, bleek al snel

elkaar koppelen, met een hoop geluk.

Corona

dat hij in zijn oude vriendengroep de

Maar een groepsgesprek starten met zes

En toen kwam corona. Voor zijn werk

enige niet was. Grootste grap: ze deden

headsets van vier verschillende merken,

was Dominique bezig met het realiseren

het allemaal onafhankelijk van elkaar.

dat zit er echt niet in. Daar waren we

van videoconferencing-oplossingen voor

Het plan om er twee keer per jaar met

dus al snel mee klaar.”

grote teams. “Ik had Jitsi, een van die

z’n allen op uit te gaan, was al snel

systemen, op een eigen server geïnstal-

geboren. “Omdat we door het hele land

Walkietalkies

leerd. Toen ik daarmee aan het spelen

verspreid wonen, spreken we elkaar

De volgende stap was de aanschaf van

was, bedacht ik me dat je op diezelfde

maar zelden. Dan is het dus fijn als je

een set walkietalkies. “Dat werkte hele-

manier natuurlijk ook motorrijders met

ook kunt communiceren als je samen

maal niet verkeerd, maar met setjes van

elkaar kunt laten praten.” Een idee was

aan het rijden bent. Los daarvan is een

zo’n 100 euro per stuk was het bereik

geboren.

goed werkend communicatiesysteem

best beperkt, zeker in de bergen. Dat je

natuurlijk handig om elkaar te kunnen

een knop moet indrukken om te praten

Piep

waarschuwen voor grind op de weg of

(PTT, Push to talk; red.) is niet ideaal,

De originele Jitsi-app bleek het op de

een onverwacht scherpe bocht, of om

maar je krijgt ook geen windgeruis

motor verrassend goed te doen. “Ik heb

een seintje te kunnen geven dat de weg

binnen als niemand iets zegt, en je kunt

toen de HelmChat-site gemaakt en het

vrij is, bijvoorbeeld bij inhaalacties. En

als er niet gepraat wordt prima naar je

nieuws op Reddit gepubliceerd. Een Itali-

mensen zonder navigatie kunnen ook

eigen muziek luisteren.”

aanse gebruiker liet me daarop weten

eens voorop rijden. Die krijgen dan van

dat een weggevallen verbinding, bijvoor-

iemand mét navigatie te horen waar ze

Een paar meter

beeld doordat je even geen bereik hebt,

wanneer af moeten slaan.”

Na twee jaar werd het tijd voor een

niet automatisch hersteld werd. Dat

nieuw experiment. “Met een paar col-

bleek een fout in de Android-code van

Snel klaar

lega-IT’ers uit de groep zijn we aan de

Jitsi, die ik voor HelmChat hersteld heb.”

Zoals ze los van elkaar waren gaan mo-

gang gegaan met walkietalkie-apps die

Met deze en andere aanpassingen die

torrijden, hadden ze ook los van elkaar

met een wifi-hotspot werkten. Dat ging

Dominique deed, is de gratis HelmChat-

hun headsets gekocht. “Je kunt met uni-

prima als je stilstond, maar bij het rijden

app het best te omschrijven als Jitsi voor

versal intercom pairing vaak wel twee

viel de verbinding weg. Toen zijn we nog

motorrijders.
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Muziek

te balans tussen verstaanbaarheid en

Een andere aanpassing had met de

beperkt datagebruik. Om te praten heb

geluidskwaliteit te maken. “Zodra je

je geen muziekkwaliteit nodig, tenslotte.

een headset gebruikt, heeft Android de

Reken voor een uur praten op zo’n 30

eigenaardigheid om direct naar een veel

MB, dus dat valt alles mee.” Om dataver-

lagere audiokwaliteit te switchen. Heel

bruik te minimaliseren wordt de video

vervelend als je ook naar muziek wilt

automatisch uitgeschakeld. Op de motor

luisteren. Voor oudere telefoons heb ik

wil je toch ook niet beeldbellen, ten-

dat weten te corrigeren. Met nieuwe

slotte. De mogelijkheid om gesprekken

Android-telefoons is dat – nog – niet

op te nemen werd er door Dominique

mogelijk.”

uitgesloopt.

Ruisonderdrukking

Ruimtes

Over headsets gesproken: als je

Jitsi werkt met zogenaamde 'ruimtes’.

HelmChat wil kunnen gebruiken, heb je

Als je een gesprek wilt beginnen, maak

zo’n setje echt wel nodig. “Theoretisch

je een ruimte aan, waar je je gespreks-

kun je ook gewoon een set oortjes op je

genoten met een linkje voor uitnodigt.

telefoon aansluiten, maar probeer dan

“Als iemand toevallig de naam van jouw

maar eens de microfoon op de juiste

ruimte zou intypen, dan doet er dus

praten. Meer niet. En zeker niet de nood-

plaats te krijgen. Draadloze oortjes wer-

opeens een vreemdeling aan je gesprek

zaak om je te moeten registreren!”

ken ook niet. Daarbij zit de microfoon

mee. Dat gebeurt in de praktijk eigenlijk

in die oortjes, die ter hoogte van je oren

nooit, maar je kunt je ruimte ook met

Android en Apple

in het schuim van je helm zitten. De

een wachtwoord beveiligen.” HelmChat

De HelmChat app is er alleen voor

microfoon van een communicatiesetje

werkt optimaal met groepen van maxi-

Android telefoons. “Als ik hem voor

is afgeschermd tegen wind en zit op de

maal 15 deelnemers, maar ook groepen

Apple wil maken, kost me dat 100 euro

goede plek, en de sets hebben meestal

van 75 worden ondersteund.

per jaar voor een ontwikkelaarsaccount.

een ingebouwde ruisonderdrukking.”

Dominique Fleurbaaij: “Donaties zijn welkom, maar
een bedankje is ook prima.”

willen: eenvoudig met elkaar kunnen

Voor een hobbyproject is dat net iets te-

Discord

veel van het goede. Echt nodig is het ook

Balans

Toen we HelmChat op onze Facebookpa-

niet: je kunt ook vanuit Jitsi van mijn

Ook Jitsi zelf draagt softwarematig bij

gina introduceerden, werden we meteen

aanpassingen gebruikmaken (zie kader;

aan een goede verstaanbaarheid, en het

op vergelijkbare systemen gewezen.

red.). Als er behoefte aan een Apple-

zorgt ervoor dat alle gebruikers even

Daarbij werd vooral Discord genoemd.

versie blijkt te bestaan en er komt meer

hard bij je binnenkomen (autogain).

“Discord heeft heel veel mogelijkheden.

dan 100 euro per jaar aan donaties bin-

HelmChat draait op een eigen server

Nadeel is dat je voor iets eenvoudigs

nen, dan wil ik hem best maken, hoor.

van Dominique. Zo kan hij het systeem

als het starten van een gesprek dus

En voor de duidelijkheid: die donaties

voor deze toepassing optimaliseren.

echt even moet gaan zitten. HelmChat

zijn best welkom, maar een bedankje is

“Voor audio heb ik gekozen voor de bes-

biedt alleen wat de meeste motorrijders

ook prima!” ■

HOE HET WERKT
Als je de in de Google Play Store gedownloade HelmChat-app opent, maakt hij automatisch een
‘ruimte’ aan, met een naam die uit vier willekeurige woorden bestaat. Je kunt die naam eenvoudig
wijzigen. Met een druk op de knop nodig je je gespreksgenoten uit, bijvoorbeeld via WhatsApp,
mail of facebook. Als ze op de link in dat bericht klikken, nemen ze deel aan het gesprek. Zo simpel
is het.

iPhone
Heb je een iPhone, download dan gewoon de Jitsi-app. Ga in de app maar het
menu, kies voor instellingen en verander de server-URL in meet.helmchat.
eu. Dat is alles. Wil je de oorspronkelijke server weer gebruiken dan haal je
de ingevoerde URL weg en verschijnt de oude URL weer. Eén verschil? Vanuit
Jitsi kun je wél de camera activeren. Niet doen: kost onnodig data, en beeldbellen op de motor moet je niet willen.

