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Als de MAG korting geeft op een 

bochtentraining, hoort daar natuur-

lijk een artikel bij. En als je dat artikel 

gaat schrijven, moet je natuurlijk zelf 

die training volgen. Da’s heus geen straf, 

zoals je op bladzijde 8 kunt lezen. Het 

is zelfs een feestje. Belangrijk element 

daarbij is dat de instructeurs van 2 The 

Experience dit werk naast hun normale 

job doen. Ze doen het dus vooral voor 

hun plezier. En dat merk je. Na elke 

sessie komen zowel instructeurs als 

deelnemers even roodgloeiend als met 

een stralende lach onder hun helm vandaan. En ik wist het meteen weer 

zeker: dit ga ik vaker doen. Voor de uitdaging, voor de ervaring, voor de 

lol en vooral ook om er beter door te leren rijden.

Motorrijden is veel vaker een feestje, natuurlijk. Zo schreven we in het 

vorige nummer over de Women Riders World Relay, de wereldwijde esta-

fettetocht die vrouwen op de motor onder de aandacht brengt. Geweldig 

om mee te maken, en voor ons nog leuker omdat we er contact legden 

met de vrouw die de Nederlandse ritten organiseerde. Een vrouw die 

nog maar een paar jaar rijdt maar wel meteen op haar XT naar Mongolië 

toerde. Een vrouw die nog kan schrijven ook en in dit nummer debuteert. 

Welkom in Mag-a-zine, Jennifer Hemmens!

Van een andere dame nemen we in dit nummer afscheid. Madelaine Vos, 

zelfverklaard petrolhead on heels, viel het op dat Franse automobilisten 

meer rekening met ons houden dan onze eigen ingeblikte landgenoten, 

maar miste er nogal eens een vangrail in een bergbocht. Ze prees apps 

die voorkomen dat je onderweg gestoord wordt, ze genoot van een hele 

rits motorevenementen, ervoer aan den lijve hoe het is als je geliefde 

tweewier opeens verdwijnt, liet een confectiemotorpak op haar maten 

aanpassen en is daar nog altijd superblij mee, ze weet eigenlijk nog 

steeds niet of ze motoren of toch auto’s leuker vindt (maar haar Ducati 

weet het antwoord) en ze ging dit jaar voor het eerst naar Assen. Je raadt 

het al: een feestje. Dank voor je bijdragen, Madelaine.

Dat we tussen al die feestjes door vooral met bloedserieuze zaken bezig 

zijn, weet je. Dat we dat met plezier doen, weet je hopelijk ook. En dat 

plezier wordt alleen maar groter als nieuwe initiatieven tot samen-

werking steeds meer door andere partijen genomen worden. Een mooi 

voorbeeld? Op bladzijde 11 vragen twee provincies je om hen te helpen 

hun wegen veiliger te maken. Ken je de Drentse wegen of de wegen rond 

Gouda, Rotterdam en in de Bollenstreek? Denk mee, doe mee. Motorrij-

den kan er alleen maar een nog groter feestje door worden.

Hugo Pinksterboer
redactie@mag-nl.org

Mag-a-zine, het verenigingsblad van  

motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt  

zes keer per jaar.
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Achmea tegen appen
Appende en telefonerende weggebruikers vormen een forse risicofactor in 

het verkeer, voor zichzelf en voor anderen. De MAG was al eerder blij met 

plannen om appende automoblisten ook op kenteken te kunnen bekeuren, 

maar die zijn nog niet gerealiseerd. Een directere actie kwam onlangs van 

verzekeraar Achmea, die haar 14.000 medewerkers opriep om hun smart-

phone niet meer in het verkeer te gebruiken. Met een eigen Virtual Reality 

Experience laten kunnen medewerkers ervaren wat afleiding in het verkeer 

voor gevolgen heeft. Pluim voor de firma!

Smart voor 
motorrijders
Airbagvesten zijn hot. Het Italiaanse Dai-

nese komt met de Smart Jacket, een vest 

dat je onder je jack kunt dragen, maar ook 

eroverheen. Zeven sensoren stellen vast 

wanneer het jack in actie moet komen. 

Een fysieke verbinding met de motor is 

daarom niet nodig. In opgeblazen vorm 

is de bescherming vergelijkbaar met die 

van zeven Level 1-protectoren. Aan goede 

ventilatie-eigenschappen is gedacht, het 

ontwerp is regenbestendig en het jack 

laat zich compact opvouwen. De oplaad-

bare batterij gaat 26 uur mee. De Smart 

Jacket is voor 599 euro te koop in heren- 

en damesmodellen.

Beter 
zicht
Het is al bijna een halve 

eeuw op de markt, en 

nu eindelijk ook in een 

plasticvriendelijke variant: 

Rain-X vormt regenwater op 

je ruit, vizier of scherm tot 

druppels, die door de rijwind 

makkelijk wegwaaien. 

Beter zicht, dus. Bijkomend 

voordeel: vuil en insec-

ten hechten zich minder 

makkelijk aan het oppervlak. 

Het oorspronkelijke product 

bevatte stoffen die plastic dof 

konden maken, waardoor het  

minder geschikt was voor vizie-

ren en motorschermen. Dat is dus 

verleden tijd. Rain-X Plastic is er in 500 

ml sprayflacons en – verhoudingsgewijs 

veel duurdere – 200 ml flesjes. Zo’n klein 

flesje voor onderweg is weinig zinvol: 

een aangebrachte laag blijft zeker twee 

maanden actief.

Met de eerste plaatjes van z’n 

elektrische tweewieler blijft BMW 

Motorrad geheel in stijl: de Vision 

DC Roadster is een eerbetoon 

aan de inmiddels negentigjarige 

boxertwin van het merk. Wat bij 

zo’n boxer de cilinders zijn, zijn bij 

deze stroomfiets de met ventila-

toren uitgeruste koelelementen. 

Net als de Britse Arc Vector (In het 

Nieuws 161) komt deze BMW met 

een eigen kledinglijn, met vrijwel 

onzichtbare protectoren en nog 

niet onthulde veiligheidsfuncties. 

De asymmetrische rugzak zit met 

magneten op het jack vast. Hebbe-

rig? Voorlopig is de DC nog een blik 

in de toekomst.

Boxer op 
stroom

Minder boetes
RijschoolPro liet eerder weten dat het aantal 

boetes in de eerste vier maanden van dit jaar 

ruim tien procent lager lag dan in het jaar 

ervoor: van 3 miljoen in 2018 gingen we naar 

nog geen 2,7 miljoen. De grootste daling zat ‘m 

in op kenteken geregistreerde overtredingen, 

vastgelegd door flitspalen, trajectcontrolesys-

temen en mobiele radarapparatuur. Zijn we 

ons beter gaan gedragen? De kans lijkt groter 

dat de daling een gevolg is van de toegenomen 

verkeersdrukte: in de file rijd je geen 140, ook 

niet tussen de auto’s door. Ook bekendheid met 

de locatie van flitspalen (dankjewel, GPS) speelt 

een rol, naast wegwerkzaamheden waarbij 

appratuur tijdelijk uitgeschakeld wordt. Cijfers 

over de afgelopen vier maanden werden pas 

bekend toen dit nummer al bij de drukker lag.             
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VAN DE VOORZITTER 

De tijd gaat snel. Er wordt nog steeds nagepraat over de 

bochtentraining op het Midland-circuit, waar iedereen 

die de algemene ledenvergadering bezocht aan mee 

mocht doen. En terwijl wij al aan het kijken zijn of we die 

actie volgend jaar kunnen herhalen, kun je als MAG-lid 

alweer maandenlang gebruik maken van onze kortings-

actie voor zo’n zelfde training. In dit nummer lees je er 

meer over.

Het zijn maar twee van de acties waarmee we willen la-

ten zien dat we heel blij zijn met onze leden. Zonder jul-

lie steun kunnen we niets. Zo simpel is het. En gelukkig 

zien we dat het goed gaat. Net zo blij ben ik als voorzitter 

met ons groeiende team van medewerkers dat zich dag 

in, dag uit sterk maakt voor waar de MAG voor staat. 

Dat alles werpt zeker vruchten af. Zo worden er steeds 

vaker gevaarlijke wegsituaties gemeld en opgelost. Er 

blijven steeds minder verkeerslichten voor ons op rood 

staan. Provincies vragen ons of we via onze leden input 

willen leveren om hun wegen veiliger te maken, en we 

hebben een groeiend aantal contacten met wegenbou-

wers en andere organisaties die rechtstreeks invloed op 

onze veiligheid kunnen uitoefenen.

We hebben de wind in de rug. Die wind blaast ons niet al-

leen vooruit maar trekt ook nieuwe mensen aan. Steeds 

meer leden en aankomende leden vragen ons of ze iets 

voor de MAG kunnen betekenen, als vrijwilliger. Dubbel 

goed nieuws is dus dat we een nieuwe vrijwilligersco-

ordinator welkom mogen heten: Jan Boot, fijn dat je er 

bent! Met mijn nieuwe functie als voorzitter ontstond er 

ook een vacature voor een algemeen bestuurslid, die in-

middels ingevuld is. Een even hartelijk welkom is er voor 

Richard Vonk, die de MAG al heel wat jaren een warm 

hart toedroeg en blij is dat hij zich nu actief voor de club 

kan inzetten.

Dat actie hard nodig blijft, is duidelijk. Rekeningrijden 

wordt volgens RTL Nieuws in 2026 ingevoerd. Alleen voor 

elektrische auto’s, of voor alle auto’s maar alleen in de 

spits, of voor iedereen en altijd. In geen van die modellen 

gaat het over een vrijstelling voor motorrijders – en dat 

terwijl motorrijders niet de files veroorzaken waarvoor 

rekeningrijden de oplossing zou zijn. Daar gaan we 

natuurlijk stevig mee aan de slag. En dat blijven we ook 

doen rond de apk, die weer dreigt. 

Dit is nog maar een kleine selectie van zaken waar we 

bovenop zitten. Er is nog veel meer, zoals de bodempro-

cedure die MAG en KNMV zijn gestart rond de dijkafslui-

tingen. We willen voor eens en altijd duidelijk hebben 

of en onder welke voorwaarden dijken en andere wegen 

voor motorrijders afgesloten mogen worden. We houden 

je van die procedure natuurlijk op de hoogte. Vraag on-

dertussen je motorvrienden of ze zich ook bij ons willen 

aansluiten? Dan weten ook zij wat er speelt en steunen 

ze de goede zaak. Ze zijn meer dan welkom!  

