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Nederland wordt steeds kleuriger. 

Zou een mooie zaak moeten zijn, 

maar een groot deel van die kleuren 

komt helaas op de weg terecht. Motorrij-

ders maken zich vaak zorgen over al die 

vast heel goed bedoelde markeringen. 

Da’s voorstelbaar: er zijn erbij waarin je 

koplampen zelfs bij droog weer reflecte-

ren. Wat glimt is glad, toch? Bij marke-

ringen ligt dat anders, weten we nu. Ze 

zijn zelfs bijna altijd stroever dan het 

asfalt eromheen, lees je op bladzijde 27. 

Het slechte nieuws? Uitzonderingen  

bevestigen de regel, en die gladde uitzonderingen herken je niet op 

afstand. Kun je je alleen nog troosten met het idee dat je op de plekken 

waar die dingen liggen toch al serieus om je snelheid moet denken.

Goed nieuws is ook dat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora 

van Nieuwenhuizen het hierin helemaal met ons eens is. Er zou in elk 

geval eenheid moeten komen in die creatieve uitspattingen op straat. Be-

langrijker nog: ze is net als wij tegen een apk voor motoren en draagt dat 

ook steevast uit, zo liet ze ons in een persoonlijk onderhoud weten. Haar 

verhaal vind je op bladzijde 24. Volgens Van Nieuwenhuizens informatie 

zijn er nog geen concrete plannen om zo’n apk voor alle lidstaten in te 

voeren. Voegen wij daar aan toe dat ook allerlei andere motorzaken nog 

lang niet op Europees niveau geregeld zijn – maar dat neemt niet weg dat 

we Brussel nauwletttend in de gaten blijven houden.

Terugkerend goed nieuws is dat we ook in dit nummer weer op bezoek 

gingen bij een Nederlands bedrijf dat zich inzet om motorrijden veiliger 

te maken. Damen Motorkleding deed het nodige pionierswerk op het 

gebied van protectie, je kunt er terecht voor motorkleding op maat en ze 

werken aan een textielpak met ruimte voor een elektronisch airbagvest. 

Bijkomend goed nieuws? Er worden in Nederland nog veel meer produc-

ten gemaakt die rechtstreeks raken aan waar de MAG voor staat – dus we 

kunnen voorlopig nog vooruit.

Net zo goed is het nieuws dat er ook op heel andere niveaus aan onze 

veiligheid wordt gedacht. Stond je er ooit bij stil dat glasbolreflectoren 

in het asfalt betekenen dat er minder obstakels in de berm staan en dat 

je beter ziet waar je rijdt? Vast niet. Op bladzijde 28 gaan je ogen open. 

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het goede nieuws dat er 

weer allerlei gevaarlijke wegsituaties opgelost werden (bladzijde 30), dat 

we met Sebastiaan Met een bestuurslid met een berg motortechnische 

kennis in huis hebben (bladzijde 12), dat Elles Dijkhuizen haar eerste 

column schreef en dat Jennifer vertelt waar schoppen goed voor is. En 

dat allemaal in één Mag-a-zine!

Hugo Pinksterboer
redactie@mag-nl.org

Mag-a-zine, het verenigingsblad van  

motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt  

zes keer per jaar.
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Cruisecontrol voor motorrijders
Dat uitgerekend Harley-Davidson als eerste motorfabrikant een elektrische motorfiets neerzette, 

was op z’n minst verrassend. Naast die inmiddels uitgebreid in de bladen besproken LiveWire 

had de firma nog meer nieuws: HD vroeg patent aan op een speciaal voor motoren te ontwikkelen 

adaptieve cruisecontrol. Belangrijkste verschil met bestaande systemen is dat de Harley-versie 

ook twee of meer voertuigen op dezelfde rijbaan waarneemt. Dat betekent dat het ook werkt als 

je met een groep onderweg bent. Daarbij zou je zelfs kunnen aangeven op welk van de waarge-

nomen voertuigen je jouw snelheid wilt (laten...) afstemmen. Prima ontwikkeling, lijkt ons zo, en 

eentje waar autofabrikanten een voorbeeld aan kunnen nemen! 
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Als je toch die scheve toren bezoekt, ga dan ook even langs bij het Pia-

ggio Museum in Pontedare, vlakbij Pisa. Op 5000 vierkante meter vind 

je daar ruim  250 historische voertuigen, inclusief machines die door 

topcoureurs als Rossi, Biaggi en Capirossi bereden werden. Eind deze 

zomer werd het museum, een van de grootsten in z’n soort, opgenomen 

in de Tripadvisor Hall of Fame.

Motormuseum in Hall of Fame

E10 alert
Bij tankstations die twee benzinesoorten 

aanbieden, moet een van de twee E10 zijn. Deze 

nieuwe regel geldt sinds 1 oktober. Benzines 

met weinig of geen ethanol kunnen daardoor 

moeilijker verkrijgbaar worden. Rijd je in de 

winter niet door en zet je je motor weg met een 

volle tank E5 of E10, dan riskeer je startproble-

men, oxidatie, aantasting van rubber onder-

delen en andere ellende – zeker met oudere 

motoren. De oplossing? Gebruik een benzine-

stabilisator of tank af met Ecomaxx Bike Fuel. 

Deze speciaal voor motoren ontwikkelde brand-

stof is gestabiliseerd en dus lang houdbaar. 

Verkooppunten vind je op ecomaxx.nl.

IN HET 
NIEUWS

H
ar

le
y-

D
av

id
so

n

M
AG

P
ia

gg
io

Terwijl de Nederlandse autover-

kopen in de eerste helft van dit 

jaar met dik tien procent daalden, 

gingen de motorverkopen met 

meer dan acht procent omhoog. 

Dat gaat dus dik de goede kant 

op. Er werden 9.173 motoren op 

kenteken gezet. Dat waren er 

ruim 700 meer dan vorig jaar in 

die periode. 

Met deze aantallen staan we op 

een voorzichtige elfde plaats, ver 

na de toplanden Italië (138.650), 

Frankrijk (109.606) en Duits-

land (105.970). Maar goed, daar 

hebben ze meer 125cc’tjes, meer 

wegen en meer bochten. En meer 

mensen.

DE GOEDE KANT
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Met acht procent omhoog (Arie Molenaar Motors)

Nooit 
meer lek
Michelin is uitgebreid aan het testen met de 

Uptis, een autoband die niet lek kan. Hoe? 

Simpel: wat er niet in zit, kan er niet uit. Voordat 

de eerste auto’s met deze luchtvrije band rond-

rijden zijn we zeker vijf jaar verder. En motoren? 

Michelin laat weten daar nog niets over te 

kunnen zeggen. Duidelijk is wel dat tweewie-

lerbanden heel andere eisen stellen dan een 

autoband. Geduld weer, dus – maar uiteindelijk 

komt alles wat ze voor auto’s bedenken onze 

kant op. Mooi of niet...

Meer motoren minder vervuiling
Onze Franse collega’s van de FFMC roepen al jaren dat de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden 

beter wordt als er minder auto’s en meer motoren zouden rondrijden. Dat is nu bevestigd door 

ANSES, een Franse organisatie die zich onder meer bezighoudt met milieuzaken. Let wel: het 

rapport werd geschreven in opdracht van de ministeries voor volksgezondheid en ecologische 

zaken. Meer weten? Zoek op fema ffmc anses.
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VAN DE VOORZITTER 

Op bladzijde 24 van dit nummer lees je een verslag 

van het gesprek dat we hadden met minister Cora 

van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij 

meldde ons dat van concrete Brusselse plannen om een 

motor-apk in te voeren nog geen sprake is, dat Nederland 

een verklaard tegenstander van zo’n keuring is en dat 

ook altijd uitdraagt. Met andere woorden: we hoeven ons 

eigenlijk geen zorgen te maken. Dat is mooi. 

Toch kennen we ook stukken waaruit blijkt dat die apk 

wel op de Europese agenda staat. De vorige keer dat er 

concrete plannen waren, hebben we ze met succes te-

gengehouden. Wie die protestrit naar Brussel meemaak-

te, met duizenden motoren over de afgezette snelweg,  

vergeet ‘m nooit meer. Het signaal dat we daarmee 

afgaven, was ook voor Europa glashelder.

We blijven dus alert op eventuele plannen, ook al omdat 

altijd de kans bestaat dat een toekomstige minister van 

I en W er  heel andere ideeën op nahoudt. Onze belang-

rijkste argument tegen zo’n keuring? De apk is in het le-

ven geroepen om het aantal ongevallen door technische 

mankementen te reduceren. Uit onderzoek blijkt echter 

dat minder dan 1% van de motorongevallen aan tech-

nisch falen te wijten is. Ook een lege tank valt daaronder, 

weten we inmiddels. Dat laat nog beter zien dat een apk 

geen problemen oplost. Maar geld kost het wel.

Onnodig geld dus, ook al omdat motorrijders liefheb-

bers zijn die hun vervoer meestal prima onderhouden. 

Natuurlijk rijden er nog heel wat rond met te gladde ban-

den, lekkende schokdempers en ander potentieel gevaar, 

maar die zijn daar ook op te wijzen zonder al die andere 

motorrijders een keuring op te dringen. 

Toch wil Europa die apk. Hoe pakken ze dat daar aan? 

Ze hebben in een aantal lidstaten onderzoek laten 

doen naar de oorzaken van ongevallen met motorrij-

ders. Bij een aantal lidstaten bleek – voorspelbaar – dat 

een technisch mankement bijna nooit de oorzaak was. 

Alleen uit Spanje kwamen andere cijfers, zeker toen ze 

ook brommers aan de lijst toevoegden. Dat onderzoek is 

vervolgens boven op de stapel gelegd, om zo de indruk te 

wekken dat het overal wel zo zou zijn. Kwalijke zaak. 

Een ander Europees argument is de geluidsoverlast die 

motoren veroorzaken. Zou een apk daar tegen helpen? 

Naar ons idee is het maar een kleine groep die meer 

geluid produceert dan toegestaan is, net als in andere 

landen. En als je met een open pijp rijdt, vervang je die 

de dag voor je apk toch door de standaarddemper? 

Klusje van niks, net als het terugplaatsen van een db-kil-

ler. Ook in die zin lost een verplichte keuring dus weinig 

of niets op.

Maar Europese wegen zijn soms ondoorgrondelijk. We 

houden de zaak dus scherp in de gaten. Zelfs terwijl we 

weten dat de regels voor motorrijders per land nog sterk 

verschillen. In België moeten je enkels beschermd zijn, in 

Frankrijk je handen, in Nederland alleen je hoofd. En dan 

zou zo’n apk overal gaan gelden? De kans is klein. Maar 

ook die kleine kans zijn we graag voor. Gaan we als het 

moet weer met z’n duizenden naar Brussel!