Verschillende ruimtes
Tip: voor ritten met verschillende groepen kun je verschillende ruimtes aanmaken. HelmChat en Jitsi bewaren je historie, dus je kunt eerder gebruikte
ruimtes makkelijk opnieuw openen en er mensen voor uitnodigen.

De optie ‘camera inschakelen’
is geblokkeerd

Anderen uitnodigen?
Druk op de knop!
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Ze werkt als automotive engineer en brengt de rest van haar
tijd het liefst op twee wielen
door, in het zand, op de weg of
op het circuit. Dat is Elles Dijkhuizen in het heel kort, volgens
de tekst onder haar column in
dit blad. In dit interview lees je
de rest.
Hugo Pinksterboer

18

MAGAZINE 170 | DECEMBER 2020

A

ls kind hield ze niet van de Play-

40.000

mobil-poppenhuizen maar van de

Elles was nog maar net met haar HTS

Wheels and Vibes

ELLES DIJKHUIZEN
garages. Ze speelde niet met poppen

Automotive begonnen toen ze over de

maar klom liever in bomen. En omdat

nieuwe rijbewijsrichtlijn hoorde. Als ze

ze toen al wist wat ze wilde, was dat

snel haar A zou halen, hoefde ze maar

ook wat ze deed. “Toen ik mijn havo

één in plaats van drie keer examen te

gehaald had, wilden mijn ouders mijn

doen. Om haar motorrijlessen te kunnen

autorijbewijs voor me betalen. Ik wilde

betalen, nam ze er een tweede bijbaan-

liever een motorrijbewijs. Dat vonden

tje bij, naast haar studie. Het lukte. Met

ze te gevaarlijk. Toen kreeg ik een Xbox,

de 25 kW-motor waar ze de eerste twee

in plaats van dat rijbewijs. Stom hoor,

jaar op moest rijden deed ze al de nodi-

achteraf: niet lang daarna had ik mijn

ge ervaring op: van huis naar stageplek-

B echt nodig. Moest ik dat dus zelf be-

ken en andere bestemmingen zette ze

talen. Daar zat ik dan, met m’n Xbox...”

vrolijk 60.000 kilometer op de teller.

MAG

Wheels and Vibes

Circuitpics.nl

In actie op de Adventure Ride Competition 2020.

Krukaslagers
Het bleef niet bij rijden alleen. Ze
verdiende ook wat bij door goedkope

Elles als instructeur bij 2 The Experience.

motoren op te kopen, op te knappen en
weer van de hand te doen. “Vanuit mijn

leken met een lichte crosser vraagt

in plaats van dat ik me bij elke bocht

ingenieursopleiding kreeg ik mee hoe

dat meer van je. De focus ligt meer op

afvraag waar ik het best kan remmen,

alles werkt, en met dat inzicht en wat

rijtechniek en minder op snelheid, en

hoe ik ‘m het best aansnijd en wat de

hulp van mensen met sleutelervaring

zo’n grote motor is veel minder verge-

beste lijn is. Echt onthaasten dus. Op

kom je dan een heel eind. Ik had altijd

vingsgezind.

een andere motor lukt me dat niet. Dan
kom ik in een bepaald ritme en ben ik

wel twee of drie motoren in huis, en als
eentje me echt beviel, dan verkocht ik

Speelgoed

nergens anders mee bezig dan met die

weer een andere.” Met sleutelen is Elles

Ook op circuits was Elles vaak te

bochten.”

nooit meer gestopt. Ze doet al haar

vinden. “Probleem is dat circuitrijden

eigen onderhoud, van olie verversen

veel minder toegankelijk is dan offroad

Glijertje

tot krukaslagers vervangen.

rijden. De grote circuits liggen ver uit

Haar vierde motor is een trialmotor.

elkaar en de kosten zijn hoog: een paar

“De kijktechniek, het bochtenwerk

Zandbak voor volwassenen

honderd euro in een weekend ben je

en de remtechniek die je bij circuit-

Die sleutelvaardigheden komen haar

zo kwijt.” Wel werkt ze nog graag op

rijden leert kun je uitstekend naar

ook als fanatiek offroadrijder goed uit.

kleinere circuits aan haar bochtentech-

de openbare weg vertalen. Ga je ook

Haar rode R1200GS bouwde ze voor dat

niek. Dat is dan vooral op het Midland

trialrijden, dan leer je vooral hoe je je

doel zelf om, compleet met noppen-

Circuit, waar ze als instructeur voor

motor optimaal beheerst. Het samen-

banden om de extra grote 18” en 21”

2 The Experience actief is. “Daar heb

spel tussen gas, koppeling en remmen,

wielen. “Ik had die GS in eerste instan-

ik een andere motor voor in huis, een

maar ook de kunst om te rijden op een

tie als woon-werkmotor gekocht, maar

KTM 690 SMC-R supermoto. Met z’n

ondergrond waar je minder grip hebt.

niet veel later kreeg ik een auto van de

140 kilo is dat ideaal speelgoed voor

Dan reageer je vaak makkelijker op

zaak, en dat was met de kilometers die

kleine weggetjes en dit soort circuits.

een glijertje over een putdeksel of een

ik maakte toch handiger.” De GS werd

Maar met de GS rij ik er ook, hoor. Ze-

uitstapje richting berm, bijvoorbeeld.”

dus haar crosser. Waar die grote liefde

ker als er veel cursisten met zo’n soort

Triallen is bovendien heel toegankelijk,

voor offroadrijden vandaan komt?

motor zijn: dan is het makkelijker om

stelt ze: “Ik ben lid van een trialvereni-

“Ik word graag vies,” lacht ze. “Het is

bepaalde technieken uit te leggen.”

ging. Ik zet mijn Beta 290-tweetaktje op
een speciaal rek achter op de auto, gooi

een beetje in een zandbak spelen voor
volwassenen.”

Aan en uit

er voor twee euro benzine in en heb de

Naast de KTM en haar GS, waar ze in-

hele dag lol.”

Liever offroad

dien nodig gewone wielen met straat-

“Ik hou van uitdagingen. Als je die

banden onder zet, staat er nog een

Serieus onverhard

uitdaging op dijkwegen zoekt, raak je

Harley-Davidson 883 Sportster in haar

Eerder dit jaar reed ze onder meer de

al snel je rijbewijs kwijt. Dus doe ik het

schuur. “Ik heb maar twee modussen.

Hard Alpi Tour, een 24-uurs rally in

liever offroad, en dan bij voorkeur met

Aan en uit. Met die Harley kan ik me-

de Alpen. 600 kilometer lang, waar-

een zware motor zoals die GS. Verge-

zelf uitzetten. Dan kijk ik om me heen

van 80% onverhard – en dan serieus
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onverhard. Als allroadspecialist van
Endurocats, een groep die offroadrijden
voor vrouwen promoot, startte ze een
vierkoppig team voor deze rally. “Daar
had nog nooit een vrouw aan meegedaan, laat staan een compleet team.
De drie anderen hadden tot een jaar
ervoor nog nooit offroad gereden, maar
ze hebben in die tijd echt alles geleerd
wat ze nodig hadden: we reden als een
van de weinige teams de hele route
uit. Waar ze het meest van opgestoken
hadden, in dat jaar, vroeg ik ze achterMarije Langstraat

af. De trial-lessen, dus!”