Gerwin Batten
voorzitter@mag-nl.org

Telefoonsleutel
Nog meer nieuws van onze oosterburen: de BMW 8 Series Coupé en een aantal andere modellen 

kun je openen door je telefoon bij de deur te houden, en pas als je hem in zijn houder plaatst kun je je 

auto starten. Nu zijn telefoons nog niet honderd procent motor- en weerbestendig – maar je kunt er 

donder op zeggen dat de motorsleutel zijn langste tijd gehad heeft.

In 2002 wist de MAG een importheffing op Harley-Davidsons nog af te 

wenden. Omdat de handelsoorlog aanhoudt, overweegt Harley nu om 

een Europese productielijn op te zetten. Niet zo vreemd: de Amerikaanse 

fabrikant weigert om de heffingen aan z’n klanten door te berekenen, 

maar dat kost het bedrijf naar verluidt wel 100 miljoen dollar per jaar. 

Het zou niet voor het eerst zijn dat Harley elders aan de slag gaat. Sinds 

2011 produceert Harley in India, vanaf vorig jaar ook in Thailand en er 

staat een fabriek in Brazilië. De Australische vestiging werd gesloten.

Made  
in EU

Motocrab met usb
Gebruik je je smartphone als GPS? Dan moet 

je wel zeker weten dat het ding op z’n plek 

blijft. Interphone, specialist op dit gebied, 

lanceerde de Motocrab Alu Evo. De aluminium 

houder maakt ‘m zowel lichtgewicht als he-

avy-duty. Je klemt ‘m vast op sturen van 22 tot 

32 mm, en hij is geschikt voor telefoons met 

een breedte van 60 tot 110 mm. De standaard-

houder kost je 49,95 euro. De variant met in-

gebouwde usb-poort is 15 euro duurder. Bijna 

nog leuker? Van importeur Xtravus mogen we 

in een komende nummer een telefoonhouder 

weggeven. Blijven lezen, dus!
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Als MAG-lid krijg je een 

aangename korting op de 

bochtentrainingen van 2 

The Experience. Wat kun je 

van zo’n training verwach-

ten? We reden een dagdeel 

mee en gingen – zoals 

beloofd – met een brede 

glimlach weer naar huis.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer 

De bochtentrainingen vinden 

plaats op het Midland-circuit 

in Lelystad. “Met een lengte van 900 

meter is het een beetje een Micky 

Mouse-circuit, maar voor deze training 

is dat eigenlijk perfect,” vertelt initia-

tor Jordy van Overeem. “Het gaat hier 

vooral om techniek, niet om snelheid. 

We hebben het rechte stuk zelfs aan-

gepast om het tempo er nog verder uit 

halen: we willen niet dat iemand een 

rempunt mist en onderuit gaat.” Dat de 

meeste deelnemers toch met smallere 

schaamrandjes naar huis gaan, zal dui-

delijk zijn. Met meer vertrouwen door 

de bocht betekent meestal ook wat 

schuiner door de bocht, tenslotte.

Drie per groep
Tijdens een training van een dagdeel 

rijd je zes sessies van tien minuten. 

Om iedereen optimaal van de training 

te laten profiteren, werkt 2 The Expe-

rience met vijftien kleine groepjes. Elk 

groepje telt drie deelnemers en een 

instructeur. Groep 1 is het snelste trio. 

Dat gaat indrukwekkend veel platter 

en sneller dan groep 15, waarbij rustig 

echt heel rustig is. In welke groep je 

thuishoort wordt bij aankomst inge-

schat op basis van jouw informatie. 

Als na de eerste of een later sessie 

blijkt dat je in een te trage groep zit, 

ga je een of meer groepen omhoog, en 

andersom. 

Wisselen
“Zo’n groepswissel kun je zelf bij je 

instructeur aankaarten,” licht Jordy toe, 

“maar het initiatief kan ook van onze 

kant komen. Er ging laatst iemand van 

groep 7 naar groep 2, en toen hebben 

we hem na een of twee sessies naar 

4 verplaatst. Dat wilde hij eerst niet, 

maar hij was er uiteindelijk wel blij 

mee: door het iets lagere tempo hoefde 

hij niet meer steeds op z’n top te rijden 

en kreeg hij even de ruimte om te ana-

lyseren wat hij aan het doen was en 

daar verder aan te werken.” 

Tips per sessie
Veel deelnemers komen hierheen om-

dat ze sneller of soepeler bochtjes wil-

len pakken. Anderen volgen de training 

omdat ze bijvoorbeeld na een val het 

vertrouwen in hun motor, in de weg 

of zichzelf kwijt zijn. “Omdat we met 

zulke kleine groepjes rijden, zien onze 

instructeurs heel goed wat je doet. Per 

sessie wordt dat met je besproken en 

krijg je tips over wat je in de volgende 

sessie kunt verbeteren. We hebben 

bewust voor sessies van tien minuten 

gekozen: dan kun je die tips eerder toe-

passen dan wanneer je steeds twintig 

minuten rijdt.”

90 graden
Heel veel aandacht gaat uit naar 

houding en kijktechniek. “Dat begint 

bij waar je je voeten neerzet. Als je de 

Jordy van Overeem: “Het gaat hier vooral om techniek, 

niet om snelheid.”

Maximaal drie deelnemers per instructeur

Concentratie tijdens de briefing

2 The Experience
Bochtentechniek  
voor iedereen

MAG-A-ZINE 163 AUGUSTUS 2019 98 MAG-A-ZINE 163 AUGUSTUS 2019
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Tavistock, een dromerig provincieplaatsje in het zuidwesten van 

Engeland. Betaald parkeren. Vakken voor motorfietsen. Een parkeer-

controleur.  “Hoe moeten motorrijders hun betaalkaartje aan hun 

motor hangen?” vraag ik. “Dat hoeft niet wanneer ze in de motor-

fietsvakken staan”,  is het antwoord. “Daar staan ze gratis. Als ze in 

een ander vak parkeren, moeten ze wel betalen.” 

Dertig kilometer verder naar het zuiden ligt Plymouth. Een toe-

ristische trekpleister, met een van ‘s werelds grootste en mooiste 

natuurlijke havens. Overal 

betaald parkeren natuurlijk. 

Maar ook hier weer afgeba-

kende gratis parkeerplaatsen 

voor motorfietsen.

Zo kan het dus ook.

De provincies Drenthe en Zuid-Holland vragen motorrijders om hun 

ervaringen met en suggesties voor hun wegennet. Ken je die wegen? 

Help mee om ze veiliger te maken!

Drenthe
Drenthe hoort graag van motorrijders hoe ze hun wegen veiliger kunnen maken. Denk aan 

weginrichting, de staat van onderhoud van de wegen, bebording, enzovoort. Ook opmerkin-

gen over het gedrag van medeweggebruikers zijn welkom. Mail je suggesties en verbeter-

punten uiterlijk op 16 augustus naar beleid@mag-nl.org. Daar kun je ook een vragenlijst 

opvragen. Wij spelen alle opmerkingen anoniem door aan de provincie.

Zuid-Holland
Ken je de wegen in de buurt van Gouda, Rotterdam of in de Bollenstreek? De provincie 

Zuid-Holland onderzoekt hoe weggebruikers en specifiek motorrijders een aantal provin-

ciale wegen ervaren, bijvoorbeeld als het gaat om verkeersveiligheid en inrichting van de 

weg. Op www.wegbeleving-zuidholland.nl/motorrijder vind je hun vragenlijst. Deelnemers 

maken kans op een VVV-bon van 50 euro. Sluitingsdatum is 19 augustus.

bal van je voet op je steppies zet, zit je 

al meteen een heel stuk actiever  op 

je motor. Er staat meer kracht op je 

benen, waardoor je beter contact met 

je tank maakt en je meer vrijheid in 

je bovenlichaam krijgt. Dat maakt het 

dan weer makkelijker om echt ver de 

bocht door te kijken. Hoe ver? Dat kun 

je hier op zo’n circuit goed aanwijzen 

– maar reken er in een aantal bochten 

maar op dat je hoofd best 90 graden 

naar links of naar rechts draait. Doe 

je dat in de bergen, dan zie je dat het 

vervolg van de weg boven je loopt en 

weet je meteen dat er een haarspeld 

aankomt. Die kennis maakt die bocht 

een heel stuk minder spannend, dus ga 

je er lekkerder doorheen.”

Denken en doen
Bewustwording is een ander terugke-

rend thema. “Veel deelnemers weten 

theoretisch wel wat ze moeten doen, 

maar ze zijn zich niet bewust dat ze 

die kennis niet toepassen. Ze denken 

bijvoorbeeld dat ze hun hoofd ver 

genoeg draaien, maar ze doen het niet. 

Dan laat je iemand na de sessie even 

op z’n motor stappen om hem te laten 

ervaren hoe het is om je bovenlichaam 

mee te draaien in de bocht, zodat dat 

hoofd meer ruimte krijgt. Dan draait je 

motor al bijna vanzelf met je mee.”

Op één lijn
Het is daarbij belangrijk dat de instruc-

teurs in hun verhaal allemaal dezelfde 

lijn volgen: het maakt in principe dus 

niet uit bij welke instructeur je in de 

groep zit. “We hebben al onze instruc-

teurs zelf opgeleid, we monitoren 

elkaar waar nodig, en op elke vijf in-

structeurs is er altijd één hoofdinstruc-

teur die ook kan inspringen als iemand 

even niet in een andere groep terecht 

kan. Naast die algemene lijn is er van-

zelfsprekend ruimte voor een individu-

ele benadering: de instructies worden 

altijd aangepast op de vragen en de 

situaties van de deelnemers. “Een deel-

nemer die uit gebrek aan ervaring voor 

groep 15 kiest, zit waarschijnlijk anders 

op de motor dan iemand die rustig wil 

beginnen omdat hij gevallen is.” 

Regen werkt
En als het regent? “Voor veel motor-

rijders is het goed om juist dan zo’n 

training te doen. We zien vaak dat 

mensen bij regen op slot gaan en niks 

meer durven. Er was hier eens een 

vrouw die met regen onderuit was 

gegaan en haar vertrouwen op nat 

wegdek behoorlijk  kwijt was. Aan het 

begin van de training regende het, toen 

werd het droog en bij de laatste sessies 

werd het weer nat. Hoe ze die regen bij 

die laatste sessies ervaren had, vroeg ik 

na afloop. ‘Regende het toen?’ vroeg ze 

oprecht. Dat had ze niet eens gemerkt. 

Die had haar doel dus ruimschoots 

bereikt!” 

