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W

e openen dit nummer met een
kort verslag van de Women

Riders World Relay, een vanuit Engeland
opgezette motorestafette die aanzienlijk groter uitpakte dan verwacht. Op
het plan om de wereld rond te rijden
en zo aandacht te vragen voor het feit
dat steeds meer vrouwen motorrijden,

11 Mobiliteitstest

werd door duizenden vrouwen enthou-

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

siast gereageerd. Alleen in Nederland
reden er al 235 mee. Een vergelijkbaar
enthousiasme was er voor het plan van
Motormeiden.tv om op 18 mei een grote
ride-out naar het Mega Motortreffen in Vijfhuizen te organiseren. Ze
kwamen met z’n honderden, op dikke cruisers, wendbare eenpittertjes,
potente hoogpoters en enthousiaste superbikes. Feestje, dus.

22 MAG Bochtentraining

Ook bij zulke feestjes zijn er natuurlijk mensen die zich afvragen waarGa voor de gratis suspension-check
naar: www.hksuspension.nl

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

om die vrouwen toch zo nodig dingen voor zichzelf moeten organiseren.
Het antwoord? Omdat het nog zo nodig is. En dat blijft het grofweg tot
het moment dat een groep vrouwelijke motorrijders net zo gewoon is
als een groep mannen. Of tot het moment dat die vrouwen net zoveel
motorkledingkeuze hebben als die mannen, en dan niet alléén met
roze accentjes. Weet tot die tijd dat je als man altijd bij zo’n tocht mag
aansluiten. Alle support is welkom, zoals Jen Hemmens van de Women
Riders World Relay in haar verhaal duidelijk maakt – en Tessa Deurloo
van Motormeiden.tv is het roerend met haar eens.

Women Riders World Relay
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Mobiliteitstest11
Was er over motorgeluid maar net zoveel hartverwarmende overeenstemming. Het tegendeel is waar, helaas. Half mei publiceerde de Volkskrant een verhaal onder de titel ‘Motorlawaai geldt als een grondrecht’.
Wat gezien de plek in de krant een journalistiek verhaal had moeten
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Het heeft weinig zin om in discussie te gaan met mensen die niet van

Met Batten in de bocht

19

ons houden, maar we hebben de redactie van de krant wel dringend

Dr. Jekill & Mr. Hyde
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verzocht zich voortaan van zulke niet-onderbouwde stemmingmakerij
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22

Verzekerd op weg

24

te houden met de mensen die ze onderweg tegenkomen. Op hun fiets,

Arno Kuperus: A2 naar A

28

lopend, of in hun tuin. Alleen zo kunnen we proberen om al die mooie

GWS-meldingen30

zijn, was een nogal doorzichtig vermomd opiniestuk van iemand
die – op zijn zachtst gezegd – motorrijders geen warm hart toedraagt.

te onthouden. Het valt namelijk best mee met de herrie die de meeste
motorrijders maken. En we blijven álle motorrijders vragen om rekening

wegen open te houden. Dan kun je daar straks ook nog terecht met een
uitlaat die je mooier vind klinken dan het standaardmodel. En zulke

Column Veldhuis Advies

34

uitlaten zijn er volop, ook van Nederlands fabricaat!
Hugo Pinksterboer
redactie@mag-nl.org
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Baudoin Knaapen

Rotterdam Dirt Ride

Thyssenkrupp

IN HET NIEUWS

ThyssenKrupp wielen
Met een setje lichtere wielen trekt je motor

introduceerde carbon motorwielen waar je in

sneller op, staat hij eerder stil, stuurt hij makke-

elk opzicht je vingers bij kunt aflikken. De ge-

lijker in en volgen je banden het wegdek beter.

wichtswinst bedraagt pakweg een kilo per wiel

Dat heeft van alles te maken met een verlaagde

ten opzichte gesmede aluminium exemplaren

roterende massa en een lager onafgeveerd

- en dat zijn al vlieggewichten. Enige dingetje?

gewicht, in technischer termen.

Prijzen beginnen bij 3.500 euro. Per set, hoor.

De Duitse technologiegigant ThyssenKrupp

Dat dan weer wel.

Kort na de ALV moest MAG-secretaris Gerrit

Rotterdam Dirt Ride. De meeste deelnemerskaarten waren al heel snel verkocht, maar op www.

Even
schrikken

Wesselink zich door acceptatie van een nieuwe

rotterdamdirtride.com kun je zien of er nog plek is om mee te doen. Kijken kan in elk geval nog

Waren ze in Amsterdam toch mooi van plan

baan uit het bestuur terugtrekken. We gaan

wel, op zaterdag 14 juli, en da’s nog gratis ook. Plezier gegarandeerd met sprints over 40 meter,

om vanaf 2030 geen vervuilende auto’s meer

hem missen, maar vonden per direct een

dirt races en motorpolo. Toch uitgekeken? Dan kun je testrijden op motoren van onder meer

tot de stad toe te laten. We zagen het heel

Op zoek naar een occasion? Dan heb je er een

uitstekende vervanger. Emile Meijer was al

Husqvarna, Indian, Royal Enfield en Triumph. Mooi plan, dit!

MAG

Emile Meijer

Modderbadje
Met je eigen motor over een braakliggend grasterrein raggen? Dat kan op de tweede editie van de

optimistisch al voor ons, de droom: motorrij-

nieuwe zoekmachine bij. Het bedrijf achter

actief als vrijwilliger voor de MAG, maar wilde

den in autoloos Amsterdam… Zonder dollen:

tweedehandsauto-site Gaspedaal.nl ging eer-

meer voor de club betekenen en een directe

het kabinet en een meerderheid in de Twee-

der dit jaar van start met Gashendel.nl. Idee is

bijdrage leveren aan de idealen waar we voor

de Kamer zien niets in de plannen. Ander

om het complete aanbod van gebruikte motoren

staan. De functie die hij van Gerrit overneemt,

Het is bij onze zuiderburen niet anders dan hier:

goed nieuws is dat gemeentes vanaf volgend

– particulier en bij dealers – op één site en op

sluit perfect aan op de bestuurlijke ervaring

een groot deel van de motorongevallen vindt

jaar nog maar uit twee soorten milieuzones

Facebook aan te bieden. Daarbij kun je zoeken

die hij opdeed in de ondernemingsraad van

plaats doordat automobilisten motorrijders niet

mogen kiezen. Dat voorkomt verwarring.

op onder meer merk, bouwjaar, categorie,

het internationale bedrijf waar hij werkt. Zijn

zien of hun snelheid verkeerd inschatten. Wat

Over motorfietsen heeft daarbij niemand

model, prijs en kilometerstand. Nog niet alle

V-Strom 650 paste hij met banden, verhoogde

in België wél anders is, is dat ook overheidin-

het, zoals gebruikelijk. Wie weet is dat dit

aanbieders zijn op de site te vinden. Zo ontbre-

vering, beschermingsplaten en valbeugels aan

stanties daar werk van maken. Resultaat is de

keer een goed teken, hopen wij zachtjes. En

ken de motoren van Speurders en Marktplaats.

op zijn regelmatige trips buiten het asfalt. De

landelijke campagne ‘Kijken kijken om elke mo-

anders zitten we er natuurlijk bovenop.

Als extra service biedt Gashendel.nl goede tips

Pyreneeën zijn favoriet, maar ook in Overijsel

torrijder te zien’. Vrolijk spotje met Temptation

weet hij de nodige onverharde routes te vinden.

Island als verrassende inspiratiebron. Zien?

Welkom, Emile!

Zoek op YouTube naar ‘kijken kijken campagne’.

Voorrang anders

4

voor het kopen van gebruikte motoren.

Brussel en Hasselt, is het al anderhalf jaar

Sterker met
stekker

gedaan met voorrang van rechts. Wat als hoofd-

Je kunt van elektrische motorfietsen zeggen,

straat voelt, wordt ook echt een hoofdstraat,

denken en vinden wat je wilt – maar tegenhou-

met bijbehorende voorrangsregels en -borden.

den doe je ze allang niet meer. Wordt ook knap

De ervaringen zijn positief: het aantal ongeval-

lastig met machines die een bulderende 190

len is duidelijk gedaald, net als het aantal snel-

Nm koppel aan het asfalt slijten, zoals de Zero

heidsovertredingen. De VAB, Vlaamse evenknie

SR/F. Voeg daarbij een maximale actieradius

van de ANWB, is van mening dat voorrang van

van 320 kilometer, dezelfde stabilisatie-unit die

rechts een verouderd idee is. Veiligheidsinsti-

je bij de duurste modellen van BMW en Ducati

tuut VIAS deelt die mening niet. In Nederland

tegenkomt en een smoel waar je toch moeilijk

is het (nog) geen onderwerp van discussie: de

nee tegen kan zeggen. Met een prijskaartje van

voorkeur gaat hier uit naar minder verkeers-

21 mille voor de standaarduitvoering komt Zero

borden, en dat staat haaks op het afschaffen

zo aardig in de buurt van een benzinemachine in

van voorrang van rechts. (Bron: RijschoolPro)

Zero

In de Vlaamse gemeente Glabbeek, tussen

Carlijn Willms

IN HET NIEUWS

IN HET
NIEUWS

die prijsklasse – en je rijdt een klap goedkoper.
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IN HET NIEUWS

VAN DE VOORZITTER

V

lak na de start van een nieuwe voorzitter – ik ben nog
maar net begonnen, tenslotte – kwam het nieuws dat

bestuurssecretaris Gerrit Wesselink ons ging verlaten. De
functie liet zich niet combineren met zijn nieuwe baan. We
bedanken Gerrit vanuit ons hart voor alles wat hij als vrijwilliger en bestuurslid voor de MAG gedaan heeft. Op de
vacature voor een nieuwe secretaris werd enthousiast gereageerd. Een geweldig signaal dat veel mensen zich echt
voor onze idealen willen inzetten. De keuze is uiteindelijk
gevallen op Emile Meijer. Op bladzijde 4 lees je iets meer
over hem; een uitgebreid interview volgt later.
Emile kreeg zijn vuurdoop tijdens de jaarlijkse brainstormsessie met het bestuur, beleidsmedewerker Vera de Bruijn
en hoofdredacteur Hugo Pinksterboer. Een inspirerende
dag, waarbij alle aanwezigen hun plannen en ideeën
voor de toekomst op tafel leggen om zo de route voor de
komende tijd te kunnen bepalen. Belangrijk streven deze
keer was om hard te werken aan de bekendheid van de
MAG. Met dat doel voor ogen gaan we bijvoorbeeld meer
inzetten op social media en op bouw van een nieuwe, responsieve website. Er zijn gewoon nog veel te veel motorrij-