Motorrijder
De columns die ze voor de MAG
schrijft, vertegenwoordigen een deel
van Elles’ creatieve kant. “En ik heb een
nogal duidelijke mening, die ik graag

“Ik word graag vies,” lacht Elles, hier op de Col du Sommelier.

verkondig. Gevraagd of ongevraagd,
inderdaad. Maar dit doe ik vooral

draag ik heel graag uit, liefst zonder het

doorheen, met één hand aan het gas en

omdat ik ook op deze manier graag een

expliciet te benoemen.”

de andere voor m’n kentekenplaat. Op
de motor waar ik toen op reed, lukt dat

bijdrage lever aan de motorwereld en
aan waar de MAG voor staat.” Dat ze

Rood licht

net! Peter Zuurbier van Meldpunt Rood

daarmee een van de drie vrouwen is

De MAG leerde ze kennen via het

licht heeft dat toen opgelost. Goed dat

die in elke uitgave van dit blad ver-

Meldpunt Rood licht. “Ik werkte toen

er zo’n organisatie is, wist ik toen me-

schijnen, daar stond ze nog niet bij stil.

als bowlingbaanmonteur en was vaak

teen. Een organisatie die tegengas geeft

“Ik ben een motorrijder, geen motor-

‘s nachts onderweg. Dan stond ik regel-

als er in de media een negatief beeld

rijdende vrouw. Ik ben ook geen vrouw

matig tien minuten voor rood, op een

van motorrijders geschetst wordt,

met een technisch beroep in een man-

kruispunt waar ook een flitser stond.

maar zich ook inzet voor de bewust-

nenwereld, ik ben een technicus. Dat

Uiteindelijk reed ik er dan altijd maar

wording van diezelfde motorrijders.” ■

MAG GIVE-AWAY

Michel Friebel wint
Grand Canyon Downtown jack
Als rijinstructeur legde hij jaarlijks zo tussen de
35 en de 40 duizend kilometer af, schat Michel
Friebel. ‘Ik was zo’n instructeur die eigenlijk
altijd op de motor volgde.
Waarom niet met de auto? Dat vond ik gewoon niet leuk. En als je
leerlingen door het slechte weer laat rijden, moet je op z’n minst
laten zien dat je dat zelf ook kunt en durft. Bovendien kun je je leerlingen beter dingen voordoen.’ Voor z’n privéritten had hij er destijds
een Suzuki Intruder bij. Nu hij als motorexaminator bij het CBR
werkt niet meer: ‘Die motor legt het in het bochtenwerk af tegen de
toerbuffels in de groep waar ik meestal mee rijd. Dat doet de V-Strom
een stuk beter.’ De Grand Canyon jas, een cadeau van IGM Trading,
komt Michel bij zijn ritten goed van pas. ‘Erg lekker om er een jack bij
te hebben dat er niet als een motorjas uitziet, maar het toch wel is.’
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Michel Friebel (r): “Jas komt goed van pas!”

De ruiten specialist van de Benelux!
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7INDSCREENS

Á

Al ruim 30 jaar een unieke service van MDI.
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LICHTMASTEN
NIEUWE
NUTHERWEG
Deze bocht wil je niet missen. Ook niet met luchtbedjes.
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Vera de Bruijn spreekt de aanwezige MAG’ers toe.

Dit – in scene gezette – ongeluk is verre van denkbeeldig.

We zijn al twee jaar zoet met
de lichtmasten die in het Limburgse Schinnen niet achter,
maar vóór de vangrail gezet
werden. ‘Ze zijn botsvriendelijk, hoor’, was het eerste
verweer. Flauwekul. Maar ze
staan er nog steeds. Tijd voor
actie, dus.

verwijt dat we het kenteken van de

Tanden in kuiten

zorgvuldig op z’n kant gelegde V-Strom

Mackus liet weten met de toekomstige

onleesbaar hadden moeten maken...

beheerder, de gemeente Beekdaelen,
over een snelheidsverlaging van 80

RIP eerste motordode

naar 60 km/u te gaan praten. Mooi stre-

Later op de middag overhandigde

ven, maar voor de MAG niet afdoende.

MAG-beleidsmedewerker Vera de

Die lichtmasten moeten daar weg – en

Bruijn een wit kruis aan de verant-

dat gaat om meer dan deze ene situa-

woordelijke gedeputeerde van de pro-

tie: we kunnen zulke fouten domweg

vincie, Hubert Mackus, ter nagedach-

niet tolereren. De eerste vervolgaf-

tenis aan de eerste motordode die hier

spraken zijn al gemaakt. Onze tanden

gaat vallen. Ze wees Mackus nogmaals

staan in de verantwoordelijke kuiten.

op de ernst van de situatie en sprak

Loslaten doen we niet. Meer volgt. ■

daarbij de hoop uit dat zo’n kruis er

Z

nooit echt komt te staan. Ook wees ze

Dank aan de MAG-leden die met ons

oals in de Nieuwsbrief van 15

Mackus nadrukkelijk op het door zijn

naar het Provinciehuis reden. Jullie aan

oktober al aangekondigd, trokken

voorganger uitgesproken streven naar

wezigheid versterkte onze boodschap.

nul verkeersdoden.

Zeer gewaardeerd!

we aan het eind van die maand naar
Limburg. En geloof ons: de foto die we
in eerdere MAGazines al lieten zien
doen geen recht aan de ernst van de
situatie. Het is echt schrikken, als je
je bedenkt wat er gebeurt als je in die
bocht aan de Nieuwe Nutherweg onderuit zou gaan. De motorvriendelijke
onderplank was natuurlijk heel aardig
bedoeld, maar in het beste geval leidt
die je rechtstreeks naar een voor motorrijders uiterst botsONvriendelijke
lichtmast. Hoe naïef kun je zijn.

Luchtbedjes
We hebben de gewraakte lichtmasten
met luchtbedden botsproef gemaakt,
een spandoek opgehangen en als
ondersteuning van ons verhaal een ongeluk in scene gezet. Nogal realistisch,
als we sommige reacties op Facebook
mochten geloven. We kregen zelfs het

Overhandiging van het kruis: RIP eerste motordode Nieuwe Nutherweg. Vlnr: voorzitter Gerwin Batten,
secretaris Emile Meijer, beleidsmedewerker Vera de Bruijn, gedeputeerde Hubert Mackus
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EURO 98

MAG

Duurkoop goedkoop?

O

p 1 oktober vorig jaar moesten

onpraktisch dat je met zo’n motorfiets

benzinestations die twee of meer

niet meer overal kunt tanken, maar

MAG

We schreven er vorig jaar al over, en we spraken er ook de politiek
op aan: met de komst van Euro 95 E10 moesten talloze motorrijders
omrijden om duurdere benzine te tanken. Een recent benzinebericht op Facebook maakte de tongen opnieuw los. Hoe zit het nu
precies, met die ’dure’ Euro 98?
Hugo Pinksterboer

benzines verkochten minimaal één

als je regelmatig rijdt zijn E10-kwalen

pomp met Euro 95 E10 hebben. De

prima te voorkomen met toevoegin-

verplichting om een E5 benzine aan te

gen als Motorex Ethanol Treatment en

bieden verviel op diezelfde datum. Het

Putoline Fuel Fighter. Altijd goed om

gevolg? De meeste kleine tankstations

zo’n flacon aan boord te hebben voor

Ethanol

hadden vanaf dat moment alleen nog

als er even geen 98 te vinden is. Nog

Ook ethanol wordt pas in het depot

maar diesel en E10 in huis. Als jouw

belangrijker: voor de meeste motorrij-

aan de basisbrandstof toegevoegd.

motor geen E10 lustte, moest je dus

ders die we spreken is het maar zelden

Omdat tankwagens afwisselend Euro

omrijden om voor meer geld Euro 98

een probleem om tijdig 98 te tanken.

95 en 98 kunnen vervoeren en tus-

te gaan tanken. Dat vonden we nogal

Kwestie van een beetje plannen en niet

sendoor niet gespoeld worden, zou

kwalijk.

wachten tot je bijna leeg bent.

