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overvallen werd, kon ik nauwelijks nog
geloven dat ik eerder dit jaar al in het

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

zonnetje gezeten had. Ook mijn geloof
in de stelling dat slecht weer alleen zou
bestaan bij de gratie van slechte kleding had flink te lijden. Niet omdat mijn
nagelnieuwe motorpak minder waterdicht was dan ik gehoopt had, maar wel
omdat zelfs de beste kleding die wind niet doet gaan liggen.

Ga voor de gratis suspension-check
naar: www.hksuspension.nl
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Toch is het een geruststellend idee dat motorkledingfabrikanten met ingang van april vorig jaar alleen nog producten met CE-keurmerk mogen
maken. Puntje is wel dat dat keurmerk maar een deel van het verhaal
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is, en dat het complete verhaal nogal complex is. Daar gaan we in een
volgend nummer op terugkomen. Weet in elk geval vast dat motorkleding zonder keurmerk nog tot in 2023 verkocht mag worden, maar dat er
landen zijn waar bijvoorbeeld je handschoenen (Frankrijk) ook nu al van

Beursverslag Utrecht

8

Nederland steeds meer aangedrongen wordt op een uitbreiding van die

FEMA-nieuws

11

draagplicht, is duidelijk. Dat we ons daar tegen blijven verzetten, is net

ALV met bochtentraining

12

Column Madelaine Vos

15

Clubcoördinator Arvid Elstrodt

16

Met Batten in de bocht

19

Tijger Leathers

20

wegsituaties nog voor de deadline opgelost. En Rijkswaterstaat kreeg op

Dossier dijken

23

beleefde maar niet mis te verstane wijze te horen dat we geen genoegen

Europese motortoekomst

24

Diefstalpreventie

26

derplank pas 100 meter na de bocht begint, willen we geen zorgvuldige

GWS-meldingen

29

analyse. Dan willen we actie. En daar gaan we voor zorgen ook!

Shoei give-away

31

Veiligheidsplannen

32

Column Veldhuis Advies

34

zo’n etiket voorzien moeten zijn. Dat er zowel vanuit Europa als vanuit

zo duidelijk. In dit nummer lees je meer over de politieke kant van deze
zaak.
Ook constateren we dat motorrijders in nationale veiligheidsplannen niet
of nauwelijks voorkomen. Gelukkig maar dat we zelf aan die veiligheid
wèl van alles doen. Zo werden twee van de bij ons gemelde gevaarlijke

nemen met teksten over ‘zorgvuldig te analyseren situaties die via reguliere processen behandeld gaan worden.’ Als een geleiderail inclusief on-

Hugo Pinksterboer
redactie@mag-nl.org
Mag-a-zine, het verenigingsblad van
motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt
zes keer per jaar.
Coverfoto: Dainese
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Streepje voor
met AGV

Hugo Pinksterboer

Anderhalf jaar terug was het Italiaanse AGV
Arc

Autorijden ongezond

de eerste met een sportieve systeemhelm
met een volledige carbonfiber buitenschaal
plus kinstuk. Dat maakt hem wat duurder,
helmen. Een nieuwe uitvoering van de helm,

Motorverkopen in de lift

The most advanced electric motorcycle ever brought to the market, zeggen ze zelf. Bescheiden-

de Refractive, is uitgevoerd met een reflec-

Er werden in Europa vorig jaar dik een miljoen

Goed nieuws is dat die groei voor een belangrijk

autostuur tot wel vier keer zoveel bacteriën be-

heid is niet de sterkste eigenschap van de Britse bouwers van de Arc Vector, maar het gaat dan

terend strepenpatroon. Extra veiligheid in

nieuwe motorfietsen verkocht, en dat is bijna

deel voor de rekening kwam van motorrijders tot

vat als de bril van een openbaar toilet. Zeker als

ook wel om een neo-caféracer met een ultralicht carbon frame, speciaal voor deze machine

het donker dus, in alle bescheidenheid. Als

tien procent meer dan in 2017. De meeste ver-

25 jaar. Toch zat de grootste stijging ook nu weer

je in de auto eet, kan dat tot gezondheidsrisico’s

aangepaste vering en een oogstrelend design. De bijbehorende, met kalfsleer beklede Zenith

extraatje biedt de helm je een voering die je

kopen vonden plaats in Italië, dat met 210.694

in de hoogste leeftijdsgroep. BMW verkocht het

leiden. Niet vermeld werd of het onderzoek

helm biedt een ingebouwd head-up display annex GPS, inclusief een achteruitkijkcamera. Leuk

kunt aanpassen aan de buitentemperatuur:

stuks ruim voorliep op de nummers twee en

meest, gevolg door Yamaha, Kawasaki, KTM en

alleen bij huurauto’s gedaan werd, maar da’s

extraatje is het haptische jack: een jack dat je met trillingen waarschuwt voor verkeer in je blinde

kies de Ritmo Cool-kant als het warm is, en

drie, Frankrijk en Duitsland, met dik 175 en bijna

Suzuki. In België bedroeg de verkoopstijging

onbelangrijk. Zolang wij maar weten dat wij

hoek, feedback geeft over hoe hard je rijdt of remt, en je de bassen van je muziek laat voelen. Niet

gebruik de Shalimar-zijde op de dagen die

160 duizend motoren. Nederlandse motorverko-

11%. Belgische experts zijn ervan overtuigd

goed bezig zijn.

gek, toch? En dat voor net over de 100.000 euro!

als het goed is nu achter ons liggen.

pen boekten een bescheiden winst van net geen

dat de toenemende verkeersdrukte daar een

drie procent, met een totaal van 13.104 stuks.

belangrijke rol bij speelt.

Op basis van een onderzoek van CarRentals.

E-bike met voelvest

com liet RijschoolPro weten dat het gemiddelde

Nog een goede reden om de motor te pakken?

maar ook duidelijk lichter dan veel andere

FEMA
in
actie

Motorrijden gezond
Een gevoel van vrijheid, je hoofd leegmaken of gewoon omdat het lekker is: dat is wat de meeste
motorrijders roepen als je ze vraagt waarom ze niet liever de auto pakken. Amerikaans onderzoek
van de UCLA laat zien dat ze gelijk hebben. Volgens neurobiologen van de Californische universiteit
Hugo Pinksterboer

is motorrijden onder meer goed voor je concentratievermogen, werkt het stressverlagend en is het
goed voor je hart. Daarbij vergeleken ze motorrijden met autorijden en rusten. Het onderzoek werd
gefinancierd door Harley-Davidson – maar dat geheel terzijde, natuurlijk.

Geen
ethanol? E5!

4

De FEMA was in gesprek met Matthew Baldwin,
die binnen de Europese Commissie verantwoordelijk is voor mobiliteit en transport en
daarnaast belast is met verkeersveiligheid en

Ook wij lieten weten dat er nog volop ethanol-

duurzame mobiliteit. Aan bod kwamen onder

vrije benzine te koop is, met het oog op de win-

meer het belang van veilige geleiderails, obsta-

terstalling en oude motoren, en we noemden

kelvrije bermen en goede grip. Bij de bespre-

BP Ultimate, Shell V-power, Esso Synergy Plus

king van Intelligent Speed Assistance (ISA) werd

98 of Firezone Competition 102. Stom om later

de nadruk gelegd op het feit dat de motorrijder

te zien dat al die brandstoffen toch een E5-stic-

altijd zijn eigen snelheid moet kunnen bepalen.

kertje hebben. De verklaring? Die stickers zijn

Verder liet de FEMA weten geen voorstander te

verplicht. E5 betekent dat er nul tot vijf procent

zijn van verschillende snelheidslimieten voor

ethanol in zit. Zou een E0-sticker niet handiger

motorrijders en automobilisten. Daarnaast

zijn, voor ethanolvrije benzine? Vast. Maar zo’n

drong de organisatie nogmaals aan op herzie-

stickertje bestaat dus niet. Typisch geval van
overheidslogica.

Bosch

Harley-Davidson

IN HET NIEUWS

IN HET
NIEUWS

ning van het getrapte A-rijbewijs.
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IN HET NIEUWS

VAN DE VOORZITTER

E

en nieuw nummer, een nieuwe voorzitter. Na jaren
van fantastisch werk besloot Michiel Buitenwerf dat de

tijd gekomen was om de spreekwoordelijke hamer door
te geven. De MAG is onder zijn leiding uitgegroeid tot een
volwassen organisatie waar professionaliteit en kwaliteit

Ural op
stroom

hoog in het vaandel staan. Ook naar buiten toe zijn we gegroeid, met een steeds belangrijker rol als gesprekspartner
voor overheden en andere partijen. Daar mogen we best
trots op zijn. Ik wil hem hier dan ook nogmaals bedanken
Ural

voor zijn werk in de afgelopen drie jaar.
Met de gezonde basis die we nu hebben, staan we aan het
begin van een nieuwe periode, klaar om nieuwe wegen in

Nee, we zijn niet bezig elektrisch rijden harder te promoten dan de rest,

losgelaten. Zero, uit diezelfde staat, leverde het blok en de accu’s, compleet

te slaan. Ik ben trots dat ik in mijn nieuwe rol als voorzitter

maar er komt wel veel opvallend nieuws uit die hoek. Wat denk je bijvoor-

met technische ondersteuning. Een testrijder omschreef zijn rit als een

die wegen samen met jullie mag ‘berijden’.

beeld van een elektrische Ural met zijspan? Mooi toonbeeld van samen-

‘zacht zoemende vlucht op een vliegend tapijt, zeker vergeleken met het

werking, ook: op de Russische basis werd een Californische ontwerper

geschud en de tractorgrom van Urals legendarische benzinemodellen’.

Belangrijk element van die nieuwe basis is dat we van een
actiegroep steeds meer een belangenvereniging geworden
zijn. Harde acties zijn spectaculair, maar lang niet altijd

Vrolijk

effectief. De demoruns die we ooit organiseerden, behoren
vermoedelijk voor altijd tot het verleden. Jammer.