Band op Spanning

ders die ons niet kennen. En als ze ons kennen, weten ze

Band op
spanning
Luchtautomaten bij benzinestations geven niet

eigenlijk niet precies wat we doen. Daar is dus veel winst
Ducati

te behalen. Natuurlijk kun je daar zelf ook aan meewerken:

Dot droomprijs dikke Diavel

vraag je motorvrienden om lid te worden. Daar wordt ook
jouw positie alleen maar sterker van.
Behalve via online kanalen vergroten we onze bekendheid
ook via de motorpers. Wist je dat dat de Nederlandstalige

Een Red Dot Design Award winnen is al niet

z’n best voor een award: volgens het persbericht

motorbladen samen goed zijn voor een oplage van dik

niks, maar Ducati ontvangt voor z`n nieuwe

combineert de nieuwe Diavel de prestaties van

150.000? We praten met ze allemaal, en ze weten precies

Diavel 1260 op 8 juli ook nog de Best of Best

een maxi-naked met de ergonomie van een

wat we doen en waar we voor staan. Verder hebben we een

Award, de hoogste erkenning bij deze jaarlijkse

muscle cruiser. En zo rijdt hij ook, weten we uit

groeiend aantal contacten met andere organisaties, van de

designwedstrijd. Ook de marketingafdeling doet

ervaring.

motorhandel en overheidsinstanties tot wegenbouwers en

altijd de juiste spanning aan, ze laten je niet

fabrikanten van infrastructurele oplossingen. Die laatste

ons overleg voelen de bewoners zich beter begrepen, en

weten hoe je bandenspanning bij aanvang was,

contacten zijn vooral belangrijk als het gaat om gevaarlijke

dan willen ze ons eigenlijk helemaal niet van hun wegen

wegsituaties. Door onze contacten met die partijen zijn

verbannen. Vragen ze alleen wel of we een beetje rekening

van 50 bij je. Gevolg? Meer dan de helft van de

Toen Kees Hoekstra begin jaren ‘80 door de States

ze zich al in een vroege fase bewust van hoe ze met hun

met ze willen houden. Dus even van het gas af als je men-

automobilisten – en een groot aantal motor-

reed, ontmoette hij daar motorrijders van ABATE, een

ontwerpen ook met onze eisen en kwetsbaarheden reke-

sen of huizen passeert. Beetje eerder opschakelen. En die

rijders – rijdt met een te lage bandenspanning

met de MAG vergelijkbare club. Dat zouden we bij ons

ning kunnen houden. Zo leveren we ook op die manier een

dB-killer gewoon laten zitten. Als het lukt in de Krimpener-

rond. Verhoogde slijtage, hoger verbruik,

ook moeten hebben, wist hij meteen, want de KNMV

bijdrage aan het verlagen van het aantal GWS-meldingen

waard, hebben we een prima voorbeeld voor gemeenten

slechtere wegligging, langere remweg… De

vond hij veel te braaf. In het clubhuis van The Beam

– want onze wegen zijn nog altijd verre van veilig.

waar over drastischer maatregelen nagedacht wordt. En

stichting Band op Spanning plaatst daarom een

(Berijders van Europese en Amerikaanse Motoren)

groeiend aantal gratis te gebruiken Slimme

volgde een aanzet tot zo’n organisatie. Zelf deed hij

Een nieuwe ontwikkeling is ook dat we directe contacten

Bandenpompen. Voor auto’s weet de pomp op

niet mee, want als columnist voor BigTwin wilde hij

hebben met gemeentes waar geklaagd wordt over geluids-

basis van je kenteken wat de juiste spanning is.

gewoon alles kunnen zeggen wat hij vond – en hij

overlast door motorrijders. Zo hebben we samen met de

Voor motoren moet je die spanning nog zelf in-

vond nogal wat, ook van collega-motorrijders. Wil je

gemeente Krimpenerwaard, bewoners en de politie een be-

Gerwin Batten

voeren, maar je kunt de pompen natuurlijk wel

lezen wat? Dan kun je zijn verhalen nu teruglezen op

wustwordingscampagne voor motorrijders opgezet. Door

voorzitter@mag-nl.org

gebruiken – en als je ‘m vertelt dat je banden

kabaalmetkees.nl. En voor BigTwin schrijft hij nog

warm zijn, houdt hij daar nog rekening mee ook.

altijd!

ze zijn nogal eens stuk, of je hebt geen muntje

als ze verbodsborden toch alvast neerzetten, komen we
natuurlijk als vanouds in actie!

Locaties vind je op bandopspanning.nl
6
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WOMEN RIDERS
WORLD RELAY

‘S WERELDS GROOTSTE MOTORESTAFETTE

Initiator Hayley Bell (r) met de baton: “We want to WOW the industry…”

tie-wraps vast te zetten was,” lacht

Volg de rit

“Het is belangrijk om de industrie en de

Jennifer. Voor België en Nederland

Volgens de organisatie is wereldwijd

wereld te laten zien dat we er zijn. En

deed de in Schotland gestarte tocht al

bijna een op de vijf motorrijders een

daarbij zijn mannen natuurlijk ook wel-

meer dan tien landen aan, en uitein-

vrouw. Verwacht wordt dat er tien- en

kom om mee te rijden. Aan hokjesden-

delijk worden het er tachtig, inclusief

misschien wel twintigduizend motor-

ken doen we niet.” Wie de rit wil volgen,

Iran, Australië, Zuid-Afrika en de VS.

rijdsters aan de estafette deelnemen.

zoekt op ‘WRWR’ en ‘Track the relay’. ■

SHOEI GIVE-AWAY

Riemer Harkema wint Neotec II

“De sfeer was fantastisch, iedereen was blij…”

Elke rijinstructeur kan je vertellen dat er steeds meer
vrouwen gaan motorrijden. Toch lijkt de motorindustrie dat
nog niet helemaal op te pakken. Tijd voor actie, vond Hayley
Bell – en dat pakte groter uit dan ze had durven dromen.

H

et moest een internationale esta-

Sorry, het worden er vijftig. Eh, kan het

fettetocht worden, dacht Bell, en

ook voor tachtig?”

Natuurlijk was er volop belangstelling de Shoei Neotec II systeemhelm die we van Shoei’s Paul
Welp onder leden mochten verloten. Uit de honderden inschrijvingen kwam Riemer Harkema als
winnaar tevoorschijn.

Uiteindelijk reden er 110 deelnemers

Begin mei ontving Riemer de helm bij

haar te helpen om de Women Riders

mee van Sas van Gent – waar ze de

Arie Molenaar Motors in IJsselstein,

World Relay tot een succes te maken.

estafettestok uit België overnamen

waar Paul Welp hem meteen aan een

Voor Nederland werd dat Jennifer

– naar Utrecht. Van Utrecht naar de

Shoei Personal Fitting-sessie onder-

Hemmens. “Natuurlijk wilde ik mee-

overhandiging van de baton aan de

wierp. “Dat had ik bij mijn huidige

denken. De route uitstippelen, beetje

Deense groep waren het er 125. Be-

helm ook laten doen, en daarmee zit hij

promotie doen en dan met tien, twintig

leidsmedewerker Vera de Bruijn reed

echt goed pas.” Riemer, inmiddels 73,

motoren een stuk rijden? Dat is prima

mee namens de MAG.

te doen.”

Het was met twee van die vrienden dat
hij op de afgelopen MOTORbeurs de tip
kreeg om ook zo’n kaartje voor die helm
in de MAG-bus te doen. “Eigenlijk doe ik
nooit mee met dat soort acties. Ik was
dan ook heel verrast dat ik opeens gebeld werd met de mededeling dat ik die
helm gewonnen had.” Gefeliciteerd!

ze vroeg motorrijdsters wereldwijd om

begon met motorrijden toen hij tegen
de veertig was. Op zijn R1200GS is hij

Jennifer Hemmens: “Aan hokjesdenken doen we niet.”

Tie-wraps

nog altijd goed voor zo’n 7.500 hobbyki-

Maar ook hier werd het snel groter.

Aan het eind van de eerste dag werden

tisch, iedereen was blij, er waren geen

“Voor de eerste Nederlandse rit be-

alle deelnemers verwelkomd bij Moto-

ongelukken gebeurd en er waren nau-

stelde ik eerst een lunch voor twintig.

zoom Utrecht, compleet met barbecue

welijks mensen met pech. Ach, er brak

Moest ik ze even later weer bellen.

en fotosessie. “De sfeer was fantas-

wel ‘s wat af, maar niks wat niet met

8

Feestelijke afsluiting aan het eind van de eerste dag

lometers per jaar. “Ik ga vooral samen
De gelukkige winnaar (l) met Paul Welp

met vrienden met die grote brommer op
stap, richting Sauerland, bijvoorbeeld.”

MAG-A-ZINE JUNI 2019

9

RS

ACTIE

DE

BELA
N

G
MA
in

G
GIN

OR

VO

SAMEN
SAMEN
STAAN WE
WE
STAAN
STERKER
STERKER

NVERENI
GE

M OT O R RIJ

MOBILITEITSTEST 2019
MOTOR WINT WEER
Het team vlak voor vertrek naar Utrecht

Vertraging op de terugweg…

Oorbel
De MAG deed natuurlijk ook in 2019
weer mee. Vertrekpunt was de SchildersDe snelste tijd

buurt in Hilversum. ‘s Ochtends om acht
uur vertrok het team naar het Beatrixge-

We kunnen natuurlijk wel blijven roepen dat je op de motor
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 30). Heb je je lidmaatschap er in één klap uit.
Doe je mee? www.motorrijdersactiegroep.nl.
10

het snelst op je werk bent, maar bewijs het maar eens. Daar-

bouw, tegenover de Utrechtse jaarbeurs.
De motorrijder legde zijn 22 kilometer in
ruim een half uur af. Doordat vertrek- en

toe riep de FEMA de mobiliteitstest in het leven, uitgevoerd

aankomstpunt vlakbij stations lagen,

door motorrijdersbelangenverenigingen in heel Europa.

later binnen. De speed-pedelec kon de

B

kwam de treinreiziger maar vijf minuten
kortste route kiezen (16 km) en kwam zo

ij de mobiliteitstest reizen met

vorige test, in 2017 uitgevoerd in veertien

vrijwel gelijktijdig met de niet door files

mensen met verschillende vervoer-

Europese steden, was de motorrijder in

gehinderde automobilist aan, na een

smiddelen van een dorp of een kleinere

twaalf gevallen het snelst ter plaatse.

kleine drie kwartier. De fietser deed er

stad naar een kantoorpand in het hart

De brommer kwam meestal als tweede

een uur over. Gelukkig drong die oorbel

van een grote stad: een route die foren-

aan. Het openbaar vervoer kwam in alle

zich pas na aankomst in zijn voorband…

zen vaak dagelijks afleggen. Tijdens de

gevallen als grote verliezer uit de bus.