100% ethanolvrije benzine een illusie

Altijd zo’n flacon aan boord…

zijn – maar als het om tienden van

Plannen

Euro 98: de voordelen

procenten gaat is dat het laatste waar

Een jaar later kun je je afvragen hoe

Veel motorrijders tanken ook liever 98

je je zorgen om moet maken.

erg het eigenlijk was. Natuurlijk is het

als hun vervoer wél E10 kan hebben,

24
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en dan kiezen ze meestal voor een pre-

in het depot van merk B (enzovoort…)

die een relatief geringe kostprijsstij-

mium versie. Waarom? Eenvoudig. Er

hun benzine komen halen, en elk merk

ging fiks opdrijven. We hebben het voor

komt minder of geen ethanol in je tank,

heeft z’n eigen additievenpakket.

je uitgerekend: als een liter benzine
een slechts 2,5 cent hogere kostprijs

Euro 98 rijdt zuiniger en geeft meer vermogen, en een goed additievenpakket

Een miljoen

heeft, betaal je er aan de pomp al snel

zorgt voor een schonere verbranding,

Verder is Euro 98 duurder omdat er

10 cent meer voor. ■

een schoner brandstoftraject en (dus)

veel minder van verkocht wordt. Ja, wij

lagere onderhoudskosten, in principe.

waren vorig jaar boos omdat pakweg

Bovenstaande tekst kwam tot stand op

de helft van de motorfietsen niet tegen

basis van gesprekken met verschillende

De prijs

E10 kan (plus zo’n 600.000 auto’s, naar

experts uit de benzinewereld.

Dat Euro 98 per liter wat duurder is,

onze op RDW-cijfers gebaseerde schat-

maakt in de praktijk bitter weinig uit.

ting). Maar die kleine miljoen oudere

We kregen twee rekenvoorbeelden on-

voertuigen leggen bij elkaar verhou-

WINTERWAARSCHUWING

der ogen. Eén motorrijder reed met een

dingsgewijs heel weinig kilometers af.

Voor de zekerheid: als je motor al in

premiumbenzine zoveel zuiniger dat

Dat was dus ook de reden dat pomp-

z’n winterstand staat, hopen we dat

hij op 1.000 kilometer een kleine vijf

houders per 1 oktober vorig jaar niet

je tank vol zit met Euro 98. Zit er nog

euro goedkoper uit was dan met Euro

meer verplicht waren om een E5-ben-

een deel (of alleen maar) Euro 95 in,

95; een ander gaf op diezelfde afstand

zine aan te bieden. Ter illustratie: vorig

dan heb je het komende voorjaar

vijf euro meer uit. Met andere woorden:

jaar werd er in Nederland per maand

dik kans op startproblemen en dure

het prijsverschil aan de pomp is op de

500 miljoen liter Euro 95 en slechts 7

schoonmaakoperaties. Problemen

langere termijn te verwaarlozen, en de

miljoen liter Euro 98 getankt. Na de in-

voorkomen? Rij die tank alsnog leeg,

voordelen van Euro 98 zijn groot.

troductie van E10 ging de verkoop van

want Euro 95 is zeer slecht houdbaar.

Euro 98 omhoog – maar zelfs nu gaat

Ga meteen daarna een stuk rijden

De prijs?

het om minder dan 2% van het totaal.

met Euro 98 in je tank. Top de tank

Blijft die vraag wat Euro 98 duurder

(alle getallen afgerond; bron: CBS)

met diezelfde brandstof af en voeg
er een goede benzinestabilisator aan

maakt. Op de eerste plaats is dat – heel
simpel – het hogere octaangetal. Daar

(Pro)centenkwestie

toe. Als alternatief: vul een zo leeg

betaal je meer voor. Op de tweede

Tot slot: alles wat de kostprijs van een

mogelijk tank voor minimaal de helft

plaats betaal je voor de al genoemde

liter Euro 98 verhoogt, wordt in de prijs

met een goed houdbare benzine zoals

additieven. Die worden overigens pas

aan de pomp aanzienlijk uitvergroot.

Ecomaxx Bike Fuel 4 en rij er paar

in de zogenaamde laadstraat, waar de

Oorzaak? Eenvoudig. De prijs die je als

kilometer mee voor je hem wegzet.

tankwagens gevuld worden, aan de

consument betaalt, bestaat voor het

Meer weten? Lees de benzineverhalen

basisbrandstof toegevoegd. Waarom?

allergrootste deel uit accijns, BTW en

uit MAGazine 165 er nog even op na.

Omdat de tankwagens van merk A ook

marge. Dat zijn drie fikse percentages,

MAG GIVE-AWAY

SPIDI NK-6 HANDSCHOENEN
Van motorkledingspecialist Chromeburner mogen
we een paar Spidi NK-6 handschoenen weggeven.
Fijn cadeau voor het grootste deel van het jaar.
De NK-6 is een geitenleren drieseizoenenhandschoen die zich voor
woon-werkverkeer net zo goed leent als voor avontuurlijke trips. De
gelamineerde (!) H2Out-voering maakt ‘m zowel ademend als wind- en
waterdicht; de 200-grams Primaloft-polstering en de micropile-voering
houden je handen op temperatuur. Reflectiemateriaal, knokkelprotectie, een vizierwisser en een touchscreentip op de wijsvinger maken de
NK-6 meer dan compleet.
Iets voor jou? Laat ons weten hoeveel liter Euro 98 er vorig jaar getankt
werd. Het antwoord vind je in dit nummer. Mail het uiterlijk op 13
december naar info@motorrijdersactiegroep.nl o.v.v. je naam en je
lidmaatschapsnummer, met als onderwerp Spidi Give-away.
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JENNIFER!!

Na de Mongolië-trip van
Richard en Jennifer liep haar
vijftien jaar oude Yamaha XT
nooit meer zo lekker als daarvoor. En het werd steeds erger.
Verslag van een zoektocht.

M

ijn motor had tijdens die reis
natuurlijk best veel te verduren

gehad. Extreme wegen, extreem weer,
veel kilometers in een korte tijd, hier
en daar een crash. Hij reed nog wel en
hij bracht me dagelijks zonder al te
veel problemen naar mijn werk, maar
echt lekker was het niet. Hij leek af en
toe te haperen, alsof hij niet gelijkmatig benzine kreeg, en bij heel lage
toeren viel hij soms uit. Ook begon de
bekende eenpitter-uitlaatroffel steeds
meer als een oorlogsfilm te klinken.
Alles bij elkaar leek het een mengselprobleem, bedachten we. Die essentiële
mix tussen benzine en lucht. Maar
waar het 'm precies in zat, dat kon nog
wel een zoektocht worden.

Aandacht
Ik liep de hele motor na en vond geen
gekke dingen. Er was ook niets mee
gebeurd dat invloed op het benzine-/
luchtmengsel kon hebben. Mijn dashboard vertelde me dat mijn stationaire
toerental klopte en dat de temperatuursensor het nog prima deed.
Mogelijk was het mijn luchtfilter? Dat
kon wel weer een keertje wat aandacht
gebruiken. Toevallig had ik nog een
nieuw foamfilter liggen dat ik graag
wilde proberen. Andere XT-rijders
hadden er goede dingen over gezegd.
Het filter zou vooral voor off-road heel
geschikt zijn, en dat doen we nogal
eens. Ik zette het er dus op.

Snorkel
Kort na de filterwissel werden we
uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje in Duitsland. We vertrokken in de
zomerse hitte met een vriend die nog
maar net zijn A op zak had. Alles ging
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De hitte, de zomerse wegwerkzaamheden en talloze vakantiegangers
zorgden voor eindeloze files. Daar
MAG

ZOEKTOCHT

naar wens, tot we Duitsland inreden.

mag je in Duitsland niet doorheen,
als die vriend dat al gedurfd had. Dan

MAG

MAG

Via de gaskabel aan dit wieltje...

... bedien je deze gasklep.

maar stilstaan en af en toe een stukje
stapvoets rijden. Simpel, toch? Nou,
nee. Mijn XT'tje begon flink te bokken.
Hij haperde voortdurend en ik moest
flink met mijn gas spelen om hem aan
de praat te houden. Het nieuwe filter
had blijkbaar niets geholpen. Integendeel, zeker niet in combinatie met
die warmte. Ik herinnerde me dat ik
ergens gelezen had dat je het blok wat
makkelijker kon laten ademhalen door
een L-vormige buis (de 'snorkel') weg te
halen. Dat deed ik bij het eerstvolgende
pompstation.