Onze zuiderburen maken het vaak toch alle-

Wie ooit met zo’n actie richting Binnenhof of Brussel reed,

maal net iets leuker. Dan heb ik het niet alleen

vierbaans snelwegen vol motorrijders, weet dat dat onver-

over hun scala aan belastingvoordelen voor

getelijke ervaringen waren. De zaken waar we toen tegen

motorrijders, maar ook over hun variant op

protesteerden, proberen we nu in een veel vroeger stadium

onze saaie twee-secondenregel. Wil je weten

in de kiem te smoren. En dat lukt vaak. De kabelvangrails

of je voldoende afstand houdt? Het zingen van

zijn weer van de baan, om maar een voorbeeld te noemen.

de tekst ‘Last Night a DJ Saved My Life’ duurt

Niet door harde acties, maar door goed voorbereide ge-

precies even lang. Het bijbehorende spotje

sprekken. Da’s minder leuk dan met z’n allen op de motor

vind je op YouTube met de zoektekst ‘veilige

springen, maar het heeft vaak wel meer effect.

volgafstand.’ Een productie van Vrolijk Verkeer
Vlaanderen, zou je zeggen.

Voor datzelfde effect neemt de MAG deel aan tal van
overlegvormen. We lobbyen in de Tweede Kamer, we praten
en denken mee in het Motorplatform, we zijn in contact

Veel voor weinig

met alle motormedia, we maken deel uit van de FEMA, we

De periode die voor ons ligt, hebben we tijdens de algeme-

praten met gemeentes en bewoners als er sprake is van

ne ledenvergadering van 2 maart op gepaste wijze inge-

niet om de nieuwe Royal Enfields heen. Het Indiase

overlast door motorrijders. Door al die gesprekken zijn we

luid. Alle aanwezige leden – inclusief het voltallige bestuur,

merk lanceerde twee 650 cc tweecilinders met een

steeds vaker in staat om situaties op te lossen voordat er

vrijwilligers en medewerkers – werden getrakteerd op een

aangename 47 pk en 52 Nm aan boord, een klassiek

echt problemen ontstaan.

middagje bochten rijden op het Midland Circuit in Lely-

Als je betaalbaar rijden hoog in het vaandel hebt
staan en toch een stevige twin wilt rijden, kun je

stalen wiegframe en even klassieke stereoschok-

Dat we tegelijkertijd in actie blijven komen als dat nodig is,

Elles Dijkhuizen. Een feestje. Gaan we zeker vaker doen, en

Geen brute power, geen andere elektronica dan ABS,

dat spreekt voor zich. Kijk alleen maar naar onze aanpak

volgende keer met nóg meer deelnemers. Ik ga ervoor, en

maar wel met de garantie op een metersbrede smile

van gevaarlijke wegsituaties, sinds heel kort onder aanvoe-

ik hoop je onderweg vaak tegen te komen!

op je gezicht – al was het alleen maar om de prijs. De

ring van een nieuwe GWS-coördinator (zie bladzijde 29).

Interceptor, met breed stuur en tweepersoons zadel,

Door zijn komst en de start van andere nieuwe, enthousi-

ons en eenpersoonszadel meer een caféracer, is
zelfs nog goedkoper. Aanvullend goed nieuws is dat
Royal Enfield met MotoMondo weer een Nederlandse importeur heeft. Laat ze maar komen!

Royal Enfield – MotoMondo

dempers. De 18” wielen hebben enkele schijven.

kost iets over de acht mille. De Continental, met clip-

6

stad, onder aanvoering van 2 The Experience-instructeur

aste vrijwilligers kunnen we ons met nog meer energie op

Gerwin Batten

nieuw beleid en nieuwe initiatieven storten.

voorzitter@mag-nl.org
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Met zo’n snelheidsbeperking kunnen we leven.

MOTORbeurs

Onder nieuwe leden werden dagelijks flesjes Ride-On verloot.

Jaarbeurs Utrecht

2019

Waar hadden we ze nou toch gelaten?

Dé start van jouw motorseizoen: zo afficheert de MOTORbeurs
Utrecht zich, met het in motorbeurzenland bijna obligate
accentje op het lidwoord. Zelden was die start beter getimed
dan dit jaar.
Jaarbeurs Utrecht

Adventure-parcours voor bezoekers

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

I

n 2018 waren er dagelijks zo’n 800

publiciteit die vanuit bepaalde kringen

motorrijders die de barre kou trot-

rondgestrooid werd: door het wegblij-

seerden en op twee of drie wielen naar

ven van een aantal grote importeurs,

de Jaarbeurs reden. Dit jaar scheen de

waaronder Kawasaki en Honda, zou de

was er een GS Adventure-parcours voor

MAG in actie

zon, half februari, en waren het er bijna

Utrechtse beurs ten dode opgeschreven

bezoekers en kon je net als op het Mega

Bij de nieuwe MAG-stand, door de hoge

14.000 op een totaal van ruim 80.000

zijn. Daar leek weinig van te merken,

Motortreffen de nieuwste modellen van

opbouw goed zichtbaar in hal 12, was

Utrecht gaat met de tijd mee: op de motorparkeer-

bezoekers. Net zo mooi was het aange-

gelukkig. Niet heel verrassend, want die

de aanwezige importeurs uitproberen.

het regelmatig aangenaam druk. Dertig

plaats was een oplaadstation aanwezig.

name weer het weekend erna: zo kon

importeurs doen er van de 35 jaar dat

Van die laatste mogelijkheid maakten

MAG-vrijwilligers spraken er met

iedereen meteen ook van z’n nieuw

de beurs bestaat nog maar een kleine

een kleine 5.000 (!) motorrijders gebruik.

honderden voorbijgangers over onze

we ook een flink aantal nieuwe leden

aangeschafte spullen genieten.

twintig mee. Bovendien waren er nog

Dat er daarnaast nog altijd volop koop-

activiteiten, over gevaarlijke wegsitua-

noteren, konden we dagelijks flesjes

Niet alleen kijken, maar ook rijden

Weer een lid erbij

voldoende importeurs wél aanwezig,

Fijn gevolg was een extra groot aanbod

jes te scoren waren bleek uit de soms

ties en al dan niet gevaarlijke politieke

Ride-On verloten en werd er druk inge-

Accentverschuiving

waren nieuwe modellen van de afwe-

aan activiteiten, waardoor Utrecht meer

zotte drukte bij de vele grote en nog

ontwikkelingen (beschermende kle-

schreven op de door Shoei beschikbaar

Het aantal bezoekers lag wel lager dan

zige merken vaak bij dealers te zien en

over beleving ging dan over louter koop-

grotere kledingstands. Wel hoorden we

ding, rekeningrijden…), en natuurlijk

gestelde Neotec II helm. Dat laatste

het jaar ervoor. Het is niet te achter-

had de organisatie zich goed voorbereid

jes. Dat betekende vooral dat je niet al-

geluiden over een verminderd aanbod

ook gewoon over motorrijden en alles

kan nog tot en met 15 april, dus haast

halen of dat komt door de negatieve

op de accentverschuiving.

leen kon kijken, maar ook kon rijden. Zo

aan kleine stands met onderdelen.

wat daarbij hoort. Gelukkig mochten

je naar bladzijde 31. ■
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Electric Motorcycles

- 19 JUNI: RIDE
TO WORK DAY
- OPROEP
MOBILITEITSTEST
De leden van de Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA) komen drie keer per jaar bij elkaar. In januari
bezochten Vera de Bruijn en Gerwin Batten de eerste verga-

Ride to Work Day

dering van 2019. Een terugblik en een dubbele oproep.

de motormobilist op positieve manier

Vera de Bruijn

Prima deal!
Nieuwe leden krijgen een waardebon van 50 euro voor een rijvaardigheidstraining
cadeau (zie bladzijde 30). Heb je je lidmaatschap er in één klap uit.
Doe je mee? www.motorrijdersactiegroep.nl.
10

onder de aandacht te brengen. Maandag
19 juni is de jaarlijkse Ride to Work Day

e FEMA onderhoudt directe contac-

D

druk rond de geluidsproductie van

(ridetowork.eu). Meedoen is eenvoudig:

ten met vertegenwoordigers van

motorfietsen is erg groot. Belangrijk is

laat die dag je auto staan, passeer de file

de Europese Commissie. Zo blijven wij

dat het daarbij niet zozeer om technisch

en parkeer op de stoep. Dat smaakt naar

rechtstreeks op de hoogte van plannen

probleem maar om een gedragsprobleem

meer, toch?

voor nieuwe Europese regelgeving en

gaat. Belangenverenigingen wordt daar-

kunnen we daar zo snel mogelijk op

om gevraagd in te zetten op bewustwor-

Motor wint

inspelen. Actuele thema’s zijn de norme-

dingscampagnes.

Verder wordt er ook dit jaar weer een
Europese mobiliteitstest georganiseerd.

ringen voor motorkleding, geluidsreduc-

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.

Verder werd er gesproken over acties om

tie en het verbeteren van de veiligheid

Ecomaxx

Doel is om in kaart te brengen hoe snel

van het wegennet.

Doede Bakker van de FEHAC gaf een

je met auto, ov, motor of motorscoo-

presentatie over het effect van ethanol

ter, fiets of speedpedelec een typisch

Geluid

op de motoren van klassieke voertui-

woon-werktraject aflegt. In 2017 won de

Inhakend op dat tweede thema riep de

gen is. Als alternatief noemde hij het in

motorfiets met voorsprong. In Neder-

vertegenwoordiging van de Europese

Nederland ontwikkelde Ecomaxx. Deze

land reden we toen van Purmerend naar

motorindustrie (ACEM) alle belangen-

brandstof bevat geen ethanol, maar wel

Amsterdam. Dit jaar doen we graag weer

verenigingen op om mee te werken

aromaten die lekkage door krimpend

mee. Wie helpt met het organiseren van

aan de strijd tegen geluidsoverlast: de

rubber voorkomen. Ook voor het over-

zo’n op een doordeweekse dag te verrij-

Wereldgezondheidsorganisatie plaatst

winteren van moderne motoren is Eco-

den rit? Meld je bij info@mag-nl.org met

lawaai op de tweede plaats van milieu-

maxx uitstekend inzetbaar. We komen er

‘Mobiliteitstest’ als onderwerp. Laat van

gezondheidsproblemen, en de publieke

later dit jaar op terug.

je horen! ■
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gemeen bestuurslid is Sebastiaan Met.

Midland Circuit op, waar 2The Experi-

Welkom, bij deze!

ence-instructeur Elles Dijkhuizen een
technisch parcours had uitgezet. Uitda-

Na de vlot afgeronde vergadering was

gend genoeg voor de snellere rijders, en

het woord voor de tweede keer aan

voor de rest een fijne confrontatie met

Gerwin, die een korte instructie voor het

het feit dat je motor vaak veel platter

middagprogramma verzorgde. De meer

kan dan je denkt. Een nieuwe traditie

dan vijftig aanwezigen gingen in groep-

in de maak? We beloven niets, maar er

jes van vijf of zes met een voorrijder het

wordt wel druk gefluisterd. ■
Foto boven: Voorrijdster en
instructeur Elles Dijkhuizen
hield het tempo er flink in.