■
MAG-A-ZINE JUNI 2019
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“H

et is een heel bekend punt,

vroeg hij al snel. Dat wilde ik wel. Toen

voor mij. Als je bij Blaricum in

Vera me liet weten dat jullie op zoek

oostelijke richting de A1 oprijdt, zit er

waren naar een coördinator Gevaarlijke

in die S-bocht een detectielus voor een

wegsituaties, heb ik ja gezegd.”

verkeersdoseringssysteem. Daar was

GWS-coördinator

Robert
van den
Boogaard

blijkbaar iets mee aan de hand, want

Niet gek

ze hebben hem eruit gefreesd, hersteld

Een maand na het ongeval ging Robert

en opnieuw aangelegd. Bij het afwer-

uit het gips. De dag daarna stapte hij

ken waren ze nogal gul met bitumen:

weer op zijn gerepareerde Tiger. “Die

er lag een strook van een centimeter of

was toevallig net klaar.” Vroeg je vrouw

twaalf breed, en nog verdikt ook.”

niet of je gek was? “Nee; ze had niet

Dat wordt opletten als het straks gaat

het idee dat dat veel zin zou hebben.

regenen, wist Robert in die warme,

Voor mij was het belangrijk dat ik niet

droge zomer van 2018. Het bleef bij een

was aangereden. Ik had dus niemand

goed voornemen. “Op 12 september

om bang voor te zijn. Ja, alleen RWS,

had het wat gemiezerd – en net toen

maar als je daar bang voor wordt, kun

ik aan die reparatie dacht zat ik er al

je de weg niet meer op,” lacht Robert.

bovenop. Mijn voorwiel schoof weg en

Hij merkt nog wel dat hij bij regen

kreeg meteen daarna weer grip, dus

minder vlot zijn bochten pakt. “Na zo’n

ik ging er met een klassieke highsider

ongeval associeer je een nat wegdek

vanaf, over mijn motorfiets heen.”

met gevaar, en dan treedt er blijkbaar
een primitief beveiligingssysteem in

Nummer vijf

werking. Dat heeft dus even tijd nodig.”

Robert brak vijf ribben en een voetwortelbeentje, en zijn Tiger 800 liep voor

Vrijwilligers

zesduizend euro schade op. “Vanuit

Onze nieuwe GWS-coördinator neemt

het ziekenhuis heb ik de situatie en

zijn werk uiterst serieus. “Meldingen

“Bovendien begonnen de files me tegen te staan…”

het ongeval gemeld bij de MAG. Vera de
Bruijn, die de GWS-meldingen er toen
nog bij deed, liet me al snel weten dat
ik de vijfde was die daar onderuitging.”
Vera benaderde direct Rijkswaterstaat
– maar er gebeurde niets. Naar later
bleek was hun melding bij de verkeerde aannemer terechtgekomen. Bij RWS
drong dat niet door. De situatie bleef
dus even gevaarlijk. “Maar het zou wel

Als er iemand weet hoe gevaarlijk
gevaarlijke wegsituaties kunnen zijn,
is het Robert van den Boogaard. En
als er iemand is die GWS-meldingen
even voortvarend als serieus aanpakt, dan is dat natuurlijk diezelfde
man. Omdat hij uit ervaring weet
wat er mis kan gaan.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

blijven regenen, wist ik. En omdat je
niet wil dat je motorrijders daar straks
met bosjes op moet rapen, heb ik op
advies van een paar vrienden De Telegraaf gebeld. Actie!”

Effect bereikt
Het krantenartikel had het beoogde
effect: in de nacht na publicatie van
het stuk werd er al een noodreparatie uitgevoerd. Om motorrijders in de
buurt te waarschuwen, seinde Robert

Goed verhaal

ook de regionale krant in. “Tegen een

Dat Robert motor zou gaan rijden wist hij al van af z’n brommertijd, maar het duurde wel

plan van SBS om er in Hart van Neder-

even. “Als ik het nu niet doe, dacht ik eind 2008, hoeft ‘t niet meer. Bovendien begonnen de

land aandacht aan te besteden heb ik

files me tegen te staan.” Lessen deed hij bij Motorrijschool Ferdinand in Huizen. “Hij had

nee gezegd. Daar zou ik niet sneller van

volgens het CBR een hoog slagingspercentage, een goed verhaal op zijn site en vriendelijke

herstellen en de weg was inmiddels

tarieven. Bovendien volgt hij zijn leerlingen altijd op de motor en nooit met de auto. Dat

hersteld. Dan wilde ik mijn verhaal lie-

deed het ‘m, voor mij.” Na een gebruikte Suzuki V-Strom volgde een Tiger 800 XRX: “Die

ver aan de MAG ophangen. Ik heb een

vond ik in de bladen al mooi, toen hij net uitkwam.” Die eerste Tiger is inmiddels vervangen

paar keer contact gehad met Michiel

door een exemplaar uit 2016. Robert, projectmanager bij een internationaal telecombe-

Buitenwerf, die toen nog voorzitter was.

drijf, is goed voor een gezonde tien- tot vijftienduizend kilometer per jaar.

Of ik niet wat voor de MAG wilde doen,
12

MAG-A-ZINE JUNI 2019

13

der eventueel om extra informatie. Ook

vrijwilliger Roy Ruesen, vanuit zijn

check ik de locatie via Street View. Hoe

vrachtwagen.

beter ik wegbeheerders kan informeren, hoe groter de kans op snelle actie

Puntig schrijven

van hun kant.” Als melders de locatie

Als het om slecht asfalt gaat, kijkt Ro-

niet precies kunnen aangeven en ook

bert online of er op de betreffende weg

niet in de buurt wonen, schakelt Robert

toevallig niet al onderhoud gepland is.

een vrijwilliger van de MAG-verkeers-

“Dat gaat een wegbeheerder niet ver-

groep in. “Daar hebben we er onge-

vroegen omdat wij dat vragen, dus in

“Je wilt niet dat
je motorrijders
daar straks met
bosjes op moet
rapen.”

zulke gevallen laat ik de melder weten

at vind je leuker? Autorijden of
motorrijden?’’ Die vraag wordt
me meer dan eens gesteld, omdat ik over
vier- én over tweewielers schrijf en vlog.
En elke keer breekt het angstzweet me
dan uit. Ik heb geen idee, denk ik.

wat de plannen zijn – behalve als er
direct gevaar dreigt, natuurlijk.”
Bij direct gevaar kiest hij niet voor een
melding per mail, maar belt hij met de
wegbeheerder. “Tot nu toe is dat nog
maar één keer voorgekomen.” Wordt er
op meldingen afhoudend gereageerd,
dan ontvangen wegbeheerders een
puntig schrijven waarin nogmaals op

Ik was nog maar twee jaar oud toen vader
me al meenam naar de AutoRAI. Sindsdien
ben ik echt gek op auto’s. Voor menigeen
is een auto een vervoermiddel om van A
naar B te komen, voor mij betekent het veel
meer. Ik geniet net zo van een trip naar de
Nürburgring als van een rondje door een
showroom slenteren. En alles wat erover te
lezen valt, neem ik als een spons in me op.

actie aangedrongen wordt. “Soms valt
een wegbeheerder ook na aanhouden-

veer 25 van, en ze wonen zo’n beetje

de mails niet in beweging te krijgen.

verspreid door het land. Van hen krijg

Dan hebben we het ermee te doen. Heel

komen hier binnen via de site of via

ik dan aanvullende informatie en soms

makkelijk komen ze nooit van me af, in

Vera, die ze vanaf Facebook oppikt.

ook foto’s of videobeelden.” De beel-

elk geval – en natuurlijk hebben ze onze

Ik leg ze vast in een database die ik

den van de verzakkingen op de A15,

leden dan al op het potentiële gevaar

daarvoor gemaakt heb, kijk of ik het

op bladzijde 32 in dit nummer, werden

gewezen: een gewaarschuwde motorrij-

probleem helder heb en vraag de mel-

bijvoorbeeld gemaakt door verkeers-

der telt ook voor twee, toch?” ■

“Ik had dus niemand om bang voor te zijn.”

‘’W

MAG GIVE-AWAY

Progressieve vorkveren cadeau!
Veilig rijden valt of staat met goede vering. En hoe goed nieuwe motoren
ook zijn, aan de vering valt eigenlijk altijd wel wat te verbeteren. Dat doe
je bijvoorbeeld met een set progressieve veren voor in je voorvork.
De progressiviteit van die veren betekent dat je voorvork beter reageert op oneffenheden, dat je comfortabeler rijdt, dat de motor minder duikt bij het remmen en
– alles bij elkaar – dat je voorwiel de weg beter volgt en je dus veiliger rijdt.

Custom vering
Van veringspecialist HK Suspension mogen we een set progressieve vorkveren onder onze leden verloten. Keuze van de veren en de bijbehorende olie worden afgestemd op de motor, de rijstijl en het gewicht van de winnaar en eventuele passagier.
Montage moet je zelf (laten) verzorgen. Daarna ben je op afspraak van harte welkom
om bij HK Suspension je complete vering te laten checken en afstellen.

Ongeveer een jaar nadat ik mijn autorijbewijs haalde, deed ik een grote stap: ik ging
motorrijles nemen. Weet jij nog hoe die
eerste keer op een motor voelde? Ik was
direct verslaafd.
Motorrijden geeft me vrijheid, motorrijden
geeft me nog meer het gevoel dat ik leef.
Het één zijn met de weg, alleen zijn met je
gedachten, en niemand die je kan storen.
Een rondje rijden op een warme zomeravond en een ijsje scoren op de boulevard.
Het geluid van mijn matzwarte Italiaanse
schone onderweg door Rotterdam, of haar
laten brullen tijdens een lange rit over
mooie wegen. Zwaaien naar andere motorrijders. De geur van mijn leren motorpak.
Ik hou er van. En eerlijk: ik zou niet zonder
kunnen.