Gerwin Batten
voorzitter@mag-nl.org

Zakelijke rijders deden het al, maar het kan nu ook privé: BMW is 

de eerste motorfabrikant die private lease aanbiedt. Je kunt zelf 

looptijd en aantal kilometers per jaar bepalen,  en accessoires zijn 

mee te leasen. Net als bij auto’s betaal je een vast bedrag per 

maand, waar ook onderhoud, reparaties en banden bij inbegre-

pen zijn. Alleen benzine en bekeuringen vallen er niet onder. De 

leaseconstructie is mogelijk voor zes modellen, van de G310R tot 

de F850GS.

Omdat het bij het CBR niet op rolletjes loopt, zitten er nogal wat 75-plus-

sers langdurig zonder rijbewijs. Het slechte nieuws: rijden zonder dat 

rijbewijs kan je een bekeuring opleveren. Minister Grapperhaus houdt dat 

ook zo. Het goede nieuws: verzekeraars zijn coulanter dan de politie. Nog 

beter nieuws: er zijn plannen om de keuring van oudere bestuurders vanaf 

2020 niet meer op leeftijd of type rijbewijs te baseren, maar op medische 

indicatie. Door de vergrijzing neemt het aantal 75-jarigen toe. In augustus 

wachtten er 137.000 mensen op hun rijbewijs.

Leasen 
op twee 
wielen

Retroband
50 jaar geleden was Malcolm Uphill de eerste coureur die in de Isle of 

Man TT een gemiddelde meer dan 100 mijl per uur neerzette. De banden 

die hij gebruikte werden door Dunlop omgedoopt tot TT100. Die naam 

komt nu terug in de TT100 GP Radial, een band die werd ontwikkeld met 

het oog op de gestaag doorgroeiende retromarkt. De band combineert 

de looks van een oude diagonaalband met de hogere stijfheid van een 

moderne radiaalband.
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DRijkswaterstaat maakt al vanaf 

2012 gebruik van weginspecteurs 

op de motor. Het grootste voordeel zal 

duidelijk zijn: op twee wielen ben je 

vaak veel sneller waar je wezen moet. 

Belangrijk, want weginspecteurs zijn 

vaak als eerste ter plaatse als er op of 

langs de weg iets aan de hand is. Ze 

stellen de locatie van het incident vei-

lig, schakelen andere hulpverleners en 

professionals in en zorgen ervoor dat 

die hun werk optimaal kunnen doen. 

Op de handrem
“Bij incidenten denken mensen vaak 

aan ongelukken, maar het is veel 

breder: van lekke banden en motor-

pech tot afgevallen lading, olielekkage 

of omgewaaide bomen”, vertelt Adri 

Strobbe. “We leiden het verkeer om of 

zetten een deel van de weg af en we 

kijken wat we zelf kunnen oplossen, 

wie we moeten inschakelen en wat ze 

mee moeten nemen. Staat er bijvoor-

beeld een elektrische auto met pech, 

dan moet je dat het bergingsbedrijf wel 

vertellen: zo’n auto gaat op de hand-

rem als de motor niet werkt, en daar 

is dus ander materieel voor nodig dan 

gebruikelijk. Bij schade aan de weg of 

het wegmeubilair schakelen we gespe-

cialiseerde aannemers in.” 

Zwaailichten 
Omdat Rijkswaterstaat al met motoren 

werkte, was het logisch om eerst te 

kijken hoe deze dienst dat aanpakte. 

Voor de motorfietsen kwamen ze al snel 

bij hetzelfde BMW uit. “Dat is de enige 

fabrikant die direct aan overheidsdien-

sten levert. Je kunt daar dus een motor 

bestellen met een extra koffer op de 

plaats van de duo-zit, compleet met 

zwaailichten, flitsers en een communi-

catiesysteem dat je met grote knoppen 

op het stuur bedient”, licht Adri toe. 

De nagelnieuwe R1250RT’s waar hij en 

zijn collega Jos Smit op rijden, waren de 

eerste twee machines die in deze over-

heidsuitvoering geleverd werden. 

Fietsbruggetje
Een belangrijk verschil met het werk 

van hun collega’s bij RWS is dat je op 

provinciale wegen geen vluchtstroken 

hebt en dat je rijbanen niet met een 

rood kruis leeg kunt houden. “Om zo 

snel mogelijk aanwezig te zijn, is het 

belangrijk dat we ook het secundai-

re wegennet goed kennen,” licht Jos 

toe. Adri vult hem aan: “Je moet de 

omgeving waar je werkt echt goed 

verkennen. Dan weet je precies dat ene 

fietsbruggetje te vinden waarmee je 

een heel stuk afsnijdt, bijvoorbeeld.”

40+
Het duo kreeg een speciale opleiding 

bij PROCentrum in Best, dat ook rijop-

leidingen voor politie, brandweer en 

andere diensten verzorgt. Adri: “Wij 

rijden met oranje zwaailicht en flitsers, 

dus we moeten ons altijd aan de gel-

dende maximumsnelheden houden. 

Bij de training hadden we toestemming 

voor 40+, zoals dat heet. Dan mag je 

dus 40 km/u bij dat maximum optellen. 

Bij die snelheden krijgt anticiperen 

wel een heel andere betekenis, kan ik 

je vertellen. Ook je plaats op de weg 

wordt nóg belangrijker, net als afstand 

houden. Die twee-secondenregel is er 

echt niet voor niets.”

Nooit te langzaam
Ook het lezen van de weg kwam uitge-

breid aan bod, vertelt Jos. “Voorrangs-

borden staan buiten de bebouwde kom 

ná een zijweg. Als je van de andere 

kant komt aanrijden en je ziet links 

een vierkant bord op z’n punt staan, 

dan weet je dat je een voorrangssitu-

atie nadert. Daar hoef je de voorkant 

van dat bord niet voor te zien. En bij 

een eenzame lichtmast in de polder 

kom je gegarandeerd een splitsing of 

een kruising tegen.” 

Behalve op hun snelheid let het duo 

vooral ook op hun eigen veiligheid 

en die van hun omgeving. Adri: “We 

moeten er snel zijn, maar we moeten 

vooral zorgen dat we er komen. Je 

kunt een bocht nooit te langzaam 

aansnijden, hamerden ze er bij ons 

in. Wel te snel…”   ■

Directe telefoonknoppen midvoor; knoppen voor signaalverlichting op de linkerstuurhelft

WEGINSPECTEURS
OP DE MOTOR

Knoppen en kilometers
Jos en Adri verwachten in dit proefjaar 

zo’n 30 tot 35 duizend kilometer te 

rijden, naast hun privékilometers. De 

dienstfietsen hebben een extra paneel 

met grote knoppen waarmee ze direct 

de verkeerscentrale (VC), de officier van 

dienst of zelf vast te leggen nummers 

kunnen bellen. Een apart display laat 

zien wie er belt. Op de linker stuurhelft 

zitten een verticale rij knoppen voor zwaailicht, flitslichten en de fel oplichten-

de pijlen op de kuip. Adri: “Met die pijlen kun je je voertuig ook gebruiken om 

het verkeer te geleiden. Op een 50 km-weg zet je als inspecteur je auto 50 meter 

vóór het incident neer; bij een 80 km-weg op 80 meter. Als iemand je auto dan 

aanrijdt, blijft hij in principe op veilige afstand. Motoren zijn een stuk lichter, 

dus wij hanteren grotere afstanden.”

In april mochten twee van de 22 Noord-Hollandse weg-

inspecteurs hun auto voor een motor verruilen. Wat doen 

ze, waar rijden ze op en wat kregen ze mee voor onderweg?

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer 
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De Actibump is een stalen plaat in 

een stalen frame. Als de bijbeho-

rende radar ontdekt dat je te snel rijdt, 

zakt de achterkant van de plaat zes 

centimeter naar beneden en raken je 

banden de sterk afgeronde rand van 

het frame. Belangrijk om te weten 

is dat de Actibump vooral toegepast 

wordt waar snelheidslimieten tot zo’n 

30 km/u gelden. De drempel is behalve 

in Zweden ook in Duitsland (Hanau), 

Australië en Tsjechië te vinden.

Onaangenaam
De Zweedse belangenvereniging voor 

motorrijders SMC testte de drempel in 

2015. Hun ervaring? Als je te snel rijdt en 

de Actibump naar beneden klapt, voelt 

die rand als een onaangename hobbel 

– en dat is natuurlijk ook waar het ding 

voor ontworpen is. Als je je motorfiets 

voldoende beheerst, kan er niets fout 

gaan, stelden ze. De snelheid waarmee 

ze op dat moment reden, bleek helaas 

niet bekend. Passeer je de Actibump met 

de toegestane snelheid, dan voel je hem 

niet of nauwelijks. Dat is pure winst ten 

opzichte van traditionele drempels, zou 

je zeggen: zeker op een stug afgeveerde 

motor voel je een 30 km-drempel ook als 

je er met 30 overheen gaat. 

Glad
Waar de Zweedse motorrijders ze 

zich meer zorgen over maakten, was 

de gladheid van de stalen plaat, met 

name bij regen. Ter relativering van 

die gladheid: als je 60 rijdt, passeer 

je de plaat in ongeveer 1/15 seconde. 

Dat kan alleen problemen geven als je 

op dat moment zonder ABS vol in de 

remmen duikt. Als je dat probleem bij 

leveranciers en overheden aankaart, 

is de reactie klassiek: houd voldoende 

afstand en rij niet te snel. 

Ander geluid
Dat klinkt allemaal heel geruststellend, 

zou je zeggen. Maar toen kwamen er 

plannen om de Actibump in ‘s Herto-

genbosch te plaatsen. Het college van 

de stad deed z’n huiswerk. Literatuur-

onderzoek liet zien dat de duikdrem-

pel in onder meer in woonerven en 

wegen met fietsers, motoren en andere 

tweewielers niet gebruikt kan worden 

in verband met een te groot risico op 

ernstige beklemmingen en/of valscha-

de. Toepassing zou alleen mogelijk zijn 

op 50 km-wegen met fysiek gescheiden 

rijbanen, maar wordt daar gevaarlijk 

geacht voor motoren, die bij een neer-

gelaten drempel gelanceerd zouden 

kunnen worden. Bovendien zou er kans 

zijn op valpartijen met de natte, gladde 

plaat van de Actibump als oorzaak, en 

is men bevreesd voor mogelijke scha-

de, trillingen en geluidsoverlast voor 

omwonenden. De duikdrempel zou 

daarmee eigenlijk alleen geschikt zijn 

voor zones met een snelheidslimiet 

van 20 km/u. En zijn die er dan?

Niet bang
Komt daarbij dat je voor het geld van 

een enkele Actibump ongeveer twintig 

traditionele drempels kunt plaatsen, en 

in dat bedrag zitten nog niet de kosten 

voor transponders waarmee politie en 

andere hulpdiensten de drempel kun-

nen uitschakelen. 