Het vernieuwde bestuur,
met van links naar rechts

ALGEMENE
LEDENVERGADERING 2019

secretaris Gerrit Wesselink,
bestuurslid Mathijs van der
Noordaa, penningmeester
Harold de Bock, voorzitter
Gerwin Batten en bestuurslid Sebastiaan Met

Bochtentraining als toetje

JA, ik sluit me aan bij de MAG!

Kersverse voorzitter in actie

Bij een verslag van een algemene ledenvergadering zie je
eigenlijk nooit plaatjes van langsrazende motoren – maar
wat we begin maart organiseerden was dan ook wel een
heel bijzondere vergadering.

Z

oals gebruikelijk bij dit soort
vergaderingen legde het bestuur

verantwoording af over het voorgaande
jaar en maakte het de plannen voor het
komende jaar bekend. Zoals je op bladzijde 7 al las, werd er ook een nieuwe

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

voorzitter gekozen. Michiel Buitenwerf,

☐

IBAN

MAG-lidmaatschap: € 33,- per jaar

☐ 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 					

die deze functie drie jaar vervulde, trad
aan het eind van zijn termijn van drie
jaar terug. Zijn plaats werd overgenomen door Gerwin Batten, bekend van
zijn Met Batten in de bocht. Nieuw al-

Lidnummer
Naam					

Handtekening
M/V

Straat				
Huisnr
Postcode			
Woonplaats

Lever dit formulier in op de MAG-stand, stuur het gescand naar
lid@mag-nl.org of in een gefrankeerde envelop naar:
MAG Ledenadministratie, Postbus 46, 8900 AA Leeuwarden

Telefoon
E-mail

Gerwin Batten in zijn eerste speech als voorzitter
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Bal van de voet op je steppie tegen doorgesleten
laarzen in de bocht

Geboortedatum

Natuurlijk kun je je ook direct aanmelden op
www.motorrijdersactiegroep.nl. Betaal met iDeal!
MAG-A-ZINE APRIL 2019
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BETER
LEREN
RIJDEN?
DAT DOE JE BIJ
VERKEERSTRAINING
NEDERLAND.
10% LEDENKORTING
Als MAG-lid krijg je 10% korting op alle cursussen
van Verkeerstraining Nederland – van rijvaardigheids-trainingen, offroad- en ABS-cursussen 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

10%
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.
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KORTING
EN*
D
VOOR MAG LE

A

ls je een motorpak gaat kopen, heb
je tegenwoordig de keuze uit allerlei
stijlen, materialen en andere variaties. Je
zou door het aantal verschillende pakken
het bos bijna niet meer zien. En dat is
eigenlijk maar goed ook, want die grotere
keuze ging samen met grote verbeteringen in motorkleding.
Zelf wilde ik een paar jaar geleden graag
af van het pak dat ik met mijn rijlessen
gebruikt had. Niet alleen omdat het er gedateerd uitzag, maar ook omdat nieuwere
pakken met nieuwe technieken voor een
betere bescherming zorgen. Dat vond ik op
zich al belangrijk genoeg.
Mijn zoektocht van toen eindigde met
een mannenpak. Niet omdat ik dat het
allermooiste pak vond dat ik gezien had,
maar omdat ik altijd van mening dat motorpakken vrij unisex zijn. Wat mannen aan
kunnen, kan ik ook aan, dacht ik, en met
die leren overall bleek dat nog te kloppen
ook. Ik was dus al vrij snel content met
mijn zwart-witte aanwinst.
Toch begon het op een gegeven moment te
kriebelen. Ik wilde iets aan mijn motorlooks doen. Nee, motorrijden is niet te vergelijken met het lopen van een modeshow,
maar een beetje goed voor de dag komen is
wel zo leuk. Daarnaast ging het pak toch al
snel wat losser zitten dan ik had verwacht.
Voor de veiligheid is het stukken beter als
het echt goed aansluit – ook omdat ik op

de motor altijd een backprotector draag.
Die biedt je rug extra steun en beschermt
een groot deel van je wervels bij een val,
maar alleen als hij goed op z’n plek blijft
zitten. Met die verminderde pasvorm stond
ik al bijna op het punt om mijn nog maar
weinig gedragen pak te koop aan te bieden,
toen iemand mij er gelukkig net op tijd op
wees dat je een motorpak ook kunt laten
innemen.

keuzes die ik gemaakt heb, als het om mijn
motoroutfit gaat. Het zag er beter uit, het
was een heel stuk veiliger en de prijs van
het vermaken viel enorm mee. Met recht
een aanrader, zo’n ingreep! ■

Via Google zag ik al snel dat er allerlei
bedrijven en bedrijfjes zijn waar je zo’n
pak kunt laten maken of vermaken. Ook
bij mij in de regio bleek er eentje te zitten.
Vakkundig werd er gekeken naar wat er
moest gebeuren om mijn overall weer
naadloos te laten aansluiten. Daarbij werd
er natuurlijk ook rekening gehouden met
die backprotector en mijn andere wensen.
Qua lengte hoefde er niet veel
te worden gedaan, maar aan
de flanken werd veel leer
weggehaald. Zo werd
mijn confectiemaatje
met wat passen en
meten omgetoverd
tot een speciaal voor
mij gemaakt pak –
en dat zit al jaren
als gegoten.
Die aanpassing
is nog altijd
een van de
beste

Als
gegoten
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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Eerste echte motor, na die opgevoerde brommer (1989).

Steeds groter, steeds zwaarder: Suzuki GS1000 met Windjammer-kuip

otorrijden veiliger maken, stelt

M

lijkt me, en ook voetgangers, fietsers en

Arvid, zit ‘m voor een groot deel

truckers in het plan meenemen. Dan

in de opvoeding van automobilisten.

heb je én meer organisatiepower én

“Hoeveel automobilisten weten dat

een breder draagvlak.”
De brommer die Arvid op z’n zeventiende

hun ruitensproeiervloeistof voor een
groot deel in ons gezicht terecht komt?

Gelijk van de drammers

kreeg, telde al snel 20 cc extra, en zijn

Hoeveel automobilisten snappen het

Met zijn flexibele werktijden is Ar-

eerste motor kocht hij ruim voordat z’n

verschil tussen een auto of een motor

vid vaak de enige motorrijder op de

motorrijbewijs er was. Een ouwe bak, net

van achteren aanrijden? Ik heb wel

Lekdijk, tussen Wijk bij Duurstede en

als alle motoren die volgden. “Ik knapte

eens de neiging om mensen duide-

Nieuwegein. “De dijkafsluitingen en

ze zelf altijd op. Dat heeft me tijdens mijn

lijk te maken dat ze afstand moeten

alle processen daaromheen waren

studie werktuigbouwkunde menig ten-

houden, met handgebaren, maar vaak

voor mij de directe aanleiding om me

tamen gekost: als ik een week later een

snappen ze niet wat je bedoelt. Of ze

bij de MAG aan te sluiten,” vertelt hij.

motortrip ging maken, moest natuurlijk
eerst die versnellingsbak gereviseerd en

snappen het wel, vinden dat onzin en
komen dan kwaad nog wat dichterbij.

Clubcoördinator

Arvid
Elstrod

Liefde voor ouwe
bakken

Ik heb dat wel ‘s meegemaakt. Blij dat
zo’n motor vlot 200 loopt...”

Vrachtwagen op speelplein
Wat we aan die onwetendheid kunnen
doen? “Ik ben er volop mee bezig. Het
beste wat je kunt doen is mensen laten
ervaren wat er mis kan gaan. Op een
lagere school hier in de buurt hebben
ze een vrachtwagen op het schoolplein

“Natuurlijk
moeten we ook
de hand in
eigen boezem
steken.”

er weer onder…” Het grootste deel van
zijn jaarlijkse 15.000 kilometers brengt
Arvid door op zijn paarse Honda Pan-European uit ‘95. Daarnaast staan er nu een
VFR750 en een opknapper in zijn garageboxen. Rijdt nieuwer spul niet beter?
“Misschien wel, maar ik vind motoren uit
die tijd gewoon veel mooier. En ik sleutel
graag, natuurlijk.”

toch te vaak als ongewenste elementen

gezet. Daar mochten die kinderen bij
toerbeurt in klimmen, terwijl hun klas-

“Het lijkt er steeds vaker op dat de

gezien. Stel dat iemand de dijk nou ‘s

Naast al onze individuele leden zijn er een kleine 100 clubs
bij de MAG aangesloten – en er wordt hard aan gewerkt
om dat aantal te vergroten. MAG-vrijwilliger Arvid Elstrodt
neemt die taak sinds vorig jaar op zich. Blakend van
energie, vol goede ideeën en met een kerngezonde
nieuwsgierigheid naar wat er binnen die clubs leeft en

genoten om die vrachtwagen heenlie-

drammers in dit land gelijk krijgen.

voor wielrenners zou afsluiten? Dan

pen. Zo werden ze zich bewust van het

Dat zie je nu dus bij Lopik. Dat is een

zou het land te klein zijn…”

feit dat die chauffeur je vaak niet kan

gevaarlijk precedent. Het ontbreekt aan

zien.”

aantoonbare overlastgegevens, maar

Snelle locals

Kan de MAG zoiets voor automobi-

de dijk gaat op last van de rechter wel

“Natuurlijk moeten we ook de hand

listen organiseren? “Dat is natuurlijk

dicht. Punt is dat het om heel funda-

in eigen boezem steken: er zijn te veel

een utopie, maar het laat wel zien hoe

mentele principes gaat. Daarom is het

motorrijders die met te veel herrie en

simpel je een boodschap kunt over-

zo belangrijk dat die bodemprocedure

op te hoge snelheid over die dijken

dragen. Misschien kunnen we om te

gestart is (zie bladzijde 23). Als we dit

rossen. We moeten ons als MAG en als

wat we elkaar kunnen bieden.

beginnen mensen die nu leren autorij-

soort dingen laten gebeuren, weet je

motorrijders goed realiseren welk beeld

den iets meegeven over hoe ze reke-

dat het daar niet bij blijft. Dan gaan er

we kunnen oproepen en wat voor effect

ning kunnen houden met motorrijders.

meer dijken dicht, en wie weet wat er

dat soms heeft. Dat betekent ook dat we

Dat moet je dan wel breder trekken,

daarna nog komt. Motorrijders worden

als MAG onze community tegen zichzelf

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
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met batten in de bocht

moeten beschermen, zonder belerend
te worden. Ik ben overigens op diezelfde
dijkwegen vaak genoeg op niet mis te

Gerwin Batten

verstane wijze door auto’s ingehaald. En
echt niet omdat ik het verkeer ophield,
hoor. Dat zijn allemaal locals: anders
durf je daar zo hard niet te rijden.”