Als ik even mijn gedachten moet verzetten
of een adrenalinekick nodig heb, dan stap
ik op mijn motor. Nee, dat betekent niet
dat ik te pas en te onpas overal het gas
opentrek en me op N-wegen als een soort
Rossi gedraag. Het betekent vooral dat ik
op de motor altijd vlinders voel, en ik denk
zomaar dat dat voor de meeste motorrijders geldt – hoe ze dat dan ook ervaren.

raken – maar als ik dit zo zit op te schrijven, realiseer ik me dat ik vooral aan mijn
motor zit te denken. En dan denk ik dat ik
die vraag eigenlijk wel beantwoord heb.
Eens even kijken of mijn Ducati zin heeft in
een rondje…

We zijn als motorrijders met elkaar
verbonden. Even een gesprekje bij het
tankstation, ook als je elkaar niet kent.
Naar elkaar knikken op een terras. Weten
hoe belangrijk het is dat wegbeheerders en
politiek rekening met ons houden. Praten
en denken over hoe motorrijden er in de
toekomst uitziet, over hoe we het leuk kunnen houden en veiliger kunnen maken.
Dat neemt natuurlijk niet weg
dat ik de autowereld ook
heel leuk vind en dat ik
op vier wielen graag
een circuit pak om
mijn snelle ei kwijt te

Life on
two

Doe mee
Deal? Meld je uiterlijk op 16 augustus 2019 aan via facebook.com/motorrijdersactiegroep of met een mailtje naar info@mag-nl.org. Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer, je telefoonnummer en de tekst “HP Suspension”. Ook kersverse
leden mogen deelnemen – dus nodig je motorvrienden uit om zich bij ons aan te
sluiten (zie bladzijde 33)!
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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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“E

r gebeuren heel wat ongelukken
door motorrijders die teveel op

hun GPS focussen. Geloof me: je kunt
echt veel beter omrijden dan op het laatste moment rechtsaf slaan omdat je GPS
je dat vertelt. Dat komt niet altijd goed
uit, weet ik. Ik heb wel ‘s 50 kilometer
terug moeten rijden omdat ik met 240
per uur een afslag op de Autobahn miste,
maar dat was toch een betere keuze dan
proberen die afrit nog te pakken.”

GPS als hindernis
Het belangrijkste gevaar van de GPS zit
‘m echter niet in die wegwijsfunctie.
Waar het Tinie vooral om gaat is dat veel

Tinie Klerx

GPS
als valkuil
De grote valkuil. Zo omschrijft Tinie Klerx het gebruik van
GPS op motorfietsen. Opvallende uitspraak. Zeker als je
weet dat Tinie zijn boterham verdient met het maken van
GPS-houders. Voor motorfietsen, dus.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Het steuntje op de streetfighter waar het allemaal mee begon

motorrijders hun GPS gebruiken om te
bepalen hoe snel ze een bocht kunnen

bleem is dat die weg eerst omhoog gaat

pakken. Denk de Eifel, de Dolomieten, de

en vlak voor die haarspeld opeens daalt.

Alpen, de Ardennen. “Als je rijdt, moet je

Pak je die bocht op je GPS, dan rem je

één zijn met je motor en de omgeving.

nooit op tijd om die haarspeld te kunnen

Je moet in het moment zijn, zoals dat

pakken. Ik heb er genoeg brokstukken

heet. Als je op je GPS gaat kijken om de

zien liggen, al die keren dat ik daar reed.”

volgende bocht in te schatten, doorbreek
je dat moment -– en dan wordt die GPS

Plannen

een hindernis.”

Snelle tourritten dus liever zonder doen?
“Nee, dat hoeft niet. Zolang je het gebruik

Als een speer

van je GPS maar plant, net zoals je dat

Veel motorrijders gebruiken hun scherm

met je spiegels of je snelheidsmeter

vooral bij bochten waarvan ze het ver-

doet. Kies het goede moment om hem te

loop niet kunnen zien. “Op een toertocht

raadplegen. Dan maakt het ook minder

zat ik achter iemand die alle bochten

uit of hij direct in je zichtlijn zit, of ergens

waar je van begin tot eind doorheen kon

anders. Zeker op sportieve fietsen moet

kijken met een slakkengangetje nam.

je voor spiegels en meters toch ook met

Dat schoot niet op. Maar zodra er een

je blik van de weg af. Zit je GPS wel in je

blinde bocht kwam, ging hij er als een

zichtlijn, dan wordt het verleidelijk om

werk van gaan maken. Bijna iedereen

speer vandoor en bleef ik een heel eind

alle bochten van je display af te lezen, en

gebruikt zo’n universele RAM-houder

achter: ik wil namelijk altijd weten dat

niet meer van de omgeving, de bomen,

met een dubbel kogelgewricht. Dat

ik mijn motor geremd krijg als er opeens

de belijning, het asfalt, de vangrails… De

werkt prima, maar het is natuurlijk wel

een tuktuk voor me blijkt te zitten. Daar

vaardigheid om de weg te lezen, in plaats

alsof je een bouwpakketje op een Ferrari

had hij dus geen last van. Als hij op z’n

van je scherm, moet je als motorrijder

schroeft. Ik pas mijn ontwerpen aan op

GPS zag dat de weg in een flauwe, snelle

niet willen verliezen. Heb je die vaardig-

de motor waarvoor ik ze bouw.”

bocht om de berg heen liep, ging het gas

heid nog niet? Doe er dan wat aan!”

Van Nederlandse bodem

erop. Maar van bochten die hij zelf kon

16

Speciale modellen voor speciale motoren:
steun voor de BMW K1600

doorkijken was hij bang, bij gebrek aan

GPS-houders

Op BikePenR.nl zie je dat er inmiddels

ervaring…”

Een heel ander onderwerp: hoe kwam

ruim vijftig verschillende steunen zijn.

Tinie op het idee om GPS-houders te

Sommige modellen passen op tientallen

Slecht kiezen

gaan maken? “Dat was het idee hele-

motoren, maar er zijn ook speciale steu-

Een GPS toont je het verloop van de

maal niet, kan ik je vertellen,” lacht hij.

nen voor motoren als de Yamaha MT-07,

bocht, maar kan niet door zo’n berg heen

“Ik besloot jaren geleden om streetfigh-

de Ducati X-Diavel of de BMW R1200GS.

kijken. “Als er dan om de hoek opeens

ters te gaan bouwen. Op zo’n sportieve,

Met zijn achtergrond als machine- en

een tractor blijkt te rijden, heb je drie mo-

uitgeklede fiets zonder kuipwerk is het

constructiebankwerker gebruikt Tinie

gelijkheden: je knalt achterop die tractor,

knap lastig om een GPS te monteren,

massief aluminium als basismateriaal,

je pakt de motorkap van je tegenligger of

dus daar maakte ik helemaal in stijl een

dat glanzend, mat of zwart geanodiseerd

je gaat over de vangrail heen het dal in.

ultrastrakke houder voor. Toen ik met die

wordt. Alle concepten voor nieuwe ont-

Da’s slecht kiezen.” Bovendien geeft die

streetfighters in 2007 op de motorbeurs

werpen maakt hij met de hand; fabricage

GPS niet weer hoe de weg daalt of stijgt.

in Utrecht stond, ging alle belangstel-

van de definitieve modellen vindt plaats

“In de Eifel is zo’n blinde, snelle bocht,

ling naar die houders. Met input van

bij een Nederlandse specialist. Van begin

met aan het eind een haarspeld. Pro-

GPS-specialist WayPoint ben ik daar

tot eind van eigen bodem, dus! ■
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MEER DOEN
VOOR
MOTORRIJDERS?
De MAG zoekt een

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
Je onderhoudt contacten met de MAG-vrijwilligers, informeert nieuwe
vrijwilligers over wat ze voor de MAG kunnen betekenen en wat we
allemaal doen. Je helpt om nieuwe vrijwilligers te werven en bestaande
vrijwilligers te motiveren en betrokken te houden. De organisatie van
een vrijwilligersdag is bij jou in goede handen en je vindt het leuk om
het team met een nieuwsbrief op de hoogte te houden.
Alles bij elkaar een geweldig leuke klus voor iemand die makkelijk
communiceert, graag samenwerkt en het leuk vindt om in de motorwereld actief te zijn. En natuurlijk doe je dat allemaal met volledige
ondersteuning van het bestuur en alle betrokkenen!
Reageren of meer weten? Mail naar beleid@mag-nl.org of bel Vera de
Bruijn op 06 38 41 48 81.

Vrijwilliger worden bij de MAG?
Zie ‘Over de MAG’ op www.motorrijdersactiegroep.nl
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met batten in de bocht

Gerwin Batten

In de afgelopen nummers had ik het op deze pagina over allerlei aspecten van het bochten rijden. Van je
zithouding en de ideale lijn tot tegensturen en de apex. En daarmee zijn we er nog steeds niet. Ik zei het al
eerder: over bochtentechniek kun je blijven schrijven.
In deze aflevering richt ik me op een

genligger in de verte. Je neemt hun snel-

nog wel dat er ergens iets roods oplicht,

onderwerp dat al vaker voorbijkwam:

heden en hun onderlinge afstand waar,

maar de kans is groot dat je daar te laat

kijken. Vrijwel elke beslissing die je

en op basis van die informatie besluit

op reageert. En dat is maar een van de

tijdens het motorrijden neemt, is geba-

je welke versnelling je kiest en hoeveel

redenen dat je alleen op die GPS moet

seerd op wat er in je omgeving gebeurt.

gas je geeft om veilig in te halen. Of niet,

kijken als de situatie je daar ruim de tijd

Het merendeel van die informatie komt

natuurlijk.

voor geeft, zoals Tinie Klerx elders in dit
nummer ook al stelt.

via je ogen binnen. Het verloop van een
bocht, de snelheid van je tegenligger bij

Bij dat hele proces is het belangrijk dat

een inhaalactie, rood licht, iemand met

je je bewust bent van de beperkingen

Goed motorrijden vraagt om goed

een opvallend geel hesje en een radar-

van je ogen. Waar lang niet iedereen

kijken. Ik geef mijn leerlingen vaak de

pistool in z’n hand, grind op de weg, een

altijd bij stilstaat, is dat je niet alles in

opdracht om zichzelf actief vragen te

zebrapad… Waar je gas geeft en hoeveel,

je gezichtsveld scherp kunt zien. Testje?

stellen. Wat staan er voor borden langs

waar je remt en hoe hard, waar je op-

Als je voor de tv zit, strek je je arm uit, je

de weg? Loopt er iemand richting dat ze-

eens heel beschaafd gaat rijden: je doet

steekt je duim op voor de tv en je focust

brapad? Liggen er hier putdeksels? Hoe

het allemaal omdat je ziet wat je ziet.

op je duimnagel. Dan zie je dus niet

verloopt die bocht, verderop? De vraag

meer wat er op die tv gebeurt. Nog een-

stellen is hem beantwoorden. Letter-

Feitelijk ga je daarbij nog een stapje ver-

tje? Hou dit blad voor je. Focus op het

lijk. Op het moment dat je al die zaken

der dan ‘zien’. Vaak wordt onderscheid

woord ‘batten’ in de titel. Kijk ik je aan,

bewust waarneemt, beschik je over alle

gemaakt tussen kijken, zien en waar-

op die foto? Zelfs dat kun je niet zien,

informatie die je nodig hebt om te weten

nemen. Met ergens naar kijken wordt

twee centimeter lager… Zowel die tv als

of je moet remmen of gas moet geven,

dan puur bedoeld dat je je ogen op een

mijn ogen zitten in je perifere gezichts-

en met welke versnelling je straks die

bepaalde plek richt. Of die informatie

veld. Je kijkt wel de goede kant op, maar

bocht in moet.

dan ook bij je binnenkomt, is maar de

om ze waar te nemen moet je ofwel je

vraag. Je tenslotte prima tv kijken zon-

ogen bewegen ofwel je focus verleggen.