De conclusie: de Actibump leent zich 

niet (nog niet, zo zegt het rapport) voor 

toepassing in Den Bosch. De inge-

wonnen informatie is ook met andere 

gemeenten besproken. We hoeven dus 

(nog...) niet bang te zijn voor de duik-

drempel. Mocht je horen dat ze hem 

ergens toch willen plaatsen, laat dat 

ons dan even weten? Dan maken we er 

direct werk van!   ■

De Zweedse firma Edeva 

bedacht een alternatief voor 

de traditionele drempel, de 

Actibump. Een bericht op 

Facebook leidde tot hevig 

verontruste reacties. Hoe ge-

vaarlijk is deze duikdrempel? 

Het valt wel mee, zegt de 

een. We gaan het niet doen, 

zegt ‘s Hertogenbosch.

Vera de Bruijn
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De afgeronde rand van het frame

Martijn, die inmiddels op een andere Pan rijdt, is heel benieuwd of hij 

het verschil nu wel gaat voelen. “Met die ST1100 kun je prima gooien 

en smijten. Of dat dan nóg beter kan worden?” De truc zit ‘m volgens 

HK Suspension in een combinatie van de juiste olie, de juiste hoeveel-

heid olie en de veervoorspanning, allemaal afgestemd op de rijstijl en 

het gewicht van de berijder en een eventuele passagier. Nee, op een 

Pan kun je die veervoorspanning niet afstellen – maar met meegele-

verde ringen of bussen is die zeker wel te beïnvloeden. “En als Martijn 

hier met dat gemonteerde pakket langskomt, kijken we ook naar de 

conditie en de afstelling van de achterschokdemper, en of die in balans 

is met de voorkant.” Dat moet goed komen!

HK Suspension: winnaar bekend
MAG GIVE-AWAY

Martijn Veldhuizen is de winnaar van de progressieve voor-

vorkveren die we van HK Suspension mochten verloten. Tien 

jaar geleden verving hij al eens de veren van zijn toenmalige 

Honda ST1100, de Pan-European. “Ik had me laten meeslepen 

door enthousiaste verhalen. Messcherp de bochten door, beter 

remmen... Maar ik voelde eerlijk gezegd geen enkel verschil.” 

MAG GIVE-AWAY
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Als je strijdt voor veiliger 

wegen, moet je liefst ook 

uit ervaring weten wat er 

mis kan gaan. Met Sebasti-

aan Met haalde de MAG zo’n 

ervaringsdeskundige in huis. 

En niet alleen dat: ook zijn 

technische kennis is uiterst 

welkom.

Hugo Pinksterboer

Sebastiaan had twee jaar op een Ya-

maha R6 gereden toen hij bij NIWA 

Motoren, waar hij als monteur werkte, 

een Aprilia RSV 1000 zag staan. Die ruige 

sportfiets leek hem wel wat. “Ik reed er 

net drie weken op en zou een weekendje 

naar de Ardennen gaan. Dat werd helaas 

een paar weken AMC...” Op nog geen 

half uur van huis wisselde hij van baan 

op een toerit van de A2. “Het had net ge-

regend na een lange periode van droog-

te, en op een natte stalen overgangsvoeg 

in die bocht gleed mijn voorkant weg. 

Met rechts raakte ik een paaltje van de 

geleiderail, waar dus geen motorplank 

onder zat. Mijn eigen fout was vooral dat 

ik me aan m’n Aprilia bleef vasthouden. 

Die vangt de klap wel op, dacht ik toen 

nog. Niet dus.”

Concrete actie
De schuiver had voorkomen kunnen 

worden als er op die plek geen gladde 

overgangsvoeg had gelegen, en een on-

derplank had de gevolgen beslist minder 

heftig gemaakt. “Dat de MAG zich actief 

inzet voor veiliger wegen was mijn be-

langrijkste reden om lid te worden. Moet 

ik eerlijk zeggen dat ik al veel eerder 

lid van de KNMV was. Die komen ook 

op voor  onze belangen, dacht ik altijd, 

maar pas op een beurs begreep ik wat 

het verschil tussen die organisatie en 

de MAG is. De MAG komt veel concreter 

in actie. Dat begint al bij ons meldpunt 

Gevaarlijke wegsituaties, om maar één 

voorbeeld te noemen.”

Plannen
Twee jaar nadat hij lid werd, trad Sebas-

tiaan tot het bestuur toe. “In mijn hui-

dige werk ben ik veel met planning en 

communicatie bezig. Dat kan ik in het 

bestuur goed gebruiken.” Verder bestaat 

zijn rol vooral uit meedenken en helpen 

om richting te bepalen in zaken die nu 

spelen, zoals de apk en rekeningrijden. 

“Bij die apk gaat het dan vooral over 

de vraag of we in actie komen om die 

keuring tegen te houden. Heeft zo’n 

actie zin? Hoe organiseren we die actie? 

Welke andere apk-loze landen zouden 

we daarbij kunnen inschakelen? En hoe 

kunnen we zo’n keuring zoveel mogelijk 

naar onze zin inrichten als hij er toch 

zou komen?”

Bewustwording
“Persoonlijk vind ik een apk voor moto-

ren vooral een kwestie van betutteling. 

Volgens onze gegevens is maar 0,3% 

van de ongevallen met motoren aan 

een technisch mankement te wijten, en 

dat zijn lang niet altijd mankementen 

die je met zo’n keuring kan voorkomen. 

Ja, vanuit mijn sleutelervaring weet ik 

dat er genoeg motorrijders met gladde 

banden, versleten remblokken en lekke 

voorvorkkeerringen rondrijden. En ja, 

dat heeft direct invloed op hun veilig-

heid op straat – maar ik denk dat een 

bewustwordingscampagne dan veel 

effectiever is dan een apk.”

Minder sleutelen
“Met mijn technische achtergrond heb 

ik natuurlijk makkelijk praten: ik on-

derhoud mijn motoren zelf. Krijg je een 

apk straks gratis of voor weinig bij een 

beurt, dan moeten sleutelaars zoals ik 

Sebastiaan 
Met

MAG-bestuurslid

“Die Fuut wil ik nooit meer kwijt.”
“De MAG komt veel concreter in actie.”

M
AG

M
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Motorpark
Achter zijn huis bouwde Sebastiaan een ruime garage waar behalve een heftafel 

en een berg gereedschap ook een stuk of tien motoren onderdak vinden. “Na 

dat ongeval wilde ik een Suzuki Bandit 1200 kopen, maar ik kwam een Aprilia 

Futura tegen, voor een mooie prijs.” Het plan was om de Aprilia op te knappen, 

voor meer te verkopen en van de opbrengst die Bandit aan te schaffen. “Maar 

toen ik één keer op die Fuut gereden had, wilde ik hem niet meer kwijt. Er staat 

inmiddels dik 110.000 kilometer op de teller.” 

De Bandit die later toch nog kwam, werd eigenhandig tot streetfighter omge-

bouwd. Verder staan er onder meer een zescilinder Honda CBX1000, een origi-

nele en een tot caféracer verbouwde Jawa 350, een Suzuki GT750 (het befaamde 

waterorgel), de Caponord en twee Futura’s in de garage, de een van Sebastiaan, 

de ander van zijn vrouw Laura. 
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alsnog betalen: we doen ook onze eigen 

beurten, tenslotte, maar we mogen vast 

niet onze eigen keuringen doen...” 

Is het niet zo dat steeds minder mensen 

sleutelen? “Ja, dat geloof ik zeker. Ik be-

grijp ook wel waarom. Bij een oude Jawa 

of BMW kon je overal bij en had je aan 

een handvol gereedschap genoeg om 

bijna elk probleem op te lossen. Als ik 

van mijn moderne Caponord het lucht-

filter moet vervangen, ben ik al een uur 

aan het sleutelen voor ik bij dat filter 

ben. Hitteschilden, slangetjes, verborgen 

schroefjes, elektronicastekkertjes... En 

dan moet alles nog weer terug ook.”

Spitsheffing
En rekeningrijden? “Het idee erachter is 

goed, en het is voor motoren in techni-

sche zin ook redelijk makkelijk te reali-

seren. Maar de meeste motorrijders zijn 

net als de MAG tegen rekeningrijden. 

Daarbij moeten we zeker kijken naar 

hoe het in andere landen georganiseerd 

is. In Noorwegen wordt alleen in de spits 

betaald, en motorrijders zijn daarvan 

vrijgesteld. Dat maakt motorrijden veel 

interessanter, hoor ik van Nederlanders 

die daar wonen. Al die voorbeelden 

moeten we paraat hebben, als we effec-

tief de discussie willen aangaan.”

Goedkoper
Rekeningrijden werd bedacht als wapen 

tegen de filedruk, maar moet nu ook de 

weggevallen benzineaccijnsinkomsten 

van elektrische auto’s compenseren. 

“Het is ook wel reëel dat die automobi-

listen aan de kosten van het wegennet 

bijdragen. Net als motorrijders, natuur-

lijk. Om die reden is de motorrijtuigen-

belasting voor motoren destijds van 45 

naar 120 euro per jaar gegaan. Dat is een 

tientje per maand, en dat kan dus slech-

ter. Voor mijn auto betaal ik 600 euro per 

jaar. Met de 6.000 kilometer die ik ermee 

rijd is rekeningrijden waarschijnlijk 

goedkoper. Voor de 500 kilometer die ik 

met mijn oude motoren rijd ook – maar 

ik zie het natuurlijk niet zitten om zo’n 

nauwelijks gebruikte, goed onderhou-

den fiets jaarlijks voor een apk weg te 

brengen.”   ■

Ik woon aan de dijk. ‘t Is een klein dorpje, 
op een kwartier van het deel van de Lek-

dijk waar je in het weekend op de motor 
niet meer welkom bent. Bij ons ben je dat 
nog wel. Gelukkig maar, want ik woon in 
een van de meest populaire motorgebie-
den die Nederland rijk is. Schilderachtige 
landschappen, knusse dorpjes en vooral 
bochten, bochten en nog eens bochten. Ik 
heb het nooit precies bijgehouden, maar 
op een mooie zaterdagmiddag komen er 
per uur makkelijk vijftig motorrijders bij 
mij door de straat, schat ik zo. 

En een overlast dat ik daarvan heb! Elke 
keer als ik een machine hoor passeren 
kijk ik naar buiten, zie ik wie er allemaal 
langsrijdt en vraag ik me af waarom ik daar 
zelf niet bij ben. En als ik buiten mijn motor 
sta te poetsen, gaat elke keer weer mijn 
arm omhoog. Ik zwaai, ik glimlach – en ik 
vergeet weer een plekje mee te pakken. 
Reuze-irritant hoor, al die motorrijders...  
En wat dacht je van de buurvrouw, de 
overbuurman en die jongen een paar 
huizen verderop: allemaal rijden ze 
motor. En élke keer dat ik ze spreek 
gaat het over onze favoriete geza-
menlijke hobby, ook als ik alleen 
maar wil weten hoe het met de 
vrouw van de slager gaat.

