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e term ‘tegensturen’ intrigeerde me
vanaf de eerste keer dat ik ‘m las.
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Dus las ik er meer over. En nog meer.
Ik keek twee, drie, tien, twintig filmpjes
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en snapte steeds minder waar het over

16 Vera de Bruijn

ging – tot ik begreep dat je eigenlijk altijd
tegenstuurt, maar dat pas doorkrijgt als

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

je het een keer actief toepast. Dus ben
ik dubbelblij dat we je die supersimpele
uitleg op bladzijde 27 van dit nummer
kunnen aanbieden. Ga je er direct beter
van rijden? Vast niet. Snap je meer van
wat er allemaal gebeurt, daar onder je?
Zeker. En dat werkt. Altijd. Nog los van het feit dat actief tegensturen dé

24 GWS-meldingen

truc is om snel uit te wijken.
Ga voor de gratis suspension-check
naar: www.hksuspension.nl
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Dat je de wegligging van je motor voor een groot deel zelf in de hand hebt
– van de conditie van je vering tot je bandenspanning – weet bijna iedere
motorrijder, al bewijst het tegendeel zich vaker dan ons lief is. Wat je niet
zelf in de hand hebt, is de conditie van het wegdek. Geen slecht idee om
je daar ‘s wat meer in te verdiepen, dus. We vroegen MAG-lid en asfalttechnoloog Arjen Prins om zijn kennis op papier te zetten, met de focus
op kennis waar je als motorrijder wat mee kunt. Weet je dan meteen hoe
je de stroefheid van asfalt kunt beoordelen? Nee. Maar het verhaal geeft
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bent, kan voormalig motorsurveillant Guido van Rooijen je uit eigen er-
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varing vertellen. Hij vertelt hoe het gebeurde, hoe hij er bovenop kwam
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en hoe hij zijn dienstfiets in Frankrijk terugvond en hem in oude staat
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herstelde. Mooie verhalen, net als het verhaal van Vera de Bruijn. Het
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je wel inzicht in en praktische tips over het spul waar je banden elke rit
weer mee te maken krijgen.
Dat je ook met de beste stuurtechniek en geweldig asfalt niet altijd veilig

gezicht van de MAG, sinds anderhalf jaar. Het gezicht van een vrouw
die stiekem motorrijles nam, licht beducht voor reacties uit haar directe
omgeving. Zit haar moeder bij haar thuis op haar twee jonge kinderen
te passen. De telefoon. “Vera’s rijles gaat niet door.” Maar ze heeft toch al
een rijbewijs, vraagt moeder. “Nee, het gaat om haar motorrijles.” Oeps.
Een paar maanden later reed Vera af. Zijn we al anderhalf jaar blij mee.
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GRiP Road Inspection

Rijschoolhouder Anton Vos, die je op deze
pagina’s ook in Mag-a-zine 156 al tegenkwam,
ontwikkelde een app waarmee instructeurs ook
dove en slechthorende leerlingen aanwijzingen kunnen geven. Leerlingen zien op hun
zijn device invoert. Sign ‘n Drive, zoals Vos het

Hugo Pinksterboer

Elektrisch in stijl

Rijles-app voor doven
en slechthorenden

scherm de instructies die de instructeur op

IN HET NIEUWS

In Mag-a-zine 158 kwam je de indrukwek-

een eenmalig model, gebouwd door Piet

kende Saroléa tegen, een in België gebouw-

Smits. De ‘cilinders’ die het ontwerp van

de elektrische motorfiets. Ook aan deze

de Nieuw-Vennepse ambulancechauffeur

kant van de grens wordt duidelijk hoe mooi

wat meer motorlooks geven, herbergen de

elektrisch rijden kan worden. Anders dan

elektronica. Meer weten? Ga even langs bij

de Saroléa is deze Smits Lightning echter

www.smitscustomchoppers.nl.

Langer schorsen
Goed nieuws voor lange-duurprojecten: met ingang van dit jaar kun je voertuigen ook voor een

FEMA in actie

periode van twee of drie jaar ineens schorsen,
in plaats van dat je de schorsing van je restau-

systeem doopte, kan ook ingezet worden bij

Het is alweer even terug, maar gezien het

verkeersstroom uitmaken. Belangrijke punten

ratieproject elk jaar moet verlengen. Scheelt

lessen aan mensen die het Nederlands nog niet

lange-termijnkarakter nog wel het vermelden

uit de campagne zijn onder meer vangrails die

in de kosten en voorkomt vergissingen. Bij een

goed machtig zijn. Meer informatie vind je op

waard: de FEMA presenteerde een campagne

niet alleen aan de onder- maar ook aan boven-

schorsing vervalt de wegenbelasting en hoeft

signn-drive.com.

onder de titel Road Infrastructure Safety – The

kant motorrijdersvriendelijk zijn afgeschermd,

het voertuig niet verzekerd te zijn. Verloopt de

Motorcyclists’ Vision. Dat deed onze Europese

slipvrije wegmarkeringen en goed onderhouden

restauratie sneller dan verwacht – ja, hoor –

koepelorganisatie in samenwerking met ERF,

wegen. Ook wordt gepleit voor standaardisatie

dan is de schorsing op elk moment kosteloos

een internationale organisatie die zich onder

van het bepalen van de stroefheid van wegen.

ongedaan te maken.

meer inzet voor een veilig, duurzaam en effici-

Lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar er zijn
nog wel zes Europese landen waar het woord
‘motorrijder’ in de nationale infrastructuur-

van de Europese verkeersdoden uitmaken,

richtlijnen niet eens voorkomt – inclusief het

terwijl ze niet meer dan 1,8% van de totale

aangenaam bochtenrijke Luxemburg.

Hugo Pinksterboer

ënt wegennetwerk. Aanleiding was het trieste
feit dat motorrijders nog altijd meer dan 15%

Nieuwe
boxer
Moordstrookje

Adriaan Walraad

IN HET NIEUWS

IN HET
NIEUWS

Kleurrijk
gevaarlijk
In het vakblad RijschoolPro liet John Boender
van het CROW weten dat regenboogzebrapaden ofwel ‘gaybrapaden’ ook volgens

Toeval bestaat niet: zowel het Nederlandse als

smalle fietsbanden al snel breed genoeg om

zijn organisatie voor gevaarlijke situaties

het Vlaamse woord van het jaar 2018 werd op

erin weg te zakken, met alle gevolgen van dien.

kunnen volgen. Een zebrapad moet duide-

het asfalt gemunt. Bij ons werd het ‘blokkeer-

Voor motorbanden kunnen die open scheuren

lijk als zodanig herkenbaar zijn; afwijkende

fries’. In Vlaanderen ging de prijs naar ‘moord-

minder kwaad, maar je wilt aan de rand van

kleuren dragen daar niet aan bij. Daarnaast

strookje’, zo lazen we in een blog van Adriaan

de weg geen extra balanceertrucs hoeven

stelden MAG en KNMV al eerder dat geverfde

Walraad op verkeerinbeeld.nl. Het gaat om de

uithalen. Worden ze met niet of onvoldoende

weggedeelten mogelijk glad zijn, en dat

BMW bedacht een heel andere manier om z’n nieuwste boxerblok te

bijvoorbeeld even op de in de open lucht draaiende cardan en de massieve

vaak voor fietsers gereserveerde en even vaak

afgestrooid bitumen gedicht, dan zijn ze voor

motorrijders vaak tussen de geverfde strepen

presenteren: niet in een eigen tweewieler, maar in een door het Japanse

aluminium voorvork. Technische details werden nog niet vrijgegeven,

door motorrijders gebruikte rafelrandjes van

fietsers en motoren even glad. Goed woord

doorrijden om problemen te voorkomen. Bij

Custom Works Zon ontworpen machine, die er op de Hot Rod Custom

maar de benaming r18 zou zomaar kunnen aangeven dat het om een

de weg. De door zwaarder verkeer veroor-

dus, dat moordstrookje. En nu maar hopen dat

regenboogzebrapaden wordt vaak de hele

Show 2017 met de Best of Show Motorcycle-award vandoor ging. De

1800 cc blok gaat. Da’s fors meer dan de 1250 cc van de jongste generatie

zaakte langsscheuren in het asfalt zijn voor

wegbeheerders het oppikken!

weg beschilderd, dus is ontwijken onmogelijk.

machine telt meer opvallende details dan in dit blad thuishoren, maar let

productieboxers.
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IN HET NIEUWS

Italië wint
in VS

VAN DE VOORZITTER

Sportman van het
jaar? Ridder!
Ray Archer - KTM

Nee, hij werd het niet, maar voor crosswereldkampioen Jeffrey Herlings voelde zijn nominatie voor de titel van sportman van het jaar al
als winnen. Daarom vloog hij voor de verkiezing
op 19 december speciaal even heen en weer
vanuit het Spaanse Valencia, waar hij motoren

rie rechters waren er voor nodig om motorrijders in

D

voor het recreatief verkeer en moeten verbannen worden

het algemeen te benoemen als niet recreatief verkeer

van dit stuk openbare weg…

troost: deze Japanner wordt al sinds jaar en

regelmatig wegen afgesloten voor alleen motorrijders. Zo

Nou hebben we natuurlijk genoeg mooie wegen in Ne-

dag in de VS gebouwd.

ook bij Lingewaard en het afgelopen jaar bij Lopik. MAG

derland, maar het gaat hier om het principe. De meeste

voor het komende seizoen aan het testen was.

Lezers van Cycle World Magazine, met een

cruiser was de Harley-Davidson Fat Bob 114.

Koud een maand later werd hij tot zijn complete

oplage van een schrikbarende 1,75 miljoen,

In de categorie toermachines ging de eer naar

verrassing benoemd tot Ridder in de Orde van

verkozen de Aprilia Tuono V4 1100 RR tot best

de nieuwe Gold Wing. Schrale chauvinistische

Oranje Nassau. Helemaal blij. Wij ook: elke

standard bike van het jaar. In de tien cate-

vorm van positieve aandacht voor motorrijden is

gorieën die het blad z’n lezers aanbiedt was

mooi meegenomen.

er slechts een Amerikaanse winnaar: beste

Meer
elektrisch

op Nederlandse wegen. Absurd! Zoals je weet worden er

heeft samen met de KNMV namens de motorrijders de

motorrijders zijn recreatieve rijders. Als we de gemeenten

dijk bij Lingewaard bij de rechtbank weer open gekregen.

hun gang laten gaan, worden wij het slachtoffer. Waar het

Volgens ons was dit namelijk pure discriminatie van een

hier om gaat, is het samenspel in het verkeer. Niet alleen

bepaalde groep weggebruikers. Dus een goed besluit van

op dit stukje dijk, maar ook op de overige wegen. Gun

de rechters om voor de motorrijders een positief vonnis te

elkaar die vierkante meters. Dus ook de racefietsers, de

vellen.

bestuurders van oldtimers en de wandelaars. Want laten
we eerlijk zijn: als we motorrijden op recreatieve wegen

We overleggen al jaren met zowel de gemeente Lopik

hebben wij natuurlijk ook last van hen. Als je netjes met

als met de buurtbewoners over verordeningen van de

elkaar omgaat, gaat het altijd goed.

gemeente om een stuk Lekdijk voor motorrijders af te sluiten. In 2017 wilde de gemeente een pilot uitvoeren: tijdens

Volgens Van Dale betekent overlast ‘al te zware last’ of

de weekenden de motorrijder weren. We hebben gevraagd

‘hinder, leed: overlast ondervinden van de hoge water-

naar het waarom. “Overlast voor de bewoners van de

stand, geluidsoverlast’. En zou dit laatste niet de basis zijn

gemeente”, was het antwoord. Dus: voor enkele bewoners

voor deze uitspraak? Voor deze zaak zijn daar in het geheel

aan de dijk. Er rijden ook enkele honderden motorrijders

geen metingen over gedaan, dit ondanks het aanbod van

rond in de gemeente, maar die zijn niet gevraagd om hun

de MAG om hierbij te helpen. Maar of het nu geluidsover-

mening.

last is of dat er door enkele motorrijders te hard wordt

Zero

gereden, feit is dat dit stuk Lekdijk nu voor ons afgesloten
De ambtenaar in kwestie zei dat tijdens de pilot gemeten

is. Samen met de KNMV gaan we daarom de juridische

zou worden wat de effecten van de afsluiting zouden zijn.

mogelijkheden bekijken om hoger beroep aan te tekenen.

