
MAGAZINE

WEGSPECIALIST ALFO VAN SCHIJNDELWEGSPECIALIST ALFO VAN SCHIJNDEL

NIEUWE BANDEN: DE FEITENNIEUWE BANDEN: DE FEITEN

JOUW MOTOR, JOUW DATAJOUW MOTOR, JOUW DATA

MET JE B OP EEN A1MET JE B OP EEN A1

WWW.MOTORRIJDERSACTIEGROEP.NL  |  APRIL 2020  |  167



MAGAZINE 167  |  APRIL 2020 3

Als het goed is, kun je het verschil 

voelen: het MAGazine dat je in 

handen hebt, telt acht pagina’s meer dan 

in de afgelopen twee jaar. Voor zover ik 

weet is het zelfs het eerste MAGazine 

dat de 44 pagina’s aantikt. Dat deden we 

niet alleen, maar met de steun van oude 

en een fiks aantal nieuwe partijen uit de 

motorbranche. Partijen die geloven in 

waar de MAG voor staat, die ons serieus 

nemen en ons dus van harte steunen. 

Dank daarvoor! 

Bij het maken van dit nummer was één ding me heel duidelijk: het toege-

nomen advertentieaanbod mocht niet te koste gaan van het aantal  

redactionele pagina’s. Daar hebben we met z’n allen voor gezorgd. Net als 

in de afgelopen twee jaar ligt dat aantal pagina’s dus rond de dertig. Die 

garantie op constante inhoud plus de brede steun van de branche plus 

meer pagina’s is win-win-win. De extra inkomsten, die we onder meer 

voor ledenwerving kunnen inzetten, vormen het vierde winstpunt. En 

met de ledenkortingen van adverteerders Chromeburner (blz 24) verdien 

je fluitend je lidmaatschapskosten voor de komende jaren terug. Waar 

wachten al je motorvrienden nog op? Haal ze erbij!

Toen ik twee jaar geleden als MAG-hoofdredacteur begon en de onder-

grens van het blad op 36 pagina’s stelde, kreeg ik meer dan eens de vraag 

of daar genoeg kopij voor zou zijn. Natuurlijk, wist ik. En inderdaad. Twee 

van de verhalen in dit nummer lagen al maanden op de plank. Ruimte- 

gebrek. Om te beginnen was dat ons boeiende gesprek met Alfo van 

Schijndel, wegspecialist bij Heijmans, over asfalt, wegmarkeringen en 

geleiderails. Het tweede verhaal ruimt hardnekkige misverstanden over 

nieuwe banden uit de weg. Nee, schuren helpt niet. Ja, inrijden moet. Ook 

als je heeeel erg goed rijdt. 

Net als Jennifers bijdrage in deze editie horen die nieuwe banden hele-

maal bij de tijd van het jaar. Zijn er in 2020 wel twee dingen anders. Van 

een winter en dus een winterstop was nauwelijks sprake. En net nu de 

zon weer echt begint te schijnen, bestaat zomaar de kans dat we niet 

meer voor de lol naar buiten mogen. Zelfs niet met een helm op. Laten 

we er met z’n allen alles aan doen om het gevaar in te dammen en laten 

we – zo lang als het mag – nóg voorzichter rijden zodat de overbelaste 

medische zorg zich niet om ons hoeft te bekommeren?  

Hugo Pinksterboer
redactie@motorrijdersactiegroep.nl

MAGazine, het verenigingsblad van  

motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt  
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D’n Boet in brons
Het beeld staat er al even, maar als motorrijders positief in het nieuws komen 

besteden we daar graag aandacht aan. In zijn woonplaats Ammerzoden verscheen 

een borstbeeld van oud-coureur Boet van Dulmen. D’n Boet vormde samen met Wil 

Hartog en Jack Middelburg ‘de Grote Drie’ van de Nederlandse motorsport in de jaren 

‘70 en begin jaren ‘80. De absolute held van het dorp won in 1979 als privérijder de GP 

van Finland. Twee jaar later werd hij tweede op Assen.
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Dertig
In maart ondertekenden 140 landen de Stockholm Declaration, met als doel 

om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de komende tien jaar te hal-

veren. In de intentieverklaring wordt onder meer genoemd dat de maximum-

snelheid op meer punten naar 30 km/u moet gaan. Onderneemt de MAG daar 

actie op? Nee. Bij algemeen geldende  maatregelen, zoals ook de recente 

verlaging van 130 naar 100, hebben MAG-acties geen zin. ‘t Is niet anders.
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Sportief
Deze pagina’s zijn natuurlijk nooit compleet zonder op ‘n minst 

één lekkermakende tweewieler in beeld. Aprilia biedt A2- 

bezitters de vrijheid om sportief Italiaans te rijden door deze 

RS 660 in een 70kW-versie te leveren. De rijklaar nog geen 170 

kilo (!) wegende paralleltwin kan dus probleemloos terug naar 

voor dat rijbewijs maximale 35kW. Enthousiast? Moet je nog 

wel even op je honger zitten: hij komt pas na de zomer.

E10-stabilisator
E10 kan weinig kwaad in motoren die erop gebouwd zijn, als er maar vaak 

genoeg mee gereden wordt. Staat de jouwe vaak een paar weken stil en tank 

je toch E10? Motorex Fuel Stabilizer Plus voorkomt fasescheiding, afzettin-

gen en andere problemen die dan kunnen optreden. Als je de vloeistof direct 

bij het tanken toevoegt, is één verpakking van 10 ml voldoende voor 20 liter 

benzine. De makkelijk bij je te steken platte ‘zakjes’  

hebben een adviesprijs van € 1,95  

maar worden ook voor  

meer aangeboden.

Lucht onder 
je jas
Airbagvesten nieuw? Niet voor het 

Italiaanse Alpinestars, dat er al 

twintig jaar aan werkt. De  Tech-Air 

5 is hun eerste vest dat onder elke 

jas te dragen is. Enige vereiste is de 

vier centimeter die het vest nodig 

heeft als het zich opblaast. Op basis 

van de data van drie gyroscopen en 

drie versnellingsmeters bepaalt 

een crash-algoritme wanneer het 

vest wordt geactiveerd. De bijbeho-

rende app biedt onder meer blik op 

de status van het vest, een accu- 

indicatie en een analyse van de rit.

Help?
We besteden onze tijd en jouw lidmaatschapsgeld het 

liefst aan onze goede zaak. Een brief aan alle leden van 

wie we geen mailadres hebben, kost letterlijk duizenden 

euro’s aan papier, inkt, enveloppen en postzegels. Weg-

gegooid geld. De oplossing? Als je van ons dit jaar géén 

contributiemail ontving, staat jouw mailadres niet in ons 

adressysteem. Stuur alsjeblieft je mailadres naar leden@

motorrijdersactiegroep.nl? Vermeld je lidmaatschaps-

nummer, je naam en je adres in het mailtje. Dankjewel!! 
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Kijk voor meer info en verkooppunten op www.ecomaxx.nl

Altijd starten en schoon rijden

Na een lange periode stilstand komen 
startproblemen vaak voor. Meestal omdat er 
nog verouderde benzine in de tank en het 
brandstofsysteem zit. Ecomaxx biedt hiervoor 
dé oplossing: ultraschone, jarenlang houd-
bare benzine voor alle motorfietsen. De motor 
start altijd, zelfs na een lange winterstop.

STRAKS PROBLEEMLOOS STARTEN?
TANK VOOR STALLING AF MET SCHONE, 
HOUDBARE ECOMAXX BENZINE.

E10 

PROBLEMEN? 

ECOMAXX BIEDT DE  

OPLOSSING.

VG20203017 - Ecomaxx - Advertentie A4.indd   1VG20203017 - Ecomaxx - Advertentie A4.indd   1 11-03-2020   15:1511-03-2020   15:15

APK VOOR MOTOREN? NEE, NOOIT!

Kwaaie motorrijders
In België zou het er na jarenlange weerstand toch van komen: een perio-

dieke technische keuring voor motoren. De FEBIAC (Belgische ANWB) 

liet ons weten de ingangsdatum van januari 2022 niet als haalbaar 

te beschouwen. Bovendien staat er nog niets vast over de invulling, 

die ook nog eens per gewest anders ingevuld kan worden. On-

dertussen steken ook geruchten over een Franse apk de kop op, 

maar op de site van de Motards en Colère (de kwaaie 

motorrijders, ofwel de Franse MAG) zijn de 

laatste berichten over het onderwerp al vier 

jaar oud. Een cartoon uit het land willen we 

je niet onthouden, toch. Maakt 

in elk geval duidelijk waar ze 

staan.
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<  Wát wou jij precies  

controleren?

Frankrijk: weer mooier
Voor wie in de zomer – of eerder, als het mag –  

naar Frankrijk gaat: in een aantal departe-

menten is de naar 80 verlaagde maximum-

snelheid op secundaire wegen weer naar 90 

verhoogd. Andere departementen overwegen 

deze stap nog. Verder is het in elf departe-

menten bij wijze van experiment toegestaan 

om met je motor tussen de file door te rijden. 