Bougie, kabel, kleppen...
MAG

Het leek te hebben geholpen. We reden
probleemloos en fileloos verder. Gelukkig. Maar het bleef me wel dwarszit-

Onderweg naar het injectorhuis.

ten dat mijn motor alleen maar goed
liep als ik er een onderdeel afhaalde.

verkeerslicht was geen optie meer.

goed genoeg. Er klopte iets niet. Ik mis-

Hij moest juist mét die snorkel goed

Ontspannen een rondje rijden zat er

te vermogen tijdens het optrekken en

kunnen lopen. Thuis besloot ik alle po-

niet meer in. Moedeloos deed ik mijn

het geluid was ook niet in orde. Aan de

tentiële boosdoeners uit te sluiten en

verhaal aan mijn monteur. “Heb je al

resultaten van een rit op de testbank

meteen nog wat andere onderdelen te

naar je TPS gekeken?” vroeg hij. Niet

te zien had ik gelijk. Het was alleen

vervangen. De bougie, mijn gaskabel en

dus. Die afkorting staat voor Throttle

moeilijk te zeggen wat er precies aan

ook meteen maar de kettingset en de

Position Sensor, een sensor die aan de

de hand was. Volgens de expert leek

transmissierubbers, en mijn kleppen

hand van de stand van de gasklep on-

het meer op een luchtprobleem dan

konden ook wel weer eens gesteld wor-

der meer de brandstofdosering bepaalt.

een benzineprobleem. Daarbij had ik

den. Ik maakte mijn oude luchtfilter

Ik ging op zoek en vond online dat de

nog één mogelijke boosdoener in mijn

schoon en zette 'm weer terug, net als

mijne toevallig uit een reeks kwam die

achterhoofd: het luchtfilterhuis zelf.

de snorkel. Nu was mijn motor in de-

door Yamaha ooit teruggeroepen werd.

Dat lijkt een beetje vergezocht, maar

zelfde staat als vóór de Mongolië-trip.

Ik verving de sensor met een glimlach

ik had iets gezien waardoor hij moge-

Probleem opgelost, hoopte ik.

op mijn gezicht. Dit moest het zijn!

lijk valse lucht aanzoog. Ik tikte een

Glimlach

Valse lucht

Niets was minder waar. De XT be-

Daar leek het ook veel op. De motor

gon steeds vaker te haperen en uit

viel niet meer onverwachts uit. Hij reed

Wanhoop

te vallen. Vooraan gaan staan bij het

zelfs best oké, maar dat was mij niet

Een paar dagen later besloten we een

gebruikt luchtfilterhuis op de kop en
monteerde het.
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weekje naar Sauerland te gaan. Ik

MAG

Hier zit de werkelijke boosdoener.

Werkplaatsboek altijd bij de hand.

stond te popelen om weer even lekker
te rijden. En lekker was het – tot de XT

Stom!

Je moest echt kracht zetten om het

weer begon te haperen. Mijn enthousi-

Omdat mijn gaskabel steeds in orde

wieltje met de hand te verdraaien. Dat

asme ging over in wanhoop. Ik had het

bleek, had ik me op de luchttoevoer

gaf me het gevoel dat mijn gaskabel

gevoel dat ik mijn gas totaal niet kon

gefocust. Stom. Nu zag ik dat je met

klem zat. Dat was dus de oorzaak van

controleren. Bochten waren een drama.

die kabel een wieltje aan de buiten-

mijn oncontroleerbare gashendel, van

Alsof je probeert te rijden met een

kant van het injectorhuis in beweging

het gebok en alle andere ellende. Hoe

gaskabel die klem zit. Dat was het niet,

zet. En de stand van dat wieltje aan

het zo ver gekomen is? Een van mijn

zagen we al snel. Maar Richard wees

de buitenkant correspondeert met

off-roadcrashes? Iets heel anders? Ik

me ook op het injectorhuis waar die

de stand van – jawel – de gasklep aan

hoef het eigenlijk niet eens te weten.

kabel naartoe loopt. Er ging een wereld

de binnenkant. Dat moet natuurlijk

Mijn zoektocht is voorbij. Ik heb mijn

voor me open.

wel allemaal soepel lopen. Niet dus.

oude XT weer terug! ■

JA, ik sluit me aan bij de MAG!

Postcode

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.

Woonplaats

IBAN

■

MAG-lidmaatschap: € 33,- per kalenderjaar

Naam

M/V

Straat
Huisnummer

Telefoon
Handtekening

E-mail
Geboortedatum

■

MAG-gezinslidmaatschap: € 16,50 per kalenderjaar

Gezinslid van MAG-lid
Lidnummer
28

MAGAZINE 170 | DECEMBER 2020

Mail dit formulier naar leden@motorrijdersactiegroep.nl
of stuur het in een gefrankeerde envelop naar MAG Ledenadministratie, Postbus 699, 9200 AR Drachten.
Natuurlijk kun je je ook direct aanmelden op
www.motorrijdersactiegroep.nl. Betaal met iDeal!

met batten in de bocht

Gerwin Batten

Met onze zachter wordende winters lijkt het aantal ‘doorrijders’ gestaag toe te nemen. Denk je er ook wel
’s over om je motor in die koelere maanden niet op te bergen? Tips!

R

ijden in de winter lijkt de laatste

van bandenwissels of een setje extra

van een vorstperiode. Kijk bij regen in

paar jaar steeds meer op rijden in

velgen.

een koude periode vooral op bruggen

de herfst. Belangrijkste verschil is dat

De kans dat sneeuw aan je vizier blijft

en bij tunnels uit voor ijzel. Belang-

de gemiddelde temperatuur natuurlijk

plakken wordt kleiner als je het met

rijkste tip: vermijd de weg bij (kans op)

lager ligt. Dat betekent dat je banden

Rain-X behandelt. Kies wel voor de

sneeuw en gladheid.

minder snel opwarmen, en in combi-

speciaal voor kunststof ontwikkelde

Hagel is een apart probleem. Er valt

natie met koudere wegen gaat je grip

variant, Rain-X Plastic. Eén behande-

niet snel zo veel hagel dat de weg er

er natuurlijk niet op vooruit. Dat geldt

ling is goed voor weken plezier. Als we

spekglad van wordt, maar het is dui-

natuurlijk nog sterker als de weg nat is.

het toch over zicht hebben: kou ver-

delijk dat die bevroren bolletjes je grip

Rij zo vloeiend mogelijk (bochten, rem-

groot de kans op een beslagen vizier.

niet ten goede komen. Bij een stevige

men én optrekken). Heb je een motor

Met een Pinlock of een vergelijkbare

hagelbui ga je liefst zo snel mogelijk

met verschillende rijmodi, activeer dan

lens, die je op het vizier bevestigt, is dat

aan de kant.

de rustigste variant.

verleden tijd. Brildragers hebben er een
probleem bij. Als je zicht vermindert

Gladde wegen worden bestreden met

Natte sneeuw is een extra risicofactor,

doordat je vizier beslaat of nat wordt

strooizout of pekel. Heel effectief, maar

maar als je echt kalm aan doet hoeft

(ook bij mist!), klap je het al snel even

het vreet als een dolle in op allerlei

het niet direct gevaarlijk te zijn. Dat

omhoog. Dan is die bril dus als volgen-

metalen onderdelen. Vooral aluminium

verandert als het écht gaat sneeuwen.

de aan de beurt. Anticondenssprays

is er gevoelig voor. Oplossing 1: koop er

Het profiel van een motorband is erop

doen niets tegen regen of mist en je

een ‘pekelfiets’ bij en zet je tweewielige

berekend om water af te voeren, geen

moet ze vaak dagelijks aanbrengen.

liefde in de wintermaanden op stal.

sneeuw. Er vormt zich dus al snel een

Veel brildragers hebben goede erva-

Oplossing 2: beschouw je motor als een

spekglad laagje tussen je band en het

ringen met eendagscontactlenzen. Die

gebruiksvoorwerp. Rij gewoon door,

wegdek. Het beste advies? Stap af. Kun

beslaan niet en ze worden niet nat.

maar beperk de schade door hem liefst

je niet anders dan doorrijden, bijvoor-

Kost je pakweg dertig euro voor dertig

na elk rit met ruim koud water af te

beeld op een snelweg, hou dan het

paar. Met ons huidige klimaat doe je

spoelen.

bandenspoor van de auto’s voor je aan.

daar ook als veelrijder al snel een jaar

Zie je een kans om de weg te verlaten,

of langer mee.