Zonder gekheid: er was in de 
jaren dat ik in mijn dorpje woon 
maar één licht beangstigend 
moment. Ik kende er nog bijna 
niemand. De achterbuurvrouw 
kwam naar me toe. Of ik motor 
reed, wilde ze weten. En of ik dan 
die motorrijder was die ze elke 
ochtend hoorde wegrijden. 

Met mijn blik op mijn tenen en mijn hand 
in m’n nek mompelde ik zachtjes ‘ja’. Ze 
keek nog eens naar mijn motor en vooral 
naar mijn glimmende uitlaten. Ik vreesde 
het ergste. “De vorige bewoners van jouw 
huis hadden allebei een Harley met open 
pijpen, volgens mij. Die van jou vind ik een 
stuk mooier klinken, en met het geluid valt 
het alles mee,” zei ze. Ik haalde opgelucht 
adem. Zo kan het dus ook.

Geef ons allemaal zo’n buurvrouw, denk 
ik wel eens. Dat zou Nederland nog weer 
een stukje mooier maken. Bijna iedereen 
zorgt op een of andere manier wel voor 
overlast, weet ik. Ik heb een motor maar 

geen kind dat een restaurant op stelten zet, 
geen poepende kat, geen blaffende hond 
en geen motormaaier. Het verschil met al 
die andere vormen van overlast is dat we 
als motorrijder zo makkelijk de zwarte piet 
toegespeeld krijgen. Is het niet omdat we 
te veel geluid  zouden veroorzaken dan is 
het wel omdat we de wegen onveilig zou-
den maken of dat we in T-shirtjes rondrij-
den – en dat gedrag, waar een minderheid 
zich aan schuldig maakt, wordt door de 
media zo aangedikt dat we er met z’n allen 
op aangekeken worden. Jammer. We wonen 
allemaal dicht op elkaar. Een beetje meer 
tolerantie en begrip zou wonderen doen. En 
dan liefst van allebei de kanten.   ■ 

IRRITANT

Elles Dijkhuizen werkt als automotive 
engineer en brengt de rest van haar tijd 
liefst op twee wielen door, op het circuit, 
in het zand of op de weg.
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Elles Dijkhuizen

We zouden heel gelukkig zijn met twee tweepersoons teams 

die dat klusje een paar keer per jaar voor ons kunnen klaren. 

Altijd leuk
Met je auto haal je in Nunspeet de aanhanger op. Met je maat 

rijd je ‘m naar Assen, Utrecht of elders in het land. Je rijdt 

de beursvloer op – altijd leuk! – en zet de stand in een uurtje 

of anderhalf in elkaar. Klaar. Na een paar dagen bouw je ‘m 

samen weer af en gaat hij retour naar Nunspeet.

Kleine klus
Met twee teams schakelen we je hooguit drie keer per jaar in. 

Kleine klus voor jou. Groot geluk voor ons. En het is nog leuk 

om te doen ook.

Handig!
‘t is handig als je in de (heel) wijde omgeving van Nunspeet 

woont. De aanhanger vraagt om een auto die 1.300 kilo kan en 

mag trekken. Een passende kilometervergoeding is vanzelf-

sprekend.

Meer weten?
Natuurlijk wil je dat! Bel vrijwilligerscoördinator Jan Boot op 

06 -1224 8210 of mail naar vrijwilligers@mag-nl.org.    

KLEINE KLUS, GROOT GELUK
Je hebt ‘m vast wel eens gezien: de blauwe MAG-aan-
hanger waarmee we de grote motorbeurzen bezoeken. 
Slim gebouwd, goed ontworpen en met z’n tweeën 
moeiteloos in elkaar te zetten.

2019
& EXPO

Bigtwin
Bikeshow
Bigtwin
Bikeshow

     

“Een tientje per maand, dat kan slechter...” “Voor sleutelaars zoals ik...”

M
AG
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Een kleine honderd motorclubs zijn aangesloten bij de MAG. Die 
contacten moeten we goed onderhouden. Al die andere motorclubs 
hebben we er natuurlijk graag ook bij.

Lijkt het je leuk om af en toe bij motorclubs in jouw regio langs te gaan? 
Af en toe je neus laten zien bij de clubs die al met ons meedoen is net zo 
belangrijk als nieuwe clubs aanbieden om een keer een praatje te komen 
houden. Vertellen wat de MAG doet, vragen wat zij belangrijk vinden dat 
we doen, Mag-a-zines uitdelen, gezellige avond van maken. 

De namen van de clubs hebben we. Voldoende mensen hebben we niet. 
Doe je mee? Bel vrijwilligerscoördinator Jan Boot op 06 -1224 8210 of 
mail naar vrijwilligers@mag-nl.org.

CLUBCOÖRDINATOR?
DA’S IETS VOOR JOU!

Na zeven afleveringen bochtenwerk wordt het tijd om eens te kijken naar wat je vóór die bochten doet. Of op 
het moment dat er opeens een kind oversteekt. Of als je voordeur in beeld komt. Remmen dus. En dan begin 
ik even met ècht remmen.

Je staat het snelst stil als je zo hard 

remt dat je wielen net niet blokkeren. 

Zodra een wiel blokkeert, gaat het schui-

ven en wordt je remweg langer. Minstens 

net zo vervelend? Blokkerende wielen ge-

ven onbestuurbare voertuigen. Het derde 

probleem is exclusief voor tweewielers: 

met een blokkerend voorwiel is de kans 

dat je onderuit gaat aanzienlijk. Zeker als 

het glad is. Dan slaat het direct onder je 

weg. Een blokkerend achterwiel is min-

der riskant, maar dit voordeel heeft een 

flink nadeel: het blokkeert veel sneller 

dan je voorwiel en begint dan vaak vro-

lijk van links naar rechts te zwabberen. 

Bij de rijvaardigheidstrainingen die ik 

geef, blijkt de angst voor dat blokkeren 

er bij veel motorrijders diep in te zitten. 

Da’s mooi, zou je zeggen – maar he-

laas heeft die angst ook een keerzijde. 

Mensen durven vaak niet goed door te 

remmen. Ook niet als ze ABS hebben. 

Natuurlijk kun je jezelf daar wel in oefe-

nen. Doe dat dan niet in je eentje, maar 

met een instructeur bij de hand. Beste 

tip? Volg een cursus Rijden in de regen. 

Dan leer je ook onder natte condities op-

timaal remmen en weet je hoe je motor 

zich bij een noodstop gedraagt, met of 

zonder ABS. Heb je ABS aan boord, dan 

zijn er ook speciale ABS-remcursussen. 

Om een hardnekkig misverstand uit de 

weg te ruimen: echt hard remmen is niet 

gevaarlijk. 

Je bent wel gevaarlijk bezig als als je geen 

idee hebt wat je moet doen als je een 

noodstop moet maken. Ga je uit pure 

schrik echt voluit in de ankers, dan rem 

je jezelf zonder ervaring en zonder ABS 

waarschijnlijk direct onderuit. Vertraag je 

te voorzichtig, dan maak je niet volledig 

gebruik van je remcapaciteit en sta je dus 

te laat stil. Knal.

Terug naar de basis. Je moet je remkracht 

altijd geleidelijk opbouwen. Wees je om 

te beginnen bewust van de vrije slag van 

je remhendel en je rempedaal. Ga op je 

motor zitten en voel die speling even. 

Zonder die vrije slag zouden je rem-

blokken altijd tegen je remschijven aan 

liggen, of je remschoenen tegen de bin-

nenkant van de remtrommel. De boel zou 

zo niet alleen roodgloeiend heet worden, 

maar (dus) ook snel slijten.

Ik ga om te beginnen even uit van een 

situatie waarin je rustig remt. Als je voor-

bij de vrije slag gaat, voel je een lichte 

weerstand. Dat is het moment dat je 

remblokken tegen je schrijf aan komen te 

liggen. Vanaf dat aanleggen van je rem-

men bouw je je remkracht geleidelijk op. 

Het belangrijkste verschil tussen rustig 

afremmen en een noodstop maken is de 

snelheid van die opbouw.

Bij het opbouwen van de remkracht 

neemt de druk van je voorwiel op het 

wegdek geleidelijk toe. Dat vergroot 

de grip van je voorband. Zou je zonder 

opbouw direct maximaal vertragen, dan 

heeft die band nog onvoldoende grip en 

kan hij gaan blokkeren – tenzij je ABS 

hebt, alweer.

Dat de druk op de weg een grote rol speelt 

bij het voorkomen van blokkerende 

wielen, is makkelijk vast te stellen. Til het 

achterwiel van je fiets omhoog en geef 

een flinke slinger aan de trappers. Je hoeft 

maar naar je achterrem te wijzen om het 

rondsnorrende wiel direct tot stilstand 

te brengen. Draait je achterwiel even 

snel rond terwijl je rijdt, dan moet je veel 

harder en langer remmen om dat wiel tot 

stilstand te brengen. Conclusie: zonder 

druk blokkeert een wiel dus veel sneller.

Terug naar je motor. Als je remt, ver-

plaatst het meeste gewicht zich naar 

voren. Je voorrem heeft dus het meeste 

werk te doen, terwijl je achterwiel steeds 

minder druk op het wegdek uitoefent. En 

dat is precies waarom je achterwiel dus 

eerder blokkeert, net als bij dat experi-

ment met je fiets. Volgende keer meer!   ■

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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Onderdeel vastzetten. Klaar. Zo ontdek-

te ik bijvoorbeeld dat de stelplaatjes 

voor de kettingspanning van mijn XT 

los zaten. Ik draaide de moeren van de 

kettingspanners aan en kon weer veilig 

naar mijn werk.

Wasbord
Onderweg naar Mongolië kwam de 

schoptechniek ook goed van pas. Zo  

ontdekten we dat het eindeloze wasbord  -

achtige wegdek zijn tol had geëist: de 

uitlaat van Richards Ténéré was door-

midden getrild. Op zulk slecht wegdek 

hoor je dat niet zo snel als op glad asfalt, 

en met onze volle bepakking hadden we 

het ook niet gezien. Je wilt niet weten 

wat voor voertuigen ze daar op de weg 

weten te houden, dus een lasser was 

snel gevonden. 

Slappe ketting
Inmiddels heb ik een hele reeks ver-

halen over motorproblemen die door 

zo’n simpele check voorkomen hadden 

kunnen worden. Een van de deelne-

mers aan de Women Riders World Relay 

(Mag-a-zine 162; red.), waarvoor ik de 

Nederlandse etappes organiseerde, reed 

al vanaf het begin mee. Op haar 63e dag 

vroeg ze me of er een werkplaats langs 

de route zat. “Hoezo, is er iets mis met 

je motor?” vroeg ik. “Ik heb geen idee. 

Iemand zei dat mijn ketting slap hangt. 

Misschien is het tijd voor een nieuwe,” 

antwoordde ze.