Ondanks het ontbreken van een duidelijke basismeting

Hier hebben we jullie extra steun bij nodig. Laat je stem

waarmee je de resultaten van de pilot kunt vergelijken, is

horen. Laat je motorvriend(inn)en lid worden van MAG.

de afsluiting in werking gezet. MAG en KNMV zijn daarop
in maart 2018 een rechtszaak gestart. In december stonden

Verder wens ik jullie een mooie start van het recreatieve

In de eerste elf maanden van 2018 werden er in Nederland 162 nieuwe

van 3.010 euro, nog los van de Zero-Emissions-bonus van een kwart van

de partijen bij de rechtbank tegenover elkaar. Waar de

motorseizoen en wellicht tot ziens op de komende Alge-

elektrische motoren verkocht. Dat waren er 32 meer dan in heel 2017. In

prijs, met een maximum van 1.500 euro. In Nederland gelden dergelijke

rechters over de Lingewaard-zaak enorm veel tijd nodig

mene Vergadering van 2 maart.

België ging de toename duidelijk sneller, met een spring van 150 naar 210

fiscale voordelen alleen voor zakelijke rijders. Die voordelen kunnen wel

hadden voor hun uitspraak, waren ze er voor Lopik vrij

nieuwe inschrijvingen over de eerste tien maanden. Dat heeft vast te ma-

dik oplopen: val je in het hoogste tarief, dan kost een elektrische motor van

snel klaar mee. De uitspraak: motorrijders zijn een gevaar

ken met het feit dat je bij onze zuiderburen als particulier niet minder dan

bijna twintig mille je na vijf jaar netto slechts een kleine zesduizend euro.

15% belastingvoordeel op de aanschafprijs binnenhaalt, met een maximum

Naarmate je minder verdient betaal je netto – helaas – meer.
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ASFALT
Asfalt bestaat uit steentjes, zand en
(kalksteen)stof, bij elkaar gehouden
met bitumen. Dat dikke, zwarte, taaie
olieproduct wordt dus niet alleen bij
reparaties gebruikt. De steentjes en het
Olaf de Bok

zand vormen het skelet van het asfalt. Ze
zorgen voor de stevigheid, de structuur
en de stroefheid.

Asfaltvariaties

Arjen Prins
Arjen Prins

M

Een asfaltweg bestaat uit meerdere
et klinkers verharde wegen kom
je vooral binnen de bebouwde

kom tegen. Rij je over een klinkerweg, weet dan dat gebakken klinkers

lagen. Als weggebruiker heb je alleen
met de deklaag te maken. Die is er in
drie variaties.
• Dicht asfaltbeton (DAB) is het meest

Als je al deze scheurtjes met bitumen dicht, ontstaat er een groot bitumenvlak. Dat werkt dus niet.

(baksteen) en kinderkopjes (natuur-

slijtvast en het meest gevoelig voor

steen) bij winterweer of regen sneller

spoorvorming. Omdat het minder

glad worden dan betonklinkers. Die

geluid absorbeert dan de andere

betonklinkers herken je aan de grovere

varianten wordt het met name voor

structuur en het grotere formaat.

langzaam verkeer toegepast, dus
binnen de bebouwde kom.

Glimmen is glad

• Steenmastiekasfalt (SMA) absorbeert

Asfalt zit qua stroefheid tussen bakste-

meer geluid en is minder gevoelig

nen en betonklinkers in. Bij vorst moet

voor spoorvorming, maar duurder en

je wel extra uitkijken als je op zeer

minder slijtvast. Wordt vooral gebruikt

open asfaltbeton (ZOAB) rijdt. Regen-

op drukke stadswegen en provinciale
wegen.

water loopt daar snel door weg, maar

• Zeer open asfaltbeton (ZOAB) is het

pekelwater dus ook. Dat asfalt kan dus

minst slijtvast en het stilst. Het wordt

makkelijk weer opvriezen. Verder kun
je over slipgevaar eigenlijk heel kort

ASFALTEXPERT AAN HET WOORD

Nieuw aangelegd asfalt is altijd gladder,

bij nat weer. Ligt er teveel grit, dan kan

midden van de rijstrook. Blijf er zo-

gen zitten ‘m niet zozeer in het type de-

zoals waarschuwingsborden je vertel-

dat opspatten (vizier naar beneden!) of

veel mogelijk naast rijden.

klaag, maar in het gebruikte gesteente.

KEN DE WEG

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Arjen Prins

Als het in Mag-a-zine over wegmarkeringen, verkeers
drempels en vangrails gaat, ontbreekt de naam CROW
eigenlijk nooit. Wat doet CROW en waarom is de organisatie
zo belangrijk voor motorrijders en andere weggebruikers?
Verkeerskundige John Boender vertelt het verhaal.

zijn: als het wegdek glimt, zou het wel
eens glad kunnen zijn. Gas los, dus, op
elk soort wegdek.

Twijfelgeval: een gat van deze maat kan nog net met koud asfalt gerepareerd worden, maar mogelijk wordt
voor warm asfalt gekozen.

Nieuw asfalt: glad

nenkrijgen, gaat over wegdekproblemen. Van gaten

dat regenwater snel wegloopt droogt
het wegdek sneller.

Stroefheid
Stroefheidsverschillen van asfaltdekla-

len: “Nieuw wegdek, langere remweg”.

onder je banden wegrollen. Het is het-

• ZOAB kan rafelen: steentjes raken los

Voor snelwegen en de meeste provin-

De oorzaak is simpel: de bitumenfilm

zelfde verhaal: waarschuwingsborden

en laten steeds grotere gaten achter.

ciale wegen wordt de hoogste stroef-

moet van de steentjes afslijten. Daarbij

staan er eigenlijk nooit voor niks.

Als de poriën van ZOAB door afgesle-

heidsklasse gebruikt. Experts kunnen

ten rubberdeeltjes en vuil verstopt

verschillen tussen asfaltsoorten en het

verdwijnt de egaal zwarte kleur. Noet

Een groot deel van de GWS-meldingen die we bin-

vooral toegepast op snelwegen. Om-

meer egaal zwart? Dat is nog geen

Asfaltproblemen

raken, wordt het niet glad omdat het

gebruikte gesteente wel herkennen,

teken om meteen op het gas te gaan.

De drie soorten asfaltdeklagen (zie ka-

‘verzadigd’ zou zijn, maar bij regen

maar dat is geen kennis die je zomaar

Wacht gewoon tot de waarschuwings-

der) kunnen verschillende problemen

kan het water niet meer snel weglo-

even op papier zet.

borden weg zijn. Dat heeft ook juri-

geven.

pen.

dische voordelen, als je onderuit zou

• Spoorvorming veroorzaakt geulen en
zelfs scherpe richels in de lengterich-

Bitumenreparaties

oplossing. Zijn er teveel scheurtjes

ting. Op de motor kan dat je balans

Pure bitumen wordt bij reparaties

dicht bij elkaar, dan ontstaat er één

Nieuw asfalt: grit

verstoren. Kijk bij verkeerslichten uit

alleen gebruikt om scheuren te vullen.

groot – glad – bitumenvlak.

Wegbeheerders kiezen er ook wel voor

dat je je voet niet in zo’n spoort zet:

Omdat het vloeibaar is, kan het tot

Arjen Prins bertelt het verhaal achter het materiaal,

om nieuw asfalt met grit af te strooien.

je zult de eerste niet zijn die zo bij

onderin de scheur doordringen. Daarbij

Spoorvorming

doorspekt met praktische tips voor een veilige rit.

Dat geeft direct een hogere stroefheid.

stilstand omvalt.

hecht het zich aan de wanden van de

Voor bredere scheuren is bitumen ook

Te weinig strooien betekent gladheid

scheur. Asfalt is ongeschikt als scheur-

niet geschikt: het heeft niet de draag-

kans dat er bitumen komt bovendrij-

vuller. Het zou boven in de scheur

kracht van asfalt en geeft dus snel ern-

ven. Dat kan een breed, spiegelglad

blijven hangen en snel weer losgereden

stige spoorvorming. Ondiepe rafelings-

spoor veroorzaken, meestal in het

worden. Bitumen is niet altijd de beste

schade wordt soms wel met bitumen

gaan.

en scheuren tot gladde bitumenreparaties en te royaal

				Tekst en foto’s: Arjen Prins
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Arjen Prins

gestrooid split. Asfalttechnoloog en MAG-vrijwilliger

Wat spiegelt is glad: let op de reflectie van het verkeerslicht in de bitumenstrook in de linker rijbaan.

• Bij steenmastiekasfalt bestaat de
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Op de foto hiernaast zie je hoe dat duidelijk niet moet.

G
MA
in

VO

OR

Bitumenruggetjes

ACTIE

RS

BELA
N

bitumen voorkomt dan ergere rafeling.

G
GIN

dat alleen als tijdelijke noodoplossing:

NVERENI
GE

DE

dichtgesmeerd. Als het goed is, gebeurt

M OT O R RIJ

Bitumen wordt altijd met een ‘rug’ in de
scheur gegoten. Als dat goed gebeurt,
verdwijnt die bitumenrug als het materiaal afkoelt: dan krimpt het namelijk.
Wordt er te veel bitumen gebruikt, dan
blijft er een verdikking, die breder is
dan de scheur – en dat is niet goed. Ook
bijvoorbeeld als er te veel, te weinig of
geen split, grit of steenslag gebruikt
wordt. Voor de duidelijkheid: dat zijn
drie verschillende termen voor kleine,

Ondiepe rafelingsschade, dichtgesmeerd met bitumen. Zo moet het dus niet.

gebroken steentjes die door hun scherpe randen en punten voor stroefheid

dan de rest van het wegdek. Het belang-

zorgen.

rijkste is dat het goed aangelegd wordt,
zodat het perfect op het omliggende

of verdiepte randen te maken krijgen,
en met een andere stroefheid.
• Wegbeheerders controleren hun

Koud asfalt

wegdek aansluit. Dat geldt natuurlijk

wegennet niet dagelijks. Meldt as-

Kleine gaten worden vaak met koud

net zo bij reparatievlakken van warm

faltschade of glad wegdek dus altijd

asfalt gedicht. Dat is asfalt dat door een

verwerkt asfalt.

direct bij de MAG en geef de locatie

verdunningsmiddel koud verwerkt kan

zo duidelijk mogelijk aan, liefst met

worden. Het verdunningsmiddel ver-

Tips

een paar foto’s erbij. Hoe meer wij

vliegt. Wat overblijft is gewoon asfalt,

• Let altijd extra op als het wegdek van

weten, hoe beter we de wegbeheerder

MOTOR EN FISCUS
BLIK OVER DE SCHUTTING

Hugo Pinksterboer

Arjen Prins

bij het afstrooien kan het fout gaan,

Belgische blije rijder – en terecht!