Als laatste tip: je reactievermogen
neemt bij kou snel af. Zorg voor goede

doe dat dan direct. Rij je liefst altijd
door, ook in de sneeuw? Koop dan win-

Enger dan sneeuw is ijzel. Het is niet

(thermische) onderkleding en inves-

terbanden. Vraag je wel af of het daar

alleen een stuk gladder, maar het is

teer in verwarming: naast verwarmde

vaak genoeg koud voor is (minder dan

nagenoeg onzichtbaar. IJzel ontstaat als

handschoenen en handvatten zijn er

een graad of zeven). Die banden zijn

regen op een weg op vriestemperatuur

verwarmde zadels, onderjassen, sok-

niet zo duur, maar ongebruikte banden

valt, of als de regen zelf onderkoeld is.

ken en andere accessoires. Zo zit je er

verouderen ook, nog los van de kosten

Dat laatste gebeurt vaak aan het eind

in elk geval letterlijk warmpjes bij!
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Michel Draaijer

Het is weer de gebruikelijke
bonte verzameling: een gekwelde snelheidsremmer die
uit zijn lijden verlost werd, een
geleiderail op hoge poten, als
hinderlijk ervaren belijning die
een heel andere doel blijkt te
hebben, Belgische biggen en
het verhaal achter zwarte dilatatievoegen.

e foto met het dubbele rode fietspad lijkt een vriendelijke uitnodi-

ging voor een mooie rit langs de Vorden-

Lochem: zoek het gevaar!

stuurde Michel Draaijer hem op met

Afsluitdijk 1

de tekst ‘Zoek het gevaar!’. Zo ongeveer

Om Nederland beter te beschermen

ter hoogte van de grote boom rechts is

tegen hoogwater wordt de hele Afsluit-

als snelheidsremmer een vluchtheuvel

dijk versterkt. Goede gelegenheid om

aangebracht. De betonnen verhoging

ook het wegdek aan te pakken, dacht

met het geel met rode schild gaat op in

men blijkbaar. We kregen onder meer

de belijning en valt vaak weg in de scha-

een melding van een brede lasnaad,

duw van de boom. Hoezo gevaarlijk? Het

die de melder in kwestie tot zigzag-

obstakel wordt nogal eens geraakt, zoals

gen dwong. Bij nader onderzoek bleek

de andere foto’s laten zien: de bakens

het te gaan om witte belijning die in

die er oorspronkelijk op stonden waren

verband met de werkzaamheden met

geen lang leven beschoren, en ook de

zwart afgedekt was. Aan zulke tijde-

betonnen voet kreeg er flink van langs.

lijke situaties doen wij niets, tenzij

Met de motor is de pakkans minder

blijkt dat er met verkeerde materialen

groot, maar je wil niet van de andere

gewerkt wordt. Hou je bij wegwerk-

kant aan komen rijden en een op het

zaamheden aan eventuele snelheids-

laatste moment uitwijkende auto op je

beperkingen en kijk extra goed uit.

Michel Draaijer

seweg in Lochem – maar niet voor niets

pad vinden.
Het kostte wat moeite om de verant-

Afsluitdijk 2

woordelijk partij te pakken te krijgen,

De nieuwe geleiderail tussen de noor-

maar uiteindelijk liet een verkeerstech-

delijke en zuidelijke rijbanen van de

nicus van de gemeente Lochem ons

Afsluitdijk heeft wél een definitief ka-

weten dat het obstakel verwijderd werd.

rakter. Het viel melder Henk Mijnheer

Verkeerd bord, met tape...

Veerpaal

ger zit dan bij de traditionele vangrail.

Als aanvulling op bovenstaand: het geel

Dat betekent dus een nog grotere kans

met rode schild dat met tape aan de paal

dat je als motorrrijder met die paaltjes

bevestigd is, is oorspronkelijk onderdeel

in aanraking komt. De kans dat je on-

van een Signoflex veerpaal. Zoals die

der de rail door zou schuiven lijkt mini-

naam al aangeeft is dat een constructie

maal, gezien de zeer beperkte afstand

die met hoge snelheid overreden kan

tussen de paaltjes. Met het verdwijnen

worden. Niet dus, in dit geval, want het

van de middenberm rijdt het verkeer

schild werd nu aan een stalen buispaal

nu op hoge snelheden dicht langs

geplakt. Die stalen buispaal vormt de

elkaar, zo laat Rijkswaterstaat (RWS)

basis voor het ronde, rood- of zwart-wit

weten. Dat vroeg om een nieuwe, smal-

gestreepte vluchtheuvelbaken BB21 dat

le geleiderail. “Het ontwerp is getest via

volgens de regelgeving op zo’n verhoog-

diverse simulaties en live crashtesten

de scheiding tussen rijbaan en fietspad

met verschillende voertuigen,” schrijft

hoort te staan.

RWS. GWS-coördinator Robert van den

Michel Draaijer

op dat deze smalle rail aanzienlijk ho-

... en ook die paal sneuvelde.
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Bord J38: verkeersdrempel

Henk Mijnheer

Boogaard heeft de resultaat van deze
tests opgevraagd en gaat natuurlijk
kijken of motorfietsen hierin meegenomen zijn. Meer volgt. Dat geleiderails
op rechte wegen nooit van onderplanken voorzien worden, is voorstelbaar

Nieuw type geleiderail, nogal hoog op de poten.

(zie ook Kabelvangrail? Nee! op bladzijde
34), maar een een nieuw type rail mag
ons risico natuurlijk niet vergroten.

Gevaarlijk? Doel!
Niet alles wat gevaarlijk lijkt, is het ook.
En soms dient het zelfs een doel. Goed
voorbeeld? Delen van de Winschoterweg, tussen Groningen en Waterhuizen,
zijn links en rechts voorzien van een
onderbroken belijning (zie de foto
hiernaast). “Precies op de plek waar
de motorrijder het mooiste rijdt,”
schrijft de melder. “Hierdoor moet je
dus continu over deze lijnen heen.
Maarten Oostra

Beschilderingen op de weg zijn notoir
gladde stukken. Hiermee hebben ze een
dus levensgevaarlijke situatie gecreëerd
voor motorrijders. En dat heeft niets
te maken met snelheid...” Punt is dat

Visuele wegversmalling in Groningen.

deze markering álles met snelheid te
maken heeft: het is een van de manie-

Betondrempels Amsterdam

helpt verrassingen voorkomen. De in-

ren om een weg visueel te versmallen,

Aan de Amsterdamse Ridderspoorweg

druk dat zulke drempels glad zijn kan

met als doel om de gereden snelheden

werden bij zebrapaden betondrempels

onder meer gewekt worden door een

te verlagen. Bij motorrijders, die vaak

geplaatst, liet Paul van Brugge ons

te lage bandenspanning. Wij stelden

een ingebakken angst voor ‘gladde’

weten. Slecht zichtbaar, glad en niet

het niet vast, ook niet met een R1 op

lijnen hebben, is dat effect vaak nog

met borden aangegeven, stelt hij. Op

verschillende snelheden.