Dit vraag-antwoordspelletje speel je
ruim voordat je echt in actie moet

der iets te zien, toch? Iets zien betekent
dat waar je naar kijkt ook daadwerke-

Onderweg gebeurt natuurlijk precies

komen en de bocht aansnijdt. Met die

lijk tot je doordringt. Waarnemen gaat

hetzelfde, met als belangrijk verschil dat

voorbereiding reduceer je de kans dat er

nog een stap verder: daarbij evalueer je

de situatie daar voortdurend verandert.

iets nog aan je aandacht ontsnapt bijna

bewust wat je gezien hebt. Op basis van

Bij 90 km/u leg je per seconde 25 meter

tot nul. Fijn bijverschijnsel is dat dat een

het resultaat van die evaluatie kun je

af. Kijk jij net die ene seconde op je GPS

aangename rust in je hoofd geeft, en

bewuste keuzes maken. Je kijkt naar de

en je voorligger trapt op de rem, dan zie

daarmee alle gelegenheid om je voor te

weg. Daar zie de auto voor je en de te-

je in je perifere gezichtsveld mogelijk

bereiden op je volgende actie.
MAG-A-ZINE APRIL 2019
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DR. JEKILL & MR. HYDE-UITLATEN

SOCIAL
SOUND
CONTROL

H

et concept vindt zijn oorsprong
halverwege de jaren negentig.

Met een hele stoet motoren met open
dragpipes onderweg naar de TT, kreeg de
latere grondlegger van de firma het idee

Geluid is een gevoelig onderwerp,
als het over motorfietsen gaat.
Essentiële motorbeleving voor de
een, een bron van ergernis voor
de ander. Hoe vaar je daarin een
goede koers? The Jekill and Hyde
Company biedt een oplossing: een
uitlaat met een klep. Minder geluid
als het moet, meer beleving waar
het mag.

dat het af en toe best een tandje minder
mocht. Zijn eerste oplossing was om
vier in plaats van twee uitlaatdempers
op zijn V-twin te monteren. Met een
klepsysteem in de bochten kon hij kiezen tussen de originele dempers en de
dragpipes. Al snel volgde een verbeterde
versie: vanbuiten leek het een enkele
pijp, vanbinnen was het een dubbel
uitlaatsysteem met een vergelijkbare
klep. Hij noemde het systeem naar The

Testopbouw voor een nieuw model.

Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, een
roman over het goed en het kwaad dat

maken is als een gerecht. We weten dat

in elk mens schuilt.

iedereen zoet lekker vindt, maar we voegen graag ook wat zuurs of een bittertje

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Niks kwaads

toe, om het spannender te maken. Als

“We maken uitlaten,” vertelt product-

je een beetje gas geeft moet een uitlaat

manager Sjoerd Ottenheim, “maar wat

ook anders klinken dan wanneer je je

we verkopen is beleving en emotie.”

motor echt opentrekt: dan moet je dat

Daarbij is van kwaad geen sprake meer.

extra randje horen, als een gitaar die

Ook met de klep open voldoen de uitla-

overstuurt”.

Sjoerd Ottenheim: “We maken uitlaten, maar we
verkopen beleving en emotie.”

ten aan alle wettelijke eisen: de software van het systeem is verbonden met

In stijl

het motormanagement en kan de klep

In ‘97 begon het bedrijf als een een-

zo reguleren. De vermogenswinst be-

manszaak. Ruim tien jaar later werkte

draagt maximaal de legale vijf procent,

er drie man. Sjoerd: “Ook toen werden

en ook emissie en geluid liggen binnen

er uitsluitend uitlaten met een klep

de gestelde grenzen. “Dat moet wel: an-

gemaakt, maar die voldeden niet aan

ders zouden we onze typegoedkeurin-

de regels. De kentering kwam toen mo-

gen direct kwijtraken. Bij het ontwerpen

torrijder Jacques van de Kerkhof zich bij

van de uitlaten gaan we dus niet voor

het bedrijf voegde. Hij zag groeimoge-

volume maar voor een klankkleur die

lijkheden, maar dan moest er wel sterk

het karakter van de motor zo goed mo-

geprofessionaliseerd worden. Dat leidde

gelijk naar voren laat komen. Met onze

in 2010 tot de eerste uitlaat met een

onder meer druk, temperaturen en de

uitlaten klinkt een Street Glide echt heel

Europese typegoedkeuring. Het resultaat

geluidsdruk bij verschillende toeren-

anders dan een Fat Boy of een V-Rod.”

van de nieuwe koers van het bedrijf laat

tallen en frequenties.” Met röntgenap-

Dat het met de geluidsniveaus wel goed

zich een paar jaar later even goed zien

paratuur wordt de uitlaat vanbinnen

zit, blijkt uit het simpele feit dat de

als tellen. The Jekill and Hyde Company

bekeken. Alle data worden ingevoerd in

uitlaten het uitstekend doen in landen

huist in twee moderne, geheel in stijl

een eigen simulatiesysteem, dat vervol-

waar aanzienlijk strenger gehandhaafd

ontworpen en aangeklede panden in het

gens informatie geeft over de geometrie

wordt dan hier.

Limburgse Belfeld. Er werken rond de

van de nieuw te bouwen uitlaat.

De assemblage is een helder georganiseerd proces.

45 mensen, naast 35 in het buitenland,

Extra randje

en de uitlaten worden verkocht in 45

Social Sound Control

Toch kent iedereen die de glanzende Dr.

landen.

“Maar dan zijn we er nog niet, natuur-

Jekill & Mr. Hyde-demotruck wel eens

lijk,” lacht Sjoerd. “Onze uitlaten bieden

tegenkwam de op z’n minst indrukwek-

Röntgen

drie performance-modi, die we alle

kende sound van de dempers. “Maar dat

Zo’n resultaat bereik je niet met zomaar

drie op die specifieke motor moeten

geluid is dus afgestemd op wat motorrij-

een uitlaat met een draaibaar klepje

afstemmen.” Bij het starten staat het

ders mooi vinden en door anderen niet

erin. Als er een nieuwe model op de

systeem altijd in de burenvriendelijke

snel als storend ervaren wordt”, meldt

markt komt waar een uitlaat voor ont-

Dr. Jekill-stand. De uitlaat is dan vaak

Sjoerd. Concept engineer Luka Meijers

worpen moet worden, wordt die motor

zelfs stiller dan het origineel. In de

vult hem aan: “Het zijn subtiele grenzen

in huis gehaald. Luka: “Zo kunnen we

Dynamic-modus staat de klep half open.

waar we mee spelen. Ik zie het als een

het dempingsgedrag van de originele

Het geluid komt dicht bij dat van de

soort fijnproeven. Elke uitlaat die we

uitlaat uitgebreid analyseren. We meten

originele uitlaat, maar klinkt meer uit-

De (hier gesloten) klep zit ongeveer halverwege de demper.
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In Belfeld wordt je uitlaat op bestelling
geassembleerd, in een helder georgani-
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keuzes uit verschillende body’s en finishes.
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eigen uitlaat configureren, met onder meer

BELA
N

Op de site van Dr. Jekill & Mr. Hyde kun je je

G
GIN

Uitlaat op maat

NVERENI
GE

M OT O R RIJ

seerd proces en met de nodige tussentijdse
checks. Het grootste deel van de componenten wordt in de directe omgeving
Katalysatoren voor Euro 3, 4 en 5.

Prototypes worden in eigen huis gemaakt.

vervaardigd, van pijpen, bochten en kleppen
tot elektromotoren en dempwol. Behalve

onder meer door het wegfilteren van

voor Harleys zijn de uitlaten er inmiddels

hoge frequenties. Social Sound Control,

voor Indian en bepaalde modellen van KTM

zo heet het concept.

en BMW. Het Duitse merk biedt de uitlaten
zelfs aan als aftermarketproduct.

Emissie
Veel motorrijders vervangen hun uit-

Kleppen voor (r) BMW- en (l) Harley-uitlaten.

laten bij voorkeur door kleinere exem-

Sjoerd, die al even enthousiast vertelt

plaren. Dat biedt een dubbele uitdaging.

over de mogelijkheid om straks de emis-

Niet alleen dempt een kleinere uitlaat

sie van een motor rijdend te kunnen tes-

van zichzelf minder dan een grote,

ten. “Dat is een samenwerkingsproject

maar als uitlaatbouwer moet je ook nog

met het Engelse Cambustion. Ook zitten

gesproken. Standje drie is de Mr. Hyde

ergens een katalysator kwijt. Probleem?

we om de tafel met de CARB, de Cali-

mode. Naast maximale vermogenswinst

Met elke nieuwe emissienorm worden

fornische clean air agency. In die staat

biedt die het zware geluid waar veel

de katalysatoren weer fors groter, zoals

geven ze niks om wat extra decibellen,

motorrijders erg blij van worden en dat

de foto linksboven laat zien.“Toch zijn

maar als het om emissie gaat zijn ze

de omgeving als minder storend ervaart,

we praktisch klaar voor Euro 5,” meldt

superstreng.” ■
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Met korting door de bocht

in

ACTIE

TO R RIJ D

De algemene ledenvergadering in maart sloten we
af met een bochtentraining van 2 The Experienceinstructeur Elles Dijkhuizen. Een groot succes.
Zo groot, dat we deze training nu met korting aan alle
onze leden aanbieden.

Er zijn steeds meer motorrijders. En dus steeds meer evenementen.
Motorrijden is hot. Beurzen, open dagen, demoritten, clubraces,
tourritten, motorfeesten en nog veel meer.

De focus van de bochtentraining ligt op bochten inkijken, instu-

– en er is altijd iets te leren. Bij de inschrijving wordt je gevraagd

ren, zithouding en remtechniek. Doel is om je vertrouwen in jezelf

om aan te geven hoeveel ervaring je hebt. Gaat jouw groep je toch

en je motor te vergroten, je relaxter te laten rijden en je met een

te snel of te langzaam? Dan sluit je je aan bij een groep die beter

metersbrede glimlach terug naar huis te laten rijden. Bij de trai-

bij jouw tempo past. Snelheid is nooit het doel. Rijplezier wel.

ning rijd je in groepjes van drie achter een instructeur aan. Op een
dagdeel doe je zes sessies van elk tien minuten. Dat klinkt korter

Inschrijven

dan het is: neem van ons aan dat je de pauzes tussendoor hard

Een bochtentraining kost normaal € 85,- MAG-leden krijgen

nodig hebt.