Om motorrijden betaalbaarder te maken, pleit de MAG voor

kunnen instrueren.

met dezelfde stroefheid. Het is wel een

kleur of structuur verandert. Bij over-

stuk duurder en minder slijtvast. Je her-

gangen van het ene naar het andere

kent koud asfalt aan de fijnere textuur.

soort wegdek kun je bij het wisselen

Spiegelende oppervlakken zijn vaak

verlaging van de BPM. Bij onze zuiderburen bestaat die be-

Voor autogebruikers telt immers een

Ook is het altijd nieuwer en dus zwarter

van rijbaan met voelbaar verhoogde

glad! ■

lasting niet eens, en de voordelen zijn er nóg groter, ontdek-

beperking tot 75% voor hun beroeps-

• En de belangrijkste tip, altijd weer?

te beroepskilometervreter Baudoin Knaapen.

verplaatsingen […].”

Baudouin Knaapen

Werk aan de winkel

M

Kijk, zo promoot je de motor als goed
isschien is het verlagen van de

mag. Voor de drukke binnensteden van

mobiliteitsalternatief. Ook afschrijving,

bpm, door de MAG al zolang

Brussel, Antwerpen en Parijs een su-

kleding, onderhoud en andere kosten

nagestreefd, toch niet de aangewe-

peroplossing. Zou het voor onze steden

kun je aftrekken. Enige voorwaarde is

zen weg om motorrijden rendabeler

natuurlijk ook zijn. Maar Nederland wil

dat je bijhoudt wat je met die motor

te maken. Ik keek eens even over de

er niet aan. Files zijn hier populair. Her-

doet. De rest van het verhaal lees je op

schutting, richting zuiden, en zag heel

man Finkers zei het al: mensen staan

moto.be onder het kopje praktische

nieuwe mogelijkheden voor ons land.

er zelfs voor in de rij.

info/fiscaliteit. Fijn leesvoer, dacht ik

Finkers

100% aftrekbaar

land dat stadsvervoer serieus wil pro-

Mijn rijexamen deed ik op ooit een

Ook het fiscaal systeem in België sti-

moten. En wat is Nederland meer dan

Honda CB125SE. Zelf geïmporteerd

muleert het motorrijden, Dat begint al

een grote stad met heel veel parken

uit België, waar ik haar had overgeno-

bij die bpm. Die kennen ze daar niet.

eromheen? Werk aan de winkel voor de

men van mijn oom. 100 hele guldens

Daarom is een Yamaha Tracer 900 over

MAG, zou ik zeggen! ■

moest ik ervoor betalen, en nog eens

de grens 1.500 euro goedkoper, en een

18 gulden btw bij het invoeren. Mijn

BMW RT ruim 2,5 mille. En daarmee

Naschrift redactie:

zwak voor kleine motorfietsjes is altijd

houdt het plezier nog niet op, las ik

Baudouin Knaapen legt het Belgische

gebleven. Ik was dus ook blij te lezen

pas op moto.be: “Motorrijders die hun

model op zaterdag 2 maart voor aan

dat de 125 in België in opmars is als

woon-werkverplaatsingen en/of be-

de algemene ledenvergadering (zie

woon-werkfiets. Net als in Frankrijk

roepsverplaatsingen […] met de motor

bladzijde 21). Kom je ook? De moeite

trouwens. Komt natuurlijk ook om-

of scooter maken, mogen aanzienlijk

waard, niet in de laatste plaats door

dat je er in beide landen met een je

meer bewijsbare beroepskosten (aan

de gratis motortraining na afloop!

B-rijbewijs gewoon mee aan de gang

100%) inbrengen dan automobilisten.

Dion Verhulst

jaloers. Dit past toch helemaal bij een

Deze foto stond eerder in Mag-a-zine 157. Arjen Prins: “Het feit dat het asfalt van deze blijkbaar verzakkende weg steeds nieuwe
scheuren vertoont laat zien dat het volgieten wel z’n effect heeft. Anders waren er misschien wel minder, maar bredere scheuren geweest, wat natuurlijk ook niet echt veilig is.”
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Je bent beroepsmotorrijder
en je kent de Nederlandse
wegen van binnen en buiten. En dan overkomt je een
ernstig ongeval. Waardoor?
Te snel beslist, te moe, geïrriteerd, domme pech -of van
alles een beetje? Lees hier

De dienstf iets

het verhaal van Guido van

Pas toen Guido bij het CBR aan de
www.rijkspolitie.nl/Cor de Kock

Rooijen, die nog altijd rijdt.
Katinka Brandenburg

H

et is 1989. Guido is motorsurveillant bij de toenma-

lige Algemene Verkeersdienst

slag ging, kwam oud-collega en
vriend Lex met het idee om de ‘ongeluksdienstfiets’ op te sporen, met
restauratie als doel. Samen vonden
ze hem terug op een camping in
Noord-Frankrijk, nauwelijks nog
herkenbaar. “Hij was in afschuwelijke kleuren overgeschilderd,

“… volledig onderuit geremd…”

met donkerrood metallic en grijs.

van de Rijkspolitie. “Ik had

Vreselijk.” Guido rijdt de inmiddels

negentien dagen achtereen

prachtig gerestaureerde dienstfiets

gewerkt en zou een vrij week-

voor privégebruik en af en toe bij

end hebben. Daar was ik hard

evenementen. Voor dagelijks gebruik

aan toe. En dan moet je toch

staat er een R1200RT in de garage.

weer werken… Ik was simpelweg
oververmoeid en ben met een kwaaie
www.rijkspolitie.nl/

kop op de motor gestapt. We moesten
drie combinaties van een hoog-breedlang-transport begeleiden. Ik reed
achter het transport en wilde via de
vluchtstrook even kijken hoe het aan de
voorkant vorderde. In die tijd was er nog

Aan het werk met bijzonder transport.

Zo werd de motor in Frankrijk teruggevonden.

collega-motorrijders. Wel hadden we

remmen. Met ABS zou ik mezelf waar-

Ervaring

duidelijke afspraken met de chauffeurs,

schijnlijk niet onderuit geremd hebben,

Guido rijdt nog een paar jaar bij de AVD

die met hun richtingaanwijzers zouden

maar hoe de klap dán was aangekomen

en kiest dan voor een nieuwe loopbaan:

aangeven als er iets op de vluchtstrook

is niet te zeggen. Je hebt bij ABS niet per

als examinator bij het CBR houdt hij

stond. Daar vertrouwde ik op – dus ik

se een kortere remweg, tenslotte, dus ik

zich nu bezig met het afnemen van

stuur de vluchtstrook op.”

zou er ook vol op gegaan zijn.”

bromfiets- en motorrijexamens. De er-

Veewagen

Flashback

komt hem daarbij goed van pas, net als

geen onderling mobilofoonverkeer met

varing die hij bij de AVD heeft opgedaan

Guido met collega en de K100LT

En daar staat dus een veewagen met

Hulp is gelukkig snel ter plaatse. “Ik ben

de motortrainingen die hij daar volgde.

overtuigd dat je de kans op een onge-

De inmiddels prachtig gerestaureerde diensfiets.

pech. “Een onderdeel van een seconde

bij bewustzijn gebleven en heb alles

“Dat maakt je een volwaardige partner

val tot 90% kunt reduceren als je over

VEEWAGEN OP
VLUCHTSTROOK

zie je de vangrail en weet je dat er geen

meegekregen. Ook de klap herinnerde

als het gaat om visie bij het afnemen

een bovengemiddelde voertuigbeheer-

uitwijkmogelijkheid meer is… Het flitste

ik me nog duidelijk. In het ziekenhuis

van examens en het beoordelen van

sing en verkeersinzicht beschikt. Met

door m’n hoofd: ‘Niet blokkeren, niet

ben ik daar regelmatig wakker door

aspirant-motorrijders.”

dat laatste bedoel ik dat aankomende

blokkeren.’ Ik heb alles ingeknepen en

geworden.” Na zijn revalidatie keert

-getrapt en mezelf zo volledig onderuit

Guido terug in zijn oude functie. “In

VerkeersInzicht

van een ander tijdig te zien. Dat probeer

geremd. Dat is tóch je primaire reactie,

het begin reed ik onder begeleiding

“Wat je je goed moet realiseren is dat

ik ze dus mee te geven. Net als dat je

fout maar waar. In een reflex wist ik nog

van een instructeur. Dat ging allemaal

je bij het CBR met basismotorrijders te

liefst uitgerust en geestelijk in balans –

wel mijn arm tussen mijn hoofd en die

prima, totdat we een oefening deden op

maken hebt, en niet met VRO-getrainde

en dus niet met een kwaaie kop - op je

veewagen te houden…” ABS voor moto-

zandgrond. Daar ging ik onderuit. Niet

bestuurders. De meeste motorrijders

motor stapt! Dit laatste klinkt misschien

ren bestaat in die tijd nog maar net. Zijn

ernstig, maar ik kreeg wel een flashback

zijn hobbyrijders en maken niet zo

wat beladen, maar het is wel waar. En

BMW K1000LT heeft het niet. “We wer-

van het ongeval. Het gevoel weer te val-

veel kilometers per jaar. Daardoor doe

dan nog heb je geen garantie dat het

den maandelijks getraind om met hoge

len.” Die flashback heeft een onverwacht

je niet de ervaring op die je boven het

altijd goed gaat. Maar ik zal altijd blijven

snelheid tegen de blokkeergrens aan te

positief effect. “Daarna was ik erdoor.”

gemiddelde kan uittillen. Ik ben ervan

rijden, hoor!”

BEROEPSRIJDER
ONDERUIT
12

motorrijders moeten leren om de fouten
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SAMEN
SAMEN
STAAN WE
WE
STAAN
STERKER
STERKER
STERK STAALTJE
STANDBOUW
NIEUWE MAG-STAND IN ACTIE

Wie op dé Noordelijke Motorbeurs was, zag hem al staan: de
nieuwe MAG-stand. Het ontwerp voldoet aan alle eisen die
we konden stellen.

Laat je stem horen en help ons mee om motorrijden vrij, veilig en betaalbaar te houden.
Word lid, maak een vriend lid of meld je motorclub aan als ondersteunende club.
Samen staan we sterker.

Prima deal!
Nieuwe leden krijgen een waardebon van 50 euro voor een rijvaardigheidstraining
cadeau (zie bladzijde 33). Heb je je lidmaatschap er in één klap uit.
Doe je mee? www.motorrijdersactiegroep.nl.
14

B

asisidee was om een stoere stand

kelijk aan de beschikbare ruimte aan

gen. Die is niet alleen het startpunt

te maken, wat met het nodige

te passen is. Belangrijk was dat je de

van het aluminium buizenframe, maar

steigerbouwmateriaal uitstekend

MAG makkelijk kunt vinden. Met een

ook bergplaats en vervoer voor het

gelukt is. Met datzelfde materiaal is de

maximumhoogte van niet minder dan

standmateriaal en alles wat er op een

stand eenvoudig op te bouwen en af te

vier meter is ook aan die voorwaarde

beurs verder nodig is. De monitors met

breken. Verder is de stand zo ontwor-

ruimschoots voldaan.