Tien procent
Die zes sessies van tien minuten lijken 

minder dan het is. “Het staat je natuur-

lijk vrij om een ochtend én een middag 

bij ons te boeken, maar dat raden we 

eigenlijk altijd af. Het is intensiever 

dan je denkt, en je moet ook de tijd 

hebben om alles wat je opsteekt tot je 

door te laten dringen. En echt, als je 

tien procent van wat je met zo’n trai-

ning meekrijgt in de praktijk uitvoert, 

zit je al lekkerder op je motor.”   ■

Klaar voor de volgende sessieSteeds smallere schaamrandjes...

Op een rijtje
De bochtentrainingen worden 

gegeven op het Midland-circuit in 

Lelystad. De meer dan veertig, gro-

tendeels zelf opgeleide instructeurs 

doen dit werk vrijwillig. Naast twin-

tig bochtentrainingen organiseert 2 

The Experience jaarlijks zes circuit-

trainingen en acht avonden voor 

kids. Ook kun je er – aansluitend op 

een bochtentraining – terecht voor 

een knee-downtraining. Of je op het 

circuit verzekerd bent, hangt af van 

je verzekeringspakket. Check je polis 

of bel met je verzekeraar. 

Een bochtentraining kost 85 euro. 

MAG-leden krijgen 15 euro korting. 

Zie bladzijde 33 voor de data en 

meer informatie.

Motorparkeren in Engeland 
Tekst en foto’s: Harold de Bock

PROVINCIES VRAGEN INPUT 
DENK MEE!
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Het had weinig gescheeld 

of Mathijs van der Noord-

aa was vrijwillig molenaar 

geworden. Niks mis mee, 

maar dan waren we wel een 

bevlogen vrijwilliger en be-

stuurslid misgelopen.

Hugo Pinksterboer

“Wanneer ik lid werd? Dat is toch 

makkelijk een jaar of twintig 

terug. Op de motorbeurs in Utrecht, toen 

dat nog echt een motorbeurs was, met 

eindeloze rijen bakken met kabeltjes, 

hendels, lampen, toeters en andere oude 

meuk... Het is daarna steeds meer een 

heel grote winkel geworden: gebruikte 

motoren, nieuwe motoren en een hele-

boel kleding. Jammer, hoor.”

Vakbond
“Nee, ik had tot op die beurs nog nooit 

van de MAG gehoord, maar het verhaal 

sprak me meteen aan. En het is eigen-

lijk nog altijd hetzelfde verhaal dat we 

nu vertellen. Dat betekent niet dat er 

niets gebeurd is. Kijk alleen maar naar 

die motorvriendelijke onderplanken en 

naar al die gevaarlijke wegsituaties die 

we opgelost of voorkomen hebben. Wat 

het wèl betekent is dat de MAG nog al-

tijd nodig is, omdat er nog altijd wegbe-

heerders en politici zijn die motorrijders 

over het hoofd zien of er gewoon geen 

rekening mee houden.” 

Eigenlijk werd Mathijs lid van de MAG 

om dezelfde reden dat hij altijd lid was 

van de vakbond. “Als je je ergens aan 

stoort of het ergens niet mee eens bent, 

begin je niks als je in je eentje bent. Met 

een bond of een belangenvereniging kun 

je iets bereiken. Je kunt je stem laten 

horen. Samen sta je sterker. Zo simpel 

is het.”

Slabbetjes
Vijftien jaar geleden kreeg hij wat meer 

ruimte naast zijn werk als instruc-

teur bij het leger. “Vrijwillig molenaar 

worden. Dat leek me wel wat. Totdat ik 

begreep dat ik dan eerst een tweejarige 

opleiding moest volgen, met dikke pillen 

van boeken. Toen heb ik er maar van 

afgezien.” Toevallig stond er in diezelfde 

tijd een oproep voor beursmedewerkers 

in het Mag-a-zine. Al snel reed Mathijs 

met een complete beursstand achter 

op zijn Honda Flat Six het land door. “Ik 

ging bij alle mogelijk motormeetings 

langs met een tafel, een stapel Mag-a-zi-

nes en de T-shirts, slabbetjes en badges 

die we toen nog verkochten. Ook op old-

timerdagen en feesten van jubilerende 

motorclubs was ik vaak te vinden.”  

Bijzondere mensen
Het allerleukste van dat werk? “Al die 

gesprekken met bijzondere mensen, 

want dat zijn motorrijders vaak. En met 

de MAG heb je ook altijd een onderwerp 

dat motorrijders extra bezighoudt.” 

Wel was het even wennen om iemand 

te vragen om lid te worden. “Je moet 

het lef hebben om iemands privé in te 

komen, met zo’n vraag. Je doet het voor 

de goede zaak, maar je bent tegelijk 

ook met verkooptechniek bezig. Op de 

laatste beurs heb ik dat met een aantal 

nieuwelingen besproken, en dan merk 

je dat ze met dat inzicht toch weer wat 

sneller over die drempel heen kunnen 

stappen.”

Doorpakken
“Kijk, een praatje over wat de MAG doet 

is niet zo moeilijk. Maar op een gege-

ven moment ben je daar klaar mee, en 

dan moet je dus doorpakken en om die 

handtekening durven vragen. En wat 

doe je als iemand dan nee zegt? Kun je 

er dan achter komen of zijn argument 

wel hout snijdt? Tegelijkertijd moet 

je weten wanneer je moet stoppen. Je 

moet niet gaan drammen. Kun je alleen 

nog hopen dat je ergens toch iets ge-

raakt hebt en dat ze later nog ‘s beslui-

ten om lid te worden.”

Verbroederd
Net zo leuk als die gesprekken met po-

tentiële nieuwe leden zijn de contacten 

met andere MAG’ers op de stand. “Dat 

is eigenlijk altijd alsof je elkaar gisteren 

nog gesproken hebt, en dan maakt het 

niet uit of je er al twintig jaar vrijwil-

liger bent of dat het je eerste dag is. Je 

bent met z’n allen met hetzelfde bezig, 

en dat verbroedert. Wat je dan rijdt 

maakt niet uit. We zitten allemaal op 

een balansvoertuig, en met een zijspan 

en een trike heb je met veel dezelfde 

problemen te maken als op een solomo-

tor. Als je onderuit gaat, ga je allemaal 

even hard onderuit. Ook met zo’n drie-

wielscooter. Ik groet dus ook iedereen. 

Zeker als de R in de maand zit!” 

Herkenbaar
“Er zijn in het niet al te verre verleden 

wat bestuurswisselingen geweest. 

Dat doet zo’n vereniging nooit goed, 

natuurlijk. Michiel Buitenwerf heeft de 

zaak toen weer op orde gebracht door 

het heel gestructureerd aan te pakken. 

Met Gerwin hebben we nu een jonge, 

nieuwe voorzitter en ook de rest van 

het bestuur is flink verjongd. Dat is een 

goede zaak. Als bestuur moet je kunnen 

Mathijs 
van der 
Noorda

MAG-bestuurslid

“... en dat ik er dan als eerste weer vandoor ben...” 

Met een beursstand achterop het hele land door
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“En dan moet je dus doorpakken...”
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aansluiten op de mentaliteit van nu, je 

moet frisse ideeën kunnen aandragen. 

Met deze mensen kunnen we weer 

een stabiele koers gaan varen, waarbij 

ook Vera de Bruijn een belangrijke rol 

speelt: we hebben met haar een herken-

baar gezicht naar de buitenwereld, en 

we hebben weer goede contacten in de 

politiek opgebouwd.”

Stuurdemper
“Het Mag-a-zine is ook duidelijk veran-

derd, met praktische informatie waar 

elke motorrijder wat aan heeft, en dan 

zonder een gewoon motorblad te wor-

den. Het is misschien even wennen om 

op deze pagina’s over vering, helmen 

en banden te lezen, maar het zijn wel 

allemaal dingen die belangrijk zijn voor 

je veiligheid. Ik had zelf vroeger geen 

idee waar een stuurdemper voor was. 

Er zat er eentje op mijn oude BMW R25. 

Die stuurde zo zwaar dat ik het ding 

er maar af sloopte. Dat kwam me dus 

op een gebroken sleutelbeen te staan: 

ik ging onderuit toen het stuur bij 120 

km/u als een gek begon te slaan. Ja, 

dáár is zo’n demper dus voor. Dat had ik 

liever gelezen dan ervaren...”   ■

Gebakje
Met een L-plaat op zijn Jawa 350 

deed Mathijs zijn eerste moto-

rervaring op. Daarna volgden een 

Honda 400, een BMW R60 die hij 

total loss reed in de deur van een 

auto die eerst rechtsaf sloeg en toen 

toch maar naar links ging, een R75, 

een CB750 en een onder het stof 

vandaan getoverde, zelf opgeknap-

te R25. Die laatste twee werden 

ingeruild tegen een Gold Wing 1100, 

waar kilometervreter Mathijs twee 

of drie ton mee aflegde. In 2002 

kocht hij zijn huidige motor, een 

Honda Valkyrie Flat Six uit 1997, met 

inmiddels een dikke twee ton op de 

teller. Het onderhoud doet hij zelf. 

Poetsen hoort daar nadrukkelijk 

niet bij. “Als hij in de regen geslapen 

heeft, vind ik hem wel weer schoon 

genoeg.” Voorlopig houdt hij het bij deze motor. Ook als hij morgen de hoofd-

prijs wint? “Misschien dat ik dan ‘s een proefrit op een Harley ga maken, maar 

ik vraag me af of ik daarmee ook een elektrische grasmaaier kan meenemen 

of met 140, een duopassagier en een kampeeruitrusting tegen een berg op kan 

blazen. En ik moet altijd lachen als ik met dat oude gebakje bij een stel nieuwe 

glimmende fietsen kom aankachelen en er dan als eerste weer vandoor ben...” 

Ruim honderdduizend mensen komen 
er jaarlijks naar het weekend der 

weekenden: de Dutch TT in Assen. Het 
is naar mijn bescheiden mening een van 
de tofste motorevents die ons land rijk 
is. Toch was ik er in de bijna zeven jaar 
dat ik motorrijd nog geen enkele keer bij 
geweest. Maar dit jaar had ik de tijd èn de 
ruimte, dus ik kocht spontaan een ticket 
en klom op een rustige zondagochtend op 
mijn 848. Zin in een nieuw avontuur. 

Een retourtje van ruim 400 kilometer 
vraagt met zo’n machine wel om de nodige 
inspanning en voorbereiding. Dus de avond 
van tevoren lag mijn intercom al aan de 
lader, mijn pak hing klaar en er zat een 
powerbank, een busje kettingspray en 
ander essentieel spul in mijn heuptasje. Je 
wil tijdens zo’n rit niet voor onaangename 
verrassingen komen te staan. Om een uur 
of tien stapte ik op, en bij aankomst had ik 
alle tijd om een plekje te zoeken op een van 
de bewaakte motorparkeerplaatsen. Het 
grote genieten kon beginnen! 