Bij de les
“Als MAG moeten we ook de overheid
goed bij de les houden. Bijvoorbeeld
met die bodemprocedure, als het om
onze rechten en dus onze vrijheid gaat.
Maar net zo goed als we het over onze
veiligheid hebben. Die eiersnijders,
waar steeds weer iemand mee op de
proppen lijkt te komen. Gevaarlijke
wegsituaties en hoe we die kunnen
voorkomen. Daarom is dat meldpunt
gevaarlijk wegsituaties zo belangrijk.
Daarmee houden we de gemeentelijke,

"Als MAG moeten we ook de overheid goed bij de les houden."

de provinciale en de landelijke overheid alert. Daarnaast moeten we ervoor

zou hier toch ook moeten kunnen?”

zorgen dat de kennis die wij hebben

zou ik overigens best hulp bij kunnen
gebruiken: mensen die bij clubs ons

Het is alweer vijf nummers geleden dat op deze pagina’s de eerste aflevering van deze rubriek verscheen.
Over het onderwerp dat ik toen aankondigde, ben ik nog steeds niet uitgepraat. Ook nu gaat het dus weer
over bochten, en meer specifiek over de apex.

benut kan worden, bijvoorbeeld door

MAG-clubs

verhaal willen vertellen, zijn altijd

weer actiever voorlichting te gaan ge-

Zijn coördinatorschap begon vorig

welkom! Los van dat verhaal wil ik ook

ven aan studenten civiele techniek en

jaar met een stevige klus: zo’n 250

meer inzicht krijgen in wat wij als MAG

verkeerskunde. En als ik dan nog één

niet-aangesloten clubs hadden een

voor die clubs kunnen betekenen. Als

Die bochten zijn voor veel motorrijders

offroadrijden ga ik in deze rubriek geen

de bocht veiliger voelt dan de buiten-

keer die dijken mag noemen, dan zou

Mag-a-zine toegestuurd gekregen met

we weten wat er onder al die clubleden

de spreekwoordelijke kers op de taart.

aandacht besteden.

kant, dicht bij de as van de weg, hebben

ik diezelfde overheid willen vragen om

een brief dat ze door de MAG benaderd

leeft, kunnen wij meer voor ze doen.

Dat heeft niet alleen te maken met het

actief te gaan handhaven. Je laat het

zouden worden. Dat was dus aan Arvid.

Uiteindelijk hebben we allemaal de-

gevoel dat een bocht je geeft als je er op

Waar jouw apex ligt, kun je in principe

binnenkant te blijven of daar al snel

wel uit je hoofd om met een blèrpijp in

‘Ik heb inmiddels al met een aantal

zelfde belangen: zo vrij, zo veilig en zo

twee wielen doorheen gaat, maar ook

zelf bepalen. Stuur je heel vroeg naar

naartoe te sturen. Dat betekent dus een

Duitsland te gaan rijden, want de kans

van die clubs contact opgebouwd en

betaalbaar mogelijk blijven motorrij-

met het feit dat je ze altijd nog mooi-

binnen, dan heb je het over een vroege

vroege apex. Probleem daarmee is dat je

dat je gepakt wordt is aanzienlijk. Dat

her en der presentaties gegeven. Daar

den. Daar werk ik graag aan mee.” ■

er en nog beter kunt nemen. Bochten

apex. Een late apex ligt vanzelfsprekend

de bocht die je zo veilig wilde insturen

rijden is een aangename uitdaging waar

verder in bocht.

veel te wijd uitkomt: aan het einde van

ze net zo vaak de neiging om aan die

de bocht ga je bijna vanzelf richting het

geen eind aan lijkt te komen. Hoe mooi
en hoe goed je een bocht neemt, heeft

Stuur je zo in dat je precies halverwege

midden van de weg of daar zelfs over-

van alles te maken met je bochtenlijn

de bocht het dichtst aan de binnenkant

heen – en daar wil je helemaal niet zijn.

(waar ik het al eerder over had) en met

zit, dan heb je het over een ‘normale’

De MAG is per direct op zoek naar een nieuwe

de zogenaamde apex.

apex. In de racerij kiezen coureurs vaak

Wat moet je dan wel doen? Ervoor

voor een andere apex dan je op straat

zorgen dat je daar rijdt waar je zelf het

SECRETARIS

Beeld je voor het gemak een mooi vloei-

zou doen, met als belangrijke verschil-

meeste ziet en door tegenliggers het

ende bocht van 90 graden in. Voor het

len dat zij echt haast hebben en de hele

best gezien wordt. Dat is de positie die

aansnijden van die bocht ga je zoveel

breedte van de baan kunnen benutten.

je in elk opzicht het meeste voordeel

mogelijk naar buiten: zo heb je optimaal

Tegenliggers hebben ze niet, tenslotte.

oplevert. Bij het aansnijden van de bocht
blijf je zo lang als veilig mogelijk is aan

zicht op het verloop van de bocht en op

Wil je actief meedenken over de toekomst van de MAG? Als secretaris speel je

eventuele tegenliggers. Dan stuur je in,

Op de openbare weg moet je je positie

de buitenkant rijden, tegen de wegas

een belangrijke rol in het besturen van de organisatie. Concrete taken zijn onder

richting de binnenkant van de bocht. En

en je snelheid aanpassen op wat je alle-

aan. Dat doe je bij voorkeur tot je het

daar waar je die binnenkant raakt, ligt

maal kunt tegenkomen, variërend van

eind van de bocht kunt zien, en daarmee

jouw apex. Vanaf dat punt stuur je weer

die tegenliggers tot rommel op de weg in

ook het punt waar je uit wilt komen. Pas

naar buiten.

een blinde bocht. En dan kom je vanuit

op dat punt stuur je naar binnen om dan

de apex direct weer bij het thema boch-

via je apex naar dat richtpunt te rijden.

meer de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de organisatie van de
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Tijdsbesteding is gemiddeld drie uur per week.

Dat raken moet je natuurlijk niet te

tenlijnen terecht, want die twee hebben

De huidige secretaris werkt je natuurlijk in.

letterlijk nemen. Je banden hoeven de

natuurlijk veel met elkaar te maken.

rand van het asfalt niet op te zoeken,

Belangstelling? Je reactie is welkom op beleid@mag-nl.org.
Voor meer informatie bel je met Vera de Bruijn, 06 38 41 48 81.
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Met deze late apex heb je dus optimaal
zicht en word je optimaal gezien. En

zoals circuitrijders dat doen. En niet

Motorrijders die zich op die twee wielen

niet alleen dat: je lijn wordt vloeiender,

alleen omdat er op de openbare weg

nog niet zo zeker voelen, hebben vaak

je kunt vaak alweer eerder op het gas

geen curbstones liggen, zoals op dat

de neiging om niet zo ver voor zich uit

en de grijns onder je helm wordt groter.

circuit. Het asfalt stopt gewoon en aan

te kijken. En omdat de binnenkant van

Wat wil een mens nog meer!
MAG-A-ZINE APRIL 2019
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Eerst gaat de oude bekleding eraf.

D

ie zere kont of die zeurende nek zijn
niet alleen vervelend, maar gaan

ook direct ten koste van je aandacht
voor wat er om je heen gebeurt. Met een
goed zadel ben je vaak van dat onge-

Het te vervangen zitgedeelte wordt opgemeten.

Het schuimplastic is vaak nat. De föhn erover!

Het oude zitgedeelte wordt weggesneden.

Het nieuwe zitgedeelte op maat gezaagd.

mak verlost. Bovendien zit je stabieler
omdat het minder glijdt, en heb je meer
controle over je motor. Echt. Racers
zitten niet voor niets op een plankhard
zitje, tenslotte “Ik ben me pas echt in
motorzadels gaan verdiepen toen ik op
mijn Honda Shadow zelf last van mijn
rug kreeg,” vertelt Remco Hendrikse,
samen met zijn vrouw eigenaar van
Tijger Leathers. “In die tijd vervingen we
wel vullingen en we bekleedden zadels,
net zoals we dat met autostoelen en
bankstellen deden, maar maatwerk was

TIJGER LEATHERS

Zadels
op maat
Wie kent ‘t niet: je bent best lekker aan het rijden, maar je
achterste laat je al een tijdje weten dat het tijd wordt om te
stoppen. Of je rug, je schouders, je armen, je nek. De oorzaak? Je zadel, vaak. Omdat het te oud is. Of omdat het te
glad of te zacht is, of omdat het je niet past, bijvoorbeeld.
Tijger Leathers biedt een oplossing en nog betaalbaar ook.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
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er nog niet bij.”

Banaan
Het bananenzadel van Remco’s Honda
bezorgde hem vooral lage rugklachten.
“Ik heb er een hoek uitgehaald zodat
mijn onderrug meer steun zou krijgen.
Dat hielp, na het nodige geëxperimen-

na negen jaar zijn beste tijd wel ge-

teer. Een hardere vulling deed de rest.”

had heeft. Dat merk je vooral doordat

Veel zadels zijn af fabriek veel te zacht.

het niet meer goed ondersteunt. Het

Dat voelt lekker als je gaat proefzitten,

materiaal dat wij gebruiken heeft een

maar omdat je er in wegzakt wordt je

veel hogere dichtheid. Vaak gebruiken

bloedtoevoer vermindert en krijg je op

fabrikanten schuimplastic van rond de

allerlei drukpunten last. Bij een harder

70 kilo per kubieke meter. Wij kiezen

zadel heb je daar geen last van. Boven-

meestal voor 160. Blijkt dat na een tijd

dien voel je beter wat er onder je ge-

toch écht te hard, dan kan ik er een of

beurt. “Als je een hard zadel gewend bent

twee zachtere laagjes overheen doen.

en je vervangt dat door een veel zachter

Zo hou je wel de ondersteuning van dat

model, dan heb je al snel het gevoel dat

hardere materiaal.”

er geen lucht meer in je banden zit.”