Net op tijd
Ik liep naar haar motor en keek naar de 

ketting. Die kon wat vet gebruiken, zag 

ik meteen: als de rollen van de ketting 

glimmen, ben je te laat met smeren. 

Verder leek hij in prima staat, net als 

de tandwielen. Ik vroeg haar om even 

op haar motor te gaan zitten zodat ik 

de kettingspanning goed kon checken. 

Hij hing er inderdaad wel heel slap 

bij. De oorzaak had ik eigenlijk per 

ongeluk al ontdekt: toen ik een van 

haar koffers raakte had ik al iets horen 

rinkelen. Diezelfde stelplaatjes op de 

achterbrug, inderdaad. We waren er nog 

net op tijd bij, want de bijbehorende 

stelmoeren hingen nog maar net op het 

schroefdraad van de kettingspanners. 

Aan diezelfde kettingspanners kon ik 

ook meteen al zien dat haar achterwiel 

scheef stond. De eerste motorwerkplaats 

zat een uurtje verderop, maar ik wilde 

haar zo niet verder laten rijden. 

Scheef wiel
Een slappe ketting slijt sneller en kan 

gaan klapperen als je optrekt of als je 

op de motor afremt; trek je snel op, dan 

krijgen je versnellingsbak en de lagers 

van je achterwiel en je achterbrug het 

extra voor hun kiezen. Dat ene uurtje rij-

den zou in dat opzicht niet veel uitma-

ken. Over dat scheve achterwiel maakte 

ik me meer zorgen. Perfect stellen was 

op dat moment niet mogelijk, maar door 

de kettingspanner rechts extra aan te 

draaien kon ze in elk geval veilig rich-

ting werkplaats.

Schade en schande
Of ze geen last had gehad van een 

zwabberende motor, vroeg ik haar na 

mijn check. “Ja,” zei ze, “maar dat ligt 

waarschijnlijk aan mijn bepakking.” 

Niet dus. Het was haar scheefstaande 

achterwiel, waarmee ze alweer een 

week of wat zo’n 400 kilometer per dag 

aflegde. Op mijn vraag of ze haar motor 

wel eens nakeek voordat ze opstapte, 

vroeg ze verrast of dat dan nodig was. Ik 

stond versteld. Als je motor zwabbert of 

zich anders gaat gedragen, zou je jezelf 

toch moeten afvragen wat er is. En als 

je het probleem niet kunt vinden, bel je 

toch een monteur? Oké, ik geef het toe: 

ik leerde het zelf ook door schade en 

schande...

Het werkt!
Echt, je hoeft geen technicus te zijn om 

te horen en te zien dat er ergens iets los 

zit en je motor af en toe na te lopen. Je 

banden, remmen, verlichting, vering en 

ketting kun je prima zelf checken. En 

geef je motor dan ook hier en daar een 

schop. Het werkt!   ■

Die zondagmiddag kan ik me nog 

goed herinneren. Ik had net drie 

dagen mijn motorrijbewijs, het was 

prachtig weer en we besloten met een 

groep vrienden een stuk te gaan rijden. 

Ik startte Richards oude Guzzi en trok 

het gas voorzichtig open. Ik moest er 

even inkomen, maar toen de zenuwen 

gezakt waren was het heerlijk. 

Pook kwijt
Via mooie dijkweggetjes reden we van-

uit Alkmaar richting Bergen aan Zee. Net 

voor de rotonde naar de bochtige Zee-

weg schakelde ik terug. Of tenminste, 

dat was het plan – maar mijn voet kon 

de schakelpook nergens meer vinden. 

“Die ben ik dus kwijt”, was mijn eerste 

gedachte. Net na de rotonde zag ik een 

bushalte waar we even konden stoppen, 

en de Guzzi had nog vaart genoeg om 

die laatste meters af te leggen. 

Pook niet kwijt
Gelukkig bedacht ik me op tijd dat ik de 

koppeling moest inknijpen, anders zou 

de motor afslaan: in z’n vijf met nog 

geen dertig kilometer per uur vooruit 

sukkelen, dat doet zo’n twin niet graag. 

Net zo gelukkig was het dat ik m’n pook 

helemaal niet kwijt was. Hij was losge-

trild en bungelde ergens aan de onder-

kant van de motor. 

EHBO
Als je op zulke sleutelprojecten rijdt, 

kun je niet zonder motor-EHBO-kitje: 

een setje boordgereedschap waarmee je 

eigenlijk altijd weer rijdend thuiskomt. 

Op de inhoud van mijn setje kom ik in 

later nog wel ‘s terug, maar zonder Kni-

pex sleuteltang, een ratel met doppen 

en inbusjes, ducttape en een bosje tie-

wraps ga ik deur niet uit. In no-time zat 

de schakelpook weer op z’n plek, nadat 

mijn lieve vrienden me flink uitgelachen 

hadden, en konden we weer verder.

Grof geweld
Wat ik hiervan leerde? Een makkelijk 

recept om dergelijke situaties zoveel 

mogelijk te voorkomen: een rondje om 

de motor lopen voor vertrek, met een 

snufje ‘grof geweld’ erbij. Als je motor 

op een paar plekken een schop geeft, 

hoor je direct of er onderdelen los zitten. 

Hoe stom het ook klinkt, het is heel 

effectief. Kijken, schoppen, luisteren, 

kijken waar het geluid vandaan komt. 

Zulk ‘wegdek’ eist z’n tol.

Een lasser was snel gevonden.
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Mijn eerste motorkilometers maakte ik op een 

sleutelproject van mijn vriend, Richard. Da’s 

de beste manier om te leren dat je een motor 

even moet controleren voor je ermee wegrijdt. 

Moeilijk? Welnee. Rondje eromheen. Paar keer 

schoppen. Goed luisteren. Dat kan iedereen.  

En het werkt voor nieuwe motoren net zo goed!

Kijken en 
schoppen

De stelplaatjes van de kettingspanning…
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Ruim een halve eeuw geleden reed er 

in Brabant een enthousiaste crosser 

rond. De man had maar één probleem: 

er was geen goede kleding om zijn hobby 

veilig uit te oefenen. Hij vroeg zijn vrouw 

om een leren crossbroek voor hem te 

maken. Dat lukte zo goed dat al zijn 

crossmaten er ook eentje wilden. Zijn 

naam? Ad Damen. Als rasechte onderne-

mer snapte heer Damen al snel dat wat 

voor crossers werkte, ook voor racers een 

succes zou kunnen zijn. En dat klopte: 

ook nu nog vormen circuitrijders een 

groot deel van de klanten van het bedrijf.

Zachte protectoren
“Er is sinds dat begin in 1964 natuurlijk 

wel heel veel veranderd,” vertelt pro-

ductmanager Ton-Louis Adam. “De pak-

ken die we in het begin maakten hadden 

een dubbele laag leer op de knieën en de 

schouders, maar van protectoren was 

nog geen sprake.” 

De eerste protectoren waren harde 

schalen met wat zachter materiaal erin. 

“Het idee was toen dat je de impact over 

een groter oppervlak moet verdelen. Wij 

waren een van de eerste bedrijven die 

zachte protectoren gingen ontwikkelen: 

het absorberen van de schok is veel 

belangrijker dan het verdelen van de 

klap.”

Vertrouwen
Veel van die kennis werd opgedaan bij 

het raceoverall dat Ton-Louis in de jaren 

‘90 ontwikkelde. “We zijn een jaar lang 

aan het testen geweest met een Duitse 

coureur die de naam had nogal vaak 

onderuit te gaan, in samenwerking met 

een arts die op circuits werkte en zich in 

motorrrijdersblessures gespecialiseerd 

had. Daar hebben we heel veel van ge-

leerd. Zelfs dat je gevoel van veiligheid 

direct doorspeelt in je rijgedrag. Bij de 

suggestie dat een bepaalde protector 

minder veilig zou kunnen zijn, gingen 

de rondetijden van onze testpiloot me-

teen omhoog...”

Racers vallen vaker
De ervaringen met protectoren en ma-

terialen uit de racerij worden voor een 

groot deel doorgezet naar de toerpakken 

die Damen maakt. Dat gebeurt niet één 

op één. “Raceprotectoren zijn veel groter, 

om maar een eenvoudig voorbeeld te 

noemen. Als je die in een toerpak ver-

werkt, trekt niemand het aan. Voor toer-

kleding streef je naar een combinatie 

van optimaal comfort met zoveel moge-

lijk veiligheid. Racers vallen natuurlijk 

ook veel vaker. Omdat ze daarbij eigen-

lijk nooit obstakels tegenkomen, willen 

we dat ze zo lang mogelijk doorglijden. 

Dat helpt blessures voorkomen. Daarom 

zitten er speciale sliders op onze race-

handschoenen en op de ellebogen van 

onze racepakken: dan glij je door als je 

voorover op de baan terecht komt. Ook 

op de schouders zitten sliders. Dat soort 

sliders komt op toerpakken niet terug.”

Airbag
Van een heel andere orde is het airbag-

vest dat Damen nu al in racepakken en 

straks ook in textieljassen kan instal-

leren. “We gebruiken het Tech-Air vest 

van Alpinestars. Ze leveren dat aan een 

beperkt aantal kledingfabrikanten. Met 

ons wilden ze ook in zee, op basis van 

onze naam op het gebied van veilig-

heid en maatwerk.” De Tech-Air is een 

elektronisch airbagvest (zie kader; red.). 

Zowel Damen als Alpinestars willen 

graag dat je precies weet hoe je het vest 

plaatst en dat je snapt hoe het werkt. 

“En omdat niemand ooit een handlei-

ding leest, vragen we klanten om hun 

maatpak met Tech-Air vest hier per-

soonlijk af te komen halen. Dan krijgen 

ze een uitgebreide instructie, waar ze 

ook voor tekenen.”

Extra ruimte
Op de Utrechtse motorbeurs presenteert 

Damen volgend jaar de Olympus 2, een 

textieljas die voorbereid is voor instal-

latie van de Tech-Air. “Dat betekent dat 

er extra ruimte moet zijn voor als het 

vest zich bij een val opblaast.” Toch zit 

de jas ook goed met dat vest in rust, en 

zelfs zonder vest. Hoe dat kan? “Da’s een 

Damen Motorkleding is lang niet het enige Nederlandse motor-

kledingbedrijf. Het is wel een van de oudste, een van de eersten 

die actief met protectoren aan de slag ging en een textielpak 

voor een airbagvest onwikkelde, en de enige waar je voor een 

textielpak op maat terechtkunt. Reden genoeg voor een rit naar 

Breda.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Een leren pak bestaat uit meer dan honderd patroondelen, die op papier worden uitgewerkt…

… in leer worden uitgesneden…

… en na het aankloppen van de zomen…

… met de hand in elkaar worden gezet.

OP BEZOEK BIJ 
DAMEN MOTORKLEDING

VEILIGHEID 
UIT BRABANT
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kwestie van een goed ontwerp,” glim-

lacht Ton-Louis. 