Zijn ze volgens ons rijkelijk laat mee: Franse 

motards rossen vaak op zotte snelheden tus-

sen het blik door, en Franse automobilisten 

gaan eigenlijk altijd bereidwillig opzij. Kwestie 

van oorzaak en gevolg, vermoedelijk.

Even geduld aub
Niet echt nieuw, maar een MAG-lid vroeg ons 

waarom je een kentekenplaat voor een auto 

eigenlijk altijd meteen meekrijgt, terwijl een 

plaat voor een motor een levertijd van een dag 

of wat heeft. De verklaring is simpel, leerde 

een telefoontje met kentekenplaatmaker Dudo 

in Rotterdam. “Een mal om de karakters in de 

langwerpige plaat van een auto aan te brengen 

heeft eigenlijk elke leverancier wel staan. Een 

aparte mal voor de kleinere platen voor een 

motor is duur. Die platen moeten dus meestal 

besteld worden.” M
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VAN DE VOORZITTER 

In de Krimpenerwaard, langs de Lek, bleek een groep 

bewoners zich ernstig aan motorrijders te storen. In 

zonnige weekenden konden ze niet meer rustig in de tuin 

zitten. Het woord ‘oorlogsgebied’ viel. Bekende klachten, 

die vaak met onbekendheid te maken hebben. Wat doe 

je daaraan? Kijken of je samen tot een oplossing kunt 

komen. Een jaar of twee terug zat ik namens de MAG 

aan tafel met de door bewoners opgerichte Actiegroep 

Geluidsoverlast Krimpenerwaard, de burgemeester, een 

wethouder, mensen van de politie en andere betrokkenen. 

Het leek te werken, en de bewoners waren blij verrast dat 

motorrijders ook gewone mensen zijn, met een huis, een 

tuin, een partner en 1,7 kinderen. 

Over het resultaat las je al eerder. Er kwam een werkgroep, 

er werden flyers gemaakt, er verschenen spandoeken met 

het verzoek om het wat kalmer aan te doen, en samen 

met mensen van de bewonersgroep spraken we motor-

rijders aan op de pont bij Schoonhoven. Iedereen leek 

positief en het plan was de actie dit jaar door te zetten. 

Bewustwording realiseer je niet op een paar dagen. 

Groot was dus onze verbazing toen we opeens lazen dat 

diezelfde bewonersgroep het voor motorrijders onmoge-

lijk wilde maken om in de motorseizoenweekenden langs 

het riviertje de Vlist te rijden. De term ‘oorlogsgebied’ 

verscheen nu ook in de pers, samen met de opmerking 

dat ‘een grote groep motorrijders het ronkende geluid van 

hun vervoermiddel puur genot vindt.’ Zo’n actie, zonder 

overleg en tegen alle afspraken in, hadden we niet van ze 

verwacht. De stigmatiserende teksten ook niet, na al onze 

gesprekken. Maar gelukkig zetten we nooit op één partij 

in. En gelukkig staan de andere partijen in deze onver-

minderd aan onze kant. Nog gelukkiger: zij bepalen wat er 

gebeurt.

De actie had de gemeente ook verrast. Er ging een brief 

naar de bewonersgroep, waarin aangehaald werd dat toch 

bekend was dat de bewustwordingscampagne dit jaar 

voortgezet zou worden, met extra spandoeken langs de 

wegen, en dat zo’n campagne een aantal jaren moet lopen 

om effect te hebben. Dat de bedoelde wegen door een stil-

tegebied lopen, zoals de bewoners stellen, klopt. Maar de 

gemeente benadrukte nog even dat de term ‘stiltegebied’ 

in het huidige beleid geen betrekking heeft op gemotori-

seerd verkeer, tenzij het een georganiseerde toertocht is. 

Daar hield de brief niet mee op. Een gedeeltelijke geslo-

tenverklaring gaat er niet komen, kreeg de bewonersgroep 

te horen. Daarvoor ontbreekt het draagvlak bij zowel de 

betreffende wegbeheerders als bij de handhaver, zo was 

namelijk uit onderzoek gebleken. En de gezondheids-

risico’s, waar de bewoners steeds mee schermen? Ook 

daar had de gemeente een helder antwoord op: de GGD 

adviseert bij dit soort problemen om samen op zoek te 

gaan naar oplossingen. En dat is dus precies waarvoor die 

bewustwordingscampagne is opgezet... Op de brief was 

ruim twee weken later nog niet gereageerd.

Dat wij blij zijn met de opstelling van de gemeente spreekt 

voor zich. Dat we er met z’n allen voor moeten zorgen dat 

die steun behouden blijft, is even duidelijk. Welkom dus, 

maar een beetje zachter. We kunnen het alleen samen voor 

iedereen leuk houden, in dit kleine landje.

Gerwin Batten

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl
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Jarenlang reed Aivy Kamerling dagelijks woon-werk, maar 

nu pakt hij zijn ‘92 Harley-Davidson Sportster vooral 

voor z’n plezier. “Samen met mijn vrouw, die op haar 55e 

haar rijbewijs nog haalde. En dan lekker relaxed van de 

omgeving genieten. Ik ben zelfs wel ‘s ingehaald door zo’n 

groepje Solexen....” Op de kale motor spullen meenemen 

is lastig. Zelfs voor een normaal slot is weinig plek. “En ik 

wil ook niet met een ketting om m’n nek gaan rijden.”  

Het door Ralph Martens Motorsport ter beschikking 

gestelde Grip-Lock slot leek dus goed van pas te komen. 

Helaas heeft uitgerekend een Harley te dikke handvatten 

voor zo’n slot. De opening voor het handvat kun je met de 

meegeleverde inzetstukken wel verkleinen, maar natuur-

lijk niet vergroten. Op de Kawa van Aivy’s echtgenote past 

het wel, en zij is er net zo blij mee!

Aivy Kamerling wint Grip-Lock
MAG GIVE-AWAY

B anden krijgen hun profiel onder 

verhitting in een mal. Door die mal 

met siliconen of een ander losmaak-

middel te behandelen voorkom je dat 

het rubber blijft kleven als de band klaar 

is. Hetzelfde spul vormt een laagje dat 

de banden tijdens de opslag beschermt. 

Nadeel van de behandeling is dat het 

nieuwe banden glad maakt. Daarom 

moet je er de eerste honderd tot hon-

derdvijftig kilometer rustig mee rijden. 

Uitzweten
Bij het rijden worden de banden warm. 

Zo wordt die gladde toevoeging voor 

het grootste deel uitgezweet. Het 

restant, een procent of twintig, moet 

je er echt af rijden. “Dat doe je door 

je hellingshoek heel geleidelijk op te 

voeren”, vertelt bandenspecialist Frank 

Switser van AFS Motorparts. “Je rijdt 

dan altijd op een groot deel van het 

loopvlak dat al siliconenvrij is. Met elke 

paar graden erbij maak je dat ingere-

den oppervlak steeds iets groter.”

Alsof het glad is
Tijdens de inrijperiode kun je het best 

rijden alsof het een beetje glad is. 

Daarbij zijn maximale snelheden niet 

te aan geven. De 30 km/u waarmee je 

de ene bocht makkelijk kunt ronden, is 

veel te snel voor een haakse hoek. Ook 

plotseling gas geven, abrupt remmen, 

snelle uitwijkmanoeuvres, een nega-

tieve verkanting, rommel op de weg of 

combinaties van al die factoren kun-

nen voor problemen zorgen.

Voor en achter
De eerder genoemde afstand van hon-

derd tot honderdvijftig kilometer biedt 

een veilige marge. Veel banden kun-

nen al eerder voluit gebruikt worden, 

onder meer afhankelijk van de door de 

fabrikant gebruikte stof, de buitentem-

peratuur en andere factoren. Daarbij is 

het goed om te weten dat de voorband 

bij rechtuit rijden veel minder warm 

wordt en dus minder snel ingereden 

zal zijn dan de achterband. Het proces 

is voor de voorband te versnellen door 

vooral – voorzichtig – bochtige trajec-

ten te rijden en frequent te remmen. 

Zo ontstaat extra wrijving en dus extra 

warmte. 

Bandenwarmers
De inrijperiode is niet korter te maken 

door de nieuwe banden met schuurpa-

pier te bewerken. Schuren maakt het 

rubber wel ruwer, maar doet niets aan 

oorzaak van de gladheid van de nieuwe 

band. Thinner en andere ontvetters 

verwijderen weliswaar de gladde laag 

maar tasten ook andere componenten 

van het rubbermengsel aan en zor-

gen dus voor onveilige banden. Met 

bandenwarmers is het proces van het 

uitzweten wel te versnellen. Op circuits 

worden racebanden verhit tot tempe-

raturen van boven de honderd graden. 

De extra grip van die voorverwarmde 

banden zorgt bovendien voor extra 

wrijving. waardoor de gladheid al na 

de eerste, relatief voorzichtige bochten 

verdwenen is.   ■

Nieuwe motorbanden zijn glad. Over de oorzaak van die 

gladheid, het proces van het inrijden van banden en moge-

lijke alternatieven bestaan tal van misvattingen. Tijd om de 

zaken even op een rij te zetten.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

NIEUWE BANDEN 
DE FEITEN

Tips
• Continental beschikt als enige bandenfabrikant over vulkanisatiemallen met 

een speciale coating, die losmiddelen overbodig maakt. Bij banden met deze 

TractionSkin-technologie is inrijden niet meer nodig, aldus Conti. Mallen met de 

nieuwe coating worden (nog) niet voor alle motorbanden van het merk gebruikt.