Daar zat ik dan, met duizenden andere 
MotoGP-fans. Wat een ervaring, wat een 
fantastische  sfeer, wat een indrukwekkend 
gevoel van saamhorigheid. Maar aan alles 
komt een eind, dus ook aan zo’n geweldi-
ge dag. Ik had er tegen opgezien, vooral 
ook omdat ik bang was voor een enorme 
verkeerschaos, met die hordes motoren en 
auto’s. Dat bleek dus nergens voor nodig 
geweest. Een leger verkeersregelaars leid-

de alles in goede banen, zodat je nergens 
onnodig lang in de file stond en auto’s je 
felbegeerde plek op de weg niet inpikten. 

Het werd zelfs nog mooier: de terugweg 
was even indrukwekkend als de dag zelf. 
Mensen langs de kant van de weg, mensen 
op viaducten, allemaal om maar een glimp 
van al die motorrijders op te vangen. Ieder-
een toetert, iedereen zwaait, en ondanks 
de drukte houdt iedereen rekening met 
elkaar. Automobilisten gaan voor je aan 
de kant, medemotorrijders maken ruimte 
voor je of vullen de gaten op waar dat nodig 
of mogelijk is. Nooit eerder zag ik op een 
Nederlandse snelweg zo’n mooi samen-
spel van verschillende weggebruikers. 
Even leek de snelweg vooral een weg voor 
motorrijders. Wat voelde dat goed. Oprecht 
een dag om nooit meer te vergeten. 

Dat aan alles een eind komt 
zei ik hierboven al. Zo 
ook aan mijn tweede 
serie columns in dit 
mooie blad. Na ruim 

een jaar en zeven afleveringen geef ik de 
pen over aan mijn opvolger. Dankjewel 
voor het lezen van mijn avonturen met en 
zonder mijn geliefde Italiaan. Drive safe!

Madelaine Vos, petrolhead on heels met motor, 
auto èn kind, kijkt vanuit haar perspectief naar de 
MAG-thema’s veiligheid, vrijheid en betaalbaarheid.

Samen- 
spel

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 oneffen-

heden, 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 on-

der onze leden verloten. Keuze van de veren en de bijbehorende olie worden afge-

stemd 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. 

 

Doe mee
Deal? Meld je uiterlijk op 16 augustus 2019 aan via facebook.com/motorrijders-

actiegroep of met een mailtje naar info@mag-nl.org. Vermeld altijd je lidmaat-

schapsnummer, je telefoonnummer en de tekst ‘HK Suspension’. Ook kersverse 

leden mogen deelnemen – dus nodig je motorvrienden uit om zich bij ons aan te 

sluiten (zie bladzijde 33)! 

Progressieve vorkveren cadeau!
MAG GIVE-AWAY

“Motorrijders zijn vaak bijzondere mensen.”
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Veilig rijden begint bij een motorfiets die technisch 

in orde is. Daar willen we graag meer aandacht 

aan besteden, maar dan zonder je als lezer tot 

sleutelaar te bekeren. Komt meteen de  

vraag wie zulke verhalen zou kunnen  

schrijven. Leerzaam, maar vooral ook  

leuk. Wij hebben haar gevonden,  

en in haar eerste bijdrage stelt ze  

zichzelf verder voor: Jennifer!!

Met mijn rijbewijs net op zak be-

gon ik mijn motorcarrière op het 

sleutelproject van Richard, mijn vriend: 

een Moto Guzzi Le Mans III uit '84. Voor 

een eigen motor had ik nog niet genoeg 

bij elkaar gespaard, en op zijn tot het 

uiterste verhoogde Yamaha XT660Z 

Ténéré kwam ik niet eens met mijn 

tenen bij de vloer.

Spierpijn
Die Guzzi rijdt geweldig. Eenmaal 

rollend is het een ontzettend stabiele 

bochtenmachine die me veel vertrou-

wen geeft, in weer en wind. In het 

begin was het wel hard werken voor 

me, zeker in vergelijking met m'n les-

motor. Het gashendel liep zo zwaar dat 

ik er spierpijn in mijn onderarm aan 

overhield. Als bijkomend probleem was 

en is het nog altijd het een sleutel-

project dat nogal eens om ongepland 

onderhoud vroeg. Niet echt handig 

voor dagelijks gebruik, zeker niet als je 

motortechnisch nog een leek bent – en 

ik wilde er wel op naar m'n werk.

Avontuur
Bovendien hadden we het plan opgevat 

om samen op motoravontuur naar 

Mongolië te gaan. Als we dan twee 

motoren met hetzelfde blok zouden 

hebben, hoefden er minder onderdelen 

mee. De oplossing was snel gevonden: 

een Yamaha XT660R uit 2005. Een 

lichte eenpitter waar ik prima op paste, 

met het blok dat ook in de Ténéré zit, 

als allroad uitstekend geschikt voor 

zo'n reis en bovendien een geweldige 

woon-werkmotor.

Doodeng
Ik had de Yamaha net een week toen 

mijn broer jarig was. Windkracht 7 

had me ook op de Guzzi nooit tegen-

gehouden, dus besloot ik mijn nieuwe 

aanwinst aan de familie te showen, 

anderhalf uur verderop. Binnen een 

kwartier was ik vloekend en huilend 

weer op de terugweg: ik kon mijn XT 

nauwelijks op mijn eigen weghelft 

houden. Door de harde wind voelde het 

alsof mijn voorwiel geen contact met 

de weg had, sturen was bijna onmoge-

lijk en met elke windstoot ging ik alle 

kanten op. Te eng voor woorden.

Nieuwe liefde
Eenmaal thuis baalde ik nog meer. Ik 

snapte het niet. Was de XT te licht? 

Was hij toch te hoog? Ik wilde er eigen-

lijk zo snel mogelijk vanaf, terwijl ik er 

de dag daarvoor nog zielsgelukkig mee 

was. Richard, ervaren XT-sleutelaar, 

stelde me gerust. Het probleem was 

vast te verhelpen. In het proces dat 

volgde werd mijn liefde voor techniek 

geboren. Ik vind sleutelen leuk, weet ik 

nu. Ik kan thuis en onderweg van alles 

oplossen en ik voel me als motorrijder 

een stuk completer.

Progressief
Samen gingen we op het XT-forum op 

zoek naar de oorzaak van het pro-

bleem. Het zou 'm in de veel te slappe 

voorvorkvering zitten, met een insta-

biele voorkant als gevolg – en met die 

voorkant moet je sturen. Om te begin-

nen hebben we samen de standaard-

veren vervangen door betere, dikkere 

exemplaren. Het verschil was direct 

merkbaar. Dat lichte en indirecte stuur-

gedrag had dus niets met het gewicht, 

de hoogte of de ergonomie van de XT 

te maken, maar alles met de vering. In-

eens kon ik mijn grote 21" voorwiel wél 

strak een bocht insturen. Na het eerste 

testritje stapte ik al juichend af. Is het 

dan toch mijn motor, hoopte ik?

Twijfel
Alleen met harde wind bleef mijn XT 

onveilig voelen. Zware windstoten en 

passerend verkeer zorgden nog altijd 

voor instabiliteit, en dat deed mijn ver-

trouwen in de XT geen goed. Ondertus-

sen naderde ons avontuur. Zou ik dat 

op deze motor aandurven? Ik twijfelde. 

We zochten dus verder. 

Busjes
Online vonden we nog een mogelijke 

boosdoener: mijn eigen gewicht. Het 

ontwerp van de XT is niet geschikt voor 

lichte mensen. Oorzaak? De voorvork-

veren zijn te kort. Dat gold zowel voor 

de oude als de nieuwe. Bij hevige wind-

stoten werd de Yamaha daardoor com-

pleet uit z'n veerweg geblazen, en dan 

verlies je je contact met de weg. Met 

speciale busjes is dat probleem op te 

lossen. Die busjes zijn er in verschillen-

de lengtes. Wij kozen uiteindelijk voor 

exemplaren van 2,5 centimeter. Kregen 

we daarbij meteen de tip dat een iets 

zwaardere demping de operatie nog 

effectiever zou maken. Bij een XT voor-

vork is die demping niet instelbaar, 

maar dat los je op met dikkere olie: er 

zat W15 in, en we gebruiken nu W20.

Windkracht 10
Het werkte! Eindelijk had ik een motor 

die én lekker stuurde én stabiel op de 

weg lag, ook met windkracht 10. Nooit 

meer werd ik weggewaaid of alle kan-

ten op gestuurd. Hier durfde ik wel op 

naar Mongolië, zelfs met een rijbewijs 

dat nog geen twee jaar oud was. Zijn 

we een paar weken voor vertrek nog 

wel even met bepakte motoren bij HK 

Suspension langs geweest voor een 

laatste check. Mijn vering was perfect 

afgesteld, zei hun expert – en stiekem 

wist ik dat al...

Voor de lol
Zo werd ik dus als leek ervaringsdes-

kundige, om te beginnen op het gebied 

van vering. De wetenschap erachter 

is ingewikkeld en die begrijp ik nog 

steeds niet helemaal, maar ik zie wel 

wat er mis is en wat er beter kan. In de 

afgelopen paar jaar kwam ik dan ook 

bosjes mensen tegen met motoren die 

een heel stuk beter zouden gaan rijden 

met andere veren, een correct inge-

stelde veervoorspanning en demping 

of een goede onderhoudsbeurt. Vaak 

hebben ze geen flauw idee, net als ik 

een paar jaar terug. En die Guzzi? Daar 

rijd ik nog steeds op. Gewoon voor lol, 

en niet meer omdat het waait.   ■

Slappe vering? Instabiele voorkant!
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Dat motorrijden veel meer is dan gas geven, bochten pakken en zorgen dat je op tijd tot stilstand komt, is 
inmiddels wel duidelijk. Ook in deze aflevering gaat het vooral weer over wat er in je hoofd gebeurt. 

Twee maanden geleden kwamen op 

deze pagina de begrippen kijken, 

zien en waarnemen langs. Je kunt 

ergens naar kijken zonder iets echt 

te zien. Als je iets gezien hebt, is het 

daadwerkelijk tot je doorgedrongen. 

En onder waarnemen versta je in dit 

verband dat je bewust evalueert wat je 

gezien hebt. 