Serieus geel
Het was dezelfde Ton-Louis die rond 

2005 opperde om textielkleding aan 

het Damen-programma toe te voegen, 

naast de leren race- en toerkleding die 

in het atelier in Breda gemaakt wordt. 

Het bleek een gouden greep, vooral ook 

omdat Damen direct al de mogelijkheid 

bood om textielpakken op maat te ma-

ken. “Mensen die ernstig serieus buiten 

de confectiematen vielen, konden dus 

eindelijk een passend textielpak kopen. 

We waren daarnaast een van de eersten 

die met een fluorescerend pak kwamen. 

En dan niet eentje met een enkel geel 

biesje, hoor. Nee, serieus geel, helemaal. 

En als je een andere kleur wil, dan kan 

dat natuurlijk.”

Maatwerk
Als je een van de jassen of broeken uit 

de Damen-collectie op maat wilt laten 

maken, kun je je maten laten opnemen 

in de winkels in Breda en Assen of bij 

Premium Motors in Apeldoorn. “Juist in 

verband met dat maatwerk verkopen 

we onze producten alleen op die drie 

plaatsen,” licht Ton-Louis toe. Op basis 

van je maten wordt een uitgebreide 

werktekening gemaakt, die we naar ons 

atelier in Azië mailen. In principe kan 

alles worden aangepast, van bovenarm- 

en onderbeenlengte tot buik-, biceps- of 

beenomvang.

Details 
Voor het waterdichte, ademende mem-

braan in de textielpakken kiest Damen 

niet het bekende microporeuze mate-

riaal dat dampmoleculen wel en water 

niet doorlaat. “Wij gebruiken een duur-

zame stof op basis van polyurethaan, die 

de dampmoleculen als het ware oppakt 

en naar buiten werkt. Het voordeel daar-

van is dat je dat proces – anders dan bij 

dat andere materiaal – kunt beïnvloeden 

en verbeteren. Zo kunnen we beter laten 

ademen. Ontwikkelingen op kledingge-

bied zitten ‘m tegenwoordig alleen nog 

in die details – en die details zijn ook 

daarom zo belangrijk.” 

Veel kilometers
Een membraan is en blijft een kwetsbaar 

onderdeel. Omdat Damen gaat voor 

duurzaamheid en een lange levens-

duur, kun je je kleding daarom ook na 

tien jaar nog met een nieuw membraan 

uitrusten. “Onze klanten zijn meestal 

mensen die veel kilometers maken. Veel 

beroepsrijders, zoals de motorrijders van 

defensie, een groot deel van de Belgische 

politie en andere overheden, maar ook 

particulieren. Die willen niet na een 

paar jaar een nieuw pak moeten kopen 

omdat het begint te lekken en er geen 

nieuw membraan te koop is. Het zijn ook 

mensen die met ons meedenken en vaak 

met oplossingen komen. Daar hechten 

we veel waarde aan.” 

Fluor
Vaak gaat het bij die beroepsrijders om 

pakken met kleinere of grotere fluores-

cerende delen. Werkt dat, volgens jullie, 

ook voor particuliere rijders? “Dat is 

wel onze ervaring. We horen vaak van 

mensen dat ze hun plek op de weg meer 

moeten opeisen als ze in een donker 

pak rijden, dat ze beter hun best moeten 

doen om gezien te worden. Zelf merk 

ik dat ik in de auto altijd extra op mijn 

hoede ben als ik iets geels zie oplichten. 

En als het dan geen politie is? Dan heb ik 

je in elk geval gezien.”   ■

Tech-Air
Het Tech-Air airbagvest werkt niet met 

een koord dat je aan je motor bevestigt, 

maar met een gyroscoop, twee sensoren 

op de schouders en eentje op de rug. Als 

het vest op basis van de informatie van die 

vier bronnen concludeert dat je valt, blaast 

het zich op. De data van de dertig secon-

den voor een val worden verzameld en 

bestudeerd. Op die basis is de werking van 

het vest verder te verbeteren. Je kunt je 

airbagvest dus van tijd tot tijd updaten. Ook 

kun je de mapping van je vest aanpassen 

op het gebruik: voor het circuit kies je dan 

voor andere instellingen dan op straat. 

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*

Ton-Louis Damen: “Het zit ‘m alleen nog in de details.”

Schoudersliders werken echt. Veel beroepsrijders…Raceprotectoren zijn veel groter.
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Kort voor de sluitingsdatum 

van dit nummer hadden we 

een aangenaam onderhoud 

met Cora van Nieuwenhuizen, 

minister van Infrastructuur 

en Waterstaat. Ze stelde ons 

gerust over de motor-apk en 

bleek het roerend met ons 

eens over de kleurrijke uit-

spattingen die we onderweg 

tegenkomen.
Vera de Bruijn

Wij vernemen van verschillende 

kanten dat de apk voor motoren er toch 

weer aankomt. Wat kunt u ons daarover 

vertellen?

“Er liggen in Brussel op dit moment 

nog geen concrete voorstellen. We 

hebben net deze week gehoord dat er 

een nieuwe kandidaat-Eurocommis-

saris voor transport wordt voorge-

dragen. Er zijn echt meer dan genoeg 

zaken die zo’n transportcommissaris 

met voorrang moet oppakken. Een 

apk voor motoren valt absoluut niet 

onder die prioriteiten.” 

 

Dus u heeft niet het idee dat alle 

Europese landen in 2022 de motor-apk 

moeten invoeren?

“Nee. Dan zou er op dit moment 

vanuit Europa een concreet voorstel 

moeten liggen en daarvan is ons 

niets bekend.”

 

Om een Europese apk hier buiten de deur 

te houden, zou Nederland alternatieve 

maatregelen voor de bevordering van 

de veiligheid van motor rijders hebben 

moeten aandragen. 

“Het Nederlandse standpunt is dat 

we een apk voor motoren niet nodig 

vinden. Dat blijf ik ook uitdragen. 

Vanuit Nederland hebben we een 

pakket alternatieve maatregelen uit 

het Actieplan Verbetering Verkeers-

veiligheid Motorrijders aangele-

verd. Motorrijders zijn overigens 

veel meer één met hun motor dan 

automobilisten met hun auto, weet 

ik uit ervaring. Over die apk zou 

ik me echt voorlopig geen zorgen 

maken.”

 

In de Telegraaf verscheen op initiatief 

van de MAG een artikel over de creatie-

ve uitspattingen die we in toenemende 

mate op het wegdek tegenkomen. We 

begrijpen dat ze meestal aan de stroef-

heidsnormen zouden voldoen, maar we 

zien liever gestandaardiseerde aandui-

dingen, zoals dat met verkeersborden 

ook geregeld is. 

“Ik ben dat helemaal met jul-

lie eens en dat laat ik ook overal 

weten. Regenboogzebra’s en dat 

soort uitingen zijn vaak heel goed 

bedoeld, maar ik ben er echt voor 

uniformering. Wegmarkeringen 

moeten mensen duidelijk maken 

waar ze aan toe zijn. Dan moet je je 

als verkeersdeelnemer niet in elke 

gemeente moeten afvragen hoe de 

dingen daar geregeld zijn. Ik kan 

gemeenten en provincies echter 

niet in dwingen. Ze hebben hun 

eigen bevoegdheden en hun in de 

wet vastgelegde autonomie. In het 

kader van het Strategisch Plan Ver-

keersveiligheid werken we natuur-

lijk wel samen met provincies en 

gemeenten. Ik hoop dat er op basis 

van onze risicogestuurde aanpak 

ook dingen bedacht worden die ech-

te veiligheidswinst opleveren. Als 

een gemeente iets goeds bedenkt, 

kan CROW kijken of dat misschien 

in het hele land ingevoerd moet 

worden. Nee, ik heb daar vooralsnog 

geen voorbeelden van...”

Veel van die markeringen lijken te glim-

men, zelfs als het droog is, en ook als 

het materiaal wel voldoende stroef is.

“Ook daar zal ik gemeenten en pro-

vincies in onze regionale sessies op 

attenderen. Ik ben zoals gezegd een 

voorstander van simpele, eendui-

dige en veilige oplossingen. Crea-

tiviteit kunnen we beter op andere 

plekken kwijt. Besteed liever aan-

dacht aan innovatieve ideeën om 

gevaarlijke situaties op te lossen, 

en dan niet met allerlei kleurrijke 

uitingen. Verkeersveiligheid is te 

belangrijk om risico’s te nemen.”

 

Bent u op een of andere manier ook be-

trokken bij het toegankelijk houden van 

steden voor motorrijders? Ik denk dan 

bijvoorbeeld aan P+R-parkeerplaatsen 

voor motoren, met 

kluizen voor helm en kleding. 

“Parkeerbeleid speelt niet op 

rijksniveau. Dit zouden jullie bij-

voorbeeld bij de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten kunnen 

aankaarten. Ik kan de parkeerpro-

blematiek voor motorrijders die 

jullie ervaren wel meenemen in 

mijn overleg met de gemeenten, 

natuurlijk.”

“Hadden wij het de vorige keer trou-

wens niet over parkeer- en laadmo-

gelijkheden voor elektrische mo-

toren? Mijn collega Van Veldhoven 

(staatsecretaris van Infrastructuur 

en Waterstaat; red.) gaat over die 

hele laadinfrastructuur. Ik heb haar 

gevraagd om daarbij zeker ook aan 

voorzieningen voor de elektrische 

motor te denken. Het is geen onwil 

hoor, maar motoren worden vaak 

vergeten. Bij mij gebeurt dat niet 

snel. Daarvoor zit ik te vaak achter-

op. Nee, nog niet op een elektrische 

motor – maar we zagen laatst wel 

een heel spectaculair nieuw mo-

del waar we binnenkort beslist een 

proefritje op gaan maken!”   ■

Een maximodel als de iPhone 8 Plus past moeiteloos in de houder. 

Kleinste breedtemaat is 5,5 cm. Je zet je telefoon snel vast met twee 

slagen aan de draaiknop. De met antislipmateriaal gevoerde klem-

men houden ‘m prima op zijn plek. Voor extra zekerheid kun je met 

een meegeleverd speciaal elastiek ook de hoeken van je telefoon nog 

verankeren. De Moto Crab USB past op sturen met een diameter van 

1,6 tot 3 cm. 

Van importeur Xtravus mogen we er eentje weggeven. Fijn cadeau, met 

een adviesverkoopprijs van € 64,95. We verloten hem onder MAG-le-

den die ons uiterlijk op 24-10-2019 laten weten hoeveel motoren er in 

een weekend over de dijk bij Lopik reden. Het antwoord vind je in dit 

nummer; inzendingen naar info@mag-nl.org of via Facebook, altijd 

o.v.v. je lidmaatschapsnummer.