• Nieuwe banden zijn niet gevaarlijk. Je moet ze alleen rustig inrijden – zeker op 

de motor. Frank Switser: “Ik zeg het altijd, bij elke nieuwe band die ik monteer 

en tegen elke motorrijder die hier de deur uitgaat. En toch zijn er altijd weer 

mensen die zich onvoldoende inhouden. Vaak zijn dat overigens de meer 

ervaren rijders…”

• Zoek op YouTube naar ‘How it’s made – Autobanden’ voor een helder, 

ondertiteld filmpje. In ‘Michelin tyre manufacturing process’ wordt duidelijker 

getoond hoe de band in de mal gevormd wordt. 
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In 2017 ziet Roland Buursma de Rui-

nerwoldse boerderij aan de Weiden-

weg te koop staan. Het plan is meteen 

duidelijk. Dat moet een motorcamping 

worden! De naam is snel gevonden, 

met al die dikke eiken op het terrein: 

The Big Oaks. Dat de Drentse gemeente 

positief reageert, is niet zo verrassend: 

het aantal motorrijbewijzen per 1000 

inwoners is alleen in het iets zuide-

lijker gelegen Dalfsen nog hoger. Een 

motorminnend gebied, dus, en daar is 

zo'n camping van harte welkom. Een 

vergunning voor een mini-camping en 

een kleinschalige B&B op het terrein is 

in 2014 al afgegeven.

Vergunningen
In april 2019 wordt de camping officieel 

geopend, waarbij een vergunning voor 

het evenement natuurlijk is toegekend. 

Ook de drank- en andere vergunnin-

gen voor de camping zijn inmiddels in 

orde. De hele buurt wordt uitgenodigd. 

Dan begint de ellende. Iemand dient 

een handhavingsverzoek in omdat een 

motorcamping niet in overeenstem-

ming zou zijn met de in 2014 verleende 

vergunning. Het verzoek wordt afge-

wezen. De man tekent bezwaar aan. Er 

volgt een hoorzitting. Enzovoort.

Enzovoort
Enzovoort, letterlijk, want aan de 

stroom handhavingsverzoeken en 

bezwaren komt geen eind. Daarbij gaat 

het die ene persoon louter en alleen 

om het feit dat het een motorcamping 

is. Tegen een gewone camping heeft hij 

geen bezwaar. De gemeente, inmiddels 

ook door ons op de hoogte gebracht 

van het MAG-standpunt in deze, blijft 

onverminderd aan de kant van de cam-

pingeigenaar staan. Roland weet zich 

indien nodig natuurlijk van onze steun 

verzekerd. En als het nodig is gaan we 

zelfs opnieuw met de dwarsligger om 

de tafel.

Welkom
Ondertussen deed Roland alles wat hij 

moest doen om overlast te voorkomen. 

Hij regelde een drankvergunning voor 

zijn bar zodat zijn bezoekers niet bij 

de tent aan het bier gaan. Hij plaats-

te bordjes naar de camping zodat 

bezoekers die op hun GPS rijden zo 

min mogelijk woonhuizen passeren, 

en hij deed nog veel meer. Voor die 

dwarsligger lijkt niets goed genoeg. 

De strijd gaat dus nog door, maar op 

The Big Oaks kun je natuurlijk gewoon 

terecht!   ■

Als Roland Buursma bij de gemeente De Wolden meldt 

dat hij aan de Weidenweg een motorcamping wil openen, 

wordt dat positief ontvangen. Eén man is minder blij en 

gaat hevig dwarsliggen. De MAG staat de campingbaas bij.
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In België mocht je als automobilist al 

dik twintig jaar terug zonder enige 

vorm van lessen of begeleiding op de 

motor stappen. Twee jaar rijervaring 

was de enige aanvullende eis. Die motor 

was een A1 motor: eigenlijk altijd een 

125 cc, waarbij het maximale vermogen 

is vastgesteld op 11 kW. Inmiddels zijn 

de regels ietsje aangescherpt. Wie zijn 

autorijbewijs na 2011 haalde, moet nu 

eerst vier lessen volgen. Examen doen is 

niet nodig.

Driewielscooter
Die vier lessen lijken ons een minimale 

eis. Zonder basis in bijvoorbeeld bocht-

entechniek, plaats op de weg en ruimte 

om je heen rijden moet je je niet op twee 

motorwielen in het verkeer willen stor-

ten. Aan de andere kant: Nederlandse 

automobilisten die hun B-rijbewijs voor 

2013 haalden, mogen nog altijd zonder 

meer op een driewielscooter stappen. 

Blijkbaar heeft dat nooit tot een enorme 

stijging van het aantal ongevallen geleid.

Duitsland
In Duitsland mochten mensen met een 

B-rijbewijs van voor 1980 al op een lichte 

motor rijden. Motorrijdersbelangenver-

enigingen drongen jarenlang aan op 

een nieuwe regeling en kregen steevast 

‘nee’ te horen. Begin dit jaar werden ze 

opeens blij verrast. De eisen zijn wel 

streng. Je moet minstens 25 zijn, vijf jaar 

rijervaring hebben en je moet negen 

lessen van anderhalf uur volgen. 

Veilig
De boeiende vraag is natuurlijk hoe vei-

lig zo’n 125’je is. Dan gaat het natuurlijk 

niet om het surplus aan vermogen, maar 

om het gebrek eraan. 11 kW is 15 pk. Dat 

biedt je onderweg maar bitter weinig 

speelruimte. Toch is dat ook voor de 

strenge Duitse wetgever geen reden om 

ze van de snelweg te weren, zelfs niet 

met de enorme snelheidsverschillen die 

er op de Autobahn kunnen optreden. 

De minimumsnelheid voor autosnelwe-

gen is er 60 km/u. Net als in Nederland, 

overigens.

Fut
Ons drukke wegennet kent heel wat 

punten waar je op relatief korte afstand 

moet in- of uitvoegen. Denk aan een 

afslag op 700 meter na het punt waar 

twee snelwegen samenkomen, of aan 

gecombineerde in- en uitvoegstroken 

met een lengte van een paar honderd 

meter. Daar zoek je de gaatjes op door je 

snelheid aan te passen. Beetje gas eraf, 

beetje gas erbij... Met een A1-motor ont-

breekt die laatste mogelijkheid. Bij 100 

km/u is de fut er echt heel erg uit.

Makkelijk
Moet je er dus niet mee de snelweg op 

willen? Daar verschillen de meningen 

over. Waar menigeen roept dat het 

levensgevaarlijk is, vertelt een ander dat 

hij jaren zakelijk op een 125 cc motor- 

scooter door het land trok en daarbij 

snelwegen nooit meed. Je moet vooral 

je beperkingen kennen. Ga je met fikse 

wind of tunnel uit een vrachtwagen 

inhalen, dan is de kans groot dat je je 

poging halverwege moet staken en je je 

dus terug moet laten zakken. Dat wil je 

niet meemaken.

Superzuinig
Het grootste toepassingsgebied van de 

125’jes ligt op de secundaire wegen en in 

en om de steden. Grootste voordelen? Ze 

zijn superlicht, uitstekend handelbaar, 

ze hebben een lage aanschafprijs en dus 

een lage verzekeringspremie en ze zijn 

superzuinig: 1 op 35 is geen uitzonde-

ring. Goedkoper reizen kan bijna niet. 

Een kwart
Dat automobilisten graag gebruik maken 

van de mogelijkheid om een A1 te gaan 

rijden, is aan de Belgische cijfers wel 

te zien. Waar 125 cc’s in Nederland net 

anderhalf procent van het aantal nieuw 

verkochte motoren uitmaken, is dat in 

België meer dan een kwart, net zoveel als 

het aantal motoren van 1000 cc of meer.

Minder files
De MAG wil motorrijden met een B-rij-

bewijs dus ook in Nederland mogelijk 

maken. Tenslotte roepen we al jaren 

dat de motor een essentiële rol kan 

spelen in het reduceren van de filedruk, 

de parkeerproblemen en de uitstoot. 

De veertien landen die deze maatregel 

genomen hebben, laten zien dat ze daar 

net als wij in geloven.

Belastingvoordeel
Door het vergroten van het aantal 

actieve motorrijders neemt ook onze 

zichtbaarheid toe en worden we – zowel 

door de politiek als door medewegge-

bruikers – minder snel vergeten. Net zo 

belangrijk is dat we zo een grotere kans 

hebben om te pleiten voor belasting-

voordelen voor woonwerkrijders. Dus? 