Gillend retour
160 kilo

Je kunt bij zo’n operatie al het schuim-

Het vervangen van de schuimplastic

plastic vervangen, maar dat kost meer

vulling gebeurt niet alleen bij te zachte

dan nodig is. “Vaak is het voldoende om

zadels. Ook oude zadels gaan er beter

alleen het zitgedeelte van de berijder te

van zitten. “De meeste polyetherfabri-

doen. Dan zagen we het oude stuk eruit

kanten geven aan dat het materiaal

en maken een nieuw deel op maat. Het

Een extra laag polyether egaliseert het zadel.
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Vastnieten van de nieuwe bekleding.

De laatste hand: bijsnijden van het vinyl.

duogedeelte wordt meestal veel minder

je stuur. Zit dat bruggetje te ver naar

gebruikt. Bovendien willen duo’s liever

achteren, dan ga je je armen strekken

Familiezaak

wat zachter zitten. Bij een te harde

en voel je je na een lange rit alsof je de

Remco’s opa begon de zaak in 1946. “Zijn

vulling stuiteren ze van je motor af. Ik

hele dag in de sportschool hebt gehan-

compagnon heette Tijmen, mijn opa was

heb het wel geprobeerd, hoor, maar die

gen. Het bruggetje houdt je op je plek,

Gerrit. Tijger, snap je?” De zaak begon als

meiden kwamen altijd gillend weer

zodat je dat niet met je armen hoeft te

reparatieatelier voor leren jassen. Omdat

terug,” lacht Remco.

doen.” En als het te ver naar voren zit,

opa Gerrit een fervent motorrijder was

voor jouw lengte? “Dan drukt het op je

kwam daar leren motorkleding bij. “Daar

Gelzadels

staartbeen. Dat ga je niet leuk vinden,

waren we best groot in. Naast Damen en

Wat is jullie ervaring met gelzadels?

dus kruip je naar voren. En omdat dat

ons bedrijf was er eigenlijk niets, in die

“Daar krijgen we veel vragen over, de

niet relaxed zit, krijg je op den duur last

tijd.” Remco nam het bedrijf halverwege

laatste tijd. Mijn ervaring is dat de zit-

van je onderrug, je nek, je schouders. Ja,

de jaren negentig van zijn vader over. “Met

vlakken vaak te klein zijn, waardoor de

of je knieën, inderdaad…”

kleding had ik niet zo veel, dus ben ik me

RS

M OT O R RIJ

Ook kinky kleding staat nog op het programma.

zeker na mijn zadelexperiment meer op

hoeken kunnen gaan omkrullen. Boven-
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dien ga je vaak zitten schuiven, omdat

Afspraak

motoren gaan richten. Daarnaast doen we

het materiaal als het ware over zichzelf

Zo’n zadel op maat is een kwestie van

regelmatig autobekledingen, we hebben

heen glijdt, en zit het vaak te zacht of is

passen en meten. En uitproberen. “Pas

sportscholen als klant, en ook kinky kle-

het te dun. En het is nog duur ook. Wou

na een ritje van een uur of wat weet je

ding staat nog op het programma, maar

je nog meer weten?”

echt hoe het zit, letterlijk en figuurlijk.

dat is steeds meer bijzaak geworden.”

Dus krijg je je motor mee met een nood-

Naast Remco en zijn vrouw werken er

Kniehoek

bekleding op het zadel, en dan zien we

drie mensen vast in het bedrijf, er is bijna

Behalve de vulling kan ook de hoogte en

je wel weer als je die rit een keer gedaan

altijd een stagiair van het hout- en meubi-

het model van het zadel aangepast wor-

hebt. Ja, dat kost even tijd en dan moet

leringscollege, en Remco’s vader springt

den. “Verhogen doen we bijvoorbeeld als

je dus nog een keer langskomen. Maar

nog regelmatig bij in het voormalige

je kniehoek te scherp is; daar kun je ook

wat zal je je haasten als je al zo lang

woonhuis in het Haagse Laakkwartier.

flink last van krijgen. Kom je niet met je

op een slecht zadel rijdt…” Bijkomend

“Verhuizen? Ik naar een bedrijventerrein?

voeten bij de grond of wil je meer ‘in’ de

voordeel van zo’n maatwerkzadel is dat

Welnee. Het is hier veel te gezellig!”

motor zitten, dan verlagen we je zadel.

het vaak minder kost dan niet op maat

Door de goede dichtheid van de vulling

gemaakte aftermarketzadels.

te kiezen blijft je ondersteuning hetzelf-

En kun je niet zonder je motor? Als je op

de. Of we maken ‘m beter, natuurlijk…”
Is je oude bekleding na zo’n operatie nog
bruikbaar, dan wordt die gewoon weer

Michiel Buitenwerf

DOSSIER
DIJKWEGEN
Over de vrije toegang tot dijkwegen zijn we jammer genoeg
nog altijd niet uitgesproken. Na een gewonnen rechtszaak
tegen Lingewaard besloot de rechtbank helaas in het voordeel
van Lopik, dus mogen we daar de komende maanden in het
weekend de dijk niet op. We gaan nu voor duidelijkheid op de
lange termijn.

Vera de Bruijn

onder meer door geluidsmetingen. Het
bedrijf vertaalt data graag naar begrijpelijke informatie. Voor de dijken gaat
het dan om een display dat motorrijders
met een groene, een oranje of een rode
smiley laat zien of hun geluidsniveau
acceptabel, op het randje of te hoog
is. Van een geluidsflitspaal met een
daaraan gekoppeld bekeuringssysteem
is geen sprake, al was het omdat geluid

oals in het vorige nummer reeds

Z

penerwaard is samen met de MAG een

alleen onder gestandaardiseerde om-

aangekondigd hebben MAG en

bewustwordingscampagne opgezet

standigheden goed te meten is.

KNMV besloten om een bodemproce-

waarbij weggebruikers met borden,

dure te starten. Uit zo’n procedure volgt

snelheidsdisplays en spandoeken op

Gas terug

een definitieve uitspraak over een juri-

mogelijke gevaren en overlast gewezen

De uitkomst van de bodemprocedure zal

disch geschil, waar iedereen zich vervol-

worden. In de Overijsselse gemeente

nog geruime tijd op zich laten wach-

als je leer wilt, krijg je leer. Zo zijn we

gens aan dient te houden. Dat voorkomt

Olst-Wijhe spraken we samen met dijk-

ten. Tot dat moment wil de MAG zoveel

afspraak komt, dan kun je je bekleding

wel, hoor.” De keuze in kleuren is gren-

reeksen nieuwe rechtszaken met moge-

bewoners, dijkgebruikers, vertegenwoor-

mogelijk in overleg proberen om een

of (een deel van de) vulling laten vervan-

zeloos, en hetzelfde geldt voor de ‘nerf’

lijk steeds wisselende uitspraken.

digers van plaatselijk belang en Veilig

toename van dijk- en wegafsluitingen

gen terwijl je wacht.

en andere variaties, van imitatieslang

Verkeer Nederland.

te voorkomen. Daar kan je natuurlijk

teruggeplaatst.

tot -krokodil. Ook borduursels en ander

Opstapje

ook zelf aan meewerken. Gebruik een

Kunstleer

sierstikwerk zijn geen probleem. “Dat

Groot probleem met Lopik is dat andere

Groen, oranje, rood

goedgekeurde uitlaat, trek niet te ver

Bruggetje

Verreweg de meeste zadels worden met

moet je alleen niet willen als je ook in

gemeenten die uitspraak zien als het

In beide gemeentes werd geopperd dat

door en schakel tijdig op, beperk je

Een ander belangrijk punt is de plaats

kunstleer bekleed. “Dat heeft weinig tot

de regen rijdt. Elk gaatje geeft kans op

perfecte opstapje naar nog meer dijk- en

je motorrijders moet laten zien of ze

snelheid extra in de buurt van wonin-

van de verhoging in eendelige zadels,

geen onderhoud nodig, het is weerbe-

lekkage, en dan kan je zadel na een tijd

wegafsluitingen voor motoren. Andere

al dan niet te veel geluid produceren.

gen en terrassen, neem gas terug als je

waar je als berijder tegenaan zit. “Het

stendig en waterdicht, het gaat langer

behoorlijk gaan stinken. Kunstleer heeft

gemeenten zijn niet direct van plan

Krimpenerwaard schakelde daarbij M+P

andere weggebruikers nadert en vraag je

bruggetje, noemen wij dat. Als het goed

mee dan leer, het kan zo stroef of glad

één nadeel: het ventileert niet best.

om dijken af te sluiten, maar onvrede

in. Dit ingenieursbureau zet zich in voor

motormaten om hetzelfde te doen. Doe

is, zit je met licht gebogen armen aan

zijn als je wilt en het kost minder. Maar

Maar verder? Precies!” ■

heerst er wel. Met de gemeente Krim-

het verbeteren van de leefomgeving,

je mee? ■
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‘Brussel is geen
dove olietanker’

aan die Europarlementariërs en aan de

fietsen zonder die techniek verboden

geen kleding zonder CE-keur meer

motorlobby om ervoor te zorgen dat

zouden worden. Dan hebben we het

produceren, maar als rijder heb je de

de toetsing van het wegennet breed

immers over de klassieke vrijheid van

keuze om die goedgekeurde kleding te

genoeg wordt opgezet.”

het motorrijden. Maar dit kan nog een

dragen of in ander spul te rijden (Pas

heel gevecht worden!”

vanaf 2023 mag er geen kleding zonder

Maarten Lahousse

Zelfrijdende auto

OVER DE EUROPESE
MOTORTOEKOMST

Motor-APK

De verzekeringswereld is hier wel erg

auto’s. Op niveau 5, de volledig zelf-

“De verplichte Europese APK voor

kritisch. Bij een ongeluk gaan verzeke-

standig rijdende auto’s, ligt de aan-

motorfietsen is zeker niet van de baan.

ringsmaatschappijen vragen wat voor

sprakelijkheid voor ongelukken bij de

In de zittingsperiode 2009-2014 van

kleding je aan had en of die kleding

autoproducent. Dat is al vastgelegd.

het Europees Parlement hebben we die

goedgekeurd was.”