Telefoonhouder cadeau!
MAG GIVE-AWAY

Je telefoon als GPS gebruiken, of hem naast je navigatie aan je 

stuur hangen voor extra meldingen van Flitsmeister? Het kan 

allemaal prima met de Moto Crab USB van telefoonspecialist 

Interphone. En zoals de naam al aangeeft, kun je je telefoon er 

nog mee opladen ook. 

Cora van Nieuwenhuizen

OVER APK EN 
KLEURRIJK 
ASFALT
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Duidelijk is dat gekleurde vlakken, 

hartvormige snelheidsindicaties 

en ander kleurrijke markeringen voor 

onnodige afleiding kunnen zorgen. Bo-

vendien wil je de eventuele gladheid van 

die markeringen als motorrijder niet 

aan een praktijktest onderwerpen. 

Geld en tijd
Over die gladheid stelt een grote wegen-

bouwer dat naar hun idee zeker 95% van 

de wegmarkeringen – inclusief al die 

creatieve uitspattingen – voldoet aan de 

geldende stroefheidseisen. Dat betekent 

dat ze minimaal even stroef zijn als het 

asfalt waar ze op aangebracht zijn. “Als 

zo’n markering tot een ongeval leidt, 

kost dat de aansprakelijke partijen han-

denvol geld en tijd, en daar zit niemand 

op te wachten.” Blijft het punt dat je pas 

weet dat je op die overige 5% zat als je 

onderuit gaat… 

Gele vlakken
De Communicatieweg West in Assen-

delft ziet eruit als een voorrangsweg, 

maar is dat niet. Om bestuurders te 

attenderen op wegen van rechts, zijn 

er daar gele vlakken aangebracht. Ze 

lijken gevaarlijk glad. Zijn ze dat ook? 

“Nee,” meldt een woordvoerder van 

de gemeente. “Deze vlakken zijn zelfs 

stroever dan het asfalt eromheen. Ook 

bij regen. Dan ziet het er door een dunne 

waterfilm wel glad uit, maar het blijft 

stroever dan het asfalt.” 

Wat glimt is (niet) glad
En de reflectie van de koplampen van de 

auto op de foto op deze pagina dan, bij 

droog weer? Wat glimt is in dit geval niet 

glad: de reflectie wordt veroorzaakt door 

in de markering verwerkte glasparels, 

die het materiaal in het donker beter 

zichtbaar maken. Ze worden ook in 

kant- en asmarkeringen gebruikt.

Schrikken
Dat bestuurders van de gele vlakken 

kunnen schrikken, lijkt de wegbeheer-

der in kwestie geen probleem: “Door die 

reactie remmen ze, en dat is precies de 

bedoeling. van deze markeringen.” Dat 

diezelfde vlakken zo sterk de aandacht 

trekken dat bestuurders de weg van 

rechts niet zouden waarnemen heeft 

nog niet tot incidenten geleid.

Preventief
Als gekleurde vlakken aantoonbaar tot 

minder incidenten leiden, kan de MAG 

daar natuurlijk niet tegen zijn. Dan moet 

wel zeker zijn dat het gebruikte materi-

aal altijd aan de geldende eisen voldoet. 

Daarnaast zouden er uniforme regels 

voor formaat en kleur moeten zijn, net 

zoals dat bij verkeersborden het geval 

is. Daar is op dit moment totaal geen 

sprake van.

In gesprek
Het in de lead aangehaalde Telegraaf-ar-

tikel, waarin ook de MAG aan het woord 

was, leidde vrijwel direct tot Kamervra-

gen aan minister Cora van Nieuwenhui-

zen (I&W). Op bladzijde 24 lees je dat 

ze zich aansluit bij onze wens om zulke 

markeringen te standaardiseren.

Beperkt
Noteren we tot slot nog dat de marke-

ringen volgens bronnen slechts voor 

een beperkte periode invloed hebben 

op het rijgedrag. Bestuurders rijden er 

na verloop van tijd weer net zo hard als 

daarvoor, net als bij de bekende snel-

heidsdisplays. De kans dat ze op den 

duur vanzelf verdwijnen, sluiten we dus 

zeker niet uit.    ■
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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
Deze zomer schreef De Telegraaf een flink artikel over het 

kleurrijke asfaltschilderwerk waar steeds meer gemeentes en 

provincies zich aan bezondigen.  Ook de MAG is er niet blij 

mee. Vera de Bruijn

Totaalleverancier voor
badges,merchandise & T-shirts

Carebo B.V.  -  www.carebo.nl  -  info@carebo.nl
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“Dat maakt het wegbeeld rustiger, het 

vermindert het aantal obstakels langs de 

weg en het scheelt enorm in onderhoud. 

Bermplankjes moet je meerdere keren per 

jaar schoonmaken en uitmaaien. Dan is dus 

elke keer iemand vlak langs de weg aan het 

werk. Als je dat kunt beperken spaart dat 

kosten en lopen wegwerkers minder vaak 

risico.”

Bochtschilden weg
De bekende witte paaltjes staan nog wel in 

krappere bochten, met een bochtstraal van 

minder dan 300 meter. “Dat werkt beter dan 

de bekende bochtschilden. Omdat die schil-

den voor gevaar waarschuwen, hebben veel 

mensen de neiging om te remmen, en geven 

ze in de bocht weer gas bij. Als je ze door 

bermplankjes vervangt, blijft de snelheid 

gelijkmatiger en neemt de veiligheid toe.”

Minder licht, beter zicht
Bijkomend voordeel van de glasbollen is dat 

de weg minder verlicht hoeft te worden. Dat 

scheelt energie, het effect van je eigen ver-

lichting neemt toe en je ziet ook meer van de 

omgeving, vertelt Willy: “Als een kruispunt 

op een provinciale weg vol in de verlichting 

staat, zie je ander verkeer minder snel 

aankomen. Minder licht maakt de weg dus 

veiliger. We dimmen het licht bij kruispunten 

aan het eind van de avond met 25 procent en 

‘s nachts met de helft. Bovendien plaatsen 

we lichtmasten vooral nog bij het kruispunt 

zelf en niet al honderd meter of meer ervoor. 

Dat scheelt ook weer in het aantal obstakels 

langs de weg.” 

Donker gat
Al die conclusies trok de provincie niet 

zomaar. Er is uitgebreid onderzoek aan 

voorafgegaan. ‘Daar hebben we niet alleen 

automobilisten en vrachtwagenchauffeurs 

maar ook particuliere motorrijders en mo-

toragenten bij betrokken Diezelfde onder-

zoeken waren ook aanleiding om de bollen 

op doorgaande wegen op de middenas te 

plaatsen. Elders worden ze ook wel links 

en rechts van de weg geplaatst. Dat kunnen 

ook tweekleurige bollen zijn, die links van de 

weg wit reflecteren en aan de rechterkant 

rood. “Wij hebben dat – als proef – alleen 

bij de Heerenbrug gedaan, op de N333 van 

Blokzijl naar Steenwijk. Dat is anders een 

enorm donker gat, en dit is daar een moge-

lijke oplossing.”

Sneeuw
Als er sneeuw ligt zijn de glasbolreflecto-

ren niet meer zichtbaar. ‘Wij hanteren een 

preventief strooibeleid: we houden de wegen 

zwart. En als het toch een keer zou voorko-

men dat de weg wel wit is, dan heb je nog 

altijd de hectometerbordjes. Daarbij gaan we 

er ook van uit dat weggebruikers hun snel-

heid aan de omstandigheden aanpassen.” 

De provincie plaatst die hectometerborden 

tegenwoordig niet om de 100 maar om de 

200 meter weer. Ook dat scheelt weer, zowel 

in het aantal obstakels als in onderhoud. De 

bordjes zijn reflecterend uitgevoerd en geven 

zowel de locatie (in kilo- en hectometers) als 

het wegnummer en de naam van de wegbe-

heerder weer.    ■

“We willen onze wegen veilig en 

duurzaam inrichten,” vertelt Willy 

Hoogma, rayoncoördinator van de regio 

Noordwest Overijssel. “Deze glasbolre-

flectoren helpen daar op verschillende 

manieren aan mee.” De kleine glazen bollen 

zijn overdag uitstekend zichtbaar, en als 

het donker wordt reflecteren ze je eigen 

voertuigverlichting. Dat doen ze ook in de 

mist, en bij regen of tegenlicht zie je ze beter 

dan belijning. Bovendien zijn de ongeveer 

2 centimeter hoge bollen prima overrijd-

baar. Ook voor motorrijders, zoals we zelf 

mochten vaststellen – en ze komen door hun 

functionele zichtbaarheid natuurlijk nooit 

als een verrassing.

In het midden
In Overijssel worden de glasbollen vooral 

toegepast op de middenas van 80km-wegen, 

de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen 

(GOW). “Op rechte stukken plaatsen we ze 

om de 25 meter. Nader je een bocht, dan 

gaan we naar 12,5 meter, en in de bocht 

zelf liggen ze om de 6,25 meter. Diezelfde 

afstanden hanteren we ook bij rotondes en 

kruispunten. Dan weet je altijd dat er iets 

aankomt.” Glasbollen worden verder onder 

meer gebruikt om bij rotondes de door-

gaande weg aan te geven en als markering 

van middengeleiders (verhogingen in het 

wegdek, bijvoorbeeld bij rotondes of over-

steekplaatsen).

Bermplankjes weg
Op wegen waar de glazen bollen geplaatst 

zijn, heeft de provincie de bekende witte 

bermplankjes grotendeels laten vervallen. 

Naast alle aandacht die we 

aan blunderende wegbe-

heerders besteden, is het 

goed om ook te kijken naar 

partijen die het wél goed 

aanpakken. Dat kan ‘m in al 

in heel kleine dingen zitten. 

In glasbolreflectoren, bij-

voorbeeld. Formaat gebakje, 

en ze doen meer voor je dan 

je zou verwachten.

 
Tekst en foto’s: MAG

Vol en zat
Een van de leveranciers van glasbolre-

flectoren is Van Wylick. Hun glasbollen 

reflecteren invallend licht 360 graden. 

Het zelfreinigende, geharde veiligheids-

glas kan een druk van 80 ton aan. De 

bollen worden niet op, maar ‘vol en zat’ 

in het wegdek verlijmd; zo kunnen ze 

niet losgereden worden. Glas en coating 

gaan langer mee dan het asfalt waar ze in 

aangebracht worden.
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Willy Hoogma: ‘Minder licht maakt de weg veiliger.’

Prima overrijdbaar
Ook in tweekleurige uitvoeringen

Ongeveer 2 centimeter...
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Op de Prins Clausbrug over de Zaan 

vonden in de afgelopen drie jaar 

drie ernstige motorongelukken plaats, 

waarvan twee met dodelijke afloop. 

Voor wijkagent Bert Gorter, die dertig 

jaar als motoragent actief was, reden 

genoeg om deze verkeerssituatie eens 

serieus aan te kaarten. De drie motor-

rijders kwamen vanuit Wormerveer, 

vanwaar je de brug met 80 km/u mag 

naderen. Vanaf de andere kant, uit Wor-

mer, geldt een snelheidslimiet van 50. 