Dus gaan we ervoor. En dat er heel wat 

mensen zullen zijn die door die 125 trek 

in wat groters krijgen, is alleen maar 

meegenomen!   ■

Het mag in bijna alle landen om ons heen, en in Nederland nog 

niet: met je autorijbewijs op een A1-motor rijden. De MAG wil daar 

verandering in brengen, zeker nu de maximumsnelheid overdag 

verlaagd is. We spraken met ervaringsdeskundigen, stapten zelf op 

een 125 cc Yamaha en zetten wat eerste punten op een rijtje.
Hugo Pinksterboer
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A ls je er als MAG voor pleit dat auto-

mobilisten op een A1 mogen rijden, 

moet je op z’n minst uit eigen ervaring 

kunnen melden hoe dat voelt. We belden 

Yamaha Motor Nederland en kregen de 

vernieuwde MT-125 te leen.

Familie
De lichtste MT is duidelijk familie van 

zijn grotere Masters of Torque-broers, 

met twee boos kijkende positielichten 

die z’n stoere streetfighterlooks nog eens 

onderstrepen. Opvallend is hoe groot 

de kleine machine aanvoelt. Omdat 

de zithouding sterk voorwielgericht is, 

moet je voor het dashboard de blik bijna 

recht naar beneden richten. Opvallende 

features in dit segment zijn onder meer 

de upside-down voorvork, ABS en een 

radiaal gemonteerde voorremklauw. 

Tuimelaar
De Yamaha is zelfs voorzien van vari-

abele kleptiming. Bij 7.400 toeren laat 

een tuimelaar de inlaatkleppen verder 

opengaan, wat de prestaties nog iets 

oppept. Iets, letterlijk, want meer dan 15 

pk mag een A1 niet aan boord hebben. 

Dat betekent dat je de zesde versnelling 

alleen kunt gebruiken als je de wind in 

de rug hebt. Richting het diepste punt 

van de Wijkertunnel tikten we de 126 

km/u aan. Toen we weer boven waren, 

waren er daar nog 106 van over. 

Ruimte
Met wind tegen kom je vaak niet boven 

de 100 uit. Erg? Nee, maar je moet er 

wel rekening mee houden, bijvoorbeeld 

op de eerder genoemde in- en uitvoeg-

stroken. Omdat gas bijgeven nauwelijks 

effect heeft, moet je mikken op een 

plekje achter de eerstvolgende auto. 

Dat doe je alleen veilig als je voldoende 

ruimte achter je creëert, wat uitgerekend 

met zo’n lichte motor niet echt makke-

lijk is – maar je leert er wel van rijden en 

anticiperen (zie ook bladzijde 39!).  

Tegen de stuit
Met een 125’je zal je vaak langer dan 

je wilt achter een vrachtwagen han-

gen, maar ik reed lang genoeg met een 

bejaarde zijspancombinatie om te weten 

dat ook dat went. Wennen is het ook om 

direct na het afremmen voor de bocht 

het gas alweer open te draaien. Tegen de 

stuit, als je een beetje vaart wilt maken. 

Zolang je aan het schakelen bent of op 

de snelweg zit, is dat ook de gebruikelij-

ke stand van het gashendel. Heb je dat 

eenmaal in de peiling, dan biedt ook zo’n 

superlichte fiets je behoorlijk wat lol.

Zes
In de stad is het lage gewicht alleen nog 

maar fijner. Je prikt een 125’je in vrijwel 

elk gaatje, ook als je hem ergens moet 

parkeren. Onder de veertig (!) modellen 

die hier te koop zijn behoort de Yamaha 

met z’n uitrusting, prijs en prestaties tot 

de topklasse. Je koopt al een A1-motor 

voor minder dan de helft van de zes 

mille die je voor de MT-125 neerlegt. Dan 

moet je het vaak wel met nóg minder 

vermogen doen. Een groot deel van die 

veertig modellen komt niet verder dan 

10 of 12 pk. 

Op stroom
Tegen de tijd dat we ons plan voor elkaar 

hebben, zijn er vast ook meer elektrische 

A1’s te koop. Voordeel is dat die motoren  

niet op hun piekvermogen maar op hun 

nominale vermogen gekentekend wor-

den. Dat betekent dat hun piek aanzien-

lijk hoger kan liggen dan de 15 pk van 

een benzineversie. Bovendien is hun veel 

hogere koppel in principe over het hele 

toerenbereik voorhanden: heeft zo’n 

elektrische machine een top van 120, 

dan rijdt hij dat ook bergop, tunnel uit en 

met wind tegen.   ■  

A1: PROEF OP 
DE SOM
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Compleet dashboard met schakellamp

De vernieuwde Yamaha MT-125

Radiaal gemoneerde remklauw
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Als je motor rijdt, ben je stoer. En bij 
een stoere hobby hoort stoere praat. 

In motorwinkels en op terrassen, op 
motorbeurzen en -campings, bij cursus-
sen in het zand of op het circuit. Sterke 
verhalen over snelheid, over driftend de 
bocht door en onwaarschijnlijke hel-
lingshoeken, over aan de grond gereden 
knieën en tot op de laatste millimeters  
weggeslepen slijtboutjes. Of die verhalen 
waar zijn? Dat zie je aan de twee ultieme 
meet- en vergelijkinstrumenten die elke 
motor aan boord heeft. Die twee verra-
ders waar de blik van menig motorrijder 
naartoe gaat als het over snel genomen 
bochten gaat. Ik heb het over de banden. 

Die banden laten precies zien hoe plat 
hun eigenaars hun bochten pakken. De 
verklikkers zijn de nog niet door het asfalt 
gekuste randjes aan weerszijden van het 
loopvlak. De zogenaamde schaamrand-
jes, met de nadruk op het eerste deel van 
het woord. Hoe breder ze zijn, hoe meer 
je je moet schamen. In het Engels heten 
ze chicken strips, en dan staat chicken 
dus voor lafaard. Metzeler maakte 
tien jaar terug zelfs een achter-
band met maatstreepjes, van 1 
tot en met 5: het Chicken Strip 
Assessment Technology System, 
jawel. Hoe platter je de bochten 
rondde, hoe hoger je score. 
Maar Metzeler had het wel 

begrepen. We zijn flink met onze schaam-
randjes bezig. Als ik bij 2TheExperience 
als instructeur meedraai, zie ik vaak dat 
mensen meteen na de sessie hun banden 
bekijken. Worden de randjes al smaller? 
En als ik vraag hoe deelnemers de dag 
ervaren hebben, worden die geredu-
ceerde schaamrandjes vaak gezien als 
graadmeter voor hun voortgang. 

De obsessie voor de randjes gaat ver. 
Zelfs zo ver dat mensen schaamrandloze 
banden van coureurs overnemen. Zetten 
ze die onder hun motor om collegarijders 
te laten denken dat ze die randjes er zelf 
afgereden hebben. Als je op een forum 
een vraag stelt met een foto erbij waarop 

een niet bijna-schaamrandvrije band 
te zien is, krijg je soms eerder denigre-
rende reacties op die randjes dan een 
antwoord op je vraag. Want wat oordelen 
we makkelijk. En dat terwijl die schaam-
randen lang niet altijd alles zeggen over 
de rijkunsten van de eigenaar. Wat er 
dan nog meer mee kan spelen? De maat 
en de vorm van de banden, bijvoorbeeld. 
De samenstelling van het materiaal, de 
geometrie van de motor, de houding van 
de berijder, de manier waarop de motor 
gebruikt wordt... Toch kijken we er altijd 
weer naar, naar die randjes. We doen het 
bijna allemaal. Ik ook, geef ik toe. En als 
ik mijn column nog eens nalees, besef ik 
hoe gek dat eigenlijk is.   ■

SCHAAMRANDJES 

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.

Elles Dijkhuizen
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4 jaar garantie op alle modellen van de Multistrada familie

Vanaf nu biedt Ducati u 4 jaar garantie* op alle modellen van de Multistrada familie met 4Ever Multistrada. 
De betrouwbaarheid van de modellen 1260 en 950, op hun hoogtste niveau ooit, werd verbeterd dankzij de 
strengste geavanceerde testen en een vebeterd productieproces. Een garantie die mogelijk wordt gemaakt 
dankzij de kennis en ervaring van het wereldwijde Ducati dealernetwerk. Een competent en voortdurend 
getraind team om elke Ducati met dezelfde zorg te behandelen als de motorfiets die in Borgo Panigale werd 
ontworpen en gebouwd.

 
* De garantie is geldig op Multistrada-modellen van het 2020 gamma.
Meer informatie op ducati.nl
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Zoals je zou kunnen verwachten, 

stelt Rijkswaterstaat strenge eisen 

aan de wegmarkeringen op het rijks-

wegennet. De gebruikte materialen 

moet voldoen aan de nationale bevei-

ligingsrichtlijn BRL-9141, en voor het 

aanbrengen van die markeringen zijn 

vergelijkbare richtlijnen opgesteld. “Als 

een gecertificeerde aannemer die richt-

lijnen volgt en dus ook gebruik maakt 

van gecertificeerd materiaal, kunnen 

weggebruikers vertrouwen op veilige en 

goede wegmarkeringen.” Aan het woord 

is Alfo van Schijndel. Na veertig jaar in 

het vak weet hij heel goed waar hij het 

over heeft.