Als je niet verder gaat dan dat, ben 

je heel reactief bezig. Je kijkt waar je 

naartoe wilt sturen, je ziet dat er in die 

bocht een auto stilstaat, je evalueert dat 

beeld en komt tot de conclusie dat je ’t 

best maar kunt gaan remmen. Safe!

Helaas haal je het daar lang niet altijd 

mee. Er staat een lange rij auto’s in de 

file op de afrit. Jij hoeft die kant geluk-

kig niet uit, maar je blik gaat natuurlijk 

wel even die kant op. Je kijkt. Je ziet dat 

het een smalle afrit is. Je evalueert dat 

beeld en je bent blij dat je je niet langs 

dat blik hoeft te wurmen, omdat jij 

voorlopig nog rechtdoor gaat.

Op dat moment besluit een van die 

getergde automobilisten dat het hem 

lang genoeg geduurd heeft. Hij kan ook 

de volgende afslag pakken, weet hij. 

Plan. Dus hij komt overeind, werpt als 

je mazzel hebt een blik in z’n spiegel, 

draait zijn stuur naar links, geeft flink 

gas. En daar reed jij net.

Je keek, je zag en je nam waar. Maar je 

vergat te anticiperen.

Anticiperen wordt in de Dikke van Dale 

omschreven als ‘rekening houden met 

onverwachte verkeerssituaties’. Zelf 

zie ik het breder. Anticiperen is ook 

rekening houden met dingen die je 

juist wèl kunt verwachten.  Nee, die au-

tomobilist mag niet zomaar je rijbaan 

opschieten. Maar het kan jouw leven 

redden als je juist het onverwachte 

verwacht.

Goed en veilig motorrijden houdt in dat 

je ook ziet wat je nog niet kunt zien. 

Van die spelende kinderen verderop 

langs de straat kan er zomaar eentje 

oversteken. Met al die veeboeren in 

de buurt kan er opeens mest op straat 

liggen. Vlak na een met grind verharde 

parkeerplaats kan datzelfde grind ook 

in de bocht liggen. En als er iets fout 

gaat op de rotonde aan het eind van 

die prachtige, snelle afrit, dan staan er 

misschien wel auto’s in de bocht die je 

makkelijk met 130 kunt pakken, maar 

waar je niet doorheen kunt kijken.

Volgens trucker en motorrijder Rob 

Groentjes, die  in Mag-a-zine 158 aan 

het woord was, houdt het ook bij anti-

ciperen niet op. “Je moet in een vracht-

wagen of op een motor niet alleen voor 

jezelf, maar ook voor die ander denken. 

Als ik mensen bij een afslag zie twijfe-

len, weet ik vaak al wat ze gaan doen 

voordat ze het zelf in de gaten hebben. 

Da’s geen kunst, hoor, vind ik. Meer een 

kwestie van ervaring.” 

Natuurlijk zijn er grote overlappingen 

tussen waarnemen, anticiperen en 

denken voor die andere weggebrui-

kers. De belangrijkste overeenkomst 

is misschien wel dat je aan dat drietal 

alleen maar toekomst als je voldoende 

rust in je hoofd hebt. Die rust moet je 

zelf creëren. 

 

Een van de meest effectieve manieren 

om dat te doen is door goed en actief 

vooruit te kijken. Als je weet waar je na 

die bocht met je motor wilt uitkomen 

en een mentale foto van dat richtpunt 

maakt, heb je alle rust om te reage-

ren én te anticiperen op alles wat je 

onderweg naar dat punt tegenkomt. 

En dat het in die rust en die ruimte ook 

lekkerder en veiliger motorrijden is, is 

dubbele winst!   ■

met batten in de bocht
Gerwin Batten

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.
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Halverwege de jaren ‘90 werd gehoor-

bescherming in Nederlandse bedrij-

ven verplicht als het geluidsniveau op 80 

dB of hoger lag. Peter de Roode zag daar 

kansen. Met Alpine Hearing Protecti-

on maakte hij gehoorbeschermers op 

maat, de zogenaamde otoplastieken. Die 

werden in die tijd alleen nog van harde 

kunststof gemaakt, met een oogje waar-

aan je de twee beschermers met een 

koordje om je nek kon hangen. 

Ook op de motor
Peter, zelf motorrijder, leek het interes-

sant om die gehoorbescherming ook op 

de motor te gebruiken, maar dan moes-

ten er wel zachte versies komen. “Die 

harde oorstukjes werkten op zich prima,” 

vertelt sales director Ton de Weerd, 

“maar als je een helm opzet voelden ze 

alsof er een kiezelsteen in je oor zat. Dat 

komt vooral door de druk op je tragus, de 

verdikking waar je op drukt als je je oren 

dichthoudt.”

Primeurs
Met de uit siliconen gemaakte zachte 

otoplastieken had Alpine destijds een 

primeur, net als met de later geïntrodu-

ceerde minigrip waarmee je ze makkelij-

ker uit je oor haalt. Ook worden de otop-

lastieken al jaren van een opdruk naar 

keuze voorzien. “Voor rechts kleuren we 

die opdruk rood, zodat je altijd het goede 

oordopje in het goede oor stopt. Voor de 

tekst heb je tien karakters, speciaal om-

dat mensen vaak hun telefoonnummer 

erin laten zetten: dat kan handig zijn als 

je ze verliest.” Blauw is de herkenbare 

standaardkleur van het merk, maar je 

kunt je oordopjes ook in andere kleuren 

bestellen. 

Filterkeuze
Voor een aangepaste demping kun je 

kiezen uit verschillende filters. De mees-

te motorrijders kiezen voor het groene 

of het rode filter dat Alpine aanbiedt. 

Met een gemiddelde demping van 23 dB 

dempt de rode gemiddeld 2 dB meer dan 

de groene. Beide filters dempen sterker 

bij hogere frequenties. Dat maakt ze 

effectief tegen windgeruis, terwijl je je 

motorgeluid en ander verkeer nog altijd 

hoort. Ook spraak (navigatie, intercom, 

telefoon) blijft goed verstaanbaar. Mu-

ziek klinkt duidelijk doffer – maar als 

je je muziek zonder oordoppen zo hard 

zet dat je het boven je motorgeluid en 

de wind uit kunt horen, is gehoorschade 

bijna gegarandeerd.

Lektest
Aan de keuze van het filter zit je niet 

vast: je kunt ze bij Alpine altijd laten 

verwisselen, bijvoorbeeld als je een mo-

tor of een helm koopt waarbij je minder 

of juist meer last van windgeruis hebt. 

Voor die gratis wissel kun je je gehoor-

dempers opsturen, maar je bent ook 

welkom op de vestiging in Soesterberg. 

“Filterwissels en aanmeten doen we in 

principe op afspraak, en daarvoor zijn 

we om we week ook op zaterdag open. 

Dan kun je hier ook terecht voor een 

gratis lektest. Dan halen we het filter 

eruit en zetten we druk op de demper: 

dan kun je aan een meter zien of er lucht 

lekt.” Bij zo’n lekkage is niet het materi-

aal de boosdoener, maar je gehoorgang. 

“Die verandert over de jaren van vorm. 

Als je 100 rijdt, kun je zelfs 

met een ‘stille’ helm al zoveel 

windruis op je oren krijgen dat 

je binnen vijf minuten kans op 

gehoorschade loopt.  

Los daarvan is dat lawaai ver-

moeiend, wat ten koste gaat 

van je aandacht voor je weg. 

Voldoende reden voor goede 

gehoorbescherming. We gingen 

op bezoek bij Alpine, de groot-

ste oordoppenproducent op de 

motormarkt.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Ton de Weerd: “De helft van onze Nederlandse  

motorklanten kiest voor otoplastieken.”

VAN PASTA TOT 
OORDOP

Bij het aanmeten wordt er eerst een 

watje aan een touwtje in de gehoorgang 

geplaatst: dat beschermt je trommel-

vlies. De pasta die daarna voorzichtig in 

je oor gespoten wordt neemt in enkele 

minuten de vorm van je gehoorgang aan. 

van de afdruk wordt een scan gemaakt. 

Alpine bewaart de scan: bij verlies of 

het bestellen van een extra set hoef je 

ze niet opnieuw te laten aanmeten. In 

een laboratorium worden de afdrukken 

digitaal gemodelleerd. Op basis daarvan 

maakt een 3D-printer de mallen voor 

jouw oordopjes. Het siliconenmateriaal 

wordt in de door jou gekozen kleur in 

de mallen gespoten, waarbij een een 

drukpers luchtbelletjes voorkomt. De 

oordopjes worden met de hand gladge-

slepen, waarna het serienummer en jouw 

tekst of telefoonnummer erin gegraveerd 

worden. Ook het inkleuren van de tekst, 

het aflakken van de oordoppen en het 

plaatsen van de filters is handwerk.  

Tip: Zit er te veel oorsmeer in je gehoor-

gang, dan moet je je oren bij je huisarts 

laten uitspuiten voordat je de oordoppen 

kunt laten aanmeten. 

OP BEZOEK BIJ ALPINE

GEHOOR- 
BESCHERMING  
OP MAAT

Checken van de gehoorgang

Een watje beschermt je trommelvlies.

De pasta wordt in de gehoorgang gespoten.

Het drogen duurt een paar minuten.
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De meeste gebruikers merken dat de 

demping daardoor na een jaar of vier, 

vijf minder wordt, maar er zijn er ook die 

ze tien jaar of langer zonder problemen 

gebruiken.”

Standaardmodellen
Naast otoplastieken levert Alpine uni-

versele zachte gehoorbeschermers voor 

allerlei toepassingen. Voor motorrijders 

zijn ze er in twee uitvoeringen: de Tour 

met een gemiddelde demping van 17 

dB en de Race, die gemiddeld 3dB meer 

dempt. Ton de Weerd: “Dat lijkt niet veel, 

maar het verdubbelt wel de tijd dat je 

zonder risico op gehoorschade rond kunt 

rijden.”  Onder de naam Pro zijn beide 

dempers er ook in één verpakking, inclu-

sief bewaaretui en schoonmaakmiddel. 

Wat de standaardmodellen onderscheidt 

van hun concurrenten is dat ook het 

filter zelf van zacht materiaal is en dus 

geen ongemak kan veroorzaken.

Het verschil
Inclusief aanmeten kost een setje otop-

lastieken 119 euro. Voor de standaard-

modellen ben je 14,95 kwijt. Wat zijn 

de verschillen, afgezien van de tot 6dB 

sterkere demping? “Omdat de otoplastie-

ken perfect op de vorm van je gehoor-

gang aansluiten dempen ze effectiever. 