MAG-promofilmjes kunnen aan de aan-

pen dat hij in grootte en model mak-

Basis van de stand is een aanhangwa-

hanger worden opgehangen, beursmedewerkers kunnen in de aanhanger hun
spullen kwijt, er is plek voor Mag-a-zines en brochures, en de over de dissel
te plaatsen kast biedt zelfs ruimte om
koffie en thee te zetten.
De op de Noordelijke Motorbeurs
geopende stand werd ontworpen door
MAG-vrijwilliger Jacco de Maat en gerealiseerd in samenwerking met Gerwin
Batten en Herman Wentzel.
Dank, heren!
MAG-A-ZINE FEBRUARI 2019
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OPSTANDIG
Met haar kersverse motorrijbewijs op
zak stapte Vera eerst op een Suzuki
Katana. “Een sportieve toerfiets. Die
reed lekker, maar hij deed het vaker
niet dan wel.” De even sportieve
Honda VFR die volgde, startte wel
altijd. “Hij reed super, zag er goed
uit en er mankeerde nooit wat aan,
maar mijn polsen vonden ritjes van
meer dan 100 kilometer echt niet
grappig. Het doet nog altijd zeer dat
ik ‘m verkocht, maar de V-Strom die
ik nu heb zit veel fijner en er kan van
alles mee.” Die grote tweepitter was
wel even wennen. “Ik vond het net
een tractor, in het begin. Hij voelde zo
groot en bokkig, in vergelijking met
die viercilinders. Maar ik ben er wel
lekker mee naar Noorwegen geweest,
met al mijn bagage achterop. Dat

Op de Suzuki Katana in Luxemburg

had ik me met die VFR heus niet zien

Vera de Bruijn
Beleidsmedewerker

“We willen als MAG bij al die ontwikkelingen
betrokken worden.”
Voor Vera de Bruijn begon het vijftien jaar geleden, met die
vriend die haar vroeg of ze een rondje achterop wilde. Toen
ze weer thuis was, belde ze een motorrijschool. En toen ze
jaren later naar een nieuwe baan zocht, belde ze de MAG.
Van diezelfde organisatie is ze nu alweer anderhalf jaar het
gezicht. Ze ís de MAG, mag je wel zeggen.
Tekst: Hugo Pinksterboer / Foto’s: Tieniek Dorhout
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ik op de hoogte gehouden van nieuws-

minister van Infrastructuur en Water-

doen.” En de volgende? “Ik lonk wel ‘s

berichten over al dit soort zaken, ik kijk

staat van onze bezwaren op de hoogte

naar een Tiger. Maar dan wel de 1200,

door de dag heen naar journaals van

wordt gebracht. En dat werkt: vandaag

natuurlijk…”

verschillende zenders, MAG-collega’s

hoorde ik dat binnen het ministerie nu

houden me op de hoogte van wat zij

officieel is vastgelegd dat die eiersnij-

aan nieuws binnenkrijgen. Al die input

ders op rijkswegen niet gebruikt gaan

is even belangrijk.”

worden en dat de minister provincies
en gemeentes afraadt om die dingen te

Veilige oplossingen

plaatsen.” Zo is de MAG ook in con-

Ook van leden krijgt ze regelmatig

tact met IenW over rijhulpsystemen

bericht. “Laatst belde een motorrijder

voor auto’s, die motorrijders vaak niet

die een soort stalen profielplaten naast

waarnemen, en andere ontwikkelingen.

de weg had zien liggen. Waar dat voor

Met het ministerie van Buitenlandse

was? Ik ben dat gaan uitzoeken: het

Zaken was contact rond de importhef-

is een product dat het verkeersgeluid

fingen van Trump. “Op ons bericht over

reduceert, met een stalen en een stenen

de nadelige gevolgen van die heffingen

variant. Of de producent ook had on-

voor motorrijders werden we meteen

derzocht hoe veilig die WhisStone voor

uitgenodigd om in Den Haag te komen

motorrijders was? Eh, nee: daar hadden

praten. Op die manier kunnen we pro-

ze nog niet aan gedacht. En daar gaan

beren maximaal invloed uit te oefenen.”

wij dus wat aan doen. Ook met andere
leveranciers van dit soort producten

Aan de bel

hebben we contacten opgebouwd: we

Zijn overheden laks bij het reageren op

willen als MAG bij al die ontwikkelin-

gevaarlijke wegsituaties die we daar

e MAG staat voor in vrijheid, veilig

gen betrokken worden. Op die manier

gemeld hebben, dan trekt Vera aan de

en betaalbaar motorrijden. Een

kunnen we helpen om minder veilige

bel. “Ja, ik dring me wel eens op. Dat

voor de belangen van motorrijders

oplossingen te voorkomen.”

vinden ze niet altijd leuk, maar uitein-

opkomen. Of het nu gaat om vrijstel-

delijk begrijpen ze wel waar het ons om

ling voor rekeningrijden, als dat er ooit

D

groot deel van Vera’s taak is het in de
gaten houden van alles wat er in Neder-

Met dochter Silke na een van haar eerste ritten (2007).

land op die gebieden gaande is. Plan-

Den Haag

gaat – en geen enkele wegbeheerder

van komt, om het tegenhouden van

nen voor kabelvangrails? Geruchten

Rapporten met verkeersveiligheids-

wil een motorongeluk op z’n geweten

verplichte Europese APK’s of om veilige

over rekeningrijden? Een verbod om je

plannen zijn wekelijkse kost. “In zo’n

hebben. Vaak brengen we ze op ideeën,

berminrichting: wij zijn erbij.” En ‘wij’ is

motor op de stoep te zetten? Adaptieve

rapport werd bijvoorbeeld gesteld dat

en regelmatig vragen ze ons dan later

dan Vera, vaak…

cruisecontrols die motorrijders over het

kabelvangrails de beste oplossing zou

om mee te denken over zaken waar

hoofd zien? Vera zit er bovenop – en als

zijn voor een middenbermscheiding op

ze zelf geen kaas van gegeten hebben.

Motorplatform

actief motorrijder weet ze uitstekend

80 km-wegen. Voor auto’s misschien,

We zijn een belangenvereniging. In die

Contact met andere verkeersorganisa-

waar de pijn zit. “Via Google Alert word

maar voor ons niet. Ik zorg dan dat de

directe contacten kunnen we het best

ties is vanzelfsprekend ook onderdeel
MAG-A-ZINE FEBRUARI 2019
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van haar werk. Vier keer per jaar verte-

N

og even een lentedag meepakken.
De wekker dus op half acht gezet,
om op tijd te zijn voor een kleine roadtrip naar Venlo. Toch nog even de motor
wassen, de avond ervoor. We hebben bij
ons huis immers een goed afgesloten
parkeergarage met meer dan genoeg
ruimte om mijn fonkelnieuwe BMW te
vertroetelen.

genwoordigt ze de MAG in het Motorplatform, waar onder meer de Bovag, de
RAI, de KNMV, de politie en het ministerie van IenW in deelnemen. “Daar
hebben we bijvoorbeeld de partij die de
kabelvangrails opnieuw voorstelde in
contact gebracht met een producent die
wél een motorvriendelijke oplossing in
huis heeft.” Van het Motorplatform verscheen vorig jaar een tweede actieplan
voor de verbetering van de verkeersveiligheid van motorrijders, met aanbevelingen aan het ministerie van IenW.
Vergaderingen met de FEMA in Brussel,
drie keer per jaar, zorgen ervoor dat de
MAG ook op Europees niveau gehoord
wordt – en dat wij van Europese ontwik“Geen enkele wegbeheerder wil een motorongeluk op z’n geweten hebben.”

Op weg

van de MAG ook nog regelmatig vragen

Daarmee houdt het nog lang niet op.

van leden. ‘Vaak kan ik die mensen een

brengen, en dan boos wordt als dat bin-

Vera levert teksten en informatie voor

heel eind op weg helpen, of ze naar de

nen een week niet lukt. Tja… We doen er

het Mag-a-zine, de site en social media,

juiste organisatie of persoon verwijzen.

echt alles aan om motorrijden vrij, be-

ze stuurt het nieuwe Jongerenteam aan

Net zo vaak ben ik blij met hun input: zo

taalbaar en zo veilig mogelijk te maken

en ze begeleidt de club-, evenementen-

weet ik ook van die kant wat er speelt. En

– maar we hebben helaas niet overal iets

en voorlichtingscoördinatoren en andere

een enkele keer is er natuurlijk iemand

in te brengen”, lacht ze. ■

vrijwilligers. En dan krijgt ze als gezicht

die wil dat wij fabrikanten verplichten
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kelingen op de hoogte blijven.

M OT O R RIJ

om reflectiemateriaal op motoren aan te

feitelijke overlastonderbouwing. Er

DIJKAFSLUITING
GEHANDHAAFD

zijn geen metingen die aangeven dat
motorrijders onevenredig veel geluidsoverlast geven of onevenredig veel
te hard rijden. Op het nu afgesloten

Schoon en wel de motor toegedekt.
Stiekem een klein beetje hyper bij het idee
om weer door Nederland te trekken. En
nog een restje akelig onderbuikgevoel. Bij
aanvang van die wasbeurt had ik gezien dat
mijn zadel los zat. Was ik dat zelf geweest?
Had ik het er niet goed opgedaan toen ik er
na mijn laatste rit mijn huissleutels onder
vandaan pakte? Wegwuiven. Lekker gaan
slapen. De volgende ochtend de parkeergarage inwandelen. Een lege plek. Geen
glimmende S1000RR waar hij hoort te
staan. Je raadt het al. Mijn vier weken oude
trots. Gestolen.
Het is een van de meest negatieve dingen
aan onze mooie hobby: de diefstal van je
geliefde tweewieler. In luttele minuten in
handen van een ander. En of je hem ooit
terug ziet is nog maar de vraag. Van alle
gestolen motoren wordt maar een klein
deel teruggevonden, weet ik. Van sommige
merken nog veel minder.
Natuurlijk kwam ook bij mij de bekende

vraag boven. Had ik er iets aan had kunnen
doen? Had ik dat onderbuikgevoel niet
moeten negeren en hem nog extra moeten
beveiligen? Hoe goed is het kettingslot dat
ik gebruik? Vraagt een motor nou direct
om een volgsysteem waarmee je met behulp van GPS zijn locatie kan bepalen? Een
ding weet ik zeker. Het alarm op de motor
stond aan. Dat vertelde die buurvrouw die
om drie uur ‘s nachts had gezien hoe twee
jongens met een motor met knipperende
alarmlichten en loeiend alarm de bewonersparkeergarage uitliepen. ‘Ik dacht dat
ze gewoon pech hadden’, zei ze er nog bij.
Van je buren moet je het hebben.

geen garantie natuurlijk, maar het is goed
om het die dieven zo moeilijk mogelijk te
maken. Dat weet ik als geen ander, sindsdien. Mijn rode racer heb ik nooit meer
teruggezien. Die was met de noorderzon
vertrokken. Vier weken oud. Met recht een
kort genot. ■

Wat je er ook aan kan doen, en of je buren
nou meedenken of niet: als je motorrijdt,
weet je dat de kans bestaat dat hij wordt
gestolen. Natuurlijk hoef je er niet op
een klapstoel naast te gaan zitten. Maar
beveilig hem wel met een goed slot, of
twee. Als het even kan met een ketting aan
een paal of een beugel. Gebruik
je stuurslot. En je alarm, in
de hoop dat iemand snapt
waar dat voor bedoeld is.
En zet hem liefst in een
afgesloten ruimte. In
de hoop dat ze daar
toch niet kunnen
binnenwandelen,
zoals in die garage.
Het is allemaal

traject hebben zich voor de afsluiting
geen ongelukken met motoren voorgedaan. Ook motorrijders zijn recreatief
verkeer en afsluiting van dit deel van
de openbare weg voor uitsluitend deze

Michiel Buitenwerf

categorie verkeerdeelnemers is daarom

Kort genot

ongegronde discriminatie. Zie hierover
ook Van de voorzitter op bladzijde 7.