Natte markeringen
De stroefheid van asfalt en markeringen 

wordt uitgedrukt in SRT (Skid Resistance 

Tester). Asfalt is tussen de SRT 45 en 55. 

“Gecertificeerde markeringsproducten 

zijn minimaal SRT 55 en dus even stroef 

of stroever dan asfalt. Die tests worden 

op nat wegdek en dus ook op natte mar-

keringen uitgevoerd.” Voor wegenverf 

geldt met 45 SRT een iets lagere norm, 

maar die verf wordt nauwelijks nog 

gebruikt: een verflaag is maar een halve 

millimeter dik en moet daarom elk jaar 

vervangen worden. 

Watergootjes
Thermoplast is met 3 mm een stuk dik-

ker. Deze harsmassa wordt tot 180-200 

graden verhit en op het wegdek gegoten. 

In de massa zitten stroefmakende mid-

delen en glasparels, die het materiaal 

laten reflecteren. Na het gieten wordt het 

thermoplast met diezelfde toevoegingen 

nagestrooid, zodat ze vanaf het eerste 

moment werkzaam zijn. Om te voorko-

men dat er water op blijft staan, worden 

er dwars op de belijning vaak watergoot-

jes in aangebracht. Maar de ontwikkelin-

gen staan niet stil, en ook thermoplast 

lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. 

Spetters en druppels
“Tegenwoordig worden steeds vaker 

spetter- en druppelmarkeringen ge-

bruikt,” vertelt Alfo. “Dat is tweecompo-

nentenmateriaal, ook weer met glaspa-

rels en stroefmakend middelen. Anders 

dan het ‘dichte’ thermoplast hebben deze 

markeringen een open structuur, dus er 

blijft nooit water op staan.”  Anders dan 

bij de spettermarkering zijn de druppels 

van een druppelmarkering gelijkmatig 

in grootte en onderlinge afstand. Als je 

er overheen rijdt, kun je dat zeker in een 

auto goed horen: de regelmaat zorgt voor 

een resonantie. Dat geluid is wenselijk 

als het een signaalfunctie heeft (je ver-

laat de rijstrook), maar minder wenselijk 

voor omwonenden. 

Tape
Spettermarkering vind je onder meer op 

de A2, van net voorbij de geluidscher-

men na de Leidscherijntunnel tot aan 

Holendrecht. “Ook de groene baan op 

100 km-wegen is vaak een spettermar-

kering,” vult Alfo aan. “En op de A50, 

van Eindhoven naar Oss, gebruikte de 

aannemer markeringstape van 3M. Kost-

baar, maar stroef, heel stil en met goede 

reflecterende eigenschappen.” 

Gladde markeringen
“Over de stroefheid van markeringen 

op gemeentelijke en provinciale wegen 

kunnen wij  minder zeggen, maar ik 

durf wel te stellen dat minstens 90% aan 

de normen voldoet. Ik ken mijn colle-

ga-aannemers goed genoeg om te weten 

dat ze zich bewust zijn van de risico’s 

van gladde markeringen. Niemand 

zit erop te wachten om aansprakelijk 

gesteld te worden.” Probleem voor 

motorrijders is natuurlijk dat ze niet 

weten waar die andere 10% zich bevindt. 

“Ik weet dat er soms materialen in het 

buitenland gekocht worden, waar vaak 

minder strenge stroefheidseisen gelden 

dan in Nederland. In Duitsland, bijvoor-

beeld, geldt voor markeringsproducten 

een minimale SRT van 45. Gecertifi-

ceerde aannemers mogen dat hier niet 

gebruiken – maar als een gemeente een 

lokaal schildersbedrijf een regenboog-

zebrapad laat aanbrengen, loop je als 

motorrijder risico. En als gemeente ook, 

natuurlijk...”

Bitumenstrepen
Terug naar de snelweg. Wat zijn toch die 

eindeloos lange, soms gladde bitu-

menstrepen op die wegen, parallel aan 

de markering? “Het liefst draaien we 

asfalt ‘warm in warm’, zoals dat heet: 

dan laat je twee of meer asfaltwagens 

naast elkaar rijden en krijg je een naad-

loos wegdek. Maar vaak moeten we het 

asfalt van één rijstrook vervangen. De 

naad die ontstaat waar het nieuwe op 

het oude asfalt aansluit, werd altijd met 

bitumen opgevuld. Zeker als dat niet 

goed afgestrooid wordt, is dat voor mo-

torrijders niet fijn. Rijkswaterstaat heeft 

daar samen met Heijmans nu een betere 

techniek voor ontwikkeld.” 

Motorplanken
Behalve wegmarkeringen horen ook 

Ruim vier procent van het 

rijkswegennet bestaat uit 

markeringen. Goed om te 

weten dat die markeringen 

minimaal net zo stroef 

moeten zijn als het asfalt 

eromheen. Goed ook om 

als motorrijder meer te 

weten over het asfalt waar 

we op rijden en over de 

geleiderails die ook ons 

moeten opvangen. Tijd voor 

een gesprek met Alfo van 

Schijndel, bedrijfsleider 

Wegspecialismen bij 

Heijmans.
Tekst: Hugo Pinksterboer

Foto’s: Heijmans
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Asfalt, 
markeringen 
en geleiderails

Wegspecialist Alfo van Schijndel

Stroefheidstests worden op natte markeringen uitgevoerd.

Thermoplast wordt op het wegdek gegoten.

Alfo van Schijndel: “Het liefst draaien we asfalt warm in warm.” H
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geleiderails tot Alfo’s vakgebied, inclu-

sief de motorrijdersplank of motor-

plank. “Er zijn uitgebreide schema’s die 

precies laten zien waar er wel of niet 

onderplanken moeten komen. Dat heeft 

niet alleen met de boogstraal ofwel 

de ‘scherpte’ van de bocht te maken, 

maar ook met eventuele uitwijkmoge-

lijkheden.” Bij bochten met een boog-

straal van 400 meter of meer worden 

geen motorplanken gemonteerd; is de 

boogstraal tussen de 250 en 400 meter, 

dan is de beslissing afhankelijk van de 

uitwijkmogelijkheden. In scherpere 

bochten komt er in principe altijd een 

onderplank.

Uitbuiging
“Net als de geleiderail moet die motor-

plank aan bepaalde normen voldoen, 

en hetzelfde geldt voor de bevestiging. 

Een geleiderail moet bijvoorbeeld een 

bepaalde uitbuiging hebben. Daardoor 

vangt die rail een deel van de energie 

van de aanrijding op. Als je zomaar een 

plank onder de rail knoopt, kan dat een 

negatief effect op die uitbuiging hebben 

– en dat wil je niet. Weet je dat zelfs de 

maximale afstand tussen onderplank 

en geleiderail vastgelegd is? Je moet 

natuurlijk niet met je arm tussen plank 

en rail kunnen komen.”

Zonnepanelen 
De ontwikkelingen gaan ook op dit gebied 

onverminderd door. “Wij zijn nu bijvoor-

beeld aan het kijken naar geleiderails van 

biobased materialen, en jullie schreven al 

eerder over onze geleiderails met zonne-

panelen aan de bovenkant (In het Nieuws, 

Mag-a-zine 158; red). Pas tijdens de pilot 

in Noord-Holland werden we erop gewe-

zen dat die afdichting ook de veiligheid 

van motorrijders ten goede zou kunnen 

komen. Als de proef met die geleiderails 

met zonnepanelen slaagt, nemen we dat 

gegeven natuurlijk mee in de ontwikke-

ling van het definitieve product!”   ■

Even los van de vraag of je je motor nog wel op straat 

mag wassen, kan het zomaar handig zijn om het 

zonder tuinslang of emmers water te doen. In je 

schuur, bijvoorbeeld!

In een bus Vulcanet zitten 80 tot 85 vochtige doekjes waar-

mee je je complete motor kunt reinigen, van het kuipwerk 

en je zadel tot je velgen. De doekjes bevatten onder meer 

teer- en asfaltreinigers, een antidruppel-, antistreep- en 

antikrasreiniger voor ruiten, een ontvetter, een insecten- en 

een remstofverwijderaar. Je poetst je motor na met de mee-

geleverde microvezeldoek. Eén verpakking is voldoende voor 

ongeveer 40 schoonmaakbeurten. Met een verkoopprijs van 

€ 47,50 kost zo’n beurt je dus een ruime euro. Ook in profes-

sionele werkplaatsen wordt er graag gebruik van gemaakt, 

zoals op de foto bij Paul de Wit Motoren in Wormerveer.

Van importeur Vulcavite mogen we twee bussen weggeven. 

Belangstellling? Laat ons weten welke bandenspecialist 

er in dit nummer aan het woord is. Mail je antwoord met 

‘Vulcanet’ als onderwerp uiterlijk op 1 mei 2020 naar 

info@motorrijdersactiegroep o.v.v. je naam en je lidmaat-

schapsnummer.

2 x Vulcanet cadeau!
MAG GIVE-AWAY

Multidot- of druppelmarkering.

Hier blijft geen water op staan.

De ruiten specialist van de Benelux!