€ 15,- korting. Inschrijven doe je direct op www.2theexperience.nl.
Daar geef je ook je lidmaatschapsnummer op. De bochtentraining

Je eigen tempo

wordt gegeven op het Midland Circuit in Lelystad. Voor MAG-

Na elke sessie geeft je instructeur je feedback over hoe je rijdt

leden is er ruimte gereserveerd op za 13-07, za 20-07, za 17-08,

en wat er beter kan. De instructeurs passen het tempo van hun

zo 08-09, za 28-09 en za 12-10, steeds van 13:00 tot 17:00.

groepjes aan op het niveau van de deelnemers. Je kunt dus altijd

Belangrijk: voor deze aanbieding moet je je maximaal drie weken

meedoen, ook als je net je rijbewijs hebt of als je al twintig jaar rijd

vantevoren aanmelden. Zien we je daar? Leuk!
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De MAG wil groeien.
Help je mee? We zoeken

De MAG wil er graag bij zijn. Hoe vaker, hoe beter. Praten met motorrijders. Over hun motoren, over de lol van het rijden. En over de MAG.
Omdat we met meer mensen meer kunnen bereiken. Meer vrijheid.
Meer veiligheid. Lagere kosten.
Doe je mee? Al is het maar één dag per jaar. Leuk team, leuke sfeer.
En altijd leuk om op zo’n manier in de motorwereld actief te zijn.
We horen graag van je!
Reageren of meer weten? Mail naar beleid@mag-nl.org of bel
Vera de Bruijn op 06 38 41 48 81.
Vrijwilliger worden bij de MAG?
Zie ‘Over de MAG’ op www.motorrijdersactiegroep.nl
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hebt afgesloten. Een WA Beperkt casco

zondere hulp, zoals het inhuren van

dekt alleen motorschade door bijvoor-

hulp voor zaken die je niet meer zelf

beeld brand of diefstal. Een WA-verze-

kunt doen, van tuinieren tot schilder-

kering zonder meer dekt alleen schade

werk aan je huis

aan derden.

- Aanpassingen aan de woning in verband met invaliditeit

Ongevallen Opzittendenverzekering:
De Ongevallen Opzittendenverzekering

Het grote verschil

dekt zowel de bestuurder als eventuele

Het verschil tussen de twee soorten

passagiers. De verzekering geeft een

opzittendenverzekeringen is dus groter

uitkering bij overlijden of blijvende

dan de namen doen vermoeden.

invaliditeit tot het verzekerde maximum

- De Ongevallen Opzittendenverzeke-

op de polis.

ring keert een afgesproken bedrag

Vergoed wordt:

blijvende invaliditeit) zich voor doet.

- Bij overlijden: bijvoorbeeld 5.000 euro.

Dit bedrag hoeft dus helemaal niet

- Bij blijvende invaliditeit: bijvoorbeeld

overeen te komen met de werkelij-

uit als het evenement (overlijden of

10.000 euro of een percentage van
het verzekerd bedrag bij gedeeltelijke

VERZEKERD
OP WEG

blijvende invaliditeit (in dit voorbeeld
20% van 10.000 euro).

ke, eventueel hogere schade die een
slachtoffer lijdt.
- Bij de Schade Opzittendenverzekering
wordt de vergoeding gebaseerd op
de werkelijk geleden schade, tot het

Zelf draag je alle andere – mogelijk

maximaal verzekerde bedrag.

Volledig casco

levenslange – kosten die niet door
bijvoorbeeld een zorg- of arbeidsonge-

En wat kost dat?

Bij een WA met Volledig casco (allrisk)

Belangrijke tip: deze verzekeringen zijn

beschikbaar, ongeacht de uitkomst van

Tips

zowel afzonderlijk als gecombineerd af

onderhandelingen tussen verzekeraars

te sluiten.

en de duur van juridische procedures.

Een Algemene Gezinsongevallenverze-

Bij MAG Verzekeringen kost de Ongeval-

kering dekt allerlei soorten ongevallen.

len Opzittendenverzekering ongeveer

Opzittendenverzekeringen

Motorongevallen kunnen daarop zijn

2 euro per maand. Voor de Schade Op-

Veroorzaak jij het ongeval, dan wordt

uitgesloten; soms is die uitsluiting

zittendenverzekering betaal je ongeveer

bij WA of WA Beperkt casco alleen

leeftijdsafhankelijk. Ook zijn er Gezinson-

5,50 euro per maand.

de schade die je aan de tegenpartij

Nico Perk

schiktheidsverzekering worden gedekt.

Stilstaan bij de kans op een motorongeluk is niemands favoriete
bezigheid. Toch is het goed om je eens af te vragen of jij, je
motor en je passagier wel goed verzekerd zijn.
Harold de Bock

Myriam Rybier en Bert van de Vlag gingen goed verzekerd op reis – en gelukkig maar: zie Mag-a-zine 158.

is jouw schadevergoeding wél meteen

gevallenverzekeringen waarbij tijdelijke

toebrengt vergoed. De schade aan je

arbeidsongeschiktheid en aanvullende

eigen vervoer wordt – net als bij een

medische kosten kunnen worden mee-

TWEEZIJDIG MOTORONGEVAL

eenzijdig ongeval – niet gedekt. De

verzekerd.

Wordt je motorongeval door iemand

Ongevallen Opzittendenverzekering

Aanvullend kun je een verzekering

anders veroorzaakt, dan kan er een

en de Schade Opzittendenverzekering

op te roepen: welke kosten worden bij

afsluiten voor de opzittenden: de

lange tijd overheen gaan voordat jouw

keren altijd uit. Ook als jij de oorzaak

een motorongeval gedekt door welke

bestuurder en een eventuele passa-

Schade Opzittendenverzekering:

verzekeraar en die van je tegenpartij het

van het ongeval bent of als de zaak nog

soort motorverzekering? In onderstaand

gier. De opzittendenverzekering dekt

Ook de Schade Opzittendenverzekering

eens zijn over de schuldvraag en over

niet uitonderhandeld is.

verhaal vatten we samen wat de volgende

schade die de rijder en de passagier

dekt zowel de bestuurder als eventuele

het niveau van de kostenvergoeding.

drie verzekeringen voor je betekenen.

lijden als gevolg van een eenzijdig of

passagiers. Deze verzekering vergoedt

Het kan zelfs zijn dat er een jarenlan-

Met dank aan Everhard Hulsman

- Motorverzekering (WA, WA Beperkt en

tweezijdig motorongeluk. Er zijn twee

kosten die niet door andere verzeke-

ge tijdrovende rechtszaak over wordt

en Bert Sluijer van Veldhuis Advies,

soorten opzittendenverzekering, die

ringen zijn gedekt, met een verzekerd

gevoerd.

uitvoerder van MAG’s motorverzeke-

- Ongevallen Opzittendenverzekering

heel verschillend werken: de Ongevallen

maximum van gewoonlijk 1 miljoen

- Schade Opzittendenverzekering

Opzittendenverzekering en de Schade

euro.

et artikel Verzekerde zekerheid in

H

Opzittendenverzekeringen

Mag-a-zine 158 bleek een vraag

WA Volledig casco)

Opzittendenverzekering.
Wettelijk is het verplicht om je motor ten-

EENZIJDIG MOTORONGEVAL

minder werken en minder in en rond

minste WA-verzekerd te hebben; daarmee

Stel: je haalt een bocht niet en belandt

het huis doen.

worden de kosten gedekt van de schade

in de berm tegen de vangrail.

Wat is bij zo’n eenzijdig motorongeluk

die jij met je motor aan een ander toe-

- Je zeven jaar oude motor is behoorlijk

gedekt door welke motorverzekering?

brengt. De WA-verzekering dekt in deze je
wettelijke aansprakelijkheid. De varianten
WA Beperkt casco en WA Volledig casco

schade.

casco verzekering hebt, kan het dus

Disclaimer

- Kosten die niet vergoed worden door

lang duren voor je je schade aan je

Dit artikel is bedoeld als oriëntatie. Er

vervoermiddel en toebehoren vergoed

kunnen op geen enkele wijze rechten aan

krijgt. Voor die kosten draai je dus

worden ontleend. Ieders risicosituatie is

intussen zelf op. Het afsluiten van

uniek. Raadpleeg daarom altijd een ver-

een rechtsbijstandsverzekering die je

zekeringsadviseur voor de voor jou meest

hierin kan bijstaan, is dus zeker het

geschikte verzekeringen. Voor meer

overwegen waard. De rechtsbijstands-

informatie: Veldhuis Advies, mag-verze-

verzekeraar kan dan de verhaalsactie

keringen.nl, telefoon 0578 – 699 760.

de zorgverzekering
- Het eigen risico van de zorgverzekering

Schadeverzekering eigen motorfiets

voorzieningen of verzekeringen

Bij zo’n ongeluk wordt de schade aan je

- Inkomstenderving door minder of

(allrisk) bieden ook dekkingsvormen voor

- Je raakt gewond en wordt 20% invalide.

motor en toebehoren alleen vergoed als

schade aan je eigen motor.

- Je bent daardoor minder mobiel, je kan

je een WA Volledig casco-verzekering

24

Vergoed worden bijvoorbeeld:

- Kosten die niet vallen onder de sociale

beschadigd.
- Ook kleding en helm hebben de nodige

Als je alleen een WA of WA Beperkt

Harold de Bock

Motorverzekering

ringen. ■

Rechtsbijstand

helemaal niet meer kunnen werken
- Kosten voor elders niet gedekte bij-

gaan voeren.
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BETER
LEREN
RIJDEN?

Totaalleverancier voor
badges,merchandise & T-shirts

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

DAT DOE JE BIJ
VERKEERSTRAINING
NEDERLAND.

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

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 ben je een heel jaar lid en krijg je
deze waardebon van 50 euro cadeau. Prima
deal, toch?**

WWW.VERKEERSTRAINING.NL

10%

KORTING
EN*
D
VOOR MAG LE

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!!!
Beide aanbiedingen gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Trainingen in Almere en op
locatie. * Geldt alleen voor individuele leden. Vermeld bij aanmelding 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.
26

6 dagen per week geopend, donderdag koopavond
HERTOGSTRAAT 74, NIJMEGEN CENTRUM 024-3229575
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Anco Kuperus, een van de
drie leden van het MAG-jongerenteam, maakte vorig jaar
de overstap van zijn A2 naar
het A-rijbewijs. We spraken
hem over de route en de
motor die hij koos, en over
zijn rol in het Jongerenteam.
Tekst: Katinka Brandenburg
Foto’s: Hugo Pinksterboer

“Ook geknepen haalde ik de 200 al.”