groter. Ze matigen hun snelheid extra

de openingsfoto op bladzijde 30 zie je

omdat ze die lijnen niet willen kruisen.

een van de bedoelde drempels. Voor

Piano weg

Voor de zekerheid: belijning die aan de

berijders van hoogpoters zijn dit soort

In Etten-Leur (NB) werd Frits Heule

richtlijnen voldoet is stroever dan het

obstakels geen probleem, maar met

onaangenaam verrast door een rubber

omliggende asfalt, ook als het nat is.

een sportief afgeveerde fiets kun je best

drempel, waarvan de pianomarkering

Voel je je motorfiets licht bewegen bij

even schrikken. We hebben de gemeen-

vrijwel geheel verdwenen was. Dat

het kruisen van zo’n lijn, dan wordt dat

te verzocht de drempels aan te kondi-

gebeurt vaker: de afwisselend korte en

meestal veroorzaakt door het minimale

gen met bord J38. Blijft natuurlijk wel

lange witte lijnen, die in de verte aan

hoogteverschil tussen lijn en wegdek.

dat A) deze drempels als doel hebben

pianotoetsen doen denken, hebben

Belangrijkste punt: deze markeringen

om de snelheid er flink uit te halen en

niet het eeuwige leven. De wegbeheer-

zijn natuurlijk niet bedoeld om voort-

B) dat je er makkelijk omheen kunt, als

der lost het probleem bij de eerstvol-

durend te kruisen, glad of niet.

je ze tijdig ziet liggen. Afstand houden

gende onderhoudsronde op. ■
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KABELVANGRAIL? NEE!
Saferoad Holland

Onderzoek werkt mee
A-plankvangrail, dubbelzijdig.

De MAG pleit al jaren tegen invoering van de kabelvangrail. In
een eerder rapport van de SWOV
werd de eiersnijder toch weer
genoemd, maar nieuw onderzoek laat zien dat men eindelijk
echt geluisterd heeft.

2x1-strooksweg te maken, heb je dus

aandacht die ze verdienen. Daarbij wordt

een heel smalle rijbaanscheiding nodig.

met name gekeken naar de hierboven

De kabelvangrail, bijvoorbeeld – maar

al genoemde onderplank, in het onder-

gelukkig zijn er alternatieven, waar de

zoek aangeduid als Motorcyclist Protec-

MAG al eerder op gewezen had: de ko-

tion System (MPS). De auteurs van het

kervangrail en de smalle, dubbelzijdig

onderzoeksverslag lijken namelijk van

uitgevoerde A-plankvangrail.

mening dat er zonder die onderplank
geen verschil is tussen een kabelvangrail

De verschillen

en de beide andere systemen. Vreemd.

Belangrijk verschil met de kabel-

Heel vreemd. De bedoeling van die

vangrail, afgezien van het feit dat de

kabels is namelijk dat ze in het blik van

levensgevaarlijke kabels ontbreken, is

de auto snijden, zodat het voertuig niet

dat de kokervangrail en de A-plank-

terugstuitert. Wat diezelfde kabels met

e kabelvangrail kwam weer boven

vangrail met een onderplank of motor-

motorrijders doen, laat zich eenvoudig

toen de Stichting Wetenschap-

rijdersvangplank uit te rusten zijn. De

raden – en dan hebben we het nog niet

pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

A-plankversie is direct te vergelijken

eens over de niet-afgeschermde, scherpe

(SWOV) gevraagd werd naar een ma-

met de vangrails zoals die langs onze

bovenzijde van de staanders.

nier om de veiligheid op smalle rijks-

snelwegen staan, maar dan zonder de

N-wegen te verhogen. Het gaat daarbij

80 cm brede afstandhouders. Zitten de

Inhaalstrook

om wegen met een rijstrook in elke

A-planken direct aan weerszijden van

Wel melden de auteurs op welke basis

rijrichting, net als op de meeste pro-

de staanders geschroefd, zoals op rijks-

ze tot hun merkwaardige conclusie ko-

vinciale N-wegen. Een fysieke rijrich-

N-wegen het geval zou zijn, dan wil je

men. Dat gaat om een onderzoek naar

tingscheiding zou frontale ongevallen

daar niet met een arm of been tussen

Zweedse 2+1-strookswegen met een

moeten voorkomen. Helder. Maar een

terechtkomen. De kokervangrail heeft

centrale, om de 1,25 km van rijrichting

kabelvangrail? De MAG sprong meteen

voor motorrijders als groot voordeel

wisselende inhaalstrook (+1) en een

in de vechtstand.

dat de bovenkant dicht is.

kabelvangrail als fysieke scheiding. Het

Kokerrail en A-plank

Onderplank

ders nam op die wegen met 40-50% af,

Op vaak smalle rijks-N-wegen is geen

In een recent onderzoek, in opdracht van

zo bleek. Daarop trekt men doodleuk

plaats voor een traditionele, brede

Rijkswaterstaat uitgevoerd door Arcadis,

de conclusie dat cable barriers het

geleiderail in het midden van de weg.

krijgen de kokervangrail (‘box beam’)

risico op ernstig (dodelijk) letsel voor

Om van zo’n 1x2-strooksweg een

en de A-plankvangrail (‘W-beam’) de

motorrijders dus niet vergroten.

Vera de Bruijn

D

risico op dodelijk letsel voor motorrij-

34
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Saferoad Holland

Kokervangrail: dicht van boven.

Nonsens

In de bocht

de weg kunnen oversteken. Zou het

Dat is natuurlijk klinkklare nonsens.

Belangrijkste nieuws blijft echter

besluit ondanks eerdere uitspraken en

Motorrijders hebben op die wegen

dat Arcadis een duidelijke voorkeur

ondanks dit onderzoek alsnog richting

minder kans om te overlijden om de

voor de koker- en de A-plankvangrail

kabelvangrail gaan, dan grijpen we

simpele reden dat er niemand meer op

uitspreekt. Vanzelfsprekend zouden

natuurlijk direct in. ■

hun weghelft kan komen. We wilden

deze systemen alleen in bochten van

de auteurs hier graag op aanspreken,

onderplanken voorzien worden, net

Met dank aan Herman Odijk,

maar ze worden niet in het rapport

zoals dat nu bij andere geleiderails het

Saferoad Holland.

vermeld en Arcadis kon ze niet tijdig

geval is. Deels is dat een kostenkwes-

achterhalen. Wordt dus vervolgd.

tie, deels ook is het zaak dat dieren
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Onze online petitie Stop wegafsluitingen voor motorrijders
werd op het moment van dit
schrijven een kleine 11 duizend keer ondertekend. Op
24 november hebben we deze
handtekeningen (door corona
noodgedwongen online) aangeboden aan de ministeries
van Infrastructuur & Waterstaat
en Justitie & Veiligheid.

BELA
N

Enkelzijdige A-plankvangrail.

M OT O R RIJ

Vera de Bruijn

Dat zo’n petitie nodig was, werd het

tegengeluid is natuurlijk wel op z’n

aan op zelfhandhaving. Waarom? Om-

afgelopen jaar wel duidelijk. Meer dan

plaats. Het zonder meer afsluiten van

dat we een stortvloed aan wegafslui-

ooit werd er geklaagd over motorge-

wegen mag nooit de bedoeling zijn.

tingen voorspellen als we als motorrijders niet veel meer rekening houden

luid, geluid dat meer dan ooit opviel
omdat er door corona zo weinig ander

In de petitie spreekt de MAG de over-

met onze omgeving. En dan staat ook

verkeer rondreed. Mogelijk ging men

heid aan op haar verantwoordelijkhe-

de MAG machteloos. Zo simpel is het,

daardoor zelfs meer klagen. Ook die

den: van weginrichting en educatie tot

helaas. ■

klachten nemen we serieus, maar een

handhaving. Tegelijkertijd sturen we
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VEILIG EN HANDSFREE JOUW
TELEFOON EN NAVIGATIE
OP DE MOTOR!

Merge with Nature.