Al ruim 30 jaar een unieke service van MDI.
Proefrijden met een verhoogde ruit. www.mdi-online.nl

Tel. 0486-415330

ROYALENFIELD-BENELUX.COM
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Om elkaar nooit mis te lopen en elke 

plek op aarde direct te kunnen vinden 

werd de hele aardbol – inclusief de 

oceanen – verdeeld in vakken van 3x3 

meter. Dat zijn er zo’n 57 biljoen, ofwel 

57.000.000.000.000. Zulke getallen wil 

je niet lezen, dus ontstond het idee om 

elke vakje met woorden aan te geven. 

Drie woorden bleken genoeg. 

De naam was geboren: what3words. 

De locatie doek.waterijs.kennissen is 

een plekje op de Amsterdamse Dam, 

en verwarm.ontdekken.thuiskomen ligt 

midden in de Haarbocht van het TT-cir-

cuit in Assen. Zo kun je elkaar nooit 

mislopen.

Apps en motoren
In 2018 werd what3words al opgeno-

men in de Duitse motorrouteplanner 

Kurviger.de. Reden om er nu over te 

schrijven is dat het idee onlangs ook 

door Triumph geadopteerd werd, als 

eerste motormerk. Met een nieuw mo-

del met TFT-display en de bijbehorende 

app spreek je de drie woorden van je 

bestemming  in, en je display wijst je 

turn-by-turn naar de aangegeven plek.

26 talen
Een locatie inspreken kan in 26 talen. 

Woorden met dezelfde klank en een an-

dere spelling (lijden/leiden) worden niet 

gebruikt. Zien hoe het werkt? Download 

de app what3words, spreek ‘schoonma-

ken.zonder.weblink’ in en kies voor een 

van de navigatieapps op je telefoon. Dan 

weet je meteen hoe lang je onderweg 

bent naar motorcamping The Big Oaks, 

voor een paar dagen ertussenuit - nu of 

later...   ■

Superhandige dingen, die navigatiesystemen. Maar wat 

nou als je in de middle of nowhere met pech staat of 

ergens op de hei afspreekt voor een stuk offroadrijden? 

De verbluffend simpele oplossing heet what3words.

WHAT3WORDS
Navigatie op de vierkante meter

MÉÉR DAN 
EEN WEBSHOP.
Fun starts here.

Naast onze webshop chromeburner.nl, hebben wij een moderne winkel in 
Nieuwkuijk (nabij Den Bosch). Ons magazijn zit in hetzelfde pand dus alles 
wat op de webshop te verkrijgen is, is in onze winkel te passen en aan te 
schaffen. Natuurlijk krijg je van onze vakkundige verkoopadviseurs de hulp 
en begeleiding die je nodig hebt om een keuze te maken uit de meer dan 55 
merken in ons assortiment!

10% 
KORTING

Gebruik de code op onze website of laat deze 
advertentie zien in onze winkel.

MAG2020
Touwslager 10 
5253 RK Nieuwkuijk WWW.CHROMEBURNER.NL

verwarm.ontdekken.thuiskomen: de Haarbocht van het TT-circuit.
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eerste twee staan voor het nummer 

van de week, de laatste twee voor het 

jaartal. 

Remmen
De R van je remmen vraagt net zoveel 

aandacht. De dikte van de voering van 

je remblokjes is meestal makkelijk 

te checken. De pijl op de foto bij dit 

artikel laat zien waar je moet kijken. 

Is die voering verdwenen, dan rem je 

met staal op staal. Dat remt belazerd, 

en remschijven overleven die aanslag 

meestal niet. Die remschijven zelf 

slijten overigens ook. De minimale 

dikte staat vaak op de schijf of in je 

handleiding. Worden ze te dun, dan 

kunnen ze breken of oververhit raken 

en kromtrekken. Nee, die kans is niet 

meteen heel groot. Maar echt wel groot 

genoeg.

Aandrijving
De A staat voor je aandrijving. Ik ben 

een grote fan van Osco, een doseer-

systeem dat mijn ketting automatisch 

smeert. Dat werkt prima, maar voor 

een lange rit of als het echt erg regent 

pak ik toch graag een oude tanden-

borstel om mijn ketting lekker in het 

witte vet te zetten. Zo blijven mijn 

tandwielen ook nog eens in goede 

staat. De ketting zelf slijt ook: kun je 

hem aan de achterkant verder dan een 

halve tand van het tandwiel trekken, 

dan wordt het tijd voor een nieuwe. 

De kettingspanning controleren gaat 

net zo makkelijk. Je moet hem in het 

midden een centimeter of twee op en 

neer kunnen bewegen. Laat iemand 

anders dat checken terwijl je zelf op je 

motor zit. Het checken van het oliepeil 

in je cardan kun je zelf doen, maar 

veel motorrijders laten het aan hun 

monteur over. 

Verlichting en meer
De V staat om te beginnen voor je ver-

lichting. Moderne motoren geven vaak 

aan dat er een lamp stuk is, maar bij 

die van mij moet ik het zelf in de gaten 

houden. Ik doe dat echt voor elke rit, en 

ik vertel later nog wel eens waarom. Ver-

geet je je remlicht niet? De V staat ook 

voor vloeistoffen. Hou het niveau van 

je remvloeistof in de gaten. Kun je het 

niet goed zien, schroef het potje dan niet 

open maar laat er een specialist naar 

Als de zon weer vaker gaat schijnen 

ben ik vooral blij dat ik niet meer 

als een pinguïn op m’n motor zit, in dat 

dikke winterpak. Wat een gevoel van 

vrijheid als ik weer mijn kevlarspijker-

broek en mijn zomerhandschoenen 

kan dragen! Dat ik onderweg weer 

meer motorrijders tegenkom, maakt 

me al even blij. Ik vraag me alleen wel 

eens af of ze hun motoren voor en 

na de winterstop nog wel wat extra 

aandacht gaven. Die aandacht komen 

mijn motoren nooit tekort. Daar vind ik 

sleutelen veel te leuk voor. Voor de aan-

dacht die elke motorfiets nodig heeft, 

als je veilig wilt rijden, hoef je hele-

maal niet te kunnen sleutelen. Gewoon 

de standaard checkpunten nalopen is 

genoeg. BRAVO, weet je nog? 

Banden
Die B staat voor je banden, hopelijk 

de enige onderdelen van je motor die 

contact met de weg hebben. Hoe goed 

dat contact is, hangt om te beginnen 

af van je bandenspanning. Controleer 

die liefst met koude banden, dus voor 

je van huis gaat. Bandenspanningsme-

ters bij tankstations zijn vaak stuk of 

onbetrouwbaar, en je hebt meestal een 

verloopstukje nodig. Een eigen band-

spanningsmeter kost bijna niks. Zelf 

heb ik voor een paar tientjes een draag-

bare Airman-compressor gekocht. Kan 

ik ze niet alleen controleren maar ook 

oppompen. 

De profieldiepte kun je (laten) meten, 

maar houd ook de slijtnokjes in de 

groeven in de gaten. Als ze op gelijke 

hoogte liggen met het loopvlak is het 

hoog tijd voor nieuw rubber. De leeftijd 

van de banden wordt vaak vergeten. 

Zijn ze ouder dan vijf jaar, laat ze dan 

voor de zekerheid even checken. Oude 

banden harden uit en bieden minder 

grip. Vier cijfers op de zijkant geven 

aan wanneer de band gemaakt is. De 

Met die zachte winter ging 

het vorige motorseizoen 

bijna naadloos in het nieu-

we over. Voor Jennifer is dat 

altijd zo: haar motorseizoen 

telt 365 dagen.

MET EEN 
BEETJE 
LIEFDE
Oliepeilen moet bij haar XT elke week.

Deze band is uit week 35, 2018.Controleren én oppompen met draagbare compressor.

Remvloeistof? Check!

De voering moet minstens 1,5-2 mm dik zijn.
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Robin Reijnen, links op de foto, weet uit ervaring 

wat de impact kan zijn als je onderuit gaat, zelfs 

als je ‘maar’ veertig rijdt. “Ik draag daarom altijd 

m’n complete pak, ook als tropisch warm is, met 

een extra rugbeschermer.” 

Hij had ook al wel naar airbagvesten gekeken. Het lag 

dus voor de hand dat hij meedeed aan de verloting van 

het door Ralph Martens motorsport aangeboden Hit-Air 

vest. Met succes! Met z’n eerste motor, een Suzuki GS500, 

zette Robin al vlot 80 duizend kilometer op de teller. “Ik 

was er nauwelijks af te slaan.” Nog steeds rijdt hij mak-

kelijk 15 tot 20 duizend kilometer per jaar, alleen voor 

zijn plezier. “Mijn vriendin en ik hebben nu allebei een 

F800GS, waarmee we eigenlijk altijd op vakantie gaan. 

Fijne motoren, vooral omdat je er ook makkelijk onver-

harde wegen mee rijdt. Die komen we op onze vakanties 

nogal eens tegen. Waar? Albanië, bijvoorbeeld, maar we 

waren ook in Noorwegen, of naar Estland, Letland en 

Wit-Rusland, en we hebben de hele Balkan gedaan...”