A

CODE 80
Anco moest twee keer afrijden. Eén keer
voor zijn A2-rijbewijs, waarmee je op motoren tot maximaal 35 kW (ruim 47 PK)
mag rijden, en later nog een keer voor
zijn A. Met de huidige regeling kun je al
op je 21e voor je A afrijden, op een motor
met vol vermogen. Je krijgt dan een code
80-vermelding op je rijbewijs, waarmee
je maximaal op een A2 motor mag rijden.
Na twee jaar of als je 24 wordt vervalt
die beperking en mag je op elke motor
stappen. Voor het complete, helaas
nauwelijks leesbare verhaal google je op
cbr code 80.
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VAN
A2
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BETER
ANCO
KUPERUS

nco valt met de deur in huis: “Het

Hij trekt wel iets sneller op, maar heel

gesproken en ze over de MAG verteld. Ik

halen van een A1-rijbewijs vind ik

veel harder loopt hij niet: ook geknepen

heb ze ook uitgelegd dat veel van wat we

eigenlijk onzinnig. Je mag dan een tijdje

haalde ik de 200 al. Het verschil in power

doen zich achter de schermen afspeelt.

op een veredelde, opgevoerde brommer

merkte ik pas echt toen ik op de Suzuki

Als wij erin slagen om het verplicht

rondrijden. Dat schiet naar mijn idee

V-Strom 1000 van mijn moeder stapte.

dragen van goedgekeurde motorkleding

niet op. Ik heb dus geduld geoefend en

Dat scheelde behoorlijk.”

tegen te houden, merkt niemand dat.

gewacht tot ik 21 was en mijn A2 kon

Die vrijheid om je eigen motorkleding

gaan halen.” Omdat Anco door zijn

Beter op de weg

te kunnen kiezen, zonder van boven

leeftijd nog onder de oude regeling viel,

“Als ik nu terugkijk zou ik waarschijnlijk

opgelegde verplichting, spreekt jongeren

moest hij nog een tweede keer afrijden

met een andere motor zijn begonnen. Ik

meer aan dan de onderplanken op de

om zijn A te halen en op een motor met

zou dan nog steeds de A1-fase hebben

geleiderails, merkte ik. Ik probeer men-

vol vermogen te mogen rijden. Het exa-

overgeslagen en voor mijn jaren met

sen er ook van te overtuigen dat er aan

men viel mee. “Ik haalde het in één keer.

code 80 zoiets als een supermotard

het lidmaatschap van de MAG een wel

Voor het examen heb ik nog een uurtje

gekocht hebben: dat gaat lekkerder een

heel klein prijskaartje hangt, als je ziet

door de zijstraatjes van Leeuwarden

bocht in en hij heeft meer vermogen

wat we allemaal doen.”

gereden, om te oefenen. Theorie hoefde

onderin. Wel ben ik nog altijd blij dat ik

ik niet opnieuw te doen en ook extra

eerst mijn autorijbewijs heb gehaald.

Code 80

lessen waren niet nodig.”

Daarmee beschikte ik al over de nodige

“Wat ik ook weer merkte is dat veel

ervaring in het verkeer, wat het makke-

jongeren zich laten afschrikken door

Verschil in power

lijker maakte om mijn motorrijbewijs te

het feit dat je pas op je 24e je A kunt

“Toen ik mijn A2 haalde, was de keuze

halen. Tegelijkertijd weet ik dat ik een

halen. Maar met die code 80 kun je

uit motoren met beperkt vermogen

betere verkeersdeelnemer ben gewor-

dus al wel op je 21e voor je A afrijden

nog niet echt groot. Je had nieuwe en

den sinds ik mijn motorrijbewijs heb. Ik

en hoef je nog maar één keer examen

vooral dure A2-motoren en daarnaast

hou meer rekening met motoren in het

te doen. Nog drie jaar langer wachten

dus zwaardere motoren die je kon laten

verkeer, ik denk beter na over mijn plaats

zou ik dus nooit doen. Er kan in de

terugtunen. Daar heb ik uiteindelijk

op de weg en ik gebruik mijn spiegels

tussentijd zo veel gebeuren. Er komt

voor gekozen. Mijn motor is een Suzuki

bewuster.”

een relatie, er komen kinderen of andere zaken die het voornemen om dat

GSX600F die standaard 80 pk heeft en
gemakkelijk kon worden aangepast.”

Klein prijskaartje

motorrijbewijs te gaan halen in de weg

Met zijn A op zak werd de Suzuki weer

Het jongerenteam is in het leven geroe-

staan. Ik heb er nu twee jaar motorrij-

teruggebracht naar zijn oorspronkelij-

pen om meer jongeren bij de MAG te be-

den op zitten en in die tijd heb ik zo’n

ke vermogen. “Die overgang was niet

trekken. “Op de Noordelijke motorbeurs

15.000 kilometer genoten. Dat neemt

zo groot dat ik er echt veel van merkte.

in Assen hebben we veel jongeren aan-

niemand me meer af!” ■
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GWSMELDINGEN

Gemeen blijft-ie wel, maar dat houdt ‘m
spannend.

Rustiek roest
In hetzelfde Mag-a-zine noemden we ook
de rustieke houten vangrails in de bocht
die de N348 maakt tussen Dieren en Doesburg. Mooi gedaan, maar helaas zonder

Voor…

Sebastiaan Met

M OT O R RIJ

de hele bocht van nieuw asfalt voorzien.

… en na de reparatie.

onderplanken. De provincie beloofde over
ons verzoek na te denken. Dat ze liever
geen metaal onder het rustieke hout wil-

Bergen nieuws van het GWS-front, en goed nieuws ook.
Er kwamen onderplanken onder houten vangrails, andere
onderplanken worden verlengd, gaten werden gedicht en
soms werd er na een enkele telefoontje al actie ondernomen. Maar er blijft nog genoeg om voor uit te kijken,
altijd weer…

den schroeven, konden we ons voorstellen.
De gekozen oplossing biedt het beste van
twee werelden, zoals de foto op bladzijde
31 laat zien: door de firma Eurorail geleverde metalen onderplanken met rustieke
roestlook. We zijn er blij mee.
Rens Brandenburg
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Kort in de bocht
Otto Lopes Cardozo ging met zijn Vespa
motorscooter onderuit op een dieselspoor op toerit 11 op de A12, richting
knooppunt Gouwe, bij Gouda. Door zijn

Bewust geoxideerde onderplanken bij Dieren.

lage snelheid liep het goed af. Wel werd
geconstateerd dat de motorrijdersvriendelijke onderplank in die bocht veel te
kort is, zoals je ziet op de foto van Rob
van der Zon op deze bladzijde. We hebben contact opgenomen met RWS en ook
dit probleem wordt opgelost.

Dat geldt voorlopig niet voor de in het
vorige magazine beschreven bocht in de
toerit van de A15 bij Pernis, richting de
Beneluxtunnel. De vangrail (met onderplank; dat dan weer wel…) begint pas een
heel eind na de bocht. RWS laat weten

O

m maar even met half goed, half

Snelle actie

dat de situatie al jaren bestaat en zegt

slecht nieuws te beginnen: het is je

Sander van Vliet reed naar zijn werk

“deze zorgvuldig te analyseren”. Analy-

vast wel ‘s opgevallen dat lichtmasten

en kwam bij een industrieterrein net

seren? Het is glashelder dat die vangrail

vaker wel dan niet in de buitenbocht

na een rotonde een breed modder- en

verlengd moet worden tot het punt waar

staan. Ook in die mooie s-slinger op de

zandspoor tegen. Eén telefoontje naar

hij wél voorkomt dat je het vijf meter

openingsfoto. Bocht naar links, lan-

Havenschap Moerdijk was voldoende:

diepe talud induikt. Blijkbaar is dat nog

taarnpalen staan rechts. Bocht naar

toen hij ‘s middags naar huis reed was

nooit gebeurd en moeten we hopen dat

rechts? Staan ze links op je te wachten.

de weg alweer schoon. Lang niet elke

dat zo blijft. Tot die tijd, zo lijkt het, zegt

Levensgevaarlijk? Ja, als je die bocht niet

wegbeheerder is er zo snel bij, als het

RWS dat het “hun aandacht heeft.”

haalt wel. Maar de kans dat je die bocht

om motorrijders gaat. Compliment!

RWS zorgt voor langere onderplanken.

A15 verzakt
Gemeenterichel opgelost

Over diezelfde snelweg kwam een aantal

deskundigen: lichtmasten staan in de

Nog meer goed nieuws: in Mag-a-zine

andere meldingen binnen: er is daar

buitenbocht omdat ze het verloop van

159 meldden we een gemene richel op

een en ander flink aan het verzakken.

de bocht zo veel duidelijker aangeven.

de gemeentegrens Assendelft-Beverwijk,

Die extra veiligheid gaat dus boven het

net op het punt waar je een niet al te

risico dat je bij te hoge snelheid of glad-

goed doorkijkbare S-bocht instuurt. Het

heid de bocht mist. Een gewaarschuwd

duurde even, maar een paar weken na

mens…

onze melding bij de wegbeheerder werd

Sander van Vliet

lijk groter, zo leerden gesprekken met

Op deze plek wil je geen zandspoor tegenkomen.

Ter hoogte van Shell Portland gebeurt
Roy Ruesen

wél haalt wordt in het donker aanzien-
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Rob van der Zon

Hugo Pinksterboer

Aandacht

dat bijvoorbeeld op de A15 Rechts (in
oostelijke richting) aan de rechterkant
bij hectometerpaal 65,2 op een recht stuk
weg. Geen direct gevaar, maar wel even

Geen direct gevaar, wel schrikken.
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liet weten de zaak te zullen inspecteren
en hield woord, maar daar bleef het
bij. De projectleider schreef: “Volgens

JA, ik sluit me aan bij de MAG!

de CROW-normen mag de maximale
afstand tussen de bovenkant asfalt en
de bovenkant putdeksel 2 centimeter
bedragen. Bij geen van de aanwezige
putten hebben wij een overschrijding
Provincie Noord-Holland

van deze norm kunnen constateren.”
Van der Marel heeft laten weten het antwoord niet in twijfel te trekken, maar de
projectleider wel uit te nodigen om eens
bij hem achterop te stappen: ‘U zult dan
ervaren dat óf die norm óf die 2cm ab-

Laat het ons weten.