Hoger beroep
De Lopik-uitspraak staat haaks op die
uitspraak van de rechter in de zaak

De gemeente Lopik hoeft de weekendaf-

met weekendafsluiting gedurende de

die MAG en KNMV aanspanden tegen

sluiting uitsluitend voor motorfietsen

zomermaanden voor motorrijders. In

het dijkverbod voor motorfietsen in de

van een deel van de Lekdijk niet op te

die proefperiode kreeg de gemeente

gemeente Lingerwaard. Toen oordeelde

heffen. Dat heeft de rechter in januari

naar eigen zeggen minder klachten over

de rechter dat er geen harde, feitelij-

bepaald in een de rechtszaak die MAG

overlast van motorrijders. De rechter ziet

ke bewijzen of metingen waren die

en KNMV hadden aangespannen om de

de resultaten van die proefperiode als

dijkafsluiting uitsluitend voor motor-

dijkafsluiting ongedaan te maken.

voldoende grond voor handhaving van

fietsen rechtvaardigen. Het dijkverbod

de afsluiting van het – zoals de gemeente

in de gemeente Lingerwaard is toen

stelt – voor ‘recreatie’ bedoelde dijkdeel.

opgeheven. Om definitief duidelijkheid

Het dijkverbod voor motorfietsen baseert

te krijgen over de rechtsgeldigheid van

de gemeente op ‘overlastklachten’ van
enkele bewoners langs de dijk. In 2017

Positie MAG

het weren van motorfietsen, start de

heeft de gemeente een proef genomen

De overlastklachten hebben geen

MAG nu een bodemprocedure. ■
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Madelaine Vos, petrolhead on heels met motor,
auto én kind, kijkt vanuit haar perspectief naar de
MAG-thema’s veiligheid, vrijheid en betaalbaarheid.
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Buitenslapers hebben het
zwaar. Regenwater en condensvocht vormen letterlijk
en figuurlijk een aanslag op
metaal en elektronica, en
daarmee op je portemonnee. Een goede hoes scheelt
stukken in onderhoud, levensduur en behoud van
schoonheid van je motor.
Maar voor een zijspan ligt
zo’n hoes niet in de winkel,
en er stond er hier wel eentje in de kou.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

D
MAATPAK VOOR MOTOR EN MENS

VERHEUL
MOTORHOEZEN

Leer in kleur naar wens

maar beter door geworden. Het water
parelt nu sneller van de stof af dan in
het verleden, bijvoorbeeld.”
Passen...

... en knippen...

Ademen
Als je het materiaal tegen sterk licht
houdt, zie je minimale gaatjes: te klein
om water door te laten, maar groot
genoeg om de hoes als geheel te laten
ademen. Daarbij worden de hoezen
zo gemaakt dat ze een centimeter of

e meeste hoezenmerken bieden

wat boven de grond eindigen, zodat

keuze uit maximaal tien model-

de wind vrij spel heeft. Het resultaat?

len. Hoezen- en motorkledingfabrikant

Marc: “Je kunt deze hoezen gewoon

Verheul gaat een stap verder. Omdat ze

over je natte motor leggen. Haal je

uitsluitend handwerk leveren, kan dat

hem er de volgende ochtend een stuk

ook vrij makkelijk. En als er tussen de

droger onder vandaan, ook als het blijft

35 modellen die ze standaard leveren

regenen.” Condensproblemen worden

niets zit wat jouw motor past, dan

sterk gereduceerd: condensvocht, dat

maken ze er eentje op maat. Monique

ook op plaatsen komt waar regen geen

Wörner, die het meeste maatwerk voor

kans heeft, zet zich op de hoes af, en

haar rekening neemt, doet dat meest-

niet op je motor. Bijkomend voordeel

al op basis van de afmetingen die je

van het materiaal is dat het goed tegen

haar doorgeeft. “Maar bij een motor

hitte kan: ook een warme uitlaat richt

met zijspan is dat bijna niet mogelijk.

geen schade aan. “Wij raden gebruikers

Omdat het zo’n een asymmetrisch ding

aan om je motor tien minuten te laten

is, is dat altijd een kwestie van passen

afkoelen; daarna kan de hoes erover-

en meten, letterlijk.” Tijd dus voor een

heen.”

... en opnieuw naar de snijtafel...

zijspanrit naar het familiebedrijf in het
Overijsselse Vroomshoop.

Snijden
Voor het dak van een Pan-European
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Parelen

heeft Monique een mal, maar daar kan

Voor de linkerkant van de combinatie

ze in dit geval alleen de linkerkant van

gebruikt Monique de mal van de hoes

gebruiken. De rechterkant van het dak

die ze voor deze Pan-European, maar

moet namelijk ook over de bak van het

ook voor de Ducati ST2, de BMW K100LT
of een Yamaha XJR gebruikt. Ze legt

Monique Wörner

Marc Wörner

zijspan heen. “In het materiaal voor die

spreekwoordelijke jas. Gaat er nooit iets

Pipo-hoes voor ‘m gemaakt, in vijf

bovenkant is ook polyester verwerkt.

fout, in dat proces? “Ja hoor, een enkele

verschillende kleuren. Dat werkte wel!”,

de mal op de immense lap stof, tekent

Dat maakt het wat stugger, maar voor

keer wel – maar ik ben er in die elf jaar

lacht Monique. Door de zware kwaliteit

hem af en zet resoluut de schaar in het

een lange levensduur is die andere

best handig in geworden”, lacht ze.

van het materiaal waaien de hoezen

hoezenmateriaal. Marc Wörner: “We

samenstelling wel belangrijk: regen-

gebruiken dit materiaal al dertig, veertig

water loopt van de zijkant van de hoes

Ringen

zekerheid kan een spin of een karabijn-

jaar. Het is een zware kwaliteit katoen

gewoon af, maar op het dak blijft het

Alle hoezen krijgen metalen ringen

haak natuurlijk geen kwaad. Nadeel van

die een speciale behandeling ondergaat,

staan.” Als het dak op maat is gesne-

langs de onderrand. Daarmee zet je ze

dat zware materiaal is dat je zo’n hoes

waardoor het vuil- en oliewerend en

den, volgen de tweede zijkant, voor- en

met een kabelslot aan je motor vast.

niet makkelijk in je koffer stopt. “Voor

waterafstotend wordt. Die behande-

achterzijde. Gewapend met meetlint,

“We werden eens gebeld door een klant

mensen die hun hoes willen meene-

lingen zijn in de loop der jaren steeds

krijt en schaar loopt Monique eindeloos

van wie vlak na elkaar twee hoezen

men, maken we ook in een lichtere

aangepast, onder meer door milieuei-

heen en weer tussen motor, snijtafel

gestolen werden. Een slotje hielp niet,

kwaliteit, maar wel met dezelfde eigen-

sen, maar het is daar uiteindelijk alleen

en naaimachine, tot de hoes past als de

waar hij woonde. Toen hebben we een

schappen,” vertelt Marc.

niet snel van je motor, maar voor de
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Rijden
Grondlegger van het bedrijf Verheul is
Marcs overgrootvader, die in de jaren ‘40
windbrekers en later hoezen voor scooters ging maken. Marcs moeder Loek,
die het maatwerk altijd deed, overleed
begin vorig jaar. Zijn vader helpt nog
paar uur per week mee. Allebei zijn
ouders waren fervente motorrijders, en
ook Marc, Monique en hun twaalfjarige zoon rijden motor. Monique op een
Monster, Marc op een KTM 450 enduromachine of de MV Agusta Brutale die van
zijn moeder was, en zoon Luca crosst op
een Husqvarna 125. Naast de productie
van hoezen en motorpakken importeert
Verheul onder meer Termignoni, QD en

Loek Wörner-Lautner, Marcs moeder, was altijd verantwoordelijk voor het maatwerk.

GPR uitlaten, GSG valblokken en Zandona protectoren. Een nieuwe website

Pakken

je een ander pak dan voor een spor-

Naast hoezen doet Verheul veel in

tieve machine, en circuitgebruik stelt

motorkleding. Monique: “We maken

andere eisen dan vakantieverkeer.” Ook

complete leren pakken, naast de

kleur, belettering, protectie, speed-

confectiematen die we ook van andere

bulten, perforaties en het gebruik van

perken. “Met een maatpak zijn we niet

merken in huis hebben, en we doen

Kevlar-stretchmateriaal worden op je

duurder dan een confectiepak van een

veel aanpassingen en herstelwerk. Bij

wensen en eisen afgestemd. Omdat je

topmerk. Onze hoezen zijn wel duur-

een maatpak kijken we naar het model

het pak rechtstreeks bij de fabrikant

der dan die van andere merken – maar

van je motor: voor een chopper snij

laat maken, blijft de prijs binnen de

we weten ook precies waarom.” ■

wordt binnenkort verwacht.

VERGADERING
MET BOCHTENTRAINING

2 maart: feest op 2 wielen!
In het vorige Mag-a-zine las je al dat de algemene leden-

JA, ik sluit me aan bij de MAG!

vergadering op 2 maart niet zomaar een vergadering is:
na afloop biedt de MAG je een gratis bochtentraining aan,
als dank voor je steun aan onze organisatie.

☐

☐ Hierbij machtigt ondergetekende de MAG om de jaarlijkse

☐ MAG-gezinslidmaatschap: € 16,50 per jaar

contributie van zijn of haar bankrekening af te schrijven:

Gezinslid van MAG-lid 					

Handtekening
M/V

Straat				

Woonplaats

worden.

langrijke vergadering. Daarbij kijken we

Aanmelding

terug op het afgelopen jaar, we belichten

Om aan deze kosteloze training voor

onze plannen voor 2019 en er wordt een

MAG-leden deel te kunnen nemen ben je

nieuwe voorzitter verkozen. Alle reden

aanwezig op de vergadering van 2 maart

dus om hierbij aanwezig te zijn.

en schrijf je je uiterlijk op 16 februari in
org. Vermeld daarin naam, adres, tele-

Lever dit formulier in op de MAG-stand, stuur het gescand naar

Na de lunch, door de MAG aangeboden

foonnummer en lidmaatschapsnummer

lid@mag-nl.org of in een gefrankeerde envelop naar:

aan alle leden die de ledenvergadering

(zie het adresetiket bij dit Mag-a-zine).

MAG Ledenadministratie, Postbus 46, 8900 AA Leeuwarden

E-mail
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Circuit bij Lelystad. We beginnen de dag

Lunch en rijden

Telefoon

Geboortedatum

in overleg met de instructeurs gewisseld

met een mailtje aan secretaris@mag-nl.

Huisnr
Postcode			

Plaats van handeling is het Midland
om 10.00 uur met een korte, maar be-

Lidnummer
Naam					

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

IBAN

MAG-lidmaatschap: € 33,- per jaar

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

bijwoonden, volgt een toelichting op
de training. Om 14.00 uur gaan we het

Laatste nieuws

circuit op. In de bochtentraining wordt

Houd onze website en facebookpagina in

vooral aandacht besteed aan zithouding,

de gaten voor het laatste nieuws over de

stuurtechnieken en bochtenlijnen. Dat

vergadering en het middagprogramma,

gebeurt in kleine groepen, ingedeeld op

dat mogelijk nog met extra onderdelen

ervaring en snelheid. Gaat het in jouw

wordt uitgebreid. We zien je graag op de

groep te snel of te langzaam? Dan kan er

vergadering én op het circuit!