Het probleem zit bij de niveaus 3 en 4,

APK nog deskundig om zeep geholpen.

waar interventie van de chauffeur nog

Ik was daarin een grote speler. Maar

Motorlobby

een rol speelt. Met de verzekerings-

de bureaucraten in Brussel zullen er in

“Brussel wordt wel eens omschreven

branche wordt nu onderzocht wie bij

de komende zittingsperiode zeker op

als een dove olietanker, maar dat zijn

een ongeluk verantwoordelijk is: de

terugkomen. Men vindt nu eenmaal dat

we niet. De motorrijderswereld denkt

fabrikant of de chauffeur? Zelf vind ik

er een APK voor motoren moet komen.

nog teveel dat ze ‘ons van de weg willen

dat het accent veel meer op preventie

Daar zit de verkeersveiligheidslob-

hebben’. Dat is niet zo! Maar je moet

moet liggen. Het mag niet gebeuren dat

by achter. Het aantal ongelukken als

wel heel actief optreden. Individuele

een zelfparkerende auto een motorfiets

gevolg van technisch niet-adequate

parlementsleden zijn met een over-

omduwt omdat die motor niet gesigna-

motoren is minimaal. Ik kan echter niet

tuigend verhaal goed benaderbaar, en

leerd is.

garanderen dat het ons weer lukt om

ze willen best rekening houden met

De motorlobby en individuele parle-

die APK tegen te houden.”

motorrijders. FEMA en FIM (de Europe-

mentariërs moeten er dus voortdurend

Harold de Bock

Keurmerk motorkleding

actief hun krachten bundelen. Voor

spectief in de testprotocollen wordt

“Het onderwerp verplicht veilige mo-

mezelf zie ik zeker nog een toekomst in

opgenomen. Hier speelt ook de vraag

torkleding is voortreffelijk opgelost,

Brussel. Mijn kennis en mijn netwerk

of in de toekomst alle auto’s en motor-

met complimenten aan Dolf Willigers

wil ik niet verliezen. Komt er een mo-

fietsen – inclusief oldtimers – verplicht

van de FEMA: de veiligheidseisen

tor-gerelateerde adviesfunctie bij een

worden uitgerust met ‘connected

worden gesteld aan de kledingfabri-

belangenorganisatie of een EU-instel-

technology’, waardoor zij elkaar ‘zien’.

kant, niet aan de motorrijder. Fabri-

ling op mijn weg, dan sta ik daar zeker

Ik kan me niet voorstellen dat motor-

kanten mogen vanaf april vorig jaar

voor open!” ■

ARNOUT HOEKSTRA
luchtvervuiling, met het beeld van oude
Harleys en rokende Dneprs voor ogen.

Door die zaak rond die gladde blauwe

blijven. “Verder moet de kennis van het

cirkels op de weg en zijn kennismaking

gebruik van rijondersteunende syste-

Verkeersveiligheid

met de MAG werd Arnout zich terde-

men (ADAS, red.) bij bestuurders sterk

“Er komen concrete voorschriften om

ge bewust van de kwetsbaarheid van

verbeterd worden. Ik denk dat het goed

de Europese wegen op verkeersveilig-

motorrijders. “Ik heb geen specifieke

is om daar Europese afspraken over te

heid te toetsen. Maar het motorper-

affiniteit met transport of infrastruc-

maken.” Ook lijkt het Arnout belangrijk

tuur,” geeft hij aan, “maar om bij mo-

om tot een Europees systeem voor het

biliteitszaken onderbouwd te kunnen

tegengaan van heling te komen, of de

stemmen, moet ik er toch een goed

landelijke systemen zo veel mogelijk

beeld van hebben. Daarom blijf ik graag

aan elkaar te koppelen. “Mocht ik geko-

ook met jullie in contact. De kennis die

zen worden, dan ben ik zeker van plan

ik zo opdoe, kan ik dan ook met andere

me niet door de Brusselse bubbel te

Europarlementariërs delen.”

laten opslokken. Ik wil zo veel moge-

spectief is daar niet in meegenomen.
De term ‘powered two wheelers’ komt

en motor-gericht stemadvies voor

“E

Motorhart

in de stukken niet eens voor! Vandaag

de komende Europese verkiezin-

“Dat geldt ook voor de Tweede Kamer. Je

of morgen worden de protocollen

gen kan ik je niet geven. De fracties in

moet weten welke individuele parle-

voor die toetsing uitgeschreven en

het Europees Parlement zijn niet in te

mentsleden een motorhart hebben om

gepresenteerd. Daar moet de motor-

delen op motorvriendelijkheid. Je moet

via hen motorvriendelijke regelgeving

lobby meteen op inspringen en vragen

het hebben van individuele parlemen-

te bevorderen. De actuele stedelijke

waar het motorperspectief is. Anders

tariërs die persoonlijk iets met motor-

mobiliteitsproblematiek geeft een

wordt dit onderwerp geclaimd door

rijden hebben. Van de 751 Europarle-

geweldige push aan een grotere rol

de auto-industrie met haar testbanen

mentariërs hebben er ongeveer 125 een

voor motorfietsen. We hebben echter te

en ingenieurs. Er zijn bij de Europese

motorrijbewijs. Best veel, dus. En toch is

maken met de European Traffic Safety

Commissie beslist voldoende mensen

het plezier en de functie van motorrij-

Council (ETSC). Daar wordt nog teveel

die naar dat motorperspectief willen

den in het Europese Parlement eigenlijk

gedacht aan motorrijden als gevaar

kijken, van vangrails en bitumenvul-

onbekend.”

voor de verkeersveiligheid en bron van

lingen tot plakkaten op de weg. Het is
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se motorsportbond) moeten daarvoor

op blijven hameren dat het motorper-

WIM VAN DE CAMP
Op zijn 65e neemt motorrijder Wim van de Camp afscheid van
het Europees Parlement. De laatste vijf jaar was hij lid van de
commissie die zich met zaken als de motor-APK, motorkleding en
zelfrijdende auto’s bezighoudt. Wat kan hij ons over onze toekomst vertellen, aan de vooravond van de Europese verkiezingen?

keurmerk meer verkocht worden; red).

“Er zijn vijf niveaus van zelfrijdende

We leerden SP’er Arnout
Hoekstra kennen toen hij
als raadslid in Vlaardingen
werkte. Daar vroeg hij bij
de aanleg van spekgladde
schoolzones om aandacht
voor de veiligheid van motorrijders. Dit jaar stelt hij zich
kandidaat voor het Europees
Parlement. Tekst en foto: Vera de Bruijn

lijk met Nederland verbonden blijven,

Brusselse bubbel

dus ik word graag ook door jullie op de

Dat motorrijders een rol kunnen spelen

hoogte gehouden.” Daar gaan we voor

bij de aanpak van het mobiliteitsvraag-

zorgen. In het volgende Mag-a-zine

stuk lijkt Arnout wel duidelijk. Daarbij

vind je meer informatie over de Euro-

is hij van mening dat deelname aan het

pese parlementsverkiezingen en hoe je

verkeer voor iedereen betaalbaar moet

als motorrijder je stem kunt bepalen.
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H

et begint natuurlijk allemaal met
het vastzetten van je gewaardeer-

de bezit. Een stuurslot voorkomt dat

DIEFSTAL
PREVENTIE
Dat je nooit helemaal kunt voorkomen dat je motor gestolen
wordt, werd wel duidelijk uit het
verhaal van André Bouwman in
het vorige nummer. Je kunt het
potentiële dieven wel zo lastig
mogelijk maken.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

MAG-vrijwilliger

iemand zo met je motor wegloopt, maar
is vaak redelijk makkelijk te forceren.
Gebruik er dus minimaal een remschijfslot bij. Met zo’n slot is je motor
natuurlijk nog wel in een busje of op
een aanhanger te tillen. Anders dan
je zou denken heb je voor die schijnbare krachttoer aan twee man vaak al
voldoende, ook met zwaardere motoren.
Zet je motor dus bij voorkeur met een
kettingslot vast aan een aard- of nagelvast object zoals de bekende lantaarnpaal of een degelijk hek, of desnoods
aan een andere motor.

Buitenslapers

ART4: bedoeld voor gebruik onderweg

Slaapt je motor buiten en is er geen paal
of hek in de buurt, schaf dan een vloerof muuranker aan. Een muuranker heeft

Slottips

als voordeel dat de ketting niet op straat

• Voor motorfietsen gebruik je altijd een gecertificeerd ART-slot. ART 4-sloten zijn 		

ligt. Een ketting die in de lucht hangt

bedoeld voor gebruik onderweg. Om je motor thuis te verankeren kies je bij voorkeur

is aanzienlijk lastiger te kraken. Dek je

een ART-slot met vijf sterren. In je polis lees je welke eisen jouw verzekeraar op dit 		

motor af met een ademende, waterdich-

punt stelt.

te hoes. Los van de bescherming tegen

• Ook tussen sloten met een ART-keurmerk kan de kwaliteit verschillen. Een echt goede

het weer maakt dat hem minder zicht-

ketting is met een betonschaar van één of anderhalve meter niet door te knippen. 		

baar en daarmee minder aantrekkelijk.

Bovendien heeft zo’n ketting een extra geharde buitenlaag die doorzagen tegengaat,

Adrenaline
Gebruik je sloten en zo’n anker bij voorkeur ook als je motor in een afgesloten

terwijl de wat zachtere kern forceren door buigen en wringen lastiger maakt. Doorslij
pen kan altijd, uiteindelijk. Ja, dat geeft veel herrie en vonken, maar zeker in steden
loopt het grootste deel van de passanten bij zo’n operatie gewoon door.
• Er zijn remschijfsloten met een bijpassende ketting, die je als een strop om een anker

ruimte staat. Je zult de eerste niet zijn

of een ander object vastzet. Dat is makkelijker op slot zetten dan een schijfremslot en

die merkt dat een deur diefstal niet

een apart kettingslot.

voorkomt. Beveilig zowel je garage als

• Ook makkelijk: een remschijfslot waarvan de beugel of de pen niet van het slot loskomt.

je woning volgens het politiekeurmerk

• Check bij remschijfsloten of ze ook op jouw schijf passen. Succes is niet altijd gegaran

veilig wonen. Een goed beveiligde woning maakt de kans op diefstal van je

deerd, namelijk.
• De beugel of de slotpen van een slot is vaak de kwetsbaarste plek. Koop bij voorkeur

sleutels kleiner. Komen ze toch binnen,

een slot waarbij dat onderdeel niet of nauwelijks in beeld is: dat maakt doorslijpen 		

laat ze die sleutels dan maar vinden. Er

extra lastig of onmogelijk.

zijn mensen die ze op hun slaapkamer
bewaren, maar met je slaperige hoofd
wil je niet geconfronteerd worden
met een puur op adrenaline lopende

• Veel sloten worden geleverd met een sleutel met een ledverlichting. Handig in het 		
donker.
• Heb je een motor zonder makkelijk opbergvakje of buizen waar je je slot aan kunt
bevestigen? Kijk bij aanschaf van een slot of er een bijpassende houder voor bestaat.

inbreker.
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Raymond Bohnen

GWSMELDINGEN
… of aan een andere motor.