WWW.MOTORMOUNT.NL

TERMAAT MOTOREN
Yamaha exclusief dealer

AlTIJd SUpERAANbIEdINGEN
750
750
1000
1250
2500

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

Meer dan 500 Arai’s
in de aanbieding!

topmerken

motorkleding | helmen | laarzen | handschoenen

HEEl vEEl KORTING !!
op uitlopende collecties

ga naar www.termaatmotoren.nl en klik op
Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen

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

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

ok in een wereld die op z’n kop staat
door COVID-19 waren mijn zomermaanden ruim gevuld met motorrijden.
Veel offroadevenementen, vooral in het
buitenland, gingen gelukkig gewoon
door. Wel hield ik tot en met de laatste
week het laatste nieuws uit die landen
in de gaten. Zou ik straks wel of niet op
mijn motor kunnen springen? Begin
september stond de Hard Alpi Tour op
het programma, een rally met een route
van 600 kilometer door de Italiaanse en
Franse Alpen, met zo’n 80% offroad. Dat
is op zich al een uitdaging, maar je moet
de route ook nog eens binnen 24 uur
afleggen. Dat is dus ook ’s nachts rijden,
en niet slapen!

In de Alpen heb je geen lichtvervuiling van
steden, er is nergens een lantaarnpaal
te bekennen en de vele bomen op dat
deel van de route maakten het nog wat
donkerder. Als het weinige licht van de
maan achter een berg verdween, was het
echt pikdonker. Toen ik even ergens moest
wachten en mijn licht uitzette, kon ik mijn
eigen motor niet eens meer zien – en ik
zat er echt gewoon op!
Ik had daar gelukkig al rekening mee
gehouden en twee voor tractoren bedoelde werklampen op mijn GS gemonteerd.
Mooi was anders, maar vergeleken met
een setje verstralers voor de motor gaven
ze een berg meer licht, en dat voor een
fractie van de prijs. Dat scheelde dus een
stuk, maar feit bleef dat de wereld niet

Elles Dijkhuizen

groter was dan wat die lampen lieten zien.
Alles daaromheen was zwart en onbekend. Heel af en toe zag ik heel ver in de
diepte de verlichting van een dorpje. Dan
wist ik in elk geval dat ik hoog zat, ergens
op een berg.
Was dat moeilijk? Eigenlijk niet. Want in
zo’n kleine wereld heb je geen besef van
hoogte, je hebt geen idee of dat zwarte gat
een afgrond is, en mogelijke gevaren zie
je niet aankomen. Bij offroadrijden kun je
al snel over-anticiperen. Dan zijn het de
obstakels die je ziet die ervoor zorgen dat
je op het verkeerde moment remt of gas
geeft. Omdat ik niets zag, kon dat me niet
overkomen. En zo lag het tempo dus ’s
nachts vaak hoger dan overdag. Ik zei het
al: een heel andere wereld. Gek, toch? ■

Na een toeristische route kwam ik met
mijn speciaal voor deze rally samengestelde team aan in Sanremo, een Italiaans
stadje aan de Middellandse Zee. Na een
briefing en een podiumceremonie kon het
avontuur beginnen. De eerste 150 kilometer reden we nog met daglicht, maar dat
het meer naar het zuiden eerder donker
wordt kon je om een uur of acht al
merken. Om nog iets te kunnen zien
moest echt al het licht aan en leek
het alsof we een compleet andere,
nieuwe wereld in reden.

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.
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KIFID IN ACTIE
Het voorval op deze pagina
namen we met toestemming
over van amweb.nl, een platform voor professionals in de
financiële dienstverlening. Een
motorrijder koopt voor 11.250
euro een Harley-Davidson.
De machine wordt gestolen. De
verzekeraar wil niet betalen.
Wat doe je dan?

De voormalige Harley-eigenaar neemt
hier geen genoegen mee. Hij legt de zaak
voor aan geschillencommissie Kifid.
K. laat Kifid zien dat de beveiligingseisen met pen op een formulier met de
naam van de klant zijn genoteerd. Dat
bewijst volgens Kifid echter niet dat ze
ook echt met de klant besproken zijn.
De eisen staan wel in een e-mail aan de
Harley-koper, maar in dat bericht wordt
het begrip ‘verzekerde waarde’ niet
toegelicht, evenmin als in de polisvoor-

De kersverse Harley-eigenaar had zijn
verzekering afgesloten bij assurantiekantoor K, met een verzekerd bedrag van
bijna 25.000 euro. Bij ontvangst van de
polis was hij erop gewezen dat er voor
motoren met een verzekerde waarde
vanaf 15.000 euro bepaalde beveiligingseisen gelden, maar hij nam aan dat
dat niet op zijn motor sloeg. Hij had K.
namelijk nog een rapport toegestuurd
waarin de Harley op 13.200 euro wordt
getaxeerd.

waarden. Normaal gesproken wordt er
de werkelijke waarde van het verzekerde
mee bedoeld, stelt Kifid. Die waarde lag
duidelijk onder de 15.000 euro – ongeacht

stolen. De verzekeraar keert niet uit: met
het stuurslot en het gebruikte kettingslot
zou niet aan de vereiste beveiligingseisen voldaan zijn.

Postbus 699
9200 AR Drachten
info@motorrijdersactiegroep.nl
www.motorrijdersactiegroep.nl
KvK Haarlem: 40596536
IBAN: NL26 INGB 0005 9311 02
Beleidszaken
Vera de Bruijn
beleid@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 3841 4881
Ledenadministratie
leden@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 8447 1913
Advertenties
ads@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 5140 4308
Redactie MAGazine en online
Hugo Pinksterboer
redactie@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 5571 6025

de hoogte van het verzekerde bedrag.

Meldpunt Gevaarlijke wegsituaties
Robert van den Boogaard
gws@motorrijdersactiegroep.nl

Volgens Kifid ligt het ook niet voor de

Meldpunt Rood licht
Peter Zuurbier
roodlicht@motorrijdersactiegroep.nl

hand dat de beveiligingseisen voor een
oudere motor op de cataloguswaarde
gebaseerd worden, in plaats van op de
dag- of taxatiewaarde. De klant hoefde
daarom niet te denken dat hij niet goed
geïnformeerd was. Ook zijn er geen aan-

Twee maanden later wordt de motor ge-

Colofon

wijzingen dat hij de beveiligingseisen bewust niet had nageleefd. Kifid stelt hem
dus in het gelijk. De motorrijder ontvangt 13.100 euro: de getaxeerde waarde
minus het eigen risico.

Beurscoördinator
beurzen@motorrijdersactiegroep.nl
Clubcoördinator
clubs@motorrijdersactiegroep.nl
Vrijwilligerscoördinator
vrijwilligers@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 1224 8210
Webmaster
Harold Verra
webmaster@motorrijdersactiegroep.nl
Voorzitter
Gerwin Batten
voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl
Penningmeester (ad interim)
Fred Uilkema
penningmr@ motorrijdersactiegroep.nl
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verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm

op welke manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de MAG.
Al deze bedrijven steunen het werk
van de MAG. Dank!
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ROYALENFIELD-BENELUX.COM

Wij hebben in elk
stadje een schatje…
Overweeg jij je motor te verkopen?
In ons uitgebreide netwerk van honderden
erkende handelaren zoeken wij een stadje voor
jouw schatje. Altijd in overleg én vrijblijvend.
Wij zijn een online verkoopservice, maar wel
met persoonlijk contact! Onze ervaren motormakelaars staan met raad en daad voor je klaar.

zonder gedoe. verkocht.
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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 motorfiets,
ontworpen om aan elke verwachting te voldoen.

benelli-motoren.nl
40

Rijklaarprijs: € 7.999,-
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NU! leverbaar bij jouw Benelli dealer:
MotoPort Amsterdam - Brabant Motors Grave - Langenberg Motors Coevorden
- Leusinks Motoren Dronten - MotoPort Hippolytushoef - MVM Motoren De Meern