PROGRAMMA 2 MAART 2019
10.00		 Algemene ledenvergadering
1. Verantwoording over het
afgelopen jaar
2. Verkiezing nieuwe voorzitter
3. Plannen 2019
4. Rondvraag en afsluiting
12.00 		 Lunch
13.00		 Toelichting
		 middagprogramma
14.00 		 Het circuit op!
Locatie
Midland Circuit
Talingweg 89
8218 NX Lelystad
www.midland-circuit-lelystad.nl
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erst even het goede nieuws. De
Overtoom van Westzaan naar Nau-

MAG

ACTIE

is een regelrechte kanshebber voor de

RS

in

erna, bij Zaandam, was tot voor kort
prijs voor de gevaarlijkste weg van het

DE

VO

OR

E

G
GIN

BELA
N

NVERENI
GE

M OT O R RIJ

land. Het wegdek was een compleet
chaotische lappendeken van reparaties,
waarvan de ene helft verzakt was en
daarbij de andere helft omhoog geduwd
leek te hebben.
Met een soepel geveerde hoogpoter had

GWSMELDINGEN

de weg nog wel iets uitdagends, maar
een sportfiets met een beetje karakter
wierp je zonder pardon uit het zadel.
Door de vele verzakkingen en verhoHugo Pinksterboer

gingen in de rijrichting werd je met
een spoorgevoelig ding als een zijspan
het ene moment links en het andere
moment rechts van de dijk af gedirigeerd. Dat werd alleen maar erger met
een span met een nog spoorgevoeliger

Maximumsnelheid gehalveerd: goed plan

autoband om het voorwiel, zoals op de
combinatie op de foto.
Maar wat was dan dat goede nieuws?
De wegbeheerder was zo attent om aan

Wat ons vooral opviel, de
laatste twee maanden? Dat er
meer motorrijders op de weg
leken te zijn dan gebruikelijk
in deze tijd van het jaar. Niet
alleen toen het eerste groen
alweer voorzichtig boven de
grond uitpiepte, maar ook toen
datzelfde groen onder een paar
centimeter sneeuw verdween.
De GWS-meldingen bleven dus
ook gewoon binnenkomen...

weerszijden van deze avonturenbaan

Vera de Bruijn / Hugo Pinksterboer

maar ook voor automobilisten is zo’n

dan zijn ze dus duidelijk niet bedoeld

dwars op de rijrichting geplaatst ob-

om overheen te rijden.

voor het wegdek te waarschuwen en de
maximumsnelheid te halveren naar 30
km/u. Inmiddels kunnen we nóg beter
nieuws melden. De dijk is grotendeels
opnieuw geasfalteerd. Je mag er dus
weer voluit overheen. Nou ja, met 60
dan.

Varkensruggetjes
In Heinenoord, onder Rotterdam,
Harold de Bock

werd in een kleine woonwijk een rijtje
biggen- of varkensruggetjes neergelegd, volgens de melder uitsluitend ter
bescherming van drie kinderen die van
hun ouders niet in de tuin hoefden te

Drempel gemarkeerd; borden vóór de lichtmast

blijven. Niet alleen voor motorrijders
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dewerkers zetten een eerste stap door

Laren

de wel erg heftige drempel met borden

Een gevaarlijke situatie op N525 bij

te markeren. Korte tijd later verdween

Laren, ter hoogte van La Place, schre-

de drempel, volgens de melder door

ven we al in Mag-a-zine 155. In het

massaal protest en dreiging met tus-

daaropvolgende nummer volgde een

senkomst van de MAG. Ging het maar

gesprek met Rita Puggioni, namens

overal zo makkelijk. CROW bevestigt

de wegbeheerder, over het besluit om

overigens dat varkensruggetjes vooral

de adviezen van de MAG grotendeels

ingezet worden als rijnbaanscheiding

op te volgen. Uitvoering liet even op

en om parkeervakken van elkaar te

zich wachten, maar inmiddels kunnen

scheiden. Dwars op de rijrichting zie je

we melden dat de gewraakte Guma-

ze vooral aan het eind van een parkeer-

tec-drempel in de bocht nu voorafge-

vak, om te voorkomen dat parkeerders

gaan wordt door een pianomarkering

muren of kolommen raken – maar ook

en een waarschuwingsbord dat motor-

Carlijn Willms

Hugo Pinksterboer

stakel onwenselijk. Buurtpreventieme-

Slecht zichtbare drempel; bord achter lichtmast
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met batten in de bocht

Gerwin Batten

Wyb Mylius

Reparaties met hoogteverschil op de A8

rijders nog eens extra op het obstakel
attendeert. Ook fijn is dat het plaatsnaambord met snelheidsaanduiding
niet meer achter een lantaarnpaal

Slap hangend haarnetje met uítstekende ophanging

schuilgaat. Tip terzijde, onderschreven
door de provincie: aan weerszijden van

al over slecht asfalt op de N246, maar

de drempel is genoeg ruimte om het

die aanduiding bleek niet te kloppen.

ding ongestoord te passeren.

Het gaat om die twee prachtige boch-

Als je dit leest, gaan we alweer een heel eind richting het nieuwe motorseizoen. Voor MAG-leden die
de algemene ledenvergadering op 2 maart bijwonen, start dat seizoen op een wel heel aangename
manier: met een gratis bochtentraining op het bekende Midland Circuit in Lelystad. Hier alvast een
voorproefje op papier!

ten als je vanaf de N8 ter hoogte van
Assendelft de A8 oprijdt. Als je mazzel

Ook het Europaplein in Leeuwarden

hebt, kom je daar op een autoluwe dag

kwam op deze pagina’s al meer dan

aanrijden, springt het licht op het juiste

eens langs. Men leek daar oprecht geïn-

moment op groen en beleef je bijzonder

teresseerd in onze ideeën over geleide-

on-Randstadse motormomenten. Heb je

In de afgelopen afleveringen kwamen

motor), zoek een rustige weg of een leeg

Bij normaal rijden is je tegenstuuractie

railsconstructies rondom deze enorme

minder geluk, dan staat het verkeer er

drie stuurtechnieken langs. Bij afschui-

parkeerterrein, kijk of er geen overijve-

zo minimaal dat je er eigenlijk niets van

rotonde. Helaas: de oplossing die MAG-

vast. Niet ondenkbeeldig, met een brug

nen of doorkantelen blijf je zelf rechtop

rige diender in de buurt is, stap op, haal

merkt. Dat verklaart ook waarom het

lid Wyb Mylius voor ons in beeld bracht,

over de drukbevaren Zaan en de iets

zitten en duw je je motor onder je weg.

als je op snelheid bent je handen van je

zo’n relatief onbekend verschijnsel is.

valt zeker niet onder de suggesties die

verderop gelegen ring rond Amsterdam.

Bij meeleunen blijf je in de bocht in één

stuur en probeer dan bochten te maken.

Ben je je bewust van wat tegensturen

wij aandroegen. De effectiviteit van het

Dan ben je gedwongen tot een onge-

lijn met je motor: je hangt dus allebei

Lukt dat? Ja, natuurlijk. Maar het zijn

doet, dan kun je het ook bewust gaan

door de fotograaf treffend als ‘grootmoe-

wenste mini-slalom tussen de autorijen

even schuin. Bij verzitten of inleunen

zonder uitzondering erg flauwe boch-

toepassen: door een actieve tegenstuur-

ders haarnetje’ omschreven gaaswerk

door. Op het wegdek tussen de beide

hang je naast je motor, een techniek die

ten. Heb je een motor met cruisecontrol,

beweging te maken, kun je je motorfiets

valt in het niet bij een reguliere onder-

rijbanen bevinden zich namelijk talloze

alleen op circuits thuishoort.

dan kun je – geheel op eigen risico,

razendsnel van z’n rechte lijn laten

plank, schatten wij zo in. Het voorkomt

reparaties, voor het grootste deel niet op

net als bij alle andere rijtips in deze

afwijken, bijvoorbeeld om een obstakel

vast dat je boodschappentas onder de

gelijke hoogte met de rest van het asfalt.

Hoe je ook stuurt, op de weg of het cir-

rubriek – hetzelfde proberen. Hoe hoger

te ontwijken. Die techniek zou elke mo-

eigenlijke vangrail doorschuift en op

Daardoor word je letterlijk alle kanten

se Ikea via de A9 naar de A2 gaat.

cuit, je begint je bocht eigenlijk altijd op

je snelheid, hoe flauwer die bochten

torrijder moeten beheersen. Da’s niet zo

het lager gelegen fietspad valt, maar dat

opgeslingerd, aldus de melder, over een

Op de nieuwe fly-over zijn metalen

dezelfde manier: door tegen te sturen.

worden. Wil je vlotter de bocht om, dan

moeilijk: gewoon af en toe oefenen, op

is vooral goed nieuws voor shoppende

afstand van zo’n 300 meter. Zelfs op

voegovergangen gebruikt. Bij regen

Om een bocht naar links te maken,

is er maar één oplossing. Tegensturen,

een rustige weg.

bromscooteraars. En voor de mensen op

de in volle vaart gemaakte afbeelding

worden ze glad.

stuur je om te beginnen een minimaal

inderdaad.

dat fietspad, natuurlijk.

op deze pagina’s zie je dat dit stuk weg

Zoals Mylius terecht opmerkt, hangen

dringend aan revisie toe is.

netje en bijbehorende kabels (!) er verder

Wyb Mylius

Europaplein, Leeuwarden

De fietspaden lopen onder de rotonde door.

• Kijk uit als je vanaf de Amsterdam-

• Er kwamen meerdere meldingen bin-

beetje naar rechts. En andersom. Online

Volgens sommige bronnen stuur je ook

nen van een vreemde rimpeling in het

vind je talloze teksten en filmpjes over

Stap op je motor. Zoek een weg zonder

tegen als je in de bocht hangt. Dan zou

midden van de middelste en de linker

tegensturen of countersteering, dat dan

ander verkeer op. Geef een beetje gas

je stuur dus naar rechts staan in een lin-

nogal slapjes bij. Dat gaat eiersnijden

En meer

rijbaan op de A9, tussen zijkanaal C en

vaak als een aparte stuurtechniek wordt

en hou een snelheid aan van pakweg 40

kerbocht, en andersom. Dat gebeurt wel,

tegen, maar voorkomt daarmee ook niet

Er kwamen nog veel meer meldingen

het Rottepolderplein, richting Amstel-

omschreven. Maar is het dat ook? Niet

km/u. Geef nu een duwtje tegen je rech-

maar op asfalt alleen als je die bochten

dat je alsnog tegen de staanders van de

binnen, zoals gebruikelijk. Een selectie:

veen.

echt. Tegensturen is meer een soort

terstuurhelft. Dan draait je stuur dus

met een driftend achterwiel pakt, zoals

ronde buis klapt. Wij zijn verder vooral

• In de buurt van Lopikerkapel wordt

noodzakelijk kwaad. Als je sneller rijdt

iets naar links. En je motor? Die kantelt

die paar grootheden in de Moto GP.

beducht voor die lange uítstekende de-

puin als bermverharding gebruikt.

N218 de A15 oprijdt richting Botlek-

dan pakweg een kilometer of vijftien

direct naar rechts, klaar voor de rechter-

len waar het netje aan bevestigd is. Als

Vooral kleinere delen komen via au-

brug, kon een melder zijn motor bij

per uur moet je wel tegensturen om

bocht. Duw je je stuur op dezelfde ma-

motorrijder wil je geleid en niet gestopt

towielen op de rijweg terecht. Berm-

kou en regen zijn motor nog net over-

enigszins acceptabel een bocht te kun-

nier naar rechts (geef je linkerstuurhelft

met een tegenstuuractie? Ja, dat kan.

worden. We gaan de gemeente nog maar

blokken zouden een aanzienlijk betere

eind houden. Oorzaak: een spiegel-

nen maken. En iedereen doet ‘t – maar

een duwtje naar voren), dan kantelt je

Ook op straat. Maar doe dat met nadruk

‘s bellen, dus.

oplossing zijn (zie Mag-a-zine 159)

gladde bitumenreparatie.

nog lang niet iedereen weet het.

motor naar links. Dat is tegensturen in

alleen als je het effect van zo’n bewuste

• Op het Hartelkruis, waar je vanaf de

En je gekozen lijn in de bocht corrigeren

een notendop – en je doet het al vanaf

actie in een rechte lijn goed hebt leren

Slalom op de A8

voor de verkeerslichten bij de afslag

En natuurlijk nemen we al deze zaken op

Voor wie het niet gelooft is er een

het moment dat je leerde fietsen, zon-

kennen. Op 2 maart (zie bladzijde 23)

In het vorige nummer schreven we ook

Zevenhuizen een groot gat gemeld.

met de betreffende wegbeheerders! ■

simpele test. Pak je fiets (die zonder

der dat je het wist.

hebben we het er verder over!