Licht en sleutels

maken als je motor in beweging komt.

worden. Bij een verlopen certificaat ke-

Parkeer je op straat, doe dat dan bij

Omdat daar lang niet altijd op gerea-

ren verzekeraaars mogelijk niet uit.

voorkeur op een goed verlichte plek. Op

geerd wordt, is een systeem met track-

een achteraf-plek staat hij wel uit het

en tracefunctie wel zo fijn. Daarbij is het

Kenteken

zicht, maar dat geldt dan ook voor po-

belangrijk dat je er eentje kiest waarvan

Veel motoren worden gestolen om ze in

tentiële dieven. Heb je een alarm of een

het signaal niet te verstoren is en die

onderdelen te verkopen. Dat verklaart

anti-diefstalsysteem, activeer dat dan

niet met een wifi-sniffer getraceerd kan

ook waarom er relatief weinig gestolen

vers GWS-coördinator Robert van den Boogaard zijn handen

altijd. En als je je motorjas ergens aan

worden.

motoren worden teruggevonden: ze

vol aan de meldingen. Naast de gebruikelijke gaten en

je sleutels natuurlijk mee.

Certificering en montage

voor dit slag dieven minder aantrekke-

Als verzekeraars om beveiligingssys-

lijk te maken, kun je het kenteken in

Alarm!

teem vragen, gaat dat eigenlijk altijd om

de kunststof delen van je motor (laten)

Heeft je motor geen ingebouwd alarm,

een Kiwa/SCM-goedgekeurd systeem

etsen of graveren. Voor dit doel zijn spe-

dan kun je er ook zelf een (laten) monte-

dat dan door een Kiwa/SCM-erkend

ciale etssetjes te koop. ■

ren. Kijk ook daarbij naar gecertificeerde

bedrijf ingebouwd moet worden (zie

systemen, al dan niet in combinatie met

ook bladzijde 34). Zorg er daarbij voor

een startonderbreker. Als eenvoudig

dat een systeem van de juiste klasse

Dit artikel is gebaseerd op tips van de site van de

alternatief zijn er remschijfsloten met

gemonteerd wordt. Als het bijbehorende

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, die begin dit

een alarmfunctie. Eerste functie van

certificaat na twee of drie jaar verloopt,

jaar overging in het Landelijk Informatiecentrum

alarmsystemen is vaak dat ze herrie

moet het systeem opnieuw gekeurd

Voertuigcriminaliteit (www.liv.nl).

bitumenellende werden er weer spectaculaire rijbaanscheidingen gesignaleerd en verloor één melder spontaan zijn
radiofrontje.
Robert van den Boogaard / Hugo Pinksterboer

D

e Kanaalweg bij het Brabantse

de luchtverplaatsing van zo’n voertuig.

Drunen is slechts een kleine drie

In het donker – zonder straatverlich-

Nieuwe GWS-coördinator

meter breed. De ‘berm’ bestaat voor

ting – kwam hij er al niet meer, maar

De naam Robert van den Boogaard

een deel van de weg uit een verlaagde

na een gedwongen uitstapje over het

kwam je in Mag-a-zine 158 ook al op

reep grof asfalt; op andere stukken is

zandpad heeft hij besloten de Kanaal-

deze pagina’s tegen. Hij was de vijfde

het niet meer dan zand met grof ge-

weg voor gezien te houden totdat de

motorrijder die vorig jaar op een bitu-

steente. De openingsfoto bij dit artikel

weg weer veilig is. Kan wel even duren,

menreparatie op de A1 onderuit ging,

spreekt boekdelen. Auto’s moeten van

zijn we bang, maar we zijn ermee

en hij schakelde daar na de MAG (onze

de weg af om elkaar te passeren, waar-

bezig.

melding werd door RWS verkeerd bezorgd…) ook De Telegraaf bij in. Dat was

door het asfalt steeds verder afbrokkelt
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Carlijn Willms

bestaan gewoon niet meer. Om je motor

een onbeheerde kapstok hangt, neem je

Het motorseizoen is nog maar net begonnen. Toch had kers-

en de gaten steeds dieper worden.

Vulling weg

een effectieve stap. We zijn dus dubbel-

Melder en MAG-vrijwilliger Raymond

In het asfalt van de Overlaatweg, vlak

blij hem als nieuwe GWS-coördinator te

Bohnen werd er door tegenliggers

voordat je datzelfde Drunen binnen-

mogen verwelkomen. Zowel Robert als

regelmatig richting die gevaarlijke rand

rijdt, zag diezelfde Raymond Bohnen

zijn Tiger 800 zijn weer geheel hersteld,

gedirigeerd. Meer dan eens raakte zijn

ronde gaten in het wegdek. Ze zijn ooit

en in dit nummer lees je het verslag van

spiegel die van een voorbijrazend bus-

opgevuld geweest, maar die vulling

zijn eerste acties.

je, en dan hebben we het nog niet over

heeft het duidelijk niet gehouden. Echt
MAG-A-ZINE APRIL 2019

29

te vullen. En niet met bitumen, maar
met asfalt!

Gat van tien
De prijs voor de snelste reactie ging
deze keer naar Kaatsheuvel (Brabant).
Op een T-splitsing met de Dreefsweg
zat daar vlak voor de haaientanden een
gat waarin alleen de breedste motorbanden niet zouden verdwijnen. Een

Raymond Bohnen

Google Earth foto liet zien dat het gat
er al dik tien jaar zat. Eén MAG-telefoontje was genoeg om het probleem
binnen 24 uur op te lossen.

Bitumenbocht
Van de oostkant van Kaatsheuvel naar

Zonder vulling (Drunen)

De bocht in de IJsselmeerstraat, Huizen

Creatief met beton

60-kilometerweg die op sommige plek-

motor per deksel vier keer een enorme

de gemeente heeft na onze melding

wegas. De melder gaf eerlijk toe dat hij

ken meer uit bitumenreparaties dan

opdonder, zoals Paul van der Marel het

laten weten dat de tunnelbeheerder

de bocht iets te sportief insneed, maar

uit asfalt bestaat – ook in de bocht op

gevoel omschrijft. Ontwijken kan door

het probleem bij de eerstvolgende tun-

hij kon ze nog maar net ontwijken. In

de onderste foto op deze bladzijde. Als

ze rechts te passeren, maar dan komt

nelafsluiting gaat bekijken.

Huizen was iemand creatief met beton

wat glimt glad is, zoals eerdergenoem-

de zijwand erg dicht in de buurt. Naar

de Arjen Prins in het vorige nummer

links kan ook, maar daar word je bij

Creatief met beton

in een haakse bocht in de IJsselmeer-

opmerkte, moet je daar zeker bij regen

de geldende 70 km/u regelmatig door

De verhoogde rijbaanscheiding is po-

straat is vragen om problemen, als je

niet willen rijden. Ook op basis van de

haastig blik van de sokken gereden.

pulair, en bijna niemand snapt dat die

daar door een uitwijkmanoeuvre een

andere foto’s van Raymond Bohnen

Toen Van der Marel onbedoeld weer

middelen voor ons vaak erger zijn dan

keer op twee wielen overheen zou

kunnen we maar één ding zeggen: weg

eens zo’n put meepakte, tikte de klap

de kwaal. Op de N919 van het Groning-

moeten. Dat de situatie goed te over-

met die weg, en nieuw asfalt erop!

zijn radiofrontje eraf. Hij heeft de ge-

se Veenhuizen naar het Friese Ooster-

zien is, doet aan het potentiële gevaar

meente aansprakelijk gesteld. Diezelf-

wolde liggen er van die obstakels op de

niks af. ■

Raymond Bohnen

de zuidzijde van Waalwijk loopt een

Fijne bocht, diep dal
Het lijkt best een fijne bocht, vanaf de
Vondelingenweg bij Pernis de A15 op,
richting de A4. Maar neem je hem iets

Binnen 24 uur gevuld

bezig: de verhoogde rijbaanscheiding

te enthousiast, dan ga je aan de andere
kant van de weg een meter of vijf om-

SHOEI HELM WINNEN? Doen!

laag, het talud af. Er is wel een geleiderail, compleet met onderplank (!), maar
die begint helaas pas honderd meter
verderop… De melder gaf dit al eerder
aan bij Rijkswaterstaat en wendde zich
toen tot de MAG. RWS liet ons weten

Raymond Bohnen

dat de situatie bij hen bekend is en dat

Als wat glimt is glad is...

Da’s een kans die je natuurlijk niet laat lopen. Al onze
bestaande en nieuwe leden maken kans op de Shoei
Neotec II, een systeemhelm met de looks van een
integraalhelm en de praktische voordelen van een
opklapbaar kinstuk.

hij al jaren bestaat. Daarom is er voor

Doe mee

gekozen om ‘deze zorgvuldig te ana-

Wil je meedoen? Ga dan uiterlijk op 15 april naar onze Facebook-

lyseren en niet met spoed te behan-

pagina en meld je aan. Per persoon mag je één keer deelnemen.

delen’. Zelf denken wij dat er op het

De winnaar wordt bekendgemaakt in Mag-a-zine 162, verschijnings-

gewraakte punt gewoon geen vangrail

datum 6 juni.

staat omdat RWS en provincie aan het
bakkeleien zijn over wie er voor dat

De helm

stuk van de weg verantwoordelijk is.

Met zijn nieuwe wangkussens en earpads is de Neotec II nog weer

Op basis van dat idee houden we een

iets stiller geworden - en over lawaai had je al niet veel te klagen.

oogje in het zeil.