Bovendien gaan ze veel langer mee. De 

standaardmodellen worden vaak na een 

jaar vervangen voor een nieuw, fris stel. 

In Nederland gebruikt meer dan de helft 

van de motorrijders otoplastieken; de 

andere helft kiest voor de standaard-

dempers.” En in het buitenland? “We 

verkopen aan ruim dertig landen, maar 

dat zijn alleen maar standaarddempers. 

Nederland loopt echt voor, niet alleen in 

het gebruik van otoplastieken maar ook 

met het gebruik van gehoordemping in 

het algemeen, op festivals en bij andere 

toepassingen. Hoe dat komt? Waar-

schijnlijk omdat wij hier al 25 jaar actief 

zijn...” lacht Ton. 

Aanmeten
Voor het aanmeten van de op maat 

gemaakte gehoordempers kun je 

behalve in Soesterberg en op sommige 

motorbeurzen en -evenementen ook 

bij hoorwinkels terecht. “Dan bestel je 

bij ons online een voucher waarmee je 

bij die hoorwinkel de oorafdrukken kan 

laten maken. Die stuurt ze naar ons door 

en wij doen de rest.” 

Zwemmers en muzikanten
De otoplastieken worden in Duitsland 

gemaakt; de standaardmodellen zijn van 

Nederlandse bodem. Deze bedrijven le-

veren hun dempers exclusief aan Alpine, 

zowel voor motorrijders  als voor andere 

toepassingen. “We maken ook dempers 

voor mensen met slaapproblemen, voor 

zwemmers en voor muzikanten, bij-

voorbeeld, elk met hun eigen dempings-

karakteristiek. Aan de industrie, waar 

het allemaal mee begon, leveren we 

niet meer. We doen het alleen nog voor 

consumenten, en daar hebben we met 

25 man onze handen vol aan!”   ■

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 MAG wil er graag bij zijn. Hoe vaker, hoe beter. Praten met motor- 
rijders. 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

DECIBELLEN
Dat gehoorbescherming in bedrijven vanaf 80 dB verplicht is, heeft te maken met het feit 

dat die geluidsproductie na 8 uur gehoorschade kan opleveren. Met elke 3dB die erbij komt, 

wordt die tijd gehalveerd. Zelfs een helm die in tests het predicaat ‘stil’ krijgt, laat bij 100 

km/u al snel 100db op je oren los. Dat geeft in minder dan vijf minuten (!) al kans op gehoor-

schade. De bekende piep in je oren is een voorteken dat je heel serieus moet nemen. 

Goed om te weten: het eerder genoemde verschil van 3dB ervaar je zelf hooguit als ‘een 

klein beetje harder’. Als de uitlaat van één motorfiets 80 dB produceert, maken twee 

identieke motoren 83 dB. Voor een geluid dat ‘twee keer zo hard’ klinkt, heb je tien van die 

motoren nodig. Die maken samen dan 90 dB.

MEDEWERKERS  
EVENEMENTEN

De MAG wil groeien.  
Help je mee? We zoeken

Alpine in Soesterberg

Digitaal modelleren van de afdrukken

Het siliconenmateriaal wordt in de mal gespoten.

Aflakken gebeurt met de hand...

... net als het plaatsen van de filters.

Klaar: op maat, met opdruk en minigrip.
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Terwijl motorrijders zo veel kunnen bijdragen aan de  
mobiliteit in en rond de grote steden, wordt ons het  
parkeren niet altijd makkelijker gemaakt. Integendeel,  
zoals in Amsterdam. Reden genoeg voor een brandbrief  
aan de gemeente. Vergelijkbare problemen in andere  
steden? Laat het ons weten op beleid@mag-nl.org.

BRANDBRIEF  
MOTORPARKEREN

BE
LA

NGENVERENIGING

VOOR MOTORRIJDERS

MAG
in

ACTIE

‘Dus niet voor fietsen’, meldt de tegel. Ook niet voor 

motoren, blijkbaar... 

... maar op het kaartje aan het motor- 

stuur staat alleen iets over fietsen.

Parkeerplekken voor motoren zijn vaak te kort. Ook in de  

Amsterdamse Beursstraat.
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Sharon Dijksma

Wethouder Verkeer en Vervoer

Gemeente Amsterdam

Geachte mevrouw Dijksma,

Een grote groep forenzen verplaatst zich per motor naar en in Amsterdam: ze helpen daarmee de filedruk te reduce-

ren en ze nemen weinig parkeerplek in, terwijl ze – zoals periodieke mobiliteitstests uitwijzen – sneller op de plaats 

van bestemming zijn dan anderen. Jammer dus dat de onduidelijkheid over waar je je motor moet parkeren steeds 

verder toeneemt, zoals blijkt uit meldingen die binnenkomen bij motorrijdersactiegroep MAG. 

Om te beginnen lijkt verkeersbord E3, dat een verbod op het plaatsen van fietsen en bromfietsen oplegt, opeens ook 

voor motoren te gelden. Daar zou je uit kunnen afleiden dat motoren dus wél geplaatst mogen worden waar fietsen 

en bromfietsen mogen staan – maar dat blijkt niet het geval. 

Iets vergelijkbaars  doet zich voor op het Beursplein: fietsen mogen daar niet meer staan, dus motoren ook niet, 

volgens een ter plekke actieve BOA. Onder de grond dan maar? Nee, dat is alleen voor fietsers. Een andere BOA zegt 

dat motoren wél op het plein mogen staan, terwijl een derde BOA dat uitdrukkelijk verbiedt en motorrijders naar 

speciale parkeervakken voor bakfietsen en scooters verwijst. 

Uit de afbeelding van de scooter op de tegels bij die parkeervakken is helaas niet op te maken of het hier uitsluitend 

snor- of bromscooters betreft, of ook motorscooters. Is dat laatste het geval, dan mogen de voor de wet daaraan gelij-

ke motorfietsen daar ook staan – maar vervolgens komt er aan die motorfiets een kaartje te hangen. 

Met dat kaartje neemt de onduidelijkheid alleen maar verder toe: het meldt dat het vervoersmiddel in een vak moet 

staan (daar staat het dus in) en dat er ter plekke een verbod voor het plaatsen van fietsen en bromfietsen geldt (maar 

het is geen fiets of bromfiets). 

Elders in de stad zijn overigens ook parkeerplekken voor motoren en scooters te vinden. Drie kanttekeningen:

• Deze parkeerplekken worden aangegeven met tegels, wat ze lastig vindbaar maakt; bovendien zijn de tegels door 

geparkeerde voertuigen vaak niet leesbaar.

• De diepte van die plekken is op scooters berekend; motorfietsen zijn vrijwel altijd een stuk langer. In sommige 

gevallen steekt de kentekenplaat van een motor uit tot voorbij de stoeprand.

• In deze vakken worden ook snor- en bromscooters geplaatst. Als dat gedoogd wordt, wat uit ervaringen van 

motorrijders het geval blijkt, dan zouden motoren ook in vakken voor bakfietsen en scooters mogen staan. Is dat 

niet het geval, dan  

dienen scooters met een cilinderinhoud van max. 50 cc uit de motor- en scootervakken geweerd te worden. 

Tot slot: nog steeds worden naheffingen opgelegd aan motorrijders die hun motor tussen de auto’s aan de gracht 

parkeren, zonder dat ze de doorgang blokkeren of een onveilige situatie veroorzaken. 

Onze suggesties liggen voor de hand: geef motorrijders de kans om hun uiterst efficiënte vervoer te parkeren, zorg 

voor eenduidige bebording en voor duidelijke instructies aan BOA’s. Dat voorkomt frustraties, de gemeente hoeft niet 

de ene naheffing na de andere terug te draaien en – als belangrijkste winstpunt – het komt de mobiliteit in en om de 

stad ten goede. 

Een reactie van uw kant wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Vera de Bruijn

beleid@mag-nl.org
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Bij de laatste FEMA-vergadering, ditmaal in 

Praag, stond een oud en al veelbesproken 

onderwerp centraal: de apk voor motoren. 

De EU wil deze keuring in alle aangesloten 

landen doorvoeren. Kunnen we hem weer 

tegenhouden? Die kans is klein, helaas. We 

gaan zeker wel proberen de keuring naar 

onze hand te zetten. Vera de Bruijn

Van de 28 EU-landen hebben er nog maar negen geen verplichte 

APK voor motoren. Die verplichting hoefde er tot nu toe niet te 

komen als die landen bij de Europese Commissie aangaven welke 

alternatieve maatregelen er genomen werden om de verkeersveilig-

heid voor motoren te bevorderen. In Nederland werden deze door het 

Motorplatform opgestelde maatregelen opgenomen in het Actieplan 

Verbetering Verkeersveiligheid Motoren (AVVM en AVVM 2).

Pijlen op Spanje
In die afspraken dreigt nu verandering te komen. De Europese Com-

missie onderzocht ongevalscijfers om de noodzaak van een verplichte 

apk in alle landen te rechtvaardigen. Daarbij werd gekeken naar 

cijfers uit Kroatië en Spanje. Toen bleek dat de Kroatische cijfers deze 

verplichting niet ondersteunden, richtte de onderzoekscommissie de 

pijlen op Spanje. Daarbij werden ook ongevallen met brommers en br-

omscooters meegenomen. Door invoering van de Spaanse apk zou het 

percentage door een technisch mankement veroorzaakte ongevallen 

met gemotoriseerde tweewielers teruggebracht zijn van 5,1% in 2014 

naar 4,5% in 2016.

Anders bekeken
Uit hetzelfde rapport blijkt ook dat het aantal brommers in Spanje 

in die periode daalde, terwijl het aantal motoren steeg. Dat zou dus 

zomaar een heel andere verklaring voor dat gedaalde percentage 

kunnen zijn: motorrijders hebben een betere rijopleiding en zor-

gen gemiddeld beter voor hun vervoer dan brommerrijders, en een 

motorfiets is beslist veiliger dan een opgevoerde brommer  – maar 

voor zulke alternatieve benaderingen lijkt de Europese commissie 

vooralsnog niet open te staan. 

Binnen de perken
De MAG is er altijd vanuit gegaan dat de in het AVVM opgenomen 

maatregelen door minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Europese 

Commissie zijn doorgegeven, maar daar is nu twijfel over ontstaan. 

We leggen deze kwestie nog aan de minister voor. Belangrijker lijkt 

echter dat de Europese Commissie stelliger is dan ooit, en dat een 

verplichte apk voor motoren er dus toch komt.  Zou dat het geval zijn 

en zou het de MAG niet nogmaals lukken deze regeling tegen te hou-

den, dan zullen we er in elk geval voor pleiten dat de apk – net als bij 

auto’s – ook uitgevoerd kan worden in combinatie met een reguliere 

onderhoudsbeurt. Op die manier blijven de directe kosten in elk geval 

binnen de perken. We bezinnen ons op actie!   ■
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... in combinatie met een reguliere beurt...