Robin Reijnen wint Hit-Air airbagvest
MAG GIVE-AWAY

Uitreiking van het vest bij Motorkledingstore Eindhoven.

kijken. Als je een vloeistofgekoelde mo-

tor hebt, moet je het niveau van je koel-

vloeistof regelmatig checken. Doet dat 

altijd bij de K van Koude motor! Voor-

vork en vering beginnen met diezelfde V. 

Hou je voorvorkpoten schoon zodat ze je 

voorvorkkeerringen niet beschadigen en 

kijk of er geen olie langs die keerringen 

lekt. De vering en de demping zelf laat ik 

liever aan een specialist over.

Olie en liefde
De O staat voor olie. Het bloed van je 

motor, zegt het handboek van mijn XT. 

Het checken van mijn oliepeil hoort 

bij mijn vaste wekelijkse onderhoud. 

Dat is vooral omdat die oude eenpitter 

nogal eens wat olie verbruikt. Tip: bij de 

ene motor moet je de olie peilen als hij 

op de zijstandaard staat, bij de andere 

moet hij rechtop staan.

En dat was het alweer, het lijstje aan 

basisonderhoud. Handige kapstok 

voor een veilige motor. Moeilijk is het 

allemaal niet en je leert je eigen motor 

beter kennen, net als bij een goede 

schoonmaakbeurt. Doe het gewoon, 

af en toe. Of je een doorrijder bent of 

niet: je haalt plezier uit die machine, 

dus mag je ‘m best een beetje liefde 

teruggeven!   ■

Met een oude tandenborstel Voor elke rit

M
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BETER 
LEREN 
RIJDEN?
VERKEERSTRAINING 
NEDERLAND.
Bij Verkeerstraining Nederland kun je terecht 
voor voertuigbeheersing, een- en tweedaagse 
rijvaardigheidstrainingen en andere voort- 
gezette rijopleidingen, zowel in Almere als op 
locatie. Altijd goed om te doen – en als MAG-lid 
krijg je 10% korting.* Mooi meegenomen!

WWW.VERKEERSTRAINING.NL
INFO@VERKEERSTRAINING.NL

* Tot een maximum van 50 euro. Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.  
Vul bij aanmelding de actiecode MAGVTN in en vermeld je MAG-lidmaatschapsnummer (zie adreslabel) bij Vragen of opmerkingen. 

10% 
KORTING
VOOR MAG-LEDEN*

KLEUREN

Ventura jack € 189

KLEUREN

Spirit broek € 169

www.grandcanyonbike.eu sales@igm-trading.com    T. 074-2917700

MILES  € 229SYncro  € 249

Delta RGY GReY BM    €229

Kingston   €149

KLEUREN
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Available at: STADLER Proshop · Walnootberg 12-D · 3755 BP Eemnes · Phone: +31 (0)35 5381012 · www.periermotorsport.nl
Martijns Motorkleding · Admiraliteitskade 81b · 3063 EG Rotterdam · +31 10 4119052 · www.martijnsmotorkleding.nl
De Watertoren · Bergweg 19 · 3701 JJ Zeist · +31 30 2801614 · www.motorkledingshop.nl
4 Bikers and Bikes · Strijperdijk 3D · 5595 XM Leende  ·  +31 40 8200985 · www.4bikersandbikes.nl
Paula’s Motorkleding · Jan Flamelingstrjitte 1 · 9036 VN Menaldum · +31 518 419650 · www.paulasmotorkleding.nl
Vanzeebroeck Motors · Bergensesteenweg 168 · 1600 Sint Pieters Leeuw · +32 (0)2 3316022  · www.vanzeebroeckmotors.be

... NET ZO UNIEK ALS DE 
              MOTORRIJDER ZELF

Dé SpecialiSt in 
HigH-enD MotorkleDing

       Of het nu in de regen of in de zon is,
 u bent altijd correct gekleed.

www.periermotorsport.nl

• Erkend leverancier voor o.a. 
Overheidsdiensten

• 46 standaard maten
• Maatwerk en speciale producties
• Reparatie service 
• 10 jaar fabrieksgarantie

ST_Az_210x297_USP_motorrijder.indd   1 13.03.2020   07:09:45

Eerst waren alleen nieuwe auto's een 

soort rijdende datafabriekjes, maar 

motoren doen inmiddels enthousiast 

mee. Natuurlijk roepen fabrikanten dat 

ze die gegevens vooral gebruiken om 

hun voertuigen te verbeteren, maar 

worden die data niet ook voor heel 

andere doeleinden ingezet? En aan wie 

worden ze doorgespeeld? Dat zijn maar 

een paar van de vragen van de FIA  

Region 1, een organisatie die ruim hon-

derd automobilistenclubs uit Europa, 

het Midden-Oosten en Afrika vertegen-

woordigt. 

Motorrijders
Hoe belangrijk is wat de FIA doet voor 

motorrijders? Heel belangrijk. Als je een 

motor met boordcomputer voor een 

grote beurt wegbrengt, worden de data 

uitgelezen en naar de fabriek verstuurd, 

als je daar toestemming voor hebt 

gegeven. Vaak gebeurt dat al wanneer 

je alleen maar je band laat vervangen. 

Heb je straks 5G aan boord, dan kunnen 

fabrikanten zelfs live uitlezen wat je 

waar met je motor uitspookt. 

Vol gas
Alles wat je zegt, kan tegen je gebruikt 

worden. Wat je voertuig over je weet 

ook. Een te laat uitgevoerde beurt was 

een paar jaar geleden al vast te stellen. 

Nu weet je motor ook hoe vaak je 'm in 

z'n toerenbegrenzer jaagt of wheelies 

trekt: het zou je zomaar je garantie 

kunnen kosten. Een verzekeraar zou 

je premie kunnen verhogen als vast-

gesteld wordt dat je je motor vaak in 

risicogebieden neerzet, de politie en 

diezelfde verzekeraar kunnen zien hoe 

hard je reed en hoe lang je al onderweg 

was op het moment van die aanrijding 

– en dan hebben we het nog niet eens 

over onderweg gevoerde gesprekken, 

berichtjes en andere telefoongegevens. 

Vrijheid
De FIA Region 1 pleit er nu onder meer 

voor dat:*

• fabrikanten verplicht worden om met 

regelmaat overzichten te publiceren 

van alle data die verzameld, verwerkt, 

opgeslagen en doorgestuurd worden;

• consumenten op transparante wijze 

voorgelicht worden en dat informa-

tie over bovenstaande eenvoudig te 

vinden is;

• consumenten de keuze hebben om 

het verwerken en verzenden van 

andere dan voor de verkeersveiligheid 

relevante data te deactiveren;

• verzamelde data optimaal beveiligd 

worden;

• de data ook toegankelijk zijn voor 

andere providers, wat zowel onafhan-

kelijke garages als voertuigbezitters 

meer vrijheid biedt.

Website
Om je beter te informeren, publiceerde 

de FIA de website My Car My Data, met 

als uitgangspunt dat jij als bestuurder 

moet kunnen beslissen wat er met 

de door jouw auto – en jouw motor – 

verzamelde gegevens gebeurt. Je leest 

het hele verhaal op mycarmydata.eu. 

De Nederlandse Autoriteit Persoons-

gegevens schreef een handleiding die 

eigenaren van connected vehicles tips 

geeft om hun data te beschermen. Je 

vindt deze handleiding op 

https://tinyurl.com/napMAG167.

Wisknop
Ook de European Data Protection Board 

(EDPB) maakt zich zorgen. Volgens deze 

organisatie, de Europese Autoriteit 

Persoonsgegevens, zijn vrijwel alle door 

voertuigen verzamelde data privacyge-

voelig. De EDPB stelt daarom voor om 

voertuigen met een datawisknop uit te 

rusten.  

Dat zal vast niet zomaar gaan: Tesla 

heeft al laten weten dat hun auto's pro-

blemen kunnen geven als de datafuctie 

uitgeschakeld is. Gerustellender is dat 

een bedrijf als Ducati aangeeft dat je de 

door hun motoren verzamelde data al-

leen met de fabriek deelt als je dat wilt. 

Hetzelfde merk laat overigens zien hoe 

snel het gaat: in 2018 waren er zo'n 15 

duizend connected Ducati's op de weg. 

Een jaar later waren het er al meer dan 

drie keer zo veel.   ■

*Bron: FEMA, Who Owns My Motorcycle Data
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JOUW MOTOR, 
JOUW DATA

Mooi speelgoed, die boordcomputers waarmee steeds 

meer motoren uitgerust worden. Maar wat gebeurt er  

met alle data die daarin vastgelegd worden?
Vera de Bruijn
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nieuwe en flink verjongde bestuur meer 

vrijheid en zelfstandigheid, ze worden 

serieuzer genomen en directer bij de 

organisatie en het proces betrokken. 

Belangrijk, want meer dan je met plezier 

inzetten voor de belangen van motorrij-

ders kan de MAG ze eigenlijk niet bieden. 

De MAG is een vrijwilligersorganisatie. 

Ook het bestuur en de coördinatoren 

krijgen niet betaald, en vaak hebben 

mensen er nog een fulltime baan naast. 

Dat vergeten mensen nog wel eens...