Twee spoilers aan de achterzijde zorgen voor extra stabiliteit.

gevaarlijk zijn ze niet, maar we hebben

van monsters, meestal als voorberei-

toch maar even gevraagd of ze er iets

ding op werkzaamheden aan de weg-

Van de sokken

biedt het met een Pinlock uitgeruste vizier een opvallend breed

aan kunnen doen. Navraag bij asfaltex-

verharding. De kans is dus groot dat de

In de Haagse Hubertustunnel, richting

zicht. Sterk punt van de Neotec II is verder dat hij met z’n

pert Arjen Prins (zie zijn artikel in het

weg op afzienbare termijn aangepakt

Madurodam, ligt om de vijftig meter

P/J-keuring ook veilig bevonden is om open te dragen, met het

vorige nummer) leert dat dit boorgaten

gaat worden. Toch besloot de wegbe-

een zeker vijf centimeter verdiept

kinstuk omhoog.

zijn die achterblijven na het nemen

heerder na onze melding de gaten op

putdeksel in het asfalt. Dat geeft je

30

Met het kinstuk dicht, zoals je de systeemhelm meestal zal dragen,
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VERKEERSVEILIGHEIDSPLANNEN
ONDER DE LOEP

Op 15 februari ondertekenden
minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en vertegenwoordigers
van provincies, gemeenten en
vervoersregio’s het startakkoord van het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid 2030. Streven is om het aantal verkeersslachtoffers naar nul terug te
brengen. Wat vertelt het plan
over motorrijders? Niet veel.
Erg weinig zelfs, zoals gebruikelijk.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer,
met dank aan Motoport Wormerveer

I

n het strategisch plan, gepubliceerd

Verplicht voor fabrikanten, nog niet voor winkeliers

onder de titel Veilig van deur tot deur,

valt onder meer te lezen dat training

(waaronder Arai, Nolan, Shoei en HJC) de

voor betere verkeersdeelnemers kan

productiedatum al in hun helmen.

zorgen. Voor wie dat niet zou willen

MAG-vrijwilliger

Nolan en andere merken vermelden productiedatum al.

32

geloven, wordt daar een onderzoek

Beschermende kleding

bijgehaald: in 2013 heeft SWOV aange-

‘Maatregel 20 – het stimuleren van het

toond dat deelname aan een voortgezet-

gebruik van beschermende kleding’ gaat

te rijopleiding je een betere motorrijder

niet verder dan de melding dat motor-

maakt. Goh!

rijders geïnformeerd zullen worden over

Verder komen motorrijders in het 66 pa-

het nut van beschermende kleding. Het

gina’s tellende stuk eigenlijk niet voor,

feit dat motorrijders dat nut wel begrij-

of het zou moeten zijn in de opmerking

pen maar er soms voor kiezen om het

over ‘initiatieven om (gemotoriseerde)

zonder te doen, lijkt een realiteit die tot

tweewielers veel meer aandacht en

de opstellers van het plan niet doorge-

ruimte te geven in de stad.’ Natuurlijk

drongen is.

VERPLICHTINGEN EN
KEURMERKEN
In zijn blog op motorrijders.nl meldt Motormuis dat CDA-Kamerlid Maurits von
Martels het landelijke actieplan ‘soms
wat te vrijblijvend’ vond, en dat een verplichting van beschermende motorkleding op zijn plaats zou zijn. IenW-minister

gaan we er alles aan doen om ervoor

Van Nieuwenhuizen liet daarop weten

te zorgen dat dit ook over motorfietsen

Slimme systemen

gaat.

Maatregel 13 gaat het over stimuleren

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030:

van slimme systemen. Belangrijkste

Veilig van deur tot deur – maar motorrijders komen

te gaan. We houden dat nauwlettend in de

er nauwelijks in voor.

gaten. Daarnaast brengen we binnen-

concreet met dit onderwerp aan de gang

Datum in helm

onderdeel daarvan is dat noodremsyste-

Het vrijwel gelijktijdig gepubliceerde

men in (vracht)auto’s, die motorrijders

Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid

vaak nog over het hoofd zien, aan hogere

MAG-standpunten

noemt 55 maatregelen voor de uitvoe-

eisen moeten gaan voldoen. Daar zet de

Zoals je als MAG-lid vast bekend is, zijn

ring van het strategische plan. Drie

MAG zich al langer voor in. Verder wordt

wij tegen een wettelijke verplichting tot

daarvan gaan over motorrijders. Onder

onder dit kopje gesteld dat de vraag

het dragen van beschermende kleding.

het kopje ‘Maatregel 14 - Motorhelmnor-

naar slimme veiligheidssystemen onder

Wel onderstrepen we het belang van

men verbeteren’ wordt over die normen

motorrijders niet zo groot is, en dat

goede informatie over producten die de

met geen woord gesproken. Er staat al-

onderzoek moet plaatsvinden naar de

kans op letsel kunnen verkleinen en de

leen dat het een wens van motorrijders

mogelijkheden om technieken die voor

veiligheid kunnen bevorderen. Ook is de

is dat helmen een productie- of THT-da-

auto’s ontworpen zijn ook op motoren

MAG tegen verplichte on-boardsystemen

tum krijgen. Die vermelding zou een

toe te passen. Dat onderzoek lijkt vooral

die wetshandhaving of het volgen van

opstap zijn naar een Europees verbod op

zonde van het geld: motorfabrikanten

je motor mogelijk maken, of de contro-

Downloads

de verkoop van verouderde en daardoor

zijn natuurlijk al lang bezig met de ont-

le over je motor kunnen overnemen of

Voor wie alles wil weten: zowel het strate-

minder schokbestendige helmen. Da’s

wikkeling van zulke systemen – en wij

beïnvloeden. Vanzelfsprekend blijven we

gisch plan als het actieplan zijn kosteloos te

alleen maar goed nieuws. Overigens

kunnen lastig vragen naar systemen die

ook in gesprek met de overheid over alle

downloaden. Zoeken op de titel volstaat.

vermeldt een aantal grote merken

er voor motoren nog niet zijn.

bovengenoemde zaken!

kort een artikel over CE-keurmerken in
motorkleding. Als voorzetje: vanaf april
2018 mogen fabrikanten geen motorkleding zonder CE-keurmerk meer maken,
maar een verbod op verkoop van kleding
zonder dat keurmerk volgt pas in 2023.
Tot die tijd valt er dus nog weinig te verplichten – maar we gaan dat natuurlijk
niet afwachten.
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www.mag-verzekeringen.nl

MAG-MOTORVERZEKERING
DE VOORDELEN
D

at er een speciale motorverze-

Extra kortingen

kering voor MAG-leden is, is u

Zoals gebruikelijk bieden wij

ongetwijfeld bekend. Maar kent u ook

mooi-weerrijders een winterstopkorting.

alle voordelen van het pakket dat wij

Daarmee mag u tussen 15 december

aanbieden?

en 1 maart niet rijden, maar blijft u wel
verzekerd tegen schade door diefstal of

Bij MAG Verzekeringen begrijpen we

brand. Daarnaast hebben we nog andere

de motormarkt en streven we ernaar

kortingsregelingen, zoals de volgende

MAG-leden de best mogelijke condities

twee:

aan te bieden. Heel kort samengevat is

• Als u minder dan 5.000 km per jaar

dat een uiterst motorvriendelijke verze-

rijdt, heeft u recht op onze kilometer-

kering met een ruime dekking tegen een

korting. U bent tenslotte minder vaak

aantrekkelijke premie. En natuurlijk met

onderweg, dus is uw kans op schade

een korting voor MAG-leden!

kleiner.
• Ook krijgt u korting als uw motor

No-claimkorting

voorzien is van een Kiwa/SCM-goed-

Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe

gekeurd track- & tracesysteem dat

lager uw premie kan worden. Dat werkt

door een Kiwa/SCM-erkend bedrijf

bij andere motorverzekeraars ook zo.

ingebouwd is.

Bij MAG Verzekeringen kan deze bonus
oplopen tot maar liefst 80%. Bij zo’n bo-

Zes-wielenplan

nusregeling hoort altijd wel een malus-

En verzekert u zowel uw auto als uw

regeling. Bij schuldschade levert u een

motor bij ons? Dan kunt u met ons

deel van de korting weer in. Maar heeft u

zes-wielenplan de schadevrije jaren van

meer dan twaalf schadevrije jaren? Dan

uw auto ook grotendeels meenemen

gaat u wel terug in aantal schadevrije

naar uw motor.

jaren, maar heeft dit geen effect meer op
uw no-claimkorting!

Onze schadebehandeling scoort gemiddeld een 8,9 op kwaliteit en snelheid.

Motorvriendelijk

Nieuwsgierig naar uw premie? Die

Bij een WA+-dekking krijgt u bij scha-

kunt u op www.mag-verzekeringen.

de uw helm, motorkleding en bagage

nl eenvoudig en snel berekenen. Bellen

vergoed tot 2.500 euro op basis van de

mag natuurlijk ook; we staan u altijd

dagwaarde. Voor accessoires inclusief te-

persoonlijk te woord!

lecommunicatie is dat bedrag standaard
tot 500 euro. Is uw motor total loss, dan

MAG Verzekeringen

krijgt u de aanschafwaarde terug tot

0578 - 200 154

drie jaar na aankoop. Normaal is dat
laatste een aanvullende dekking; voor
MAG-leden hebben we dit standaard in
de verzekering opgenomen.
Bij een Allriskdekking krijgt u bij total

Everhard Hulsman
Adviseur MAG Verzekeringen
www.mag-verzekeringen.nl

Motorrijders
Actie Groep
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)
Advertenties
adverteren@mag-nl.org
06 - 5140 4308
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
Coördinatie motorclubs
Arvid Elstrod
motorclubs@mag-nl.org
06 - 5140 4308
Beurscoördinator
Gerda Wentzel
beurzen@mag-nl.org
Webmaster
Harold Verra
webmaster@mag-nl.org
Voorzitter
Gerwin Batten
voorzitter@mag-nl.org
Penningmeester
Harold de Bock
penningmeester@mag-nl.org
Secretaris
Vacature
secretaris@mag-nl.org
Bestuurslid
Sebastiaan Met
sebasmet@mag-nl.org
Bestuurslid
Mathijs van der Noordaa
mathijsvandernoordaa@mag-nl.org
Redactie Mag-a-zine
Hugo Pinksterboer (hoofdredacteur),
Harold de Bock, Katinka Brandenburg

loss het eerste jaar de nieuwwaarde
terug en in de twee jaar daarna de
aanschafwaarde, ongeacht de aansprakelijkheid. Bovendien heeft u bij deze
dekking ook recht op pechhulp in heel
Europa (exclusief woonplaats), inclusief
maximaal 30 dagen vervangend vervoer
in het buitenland.
34

Vormgeving Studiotekst BV, Nieuwegein
Druk & afwerking Damen Drukkers BV
ISSN 1571-960X
De MAG maakt deel uit van de Federation of European Motorcyclists’
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Totaalleverancier voor
badges,merchandise & T-shirts

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

De MAG wil groeien. Doe je mee?
Meld je aan als medewerker evenementen.
en vertegenwoordig de MAG op beurzen,
open dagen en andere motorfeesten!
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
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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MOTOR NL

MEGA

MOTORTREFFEN
ZATERDAG 18 & ZONDAG 19 MEI 2019
EXPO HAARLEMMERMEER - VIJFHUIZEN

WWW.MEGAMOTORTREFFEN.NL