• Op de A12 Den Haag – Gouda werd

26
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Oud en nieuw

Anti-diefstal specialist

André
Bouwman

Zo’n 1 op de 1400 motoren

Het Landelijk Informatiecentrum

of scooters wordt gestolen.

januari de opvolger van de Stichting

Voertuigcriminaliteit (liv.nl) is per 1

Dat lijkt niet schrikbarend

Aanpak Voertuigcriminaliteit (StAVc).

veel – tot je kijkt hoe het

laatste diefstalcijfers publiceren. Of

Net als StAVc zal LIV online de

bij auto’s zit. Dan wordt

de preventieve en voorlichtingsacti-

het hoog tijd om eens met

worden, was op het moment van

viteiten van StAVc ook overgenomen
schrijven nog niet bekend.

een expert van de Stichting
Aanpak Voertuigcrimina-

DIEFSTALRISICO PER MERK 2018

liteit te gaan praten. Het
woord is aan André Bouwman.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
Scooters zijn populair: twee kettingsloten, stuurkabelslot, remschijfslot, alarm…

aantal

park

Gilera

47

1.575

risico 1 op
34

Piaggio

196

8.602

44

KTM

127

16.678

131

Kymco

27

1,369

51

Husqvarna

15

2.307

154

Ducati

54

23.058

427

Yamaha

265

118.565

447

Kawasaki

147

67.052

456

et aantal autodiefstallen is

“H

En als eigenaar merk je het pas als de

MOTORDIEFSTALLEN PER REGIO 2018

sterk teruggelopen. De starton-

politie bij je auto komt kijken…”

Amsterdam

447

Suzuki

210

97.494

464

Lucratieve handel

Haaglanden

290

BMW

171

86.030

503

betekende de nekslag voor joyriders.

Rotterdam

197

Honda

176

Met alle identificeerbare onderdelen die

Bij motoren is die startonderbreker niet

Midden-Nederland

een auto nu aan boord heeft, wordt ook

verplicht en het aantal motoren met

de handel in die onderdelen bemoei-

digitaal identificeerbare onderdelen is

lijkt”, vertelt André Bouwman. “Zet je
een gestolen navigatiesysteem in een

derbreker, die in 1998 verplicht werd,

172.600

981

79

Harley-Davidson 47

53.161

1.131

Oost-Nederland

93

Triumph

18.222

1.215

Limburg

115

aanzienlijk kleiner dan bij auto’s. Dat

Oost-Brabant

89

In 2018 werden er 1.602 motoren gestolen.

maakt diefstal aantrekkelijk: niet-iden-

Noord-Holland

99

Dat zijn er nog geen twintig minder dan in

Mercedes of een BMW en komt die auto

tificeerbare onderdelen zijn probleem-

Noord-Nederland

57

het jaar ervoor. Ter vergelijking: het aantal

aan de diagnosestekker bij de dealer te

loos te verhandelen, en die handel is

Zeeland - West-Brabant

61

gestolen auto’s van vier jaar en ouder

hangen, dan gaat er direct een melding

lucratief. De meeste motoren worden

naar de fabriek en daarvandaan naar

dan ook voor onderdelen gestolen. Dat

Meer dan de helft van de motordiefstallen

teruggevonden motoren vertoonde een

Interpol en de plaatselijke politie. Nee,

verklaart meteen waarom gemiddeld

in 2017 vond plaats in de politie-eenheden

opvallende stijging, van 17,2% naar 21,6%.

de dealer merkt niets van die melding.

maar 21% procent van die motoren

Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en

wordt teruggevonden, en bij sommige

Rotterdam-Rijnmond, waarbij Amsterdam

merken zelfs minder dan vijf procent.

goed was voor 27,48% van het totaal. Dat

TERUGVINDPERCENTAGES 2018

“Kijk maar ‘s wat er door particulieren

percentage is vooral hoog als je weet dat

merk

te koop wordt aangeboden. Ik telde er

Amsterdam (samen met Rotterdam) per

Harley-Davidson 47

een keer negenduizend advertenties

duizend inwoners het laagste aantal mo-

Ducati

54

5

9,3

voor Ducati-onderdelen. Negenduizend!

torfietsen van het land telt.

KTM

127

20

15,7

Kawasaki

147

25

17,0

Suzuki

210

37

17,6

gestolen

terug

terug %

2

4,3

Gezond verstand

helemaal voorkomen dat je gestolen

Gilera

47

9

19,1

Die vraag wordt al een stuk makkelijker

onderdelen koopt, maar als je je gezon-

BMW

171

33

19,3

te beantwoorden als je – zoals André –

de verstand gebruikt is die kans wel te

Piaggio

196

38

19,4

weet dat er van de 67 gestolen Ducs in

verkleinen. Dan help je ook niet mee

Yamaha

265

59

22,3

die periode maar vijf teruggevonden

om dat circuit in stand te houden.”

Honda

176

58

33,0

Triumph

15

18

34,0

worden. “Dan ga je verder kijken, en dan

André Bouwman: “Het is een kwestie van de keten
zo goed mogelijk sluiten.”

15

ging met bijna 14% (!) omlaag. Het aantal

Waar komen die allemaal vandaan?”

28

merk

zie je soms verkopers met verschillende

Toevallig

mailadressen, maar wel met hetzelfde

Toen in 2010 een opvallend groot aantal

Een laag terugvindpercentage geeft mo-

telefoonnummer…” Natuurlijk kun

zelfbouwmotoren met gestolen Har-

gelijk aan dat motoren van dat merk vaak

je online ook tweedehands materiaal

ley-blokken werd gesignaleerd, ging

voor onderdelen gestolen worden. Dat

kopen waar niets mee aan de hand

de Stichting Aanpak Voertuigcrimina-

geldt dus vooral voor Harleys en Ducati’s.

is, weet André. “Maar wees wel even

liteit samen met politie en RDW tot

Triumph wordt met voorsprong het minst

alert als je spullen krijgt aangeboden

actie over. Er werden 500 door de RDW

gestolen en het meest teruggevonden.

voor een veel te lage prijs. Je kunt nooit

goedgekeurde zelfbouwmotoren uit het
MAG-A-ZINE FEBRUARI 2019
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Tips, tips, tips

MAG-CADEAUTJES

In het volgende nummer lees je wat je
kunt doen om ongewenst kopersvolk op
afstand te houden, om de kans op diefstal
en de aankoop van gestolen goederen
te verkleinen en om te voorkomen dat je
veel geld betaalt voor een motor waar je
nooit op zult rijden. Mag-a-zine 161 valt
op 4 april op je deurmat!

gaat dan vooral om niet-gekentekende

RIDE-ON VERLOOT
en korting voor leden

motoren.De diefstalcijfers laten ook
zien dat de meeste motoren gestolen

In Mag-a-zine 158 verscheen een uitgebreid verhaal over Ri-

worden in de grote steden. André: “Er

de-On, de bandensealant die wél werkt en bij bandenwissels

staan daar relatief veel motoren op

geen rommel achterlaat. In tubeless banden dicht de gel 95% van

straat en niemand kijkt op of om als

alle gaten tot een diameter van 6,4 millimeter. Bijkomend voor-

er een alarm afgaat of als je een motor

deel is dat het materiaal je banden dynamisch balanceert. Ook

een busje inrolt. Grote steden zouden

als ze ongelijkmatig slijten, bijvoorbeeld door heftige remacties,

veel meer mogelijkheden moeten

blijven ze perfect in balans.

bieden om je tweewieler aardvast te

Aan de aarde vast…

Sluit de keten

verankeren. Kiezen ze voor ‘sterparke-

Kans en korting

ren’, dan kun je meerdere tweewielers

Onder nieuwe leden die zich op de MOTORbeurs Utrecht

aan één aardsteun vastzetten. Camera

inschrijven, verloten we dagelijks vier sets van twee flacons,

erbij en je hebt weer een stel creeps

ter waarde van 47 euro. Die twee flacons zijn voor de meeste

afgeschrikt.”

motoren voldoende voor voor- en achterband. Bestaande leden
worden niet vergeten: bij Ride-On op de stand krijg je op vertoon

De stichting maakte de nodige reu-

Kenteken etsen

van je lidmaatschapskaart tien procent korting. Je vindt Ride-On

uitvoerig ingelicht. Het resultaat bleef

Hoe beter je motor te identificeren is

op 12.D014. Kom dan meteen even bij de MAG langs, op 12.D026,

niet uit: er verdwenen opeens veel

en – dus – hoe meer er vast te leggen

onze nieuwe stand bekijken? We zien je graag verschijnen!

minder Harleys. “Het is een kwestie

is, hoe minder aantrekkelijk diefstal

van de keten zo goed mogelijk slui-

wordt. “Met een ets-setje kun je bij-

ten”, stelt André. ”Een nieuw middel in

voorbeeld je kenteken in je kuipdelen

de strijd tegen de handel in gestolen

zetten, zoals dat bij auto’s in de ruiten

onderdelen is het Digitaal Opkopers-

gebeurd. Dat maakt niet alleen je mo-

register (DOR), dat in een groot aantal

tor maar ook die populaire onderdelen

Da’s een kans die je natuurlijk niet laat lopen. Al onze bestaande

gemeentes al in gebruik is. Het sys-

minder makkelijk verkoopbaar.” Verder

en nieuwe leden maken kans op de Shoei Neotec II, een sys-

teem verplicht handelaren in gebruik-

gelooft André vooral in mechanische

teemhelm met de looks van een integraalhelm en de praktische

te goederen alles wat ze inkopen te

oplossingen, als het om diefstalpre-

voordelen van een opklapbaar kinstuk.

registeren, inclusief naam en ID van de

ventie gaat. Een remschijfslot, liefst in

verkoper. Die registratie wordt gekop-

combinatie met een ketting waarmee

Doe mee

peld aan het register van Stopheling.

je je motor aan de aarde vastzet. “En

Je kunt op twee manieren meedoen. De leukste manier is om

nl.” Stopheling biedt ook een app

gebruik die sloten ook als hij binnen

op de MOTORbeurs even bij de MAG-stand langs te komen, een

waarin je al je waardevolle bezittingen

overnacht, want de meeste schuurtjes

deelnamekaart in te vullen en die bij ons achter te laten. Niet op

archief gelicht. 350 van de opgeroepen

kunt vastleggen. “En met diezelfde app

zijn niet echt veilig.” Een startonderbre-

de beurs? Dan kun je van 18 februari tot en met 15 april op onze

motoren bleken onderdelen te hebben

kun aan de hand van serienummer

ker monteren voorkomt dat ze met je

Facebookpagina terecht. Per persoon mag je één keer deelne-

die volgens de gegevens ook in andere

of kenteken kijken of je met gestolen

opengebroken motor zo kunnen weg-

men. De winnaar wordt bekendgemaakt in Mag-a-zine 162,

motorfietsen gebruikt werden. “Dat kan

spullen te maken hebt.”

rijden, en met een tracker kun je zien

verschijningsdatum 6 juni.