APK
DREIGT
OPNIEUW

M
AG

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

Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen

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

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

Meer dan 500 Arai’s 
in de aanbieding!

TERMAAT MOTOREN

ga naar www.termaatmotoren.nl en klik op

HEEl vEEl KORTING !! 
op uitlopende collecties

topmerken
motorkleding | helmen | laarzen | handschoenen

Yamaha exclusief dealer

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

Totaalleverancier voor
badges,merchandise & T-shirts

Carebo B.V.  -  www.carebo.nl  -  info@carebo.nl
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dood of invalide kunnen rijden. Iemand 

zou mij dood of invalide kunnen rijden 

– en ook dat wil ik niemand aandoen.

De MAG adviseert je over van alles, 

maar een artikel over dit onderwerp 

las ik nog nooit. Toch krijgt vrijwel elke 

motorrijder op een gegeven moment te 

maken met de vraag of motorrijden nog 

verantwoord is. Neem je zelf die beslis-

sing? Heb je het in huis om te zeggen 

dat je niet het risico wilt lopen dat je 

een ongeluk veroorzaakt of erbij betrok-

ken raakt, of laat je het aan je omgeving 

en blijf je als het even kan tot je laatste 

minuut rijden? In dat laatste geval is de 

kans op onnodige risico’s levensgroot 

aanwezig. Ook met alle ervaring die  je 

opgedaan hebt, met alle cursussen die 

je volgde: dat reactievermogen gaat bij 

iedereen achteruit. 

Vraag je ook eens af wat je zelf doet als 

je iemand belabberd ziet rijden. Een 

onbekende man of vrouw, je vaste mo-

tormaat, een vriend, je partner. Durf je 

dan iemand aan te spreken? En hoe doe 

je dat dan? “Toen ik je laatst zag rijden 

dacht ik even dat je een halve krat bier 

op had.” Da’s misschien niet zo’n fijne. 

Maar je kunt natuurlijk wel vragen of 

het allemaal nog wel lekker gaat. Een 

maat van me vertelde dat zijn partner 

de bochten steeds vierkanter nam en 

regelmatig niet meer echt met het ver-

keer meekwam. “Heb je het er samen 

al over gehad?” vroeg ik. “Nee, nee, ik 

begin er niet over want dan krijg ik de 

wind van voren,” was het antwoord. 

Begrijpelijk, maar niet eerlijk naar je 

partner. En niet verstandig naar andere 

verkeersdeelnemers.

Heb je je wel eens afgevraagd hoe je zelf 

op zo’n gesprek zou reageren? Luister 

je rustig, doe je aan zelfreflectie en ga 

je met die opmerkingen aan de slag, of 

word je kwaad, ga je in de tegenaan-

val en rijd je net zolang door tot je je 

rijbewijskeuring niet meer haalt, als er 

niet voor die tijd iets fout gaat? Het zijn 

allemaal vragen die door mijn hoofd 

speelden toen ik zelf voor die keuze 

stond. En de belangrijkste vraag is dan 

misschien wel hoe lang je je vrijheid en 

je mobiliteit de voorrang geeft boven 

veiligheid. Jouw veiligheid én die van 

anderen.    ■

Harm Lukas Ruiter is de man achter LRP 

Reizen, een bureau waarmee hij mo-

torvakanties door Schotland en Ierland 

organiseert. “Ik ben gestopt met rijden, 

maar in gedachten reis ik nog altijd met 

mijn klanten mee door die prachtige lan-

den, ook op de nieuwe routes die ik voor 

ze blijf uitstippelen. Met evenveel plezier 

kijk ik terug op al die jaren dat ik ze zelf 

reed. Zonder ongelukken – en dat wilde 

ik graag zo houden.”

KIEZEN  
VOOR  
STOPPEN

Daar stond ik dan, met een enkel traantje in m’n ogen. 

Het moment dat ik afscheid nam van m’n trouwe maat, de 

motor. En dit keer zou er geen ander exemplaar voor in de 

plaats komen. Beter voor mij. Beter voor mijn omgeving.

 
Harm Lukas Ruiter

Het was niet mijn 

wens om te 

stoppen. Wel mijn keuze. De 

aanleiding? Een neurologisch 

probleem waardoor de commu-

nicatie tussen de uiteinden van 

mijn lichaam en mijn hersenen 

op onverwacht vertraagd kan 

worden. Dat betekent dat het bij 

een rood verkeerslicht zomaar 

kan gebeuren dat je voet niet op 

tijd aan de grond staat. Je herse-

nen weten wat er moet gebeuren. Je 

voet krijgt de boodschap te laat. Hila-

risch om te zien, maar zeer pijnlijk voor 

je ego. En nog slecht voor je motor ook.

 

Ik heb zelf de beslissing genomen, zon-

der adviezen van artsen of specialisten, 

zonder dwang van justitie, oom agent 

of mijn familie. Het is beter zo, zowel 

voor mij als mijn omgeving. Dat ik met 

motor en al om kan vallen is niet zo erg, 

maar ik wil zeker niet de kans lopen om 

anderen te betrekken bij een aanrijding 

die direct of indirect door mijn aandoe-

ning veroorzaakt wordt. Ik zou iemand 

“In gedachten reis ik nog altijd mee…”

Van importeur Yamaha Motor Nederland 

mochten we in het vorige Mag-a-zine 

een fles van de nieuwe S100 Motorrad 

Schnellreiniger en de bijbehorende DAS 

TUCH weggeven. Gelukkige winnaar was 

Bert Pelkman. Hij kocht zijn Yamaha 

Ténéré 660 in 2015 voor zijn dagelijkse 

woon-werkverkeer. “Leuke fiets om mee 

te rijden, lekker smal voor in de file en 

hij is van zichzelf al vrij hoog; belangrijk, 

met mijn lengte van twee meter.” Om 

de Yamaha nog beter op maat te maken 

werden zadel en stuur verhoogd. De 

dubbele claxon onder het zadel, waarvan 

je er op de foto eentje ziet zitten, atten-

deert automobilisten die in de file van 

baan willen wisselen op zijn aanwezig-

heid. De grote handkappen vond Bert als 

winterharde doorrijder effectiever tegen 

de kou dan handvatverwarming. Werken 

doet hij inmiddels niet meer, maar rijden 

nog wel. En poetsen? “Een keer of twee 

per jaar, maar dan zal ik van dit setje

dankbaar gebruik maken!”

S100-winnaar bekend
MAG GIVE-AWAY
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tes onder de aandacht te brengen. We 

houden je op de hoogte!

Curve Care
Over waarschuwen gesproken: veel on-

gelukken gebeuren in of direct na te snel

genomen bochten. Vaak zijn dat bochten 

die je lijken uitnodigen om ze sneller te

nemen dan de bedoeling is. De traditio-

nele bochtschilden en snelheidsborden 

zijn daarbij lang niet altijd effectief. Wat 

aanzienlijk beter lijkt te werken is het

Curve Care Safety-systeem. Daarbij zit-

ten de rode pijlen die de bocht aangeven

achter een geperforeerde plaat. Door die 

perforaties lijken de pijlen te bewegen.

Hoe sneller je rijdt, hoe sneller die bewe-

ging wordt. Dat laat je bijna automatisch

van het gas af gaan. De folie met de 

pijlen reflecteert zowel daglicht als het 

licht van koplampen, dus het stroom-

loze systeem werkt dag en nacht. Op 

verschillende locaties ging het aantal 

ongelukken naar nul, ook op plekken 

waar het eerder gemiddeld één keer per 

week fout ging. Het systeem is inmid-

dels op meer dan 20 locaties te vinden.

CrossCover
Over al dan niet gladde verf en opval-

lende kleuren gesproken: in februari 

introduceerde wegenbouwer Heijmans 

de CrossCover, een zebrapad met 

fluorescerende elementen die ervoor 

zorgen dat de oversteek zowel 's avonds 

als overdag goed zichtbaar is. Door de 

speciale patronen en kleurcombinaties 

valt de CrossCover zowel voor automo-

bilisten als voor motorrijders voldoende 

op, stelt Heijmans. Maria Suurmond 

vroeg zich af de gebruikte markering 

voor motorrijders stroef genoeg zou 

zijn. Die stroefheid wordt vastgesteld 

met een Skid Resistance Tester (SRT) of 

slipweerstandstester. "De limietwaarde 

voor een voldoende veilige markering 

wordt doorgaans op 45 of 55 SRT vastge-

legd", zo liet de wegenbouwer weten. 

"De proeven op de CrossCover zijn bo-

vengemiddeld goed met als laagste getal 

58,6 SRT." Ook slijtagetests, waarin tien 

jaar gebruik gesimuleerd werd, hebben 

goede resultaten laten zien.

Borden
Over creatief gesproken: het opvallen-

de ruitenpatroon van de verhoogde 

rijbaanscheiding in de bocht van de 

IJsselmeerstraat in Huizen is op z'n 

zachtst gezegd riskant voor motorrij-

ders (zie Mag-a-zine 161). We kaartten 

het aan bij de gemeente, die aangaf dat 

een structurele oplossing binnen de 

budgetten niet mogelijk was. Wel waren 

ze bereid om verkeersdeelnemers met 

borden op de rijbaanscheiding attent te 

maken. Niet ideaal, maar een hele stap 

in de goede richting. 

 

Smidsy
Waar de Hooidrift in Rotterdam uitkomt 

op de Aelbrechtskade stond jarenlang 

een metalen elektriciteitshuisje. Een 

nogal groot elektriciteitshuisje, waar 

een naderende auto makkelijk achter 

Het knalrood geverfde kruispunt in 

het Gelderse Opheusden was een 

van de vele druppels die bij ons de em-

mer deden overlopen. We zijn niet blij 

met gaybrapaden (overal), hartvormige 

verkeersborden (Bergeijk), kanariegele 

vlakken (Vogelenzang) en andere weg-

schilderingen die voor ongewenste af-

leiding kunnen zorgen, zeker niet als de 

effectiviteit op lange termijn te betwij-

felen is. Bovendien wil je niet proefon-

dervindelijk vaststellen of de gebruikte 

verf aan de stroefheidsnormen voldoet. 