Zowel de brug als de bocht die hij met 

de weg maakt zijn vanuit Wormerveer 

al van ruime afstand te zien. Dat het 

toch meer dan eens fout gaat, vraagt 

mogelijk om maatregelen. In oktober 

zit de MAG met wegbeheerders en poli-

tie aan tafel.

Bermblokken in beweging
Heel fijn dat bermblokken je op veel 

60 km-wegen een extra uitwijkmoge-

lijkheid bieden, maar dan is het wel de 

bedoeling dat ze op hun plek blijven lig-

gen. Dat geldt zeker aan de binnenkant 

van een onoverzichtelijke bocht waar 

vaak opeens een auto blijkt te rijden. 

Soms gaat dat helaas even mis, zoals de 

foto op bladzijde 30 laat zien. Het goede 

nieuws: binnen 24 uur na de melding 

lag het ding alweer op z’n plek. Hulde 

aan de gemeente Beverwijk. Aan de 

bandensporen te zien liggen die berm-

blokken er overigens niet voor niets...

Streng en eng
Niemand kan het een wegbeheerder 

kwalijk nemen dat hij (m/v) een weg-

versmalling aanlegt vlak voordat je na 

twee om snelheid smekende bochten 

de bewoonde wereld in rijdt. Maar om je 

dan aan weerskanten van die versmal-

ling diep de klei in te sturen, da’s dan 

wel weer erg streng. En eng. Gaan we 

werk van maken! 

Plat in Ede
In Ede was nieuw asfalt gedraaid op 

Heyendaal, rond de bocht waar Cloec-

kendaal en Agnietendaal op deze straat 

uitkomen. Al snel werd duidelijk dat het 

nieuwe spul bij regen spekglad werd: 

een motorrijdende vriend van melder 

Willem Polman zag een collega-motor-

rijder die voor hem reed wegglijden en 

plat gaan. De gemeente plaatste een 

bord en liet enkele weken later (...) we-

ten dat een noodreparatie volgt. 

Paaltjes 
Bij een renovatie van het kruispunt Gro-

te Beer / Stationsstraat in Veenendaal 

werden deze zomer bij een renovatie 

een stuk of honderd houten paaltjes 

geplaatst, liet Erwin Ouwejan weten. 

Wat ze daar deden was niet duidelijk, 

maar als motorrijders zie je dat soort 

obstakels liever niet. We hebben het 

aangekaart bij de gemeente. Uit hun 

antwoord, na een reminder van onze 

kant, bleek dat ze onze zorgen begre-

pen: “Waar ze niet noodzakelijk zijn 

worden ze weggehaald en waar moge-

lijk wordt het aantal drastisch vermin-

derd. Dit zal concreet betekenen dat de 

meeste paaltjes langs de rijbanen er op 

korte termijn uit worden gehaald”, zo 

lazen we eind augustus. We houden de 

situatie in de gaten. 

Trekker
Op de Oostelijke Randweg langs de A50 

bij Sint Oedenrode ligt een verhoogde 

rijbaanscheiding. Met de toegestane 

GWS- 
MELDINGEN 

Van betonnen paaltjes langs de weg tot drempels, verhoog-

de rijbaanscheidingen en bruggen in de bocht: ook in de 

zomermaanden kwam er weer een gestage stroom meldin-

gen van gevaarlijke wegsituaties op ons af.
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Van hun plek gereden bermblokken op de Noorderweg

Effectieve wegversmalling bij Assendelft Nieuw asfalt in Ede

Brug en bocht zijn duidelijk te zien. Een stuk of honderd... Zelfs een trekker kun je zo niet inhalen.
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maximumsnelheid van 60 km/u is zelfs 

het inhalen van een trekker onmogelijk, 

liet Carlo Klein ons weten. Waarom die 

rijbaanscheiding er ligt, is onduidelijk – 

zeker omdat er geen inhaalverbod geldt. 

De situatie is aangekaart bij de gemeen-

te Meierijstad. 

In de groef
Theo Tromp deed een melding van 

een 2,5 kilometer lange, diepe groef in 

de vlucht/-spitsstrook van de A9 van 

Alkmaar richting Haarlem, ter hoog-

te van de afslagen naar Akersloot en 

Heemskerk. MAG-verkeersvrijwilliger 

Paul Patist ging ter plaatse even kijken. 

“Omdat de spitsstrook gesloten was, 

kon ik maar een deel van de groef ‘uit-

proberen’. De groef is mijns inziens  niet 

zo breed dat je hele wiel erin past, maar 

je voelt de motor soms wel even zoeken 

als je over de groef rijdt.” Omdat de 

groef van links naar rechts slingert, kun 

je hem als motorrijder bijna niet ver-

mijden. Een spoedreparatie lijkt dus op 

z’n plaats. Rijkswaterstaat mailde ons 

desgevraagd dat de groef veroorzaakt 

was door een auto met een lekke band, 

en dat delen van de groef inmiddels zijn 

opgevuld. Ook zou de groef niet gevaar-

lijk zijn voor motorrijders – waarbij 

onze vraag blijft wie dat dan precies 

beoordeelt. Zijn we mee bezig, dus.

Kaatsheuvel
Het wegdek van De Horst in Kaatsheu-

vel, voorbij de Eftelingstraat, ligt er niet 

best bij. En dan drukken we ons nog 

heel zachtjes uit. Raymond Bohnen 

stuurde ons foto’s en schreef dat er 

zelfs twee stukken zijn waar je door de 

hoogteverschillen in het asfalt bijna 

gelanceerd wordt. Ook automobilisten 

vermijden die plekken: die rijden er 

gewoon omheen, over de linkerbaan. De 

foto’s op deze pagina’s zijn al een jaar 

oud, en het wegdek lijkt alleen maar 

slechter geworden. De gemeente Loon 

op Zand heeft inmiddels laten weten 

dat er asbest is aangetroffen. De werk-

zaamheden aan de weg worden hervat 

als de asbestsanering gereed is. Een 

termijn is nog niet bekend.

Bitumen
Dezelfde Raymond Bohnen berichtte 

ons al eerder over een 60 km-weg die 

meer uit bitumen dan uit asfalt bestaat 

(Mag-a-zine 161). Het gaat om de Van 

Haestrechtstraat en de in het verlengde 

liggende Wielstraat tussen Kaatsheuvel 

en Waalwijk. Na onze melding in maart 

deed de gemeente niet meer dan het 

plaatsen van welgeteld één klein bordje. 

Reacties op ons verzoek om echte actie 

bleven uit, ook na drie herinneringen. 

Blijft dat zo, dan kaarten we de zaak aan 

bij de Nationale Ombudsman. 

Schansspringen
Eerder maakten we al melding van de 

door Pauline Roeven gemelde verzak-

kingen op de N3, aan beide zijden van 

het viaduct bij de Kilweg in Dordrecht. 

De gemeente heeft laten weten bezig 

te zijn met voorbereidingen om een 

van beide zijden aan te pakken. Verder 

worden er borden geplaatst bij elke 

asfaltschade die afwijkt van de norm. 

Herstel van de hele weg staat gepland 

voor medio 2021.

Spekglad 50
In Loosdrecht werden in de zomer-

maanden op verschillende plekken 50 

km-markeringen op het wegdek aange-

bracht. “Spekglad”, aldus melder Karel 

Nak. Over de plaatsing van de markerin-

gen, net na een kruising, was ook al niet 

nagedacht: als je op die kruising afslaat 

kom je er al snel onder hellingshoek op 

terecht. We hebben het aangekaart bij 

de gemeente. Gebleken is dat de richt-

lijnen bij het aanbrengen niet gevolgd 

waren. De markeringen waren niet 

afgestrooid met stroefheidsmiddel en 

inderdaad te dicht bij bochten geplaatst. 

Er is werk van gemaakt.    ■

☐  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

Stuur dit formulier 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!

Kalm aan op De Horst

Eén klein bordje

Spekgladde snelheidsaanduidingen in Loosdrecht
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De zitting vond plaats bij de Raad 

van State aan de Kneuterdijk 22 

in Den Haag. Of je op die dijk dan nog 

wél mocht rijden, vroeg iemand al heel 

fijntjes. Ja dus, en de voorzitter van de 

rechtbank leek het te kunnen waarde-

ren dat er ook daadwerkelijk motorrij-

ders in de zaal zaten.

Geluid niet gemeten
Geflankeerd door Arjan Everink (KNMV) 

en Vera de Bruijn (MAG) stelde advocaat 

Van Eijck nogmaals dat een beslissing 

om dijken in het weekend voor motoren 

af te sluiten op gedegen onderzoek ge-

baseerd zou moeten zijn. Daar is in dit 

geval geen sprake van. Motoren zouden 

‘te veel’ lawaai geven, maar dat geluid 

is niet gemeten. Logisch, want waar dat 

eerder wél gemeten is bleek dat er geen 

enkele norm overschreden werd. Motor-

rijders zouden voor onveilige situaties 

zorgen. Maar het aantal incidenten met 

motorrijders op de dijk wijkt niet echt 

af van wat er elders gebeurt.

Motoren fout geteld
De vertegenwoordigers van de ge-

meente Lopik maakten geen ster-

ke indruk. Ze hadden het over 550 

motorbewegingen per dag, wat dan op 

bewolkte dagen geteld zou zijn. “Op 

zonnige dagen”, zo stelden ze, “zouden 

het er vast wel twee keer zoveel zijn.” 

De rechtbank had gelukkig z’n huis-

werk gedaan. 

“Waren die 550 op een dag er niet 550 

in een weekend?”

“Eh, o ja. Dat klopt.”

“En heeft u ze dan ook op zonnige 

dagen geteld?” 

“Eh, nee.”

“Heeft u wel het aantal auto’s op de 

dijk en de overlast daarvan onder-

zocht?”

Niet te hard
Nee, dat hadden ze dus ook niet. En ze 

wisten ook wel dat niet al die motoren 

te hard klinken, maar het was meer 

als een lekkende kraan. Die klinkt niet 

hard, maar dat gedruppel gaat wel 

storen. 

Winnen?
Gaan we dus winnen? Daar is nog niets 

over te zeggen. Ook eerder leek Lopik 

niet goed voorbereid, maar de rechter 

beslist wel in hun voordeel. We wach-

ten het dus in spanning af. Uitspraak 

wordt verwacht in de tweede helft van 

oktober. Lees erover in het volgende 

Mag-a-zine of eerder op Facebook en in 

de Nieuwsbrief.    ■
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Eerder dit jaar stelde de rechter Lopik in het gelijk: de 

gemeente mocht de eerder ingestelde dijkafsluiting voor 

motoren handhaven. Daar konden MAG en KNMV het niet 

bij laten, natuurlijk. Begin september zaten we weer voor 

de rechter.

DOSSIER DIJKWEGEN

Eerste zitting Raad van State

M
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