ren dus opgeroepen voor controle. 200

Sterparkeren

wel voor dat je er eentje hebt waarvan

De helm

waren er voorzien van gestolen onder-

Uit de diefstalcijfers blijkt dat je het

ze het signaal niet met een jammer

Ten opzichte van zijn voorganger is de Neotec II door nieuwe

delen, 66 hadden er, als je de gegevens

hoogste risico loopt als je een mo-

kunnen beïnvloeden of met een wi-

wangkussen en earpads nog weer iets stiller geworden. Twee

mocht geloven precies hetzelfde motor-

torscooter rijdt: de kans dat je Gilera,

fi-sniffer kunnen opsporen.

spoilers aan de achterzijde zorgen voor extra stabiliteit. Met het

blok, er zaten zo’n 25 compleet gesto-

Piaggio of Kymco verdwijnt, ligt rond

len Harleys met een illegaal gekocht

de 1 op 100 of zelfs hoger. “Scooters

Heb je dat allemaal voor elkaar, dan

het met een Pinlock uitgeruste vizier een opvallend breed zicht.

kenteken tussen, en van de opgeroepen

zijn relatief onopvallend. Dat maakt

lopen ze met een bocht om jouw mo-

Sterk punt van de Neotec II is verder dat hij met z’n P/J-keu-

motoren werden er twintig gestolen in

ze ideaal voor criminele acties”, licht

tor heen. Tenzij ze op bestelling jatten,

ring ook veilig bevonden is om open te dragen, met het kinstuk

de weken voor de controle. Héél toeval-

André toe. Husqvarna’s en KTM’s

natuurlijk. Daar doe je helemaal niets

omhoog.

lig, inderdaad.”

worden ook graag meegenomen. Dat

tegen. Nog niet, in elk geval!” ■

Carlijn Willms

ring rond deze actie. Ook de pers werd

Ook als hij binnen overnacht.

natuurlijk niet. We hebben die moto-

30

waar je motor gebleven is. “Zorg er dan

SHOEI HELM WINNEN?
Doen!

kinstuk dicht, zoals je de systeemhelm meestal zal dragen, biedt
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DAT DOE JE BIJ
VERKEERSTRAINING
NEDERLAND.

MEEDENKEN?
GRAAG!
Bezoek aan Swaans Beton

rijden zo belangrijk is voor

sleuven bestaat: liggen die sleuven in je
rijrichting, dan voel je dat beslist, ook
als ze – zoals op de schets bij dit ver-

onze veiligheid, is de MAG

haal – dichtgegroeid zijn. Op de breedte

ook te vinden op vakbeurzen

op een borrel.

waar je bijvoorbeeld wegenbouwers en leveranciers van

van een band is 7 centimeter een slok

Rijproeven

Hugo Pinksterboer

Omdat de weg waarop we

Enkele weken later zat de MAG aan

inframaterialen tegenkomt.

tafel bij Swaans Beton, leverancier van

Bij zo’n beursbezoek viel

hardingen. Al snel was duidelijk dat het

onder meer terrein-, weg- en bermver-

ons oog op betonplaten met

bedrijf zeker open staat voor rijproeven

lange, brede sleuven.

ken deden (zie Mag-a-zine 159). Zelf

teiten met kluisjes en combinaties met

maakt Swaans vergelijkbare bermblok-

een laadpaal voor elektrische motoren.

ken. Vanuit motorrijderskringen zijn

Swaans Beton is vaak al in heel vroege

Vera de Bruijn

Sleuven van 7 cm voel je beslist.

zoals we die eerder ook met bermblok-

daar nooit opmerkingen over binnen-

fase bij de ontwikkeling van projecten

Toon van der Sanden, accountmanager

gekomen, maar als ze veiliger te maken

betrokken. Hoe meer ze weten van

bij exposant Swaans Beton, zag ons be-

zouden zijn, dan hoort het bedrijf dat

wat wij belangrijk vinden, hoe beter

denkelijk naar die grote platen kijken.

graag.

ze in staat zijn daar bij die projecten
rekening mee te houden en mogelijk

Het contact was snel gelegd. Toon legde
uit dat de betonplaten bedoeld zijn als

Split en schelpjes

invloed uit te oefenen. Zo kunnen we

verharding van parkeerterreinen. Daar

Ook werd gevraagd naar onze me-

bijvoorbeeld helpen voorkomen dat

leg je natuurlijk geen enorme afstan-

ning over de ideale motorparkeerplek,

parkeerterreinen met split of schepjes

den af, maar toch rij je op twee wie-

waarbij we onder meer spraken over

verhard worden, om maar een concreet

len liever niet over een plaat die voor

de mogelijkheid om je motor direct te

voorstel van een projectontwikkelaar te

een groot deel uit 7 centimeter brede

kunnen verankeren, over parkeerfacili-

noemen. Prima ontwikkelingen! ■
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10% Ledenkorting
Als MAG-lid krijg je 10% korting op alle cursussen van Verkeerstraining Nederland – van
rijvaardigheidstrainingen, offroad- en ABScursussen tot meerdaagse bergtrainingen.

MAG-lid worden?
Doe je mee met de MAG? Voor slechts
33 euro per jaar ben je een heel jaar lid
en krijg je deze waardebon van 50 euro
cadeau.** Prima deal, toch?

www.verkeerstraining.nl

info@verkeerstraining.nl

Beide aanbiedingen gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Trainingen in Almere en op locatie. * Geldt alleen voor individuele leden. Vul bij aanmelding de actiecode
MAG2018 in en vermeld je MAG-lidmaatschapsnummer (zie je ledenpas) bij Vragen of opmerkingen. ** Waardebon binnen één jaar na aanvang lidmaatschap te besteden bij
een training van Verkeerstraining Nederland. Nieuwe ondersteunende clubs krijgen de waardebon ook (één exemplaar per club). De waardebon geldt niet voor privétrainingen.

MAG-A-ZINE FEBRUARI 2019

33

www.mag-verzekeringen.nl

Motorrijders
Actie Groep

PARKEERBOTSING
Wie is er aansprakelijk als je tegen een

• Had de foutgeparkeerde auto reflecto-

geparkeerde auto aanrijdt? Als die auto

ren of andere attentievoorzieningen?

correct geparkeerd is, dan is dat degene
die hem aanrijdt. Maar ook als de auto
verkeerd geparkeerd staat, is in basis
nog steeds degene die er tegenaan rijdt

• Stond er eventueel een gevarendriehoek?
• Voerde het rijdende voertuig zelf verlichting?

aansprakelijk. En dat is waar de discus-

• Was het daglicht, schemer of duister?

sie kan ontstaan.

• Hoe was het weer op het moment van
de aanrijding (helder, regen, mist)?

Fout parkeren kan weliswaar een strafrechtelijke boete opleveren voor de fout-

• Wat was de noodzaak voor de auto om
daar te staan?

parkeerder, maar diegene is daarmee

• Hoe lang stond de auto daar?

niet automatisch ook aansprakelijk voor

• Staan er vaker auto’s (fout)geparkeerd

een aanrijding tegen zijn foutgeparkeerde auto. Aansprakelijkheid wordt namelijk niet beoordeeld door het strafrecht,

op dezelfde plek?
• Hoe is de bekendheid van de rijdende
chauffeur met de situatie ter plekke?

maar door het civiel recht.
Afhankelijk van de antwoorden op die
De basisregel is dus dat degene die de al

vragen, zou de aansprakelijkheid (deels)

dan niet foutgeparkeerde auto aanrijdt,

naar de foutparkeerder verlegd kunnen

aansprakelijk is. Het is ongebruikelijk

worden – maar alweer: dat is onge-

dat hiervan afgeweken wordt. Maar

bruikelijk. Wanneer u een geparkeerd

soms vindt de rijdende partij toch dat de

voertuig van een ander aanrijdt, bent u

aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk

dus in principe aansprakelijk. De schade

bij de foutparkeerder ligt. Dan moet er

die u daarbij aan het eigendom van die

heel nauwkeurig naar de situatie wor-

ander aanbrengt, wordt vergoed onder

den gekeken. Elke situatie is namelijk

de WA-dekking van uw motorverzeke-

uniek en heeft specifieke eigenschap-

ring. Dit heeft echter wel gevolgen voor

pen. Om die bijzondere omstandigheden

uw schadevrije jaren en mogelijk ook

in kaart te brengen kunnen onder meer

voor uw premie. U kunt er daarom voor

de volgende vragen gesteld worden:

kiezen om een laag schadebedrag niet

• Was de geparkeerde auto (of motor,

te claimen op uw verzekering, maar uit

caravan, oplegger, enzovoort) goed

eigen zak te betalen. Vraag gerust bij uw

zichtbaar?

verzekeraar na of de schademelding van

• Was het binnen of buiten de bebouwde kom?
• Met welke snelheid reed de aanrijdende partij?
• Wat is de maximum snelheid ter plekke?
• Was de weg ter plekke verlicht?
• Was de foutgeparkeerde auto verlicht
door de wegverlichting?

invloed is op uw premie, zodat u hier
een goede afweging in kunt maken.
Bert Sluijer
Schadebehandelaar bij
MAG Verzekeringen

belangenvereniging voor motorrijders
COLOFON
Postbus 46
8900 AA Leeuwarden
info@mag-nl.org
www.mag-nl.org
KvK Haarlem: 40596536
IBAN: NL26 INGB 0005 9311 02
Beleidszaken
Vera de Bruijn
beleid@mag-nl.org
06 - 3841 4881
Ledenadministratie
Anja Taal
lid@mag-nl.org
06 - 8447 1913
(ma en di 09:30-15:30)
Redactie
Hugo Pinksterboer
redactie@mag-nl.org
06 - 5571 6025
Vrijwilligerscoördinatie
Mathijs van der Noordaa
vrijwilligers@mag-nl.org
Meldpunt Groen licht
Peter Zuurbier
groenlicht@mag-nl.org
Meldpunt Gevaarlijke wegsituaties
meldpunt-verkeer@mag-nl.org
Beurscoördinator
Gerda Wentzel
beurzen@mag-nl.org
Webmaster
Harold Verra
webmaster@mag-nl.org

MAG-bestuur

Voorzitter
Michiel Buitenwerf
voorzitter@mag-nl.org
Penningmeester
Harold de Bock
penningmeester@mag-nl.org
Secretaris
Gerrit Wesselink
secretaris@mag-nl.org
Bestuurslid
Gerwin Batten
gerwinbatten@mag-nl.org
Bestuurslid
Mathijs van der Noordaa
mathijsvandernoordaa@mag-nl.org
Redactie Mag-a-zine
Hugo Pinksterboer (hoofdredacteur),
Harold de Bock, Katinka Brandenburg

Totaalleverancier voor
badges,merchandise & T-shirts

Carebo B.V. - www.carebo.nl - info@carebo.nl

Medewerker
evenementen (m/v)
Kom je graag op
motorevenementen?
Meld je aan als vrijwilliger en
vertegenwoordig de MAG op
motorbeurzen, open dagen,
dealerdagen en andere
evenementen.
Interesse? Kijk op
www.motorijdersactiegroep.nl
of meld je aan bij
vrijwilligers@mag-nl.org.

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

Vormgeving Studiotekst BV, Nieuwegein
Druk & afwerking: Damen Drukkers BV

Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen

ISSN 1571-960X

NU OOK dIRECT pER MAIl bESTEllEN vIA ONzE SITE!!!

www.TERMAATMOTOREN.Nl

• Had de foutgeparkeerde auto verlichting en/of alarmlichten aan?

De MAG maakt deel uit van de
Federation of European Motorcyclists’
Associations.
www.fema-online.eu
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6 dagen per week geopend, donderdag koopavond
HERTOGSTRAAT 74, NIJMEGEN CENTRUM 024-3229575
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SCOOR NU
JE TICKETS
ONLINE!

MOTORBEURSUTRECHT.NL