We wendden ons tot De Telegraaf, die 

uitpakte met een ruim artikel over het 

fenomeen. Belangrijk resultaat: het  

verhaal inspireerde Tweede Kamerlid  

Wystke de Pater-Postma tot Kamer-

vragen aan I&W-minister Cora van 

Nieuwenhuizen, met aandacht voor de 

risico's van deze creatieve asfaltuitspat-

tingen en de vraag om dit bij gemeen-

GWS- 
MELDINGEN 

Dat waren knap grijze pagina’s met GWS-meldingen, in het 

vorige nummer. Asfalt met verzakkingen, asfalt met glad-

de reparaties, asfalt met zand, asfalt met gaten en andere 

ellende. En alsof je de klok erop gelijk kon zetten: kort daar-

na regende het meldingen over asfalt in alle kleuren van de 

regenboog...
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CrossCover oversteekplaats van Heijmans Ruitenpatroon IJsselmeerstraat Huizen: nu met borden
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schuilging. Door datzelfde huisje moest 

die automobilist ook een heel eind de 

Aelbrechtskade op rijden voordat hij 

kon zien of hij toevallig nog iemand 

voorrang moest verlenen. Dat ging niet 

altijd goed, zoals de foto linksonder op 

bladzijde 31 laat zien. De motorrijder in 

kwestie bracht het er goed vanaf, ook 

al omdat hij zijn snelheid had aange-

past. Typisch gevalletje van SMIDSY, liet 

Milan Gajic ons weten: "Sorry mate, I 

didn't see you..." Milan, die de situatie 

al geruime tijd geleden meldde, stelde 

nu vast dat het huisje verdwenen is. 

Goed nieuws voor motorrijders op de 

Aelbrechtskade – maar wees voor altijd 

gewaarschuwd voor dit soort bouwsels 

op zulke ongelukkig gekozen plekken. 

Groef
Als je over de A9 van Alkmaar naar 

Haarlem rijdt, zit er van afslag 11 

(Akersloot/Uitgeest) tot afslag 9 (Heems-

kerk) een brede, diepe groef in de 

vluchtstrook. Voor een vluchtstrook 

geen probleem, maar wel als hij ook als 

spitsstrook gebruikt wordt. Rijkswater-

staat liet weten hier een weginspecteur 

op af te sturen: "Als de veiligheid in het 

geding is, volgt zo spoedig mogelijk een 

reparatie." Je raadt het al: er gebeurde 

nog niets, zoals een van onze verkeers-

vrijwilligers desgevraagd bevestigde. Hij 

vertelde dat je je motor duidelijk voelt 

zoeken als je de groef raakt. Vermijden 

van de groef is nauwelijks mogelijk: hij 

slingert van links naar rechts over de 

rijbaan. 

Dik kans dat de weginspecteur in 

kwestie de situatie vanuit het oogpunt 

van een automobilist bekeken heeft, 

als hij al geweest is. Zijn we best bereid 

RWS het voordeel van die twijfel te gun-

nen, maar we hebben ze wel nogmaals 

aangeschreven. Tenslotte nemen we aan 

dat ze geen ongevallen als gevolg van 

achterstallig onderhoud op hun geweten 

willen hebben...

Witte lijnen, gele lijnen
In Amsterdam werd de Anderlechtlaan 

tijdelijk verbreed, op het stuk tussen 

het viaduct Nieuwe Haagseweg (A4) en 

de Oude Haagseweg. Daarbij werden 

de oude witte lijnen zwart gemaakt en 

verschenen er nieuwe gele lijnen, zo liet 

Suzanne Tromp weten. Dat leidde tot 

gevaarlijke situaties, onder meer omdat 

auto's opeens naar rechts gaan bij het 

zien van het wit gestreepte verdrijvings-

vlak. We hebben de gemeente gevraagd 

om de witte belijning definitief te ver-

wijderen en de gele lijnen door witte te 

vervangen, of de tijdelijke situatie op te 

heffen. De gemeente koos voor de eerste 

oplossing. Helder!   ■

☐  MAG-lidmaatschap: € 33,- per kalenderjaar

☐ MAG-gezinslidmaatschap: € 16,50 per kalenderjaar    

Gezinslid van MAG-lid                 

Lidnummer 

Naam                            M/V

Straat    

Huisnr

Postcode   

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

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

IBAN

Handtekening

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

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

JA, ik sluit me aan bij de MAG!

Voor welgeteld zeven tientjes krijg je een bochtentraining 

van zes sessies van tien minuten, met feedback en een korte 

pauze na elke sessie. Per instructeur zijn er  maximaal drie 

deelnemers. Da’s dus bijna privéles. Op bladzijde 8 lees je 

precies wat de training inhoudt. Of je al jaren rijdt of nog 

maar net begonnen bent, of je een bochtenridder bent of 

er eentje wil worden, of je op een chopper komt of met een 

superbike: je bent altijd van harte welkom.

Inschrijven doe je op www.2theexperience.nl met kortings-

code MAG2019 en je lidmaatschapsnummer. De bochten-

training wordt gegeven op het Midland Circuit in Lelystad. 

Voor MAG-leden is er dit jaar nog ruimte op zondag 08-09, 

zaterdag 28-09 en zaterdag 12-10, steeds van 13:00 tot 17:00. 

Belangrijk: voor deze aanbieding moet je je maximaal drie 

weken van tevoren aanmelden. Voor volgend jaar volgen 

nieuwe data.

BOCHTENTRAINING 2 THE EXPERIENCE

MET KORTING DOOR  
DE BOCHT

Denk mee in Drenthe
Woon je in Drenthe of rijd je er vaak? De provincie hoort graag van motorrijders 

hoe ze de Drentse wegen veiliger kunnen maken. Denk aan weginrichting, ob-

stakels langs de weg en de staat van onderhoud van de wegen, bebording, enzo-

voort. Ook complimenten en opmerkingen over gedrag van medeweggebruikers 

zijn welkom. Mail je suggesties en verbeterpunten uiterlijk op 16 augustus naar 

beleid@mag-nl.org, waar je eventueel een speciale vragenlijst kunt opvragen. 

Wij spelen alle opmerkingen anoniem door aan de provincie. 

Verwarrende combinatie van witte en gele belijning De nieuwe situatie: opgelost!

Input van motorrijders is welkom in Drenthe.
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Veiliger, soepeler, sneller en met 

meer vertrouwen door de bocht?  

Dat leer in de bochtentrainingen 

van 2 The Experience, voor  

MAG-leden met 15 euro korting! 
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Het zal je maar gebeuren: je huurt een 

motorfiets, je ondertekent het contract 

inclusief de vermelding van een borg 

van 500 euro of meer, en je gaat lekker 

rijden. Dat was precies wat die motor-

rijder vorig jaar in Utrecht deed – tot hij 

vlakbij Montfoort in een bocht onderuit 

gleed en tegen een boom tot stilstand 

kwam. Gelukkig had hij zelf niets, op 

wat schaafwonden en blauwe plekken 

na. De motor was er slechter aan toe. 

Het verhuurbedrijf nam contact met 

ons op. Voor de huurmotor had het 

bedrijf een WA met beperkt casco afge-

sloten. In de polis was ook een dekking 

voor de schade aan kleding en helm 

opgenomen. Dat was goed nieuws voor 

de huurder. Bij een eenzijdig ongeval 

zou de schade aan de motor met zo’n 

polis normaal gesproken voor rekening 

van de verhuurder komen, minus na-

tuurlijk de door de huurder te betalen 

borgsom. Een behoorlijke schadepost 

voor beide partijen, zou je denken – 

maar de man die de motor huurde had 

uitgebreid foto’s van de situatie geno-

men, en hij wist ook precies waardoor 

hij onderuit was gegaan.

Kort na het verlaten van een rotonde 

had hij een mooie bocht zien liggen, 

met een zijweg die op de binnenkant 

van die bocht uitkwam. Beetje gas erbij 

richting die bocht, maar kalm aan met 

het oog op die zijweg. En toch ging het 

daar mis: bij onderhoud aan de zijweg 

was er nogal riant met split gestrooid. 

Die kleine, gebroken steentjes waren 

door het verkeer ook op de doorgaande 

weg terecht gekomen. Voor een auto 

geen probleem. Voor een motor natuur-

lijk wel, met een beetje pech.

De motorrijder maakte niet alleen 

foto’s van het wegdek en de positie van 

de motor na het ongeval, maar legde 

ook vast dat er op geen enkele wijze 

voor dat split gewaarschuwd werd. 

Een wegbeheerder is in zo’n situatie 

verplicht om bord J25 te plaatsen, de 

‘vooraanduiding losliggende stenen’. 

Opspattend grind, in de volksmond. 

Op basis van deze informatie hebben 

we contact opgenomen met de wegbe-

heerder, de provincie Utrecht. De foto’s 

die de motorrijder maakte kwamen 

daarbij goed van pas: de provincie 

erkende schuld en heeft de schade aan 

de motorfiets vergoed. De verhuurder 

kon de motor repareren en de huurder 

was zijn borg niet kwijt. 

De wijze les? Kijk bij zo’n eenzijdig on-

geval altijd goed waardoor je onderuit 

ging en leg dat zo goed mogelijk vast. 

In dit geval was de oorzaak duidelijk 

– maar zonder ter plekke gemaakte 

foto’s was dat later moeilijk te bewijzen 

geweest.

Ad den Hollander

schadebehandelaar 

www.mag-verzekeringen.nl 

Split in de bocht

BETER 
LEREN 
RIJDEN?
DAT DOE JE BIJ 
VERKEERSTRAINING 
NEDERLAND.

10% KORTING VOOR MAG LEDEN.*
Als MAG-lid krijg je 10% korting op vrijwel alle 
cursussen van Verkeerstraining Nederland. Op 
www.verkeerstraining.nl vind je het complete 
aanbod.

MAG-LID WORDEN?**
Doe je mee met de MAG? Voor slechts 33 euro 
ben je een heel jaar lid en krijg je een waardebon  
voor 50 euro korting op de training Voertuig- 
beheersing. Doe dat wel snel: deze fijne actie 
stopt aan het eind van dit jaar!

WWW.VERKEERSTRAINING.NL
INFO@VERKEERSTRAINING.NL

Beide aanbiedingen gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Trainingen in Almere en op locatie.
* Geldt alleen voor individuele leden. Vul bij aanmelding de actiecode MAG88 in en vermeld je MAG- 

lidmaatschapsnummer (zie je ledenpas) bij Vragen of opmerkingen.
** Waardebon binnen één jaar na aanvang lidmaatschap te besteden. Nieuwe ondersteunende clubs krijgen 

de waardebon ook (één exemplaar per club). 

10% 
KORTING
VOOR MAG LEDEN*