Olie
Duurzaam bouwen is hot. Dat geldt
ook voor wegen. De Bosrandweg (N231,
Amstelveen) wordt over een kleine kilometer van berm tot berm uitgevoerd met
zo veel mogelijk biobased materialen. Iemand die hierover las schrok van het feit
dat er kooldaadolie gebruikt zou worden

Raymond Bohnen

als bindmiddel voor het asfalt. Olie in
asfalt? We legden het onderwerp voor
aan MAG’er en asfalttechnoloog Arjen

☐ 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 					
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
Geboortedatum

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

Prins. “Dit is niet zo eng als het klinkt,”
liet hij weten. Ook voor traditioneel
asfalt wordt olie gebruikt als bindmiddel.
Het gaat dan om aardolie, een product

Gat in de rijlijn van afslag 3 op de A65.

IBAN

MAG-lidmaatschap: € 33,- per jaar

surd zijn...”. Een reactie bleef vooralsnog
uit. Heb je ook last van die putdeksels?

“Hooguit ruikt het wat anders…”

☐

dat niet circulair en milieuvriendelijk is

MAG GIVE-AWAY S100

Wassen zonder water

schrikken. Op A15 Links, richting west,

over bitumenreparaties. Een melder liet

en bovendien steeds duurder wordt. Er

zit er een flinke verzakking in de bocht

ons weten dat hij met 120 km/u bijna

wordt dus onderzocht of dit niet vervan-

bij hectometerpaal 70,1. Die is riskanter,

onderuit ging toen hij met regen en

gen kan worden door plantaardige olie.

bij hogere snelheden. We hebben het

wind over zo’n reparatie reed. Het ging

Voorlopig is dit nog een proef. Bovendien

doorgegeven.

om een lange, zwarte, niet goed zichtba-

is de productiecapaciteit van dergelijke

re lijn die net niet recht op de rijstrook

plantaardige olie voorlopig nog onvol-

Schans

loopt. RWS schrijft dat “... motorrijders

doende om het op grote schaal toe te

Ook met de N3 gaat het niet goed: Pau-

het toepassen van gietbitumen – vooral

kunnen passen. Als de proef slaagt, zal

line Roeven beschrijft de verzakkingen

als dit gebeurt in de lengterichting van

het verschil voor of andere weggebrui-

aan beide zijden van het viaduct bij de

de asfalt – ervaren als een gladde onef-

kers niets merkbaar zijn. “Hooguit ruikt

Poetsen zonder water is niet alleen handig voor mensen

De doek zou door producent Dr. Wack geselecteerd zijn uit

Kilweg in Dordrecht als ‘een complete

fenheid in het wegdek en dit daarmee

het wat anders,” aldus Arjen. Daar moe-

zonder buitenkraan of parkeerruimte op de stoep. Je bent vaak

niet minder dan 55 hoogwaardige alternatieven. Belangrijker

schans’. Het was dat haar passagier

ervaren als gevaarlijk.” Tot zover zijn we

ten we mee kunnen leven.

ook sneller klaar, je spoelt geen rommel het riool in, je handen

is dat hij voor z’n € 8,99 zijn werk goed doet. Met 40 x 40 cm is

tijdig gewaarschuwd werd, liet ze weten,

het met elkaar eens, maar dat houdt op

blijven warm en je blijft zelf lekker droog. Moet je wel een rei-

hij een stuk groter dan het gemiddelde microvezeldoekje. Het

anders was ze gelanceerd. Zelfs auto’s

als men vervolgens stelt dat de repara-

Gat in de bocht

niger gebruiken die het voor elkaar krijgt om vuil los te weken

idee is dat je met die ene doek je hele motor kunt reinigen én

schijnen er met de wielen los te komen.

ties aan hun normen voldoen en ‘dus’

Een ouderwetse asfaltschade tot slot:

zonder liters vocht te gebruiken. Vulcanet en Sreen!x lossen

drogen. Bij een naked moet dat lukken. Heb je meer plaatwerk

We hebben haar laten weten dat de weg

niet onveilig zijn. Ze zijn nog niet van

de zoon van Raymond Bohnen ontdekte

dat op met losse reinigingsdoekjes in combinatie met een

en een grote ruit, dan hou je de doek mogelijk niet droog ge-

in het tweede kwartaal van 2019 voor

ons af.

tijdens een van zijn rijlessen een flink

microvezeldoek. S100 pakt het anders aan. Voor € 14,99 koop

noeg. De doek kan vanzelfsprekend in de wasmachine.

gat in het wegdek in de bocht die je

je een spuitfles met een halve liter van hun nieuwe Motorrad

groot onderhoud op de lijst staat. Wegbe-

Onder de merknaam S100 koop je een hele resem
aan onderhoudsmiddelen voor je motor. Nieuw in het
programma is een setje waarmee je je tweewieler – en
je helm en je bekleding – ook zonder water schoon
kunt maken.

heerder RWS zal die planning door extra

Putdeksels

neemt als je van de A65 de N261 oprijdt

Schnellreiniger. Net als bij de bekende motorreinigers die je

Kans op een setje

meldingen van onze kant niet wijzigen.

Paul van der Marel schreef ons over een

(afslag 3, Tilburg Noord). We hebben het

mét water gebruikt, vernevel je het spul op je motor. Na een

Van S100-importeur Yamaha mogen we een setje (fles en doek)

We gaan ze wel vragen om extra borden

reeks verdiept liggende putdeksels in de

doorgegeven en hopen dat ze de schade

minuut inwerken kun je het vuil al te lijf met een microvezel-

van dit product weggeven. Wie ons als eerste laat weten wat

neer te zetten.

Hubertustunnel in Den Haag. Hij stelde

snel – en stroef – herstellen. Hou de plek

doek die ze – vrij naar de bekende Volkswagen-slogan – DAS

het vertrekpunt van de jaarlijkse mobiliteitstest was, wint de

de gemeente aansprakelijk toen hij zo’n

tot dan in de gaten, en neem even mee

TUCH genoemd hebben. Voor ingedroogde insecten moet je

pot. Het antwoord vind je in dit nummer; inzendingen naar

Bitumenstrepen

putje niet kon ontwijken en door de klap

dat er op dat punt meer dan eens op

iets langer geduld hebben.

info@mag-nl.org.

Verder blijven we met RWS in gesprek

zijn radiofrontje verloor. De gemeente

snelheid gecontroleerd wordt. ■
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www.mag-verzekeringen.nl

Motorrijders
Actie Groep
belangenvereniging voor motorrijders

ROOD LICHT
J

COLOFON

e remt in een woonwijk voor een

worden. De verzekeraar moet jou dan

moedereend met haar kuikens en ie-

namelijk sowieso uitkeren en neemt

mand rijdt je van achteren aan. Wie is er

het risico dat de tegenpartij niet over de

aansprakelijk? Anders dan je misschien

brug komt dus op zich. Ben je alleen WA

zou denken, ben jij dat, en niet degene

verzekerd, dan moet de verzekeraar van

die jou van achteren aanreed. Je bent

de tegenpartij jouw schade vergoeden.

namelijk gestopt zonder verkeersnood-

Dat doen ze pas als bewezen is dat jij in

zaak. Dat was de verkeersregel waar een

je recht stond, en dan ben je zomaar een

automobilist zich op beriep toen hij een

paar maanden – of een heel motorsei-

motorrijder aanreed die stilstond voor

zoen – verder.

een rood licht. Serieus? Ja, serieus: de
automobilist was stellig van mening dat

Een tegenpartij zoals de man uit dit

het een tijdelijk verkeerslicht was en dat

voorbeeld maakt het er allemaal niet

het dus niet noodzakelijk was om ervoor

makkelijker op. Om te beginnen moet je

te stoppen. Daar sta je dan. Daar lig je

kunnen aantonen dat hij daadwerkelijk

dan, eigenlijk.

bij het ongeval betrokken was en de
aansprakelijke partij is: wie eist, bewijst.

Dat het een tijdelijk verkeerslicht was,

Daarom zijn die foto’s en die getuigen

daar had de man gelijk in. De installatie

ook zo belangrijk. Niet alleen bij grote

was er neergezet omdat er een fietspad

schade, maar ook bij lichte aanrijdingen

omgelegd werd, en het zou weer verwij-

waarbij eigenlijk alles meteen duidelijk

derd worden wanneer weg en fietspad

lijkt.

weer klaar waren. Dat maakt een rood
licht echter niet minder rood. Het maak-

Naast zijn allriskverzekering had de mo-

te ook het serieuze letsel dat de motor-

torrijder een aanvullende dekking voor

rijder opliep er niet minder op, en de

verkeersrechtsbijstand. Daarmee kon hij

omvangrijke schade aan zijn motorfiets

de juristen inschakelen die nodig waren

al evenmin. Ook dat bewoog de automo-

om het verkeersconflict te regelen en de

bilist overigens niet tot enige vorm van

diensten van een letselschadebureau

medewerking. Hij weigerde zelfs om het

inschakelen. En voor de financiële ge-

schadeformulier in te vullen.

volgen van het opgelopen letsel – uiteindelijk de grootste schadepost – kon hij

In zo’n geval kun je niet meer doen

gelukkig terugvallen op zijn aanvullende

dan het kenteken van de tegenpartij

dekking voor opzittenden. Elders in dit

noteren, foto’s van de situatie te maken

nummer lees je daar mee over.

en eventuele getuigen vragen of ze een
verklaring willen afgeven. Noteer dan
meteen ook hun telefoonnummers. Dat
had deze motorrijder gelukkig allemaal
goed geregeld. De verzekeraar kon de
automobilist dus snel opsporen en de

Ilona Rijnbout
schadebehandelaar
www.mag-verzekeringen.nl
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Bovendien was de motorfiets allrisk
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verzekerd. In dit geval kon de schade hierdoor veel sneller afgehandeld
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FOTO’S MAKEN
IS LEUK.
FOTO’S PUBLICEREN
IS NOG VEEL LEUKER.
Voor Mag-a-zine en online zijn we altijd op zoek naar
goede foto’s. Gevaarlijke wegsituaties, motorrijders in
actie op wegen en dijken, reisfoto’s, mooie details en
nog veel meer. Voorbeelden vind je in elk Mag-a-zine.
En als we je weten te vinden, bellen we je graag met
een opdracht. Doe je mee als vrijwillig MAG-fotograaf?
Stuur je verhaal met fotovoorbeelden naar redactie@
mag-nl.org
Vrijwilliger worden bij de MAG?
Zie ‘Over de MAG’ op www.motorrijdersactiegroep.nl

De MAG maakt deel uit van de Federation of European Motorcyclists’
Associations.
www.fema-online.eu
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