Help!!
We willen heel graag meer contact on-

derhouden met de MAG-ondersteunen-

de clubs, maar die zitten door het hele 

land verspreid. Daar hebben we dus echt 

mensen voor nodig. Hoe meer hoe beter! 

En voor beurscoördinator Gerda Wentzel 

is het altijd weer een klus om genoeg 

vrijwilligers te vinden die op beurzen en 

andere evenementen willen helpen om 

ons verhaal te vertellen en nieuwe leden 

te werven. Terwijl het natuurlijk heel 

leuk is om op die manier in de motor-

wereld actief te zijn en je steentje aan 

de MAG bij te dragen. En nieuwe leden 

blijven belangrijk!

Onafhankelijk
Gelukkig hebben we een groot aantal 

nieuwe partijen gevonden die de MAG 

willen ondersteunen. Kijk maar naar de 

advertenties in dit nummer. Die inkom-

sten zijn essentieel om als organisatie 

op het nieuwe niveau te kunnen blijven 

draaien. We doen het zonder subsidies en 

we zijn volledig onafhankelijk van andere 

partijen die een rol spelen op het terrein 

van vrij, veilig en betaalbaar motorrijden. 

Vruchten
Tegelijk werken we natuurlijk wel met 

die partijen samen. We zijn goeie beken-

den bij de minister van Infrastructuur 

en Waterstaat, we zitten om de tafel met 

wegbeheerders, we praten met de RAI, 

de RDW, de BOVAG... Ook de directe con-

tacten met MAG België, de Duitse Biker 

Union en ander buitenlandse belangen-

verenigingen hebben we versterkt, en 

dat heeft direct vruchten afgeworpen. 

Net als onze contacten met de motor-

pers. Meer dan vroeger kom je ons daar 

tegen. Zo blijven ook lezers van die bla-

den en sites van essentiële dingen op de 

hoogte, en we werken tegelijkertijd aan 

onze naamsbekenheid.

Logo
Dat het blad ingrijpend is veranderd, is 

iedereen vast ook opgevallen. Het werd 

niet alleen dikker, maar ook strakker en 

luchtiger. Nog altijd even informatief 

maar beter leesbaar, met voldoende 

beeld en afwisseling. Het nieuwe cover 

en het nieuwe logo passen prima bij 

de nieuwe, professionelere uitstraling 

van de MAG. Met dat soort dingen gaan 

we natuurlijk niet over één nacht ijs: 

het nieuwe logo ziet er misschien heel 

eenvoudig uit, maar naar zo’n ontwerp 

laten we ook ontwerpers van een top- 

reclamebureau kijken.

Professioneel
We zijn natuurlijk ontzettend blij dat 

Wilko van der Vecht van Studiotekst uit 

Nieuwegein zo enthousiast meedenkt, 

van dat logo tot de nieuwe visitekaart-

jes die iedereen direct onthoudt. Het 

is heel simpel: om serieus genomen 

te worden, moet je tegenwoordig niet 

alleen serieus bezig zijn maar ook die 

professionaliteit uitstralen. En dat het 

werkt, blijkt wel uit de reacties van de 

leden en de motorbranche.

Goede basis
We zijn voorlopig nog niet klaar met 

onze hervormingen. De nieuwe manier 

van betalen kostte meer tijd dan we ver-

wacht hadden, we willen nog directer 

met onze vrijwilligers communiceren, 

de nieuwe website is in ontwikkeling, 

we werken aan een heel nieuw systeem 

voor de ledenadministratie, we zijn op 

zoek naar manieren om ons leden- 

bestand serieus te vergroten... Daar 

heb je zeker tegenwoordig een goede 

basis voor nodig, in elk opzicht. Mensen 

worden niet meer zo makkelijk lid, en 

een heel groot deel van wat we bereiken 

blijft onopgemerkt. Je merkt pas echt 

wat we deden als we er niet meer zijn, 

zei iemand laatst. Maar zo ver laten we 

het dus niet komen!”     ■

“Toen ik begon, was de vernieu-

wing van de MAG eigenlijk nog 

maar net begonnen. Zelfs aan het fun-

dament moest nog het nodige gesleu-

teld worden, als ik terugkijk. Een jaar 

later is er echt al veel veranderd. Kortere 

lijntjes, directere contacten, meer open-

heid en inzicht, meer structuur, een pro-

fessionelere aanpak, een flink verjongd 

bestuur, meer samenwerking met alle 

belanghebbende partijen – en de sfeer is 

prima. Mensen zijn enthousiast, en dat 

werkt zonder meer aanstekelijk.

Nuchter
Vorig jaar met de ALV voegde Sebasti-

aan Met zich bij het bestuur. Naast een 

enorme motortechnische kennis heeft 

hij een heel nuchtere kijk op de zaken. 

Als iedereen dolenthousiast is, vraagt 

hij heel kalm of er ook nog aan dit of dat 

gedacht is. Een paar maanden later nam 

Emile Meijer de functie van secretaris 

Gerrit Wesselink over: Gerrit kreeg een 

baan die met een bestuursfunctie niet 

te combineren is. Emile brengt onder 

meer zijn ervaring in ondernemings-

raden mee. Heel welkom! Het derde 

nieuwe bestuurslid in het afgelopen 

jaar is onze vrijwilligerscoördinator. Hij 

heeft  jarenlang ervaring in de meest 

uiteenlopende besturen, en zijn kennis 

en ervaring komen hier heel goed van 

pas. En natuurlijk zijn het allemaal 

enthousiaste motorrijders...

Zeven
Met deze drie nieuwe mensen, plus 

algemeen bestuurslid Mathijs van 

der Noordaa, penningmeester Harold 

de Bock en ik, waren we dus met z’n 

zessen. Eigenlijk wilden we er nog een 

zevende bestuurslid bij: dat maakt het 

werk lichter en voorkomt dat de stem-

men kunnen staken. We zijn dus blij 

met de komst van ons vierde algemeen 

bestuurslid, Jan Kuit. Welkom, bij deze! 

Nu alleen nog een nieuwe penning-

meester, omdat Harold de Bock per 1 

april is gestopt (zie MAGazine 165; red). 

Wie zijn vervanger wordt, was bij het 

schrijven van dit nummer nog niet be-

kend. Maar we weten natuurlijk wel dat 

hij of zij straks kan rekenen op de steun 

van onze boekhoudster, Ellies van der 

Laan. Dankjewel, Ellies!

Neuzen
Het afgelopen jaar zijn we vooral bezig 

geweest om alle neuzen dezelfde kant 

op te krijgen. Dat is gelukt. Het bestuur 

voelt als één team dat gezamenlijk de 

kar trekt. Dat kost tijd, want je moet le-

ren inzien wat ieders sterke kanten zijn, 

hoe je al die capaciteiten zo goed moge-

lijk inzet en hoe je al die verschillende 

benaderingen tot een geheel smeedt. 

Dat geldt natuurlijk ook voor beleidsme-

dewerker Vera de Bruijn en de redactie, 

met wie we heel directe lijntjes hebben: 

zij zitten als betaalde medewerkers bo-

venop alles wat zich in de motorwereld 

afspeelt.

Vrijwilligers
Ook de contacten met de coördinato-

ren en de andere vrijwilligers zijn sterk 

verbeterd, en we zijn daar nog lang 

niet klaar mee. Mensen ervaren bij dit 

MAG IN BEWEGING
Een kleine twee jaar geleden stond Gerwin Batten als 

kersvers bestuurslid op deze pagina’s. Een jaar later werd hij 

benoemd tot voorzitter. In dat jaar veranderde er veel, en 

de laatste tijd begint de frisse wind pas echt te waaien. Een 

blik op de MAG van vandaag en morgen.

ACTIE
Niet alleen de organisatie is volop in ontwikkeling. Ook de actiepunten van de MAG 

worden opnieuw tegen het licht gehouden. “We zijn afgestapt van het idee om voor 

het lage BPM-tarief te strijden. De motor is in de meeste gevallen een luxeartikel, en 

hobby’s worden niet gesubsidieerd. In plaats daarvan gaan we voor belastingvoor-

delen voor woon-werkrijders. Ook ons standpunt over rekeningrijden hebben we 

bijgesteld: het zou namelijk best kunnen zijn dat rekeningrijden voor veel motorrij-

ders voordeliger uitvalt dan de huidige wegenbelasting. Wat we absoluut niét willen 

is een spitsheffing voor motorrijders. Een derde punt is dat we willen dat je ook hier 

met een B-rijbewijs op een A1-motor mag stappen (zie bladzijde 14-17). En verder? 

We gaan volop de strijd aan met echt onwillige wegbeheerders (bladzijde 34) en we 

zijn voortdurend in overleg met gemeentes die meer wegen willen afsluiten, noem 

maar op. Met Robert van den Boogaard hebben we de gedroomde GWS-coördinator 

in huis, Peter Zuurbier zet nog altijd zijn tanden in de kuiten van wegbeheerders 

bij wie rode lichten niet groen worden... En als het echt nodig is, organiseren we 

weer een ouderwetse actie, bijvoorbeeld als ze die lichtmasten voor de vangrail in 

Schinnen niet snel weghalen!”

“Anders organiseren 
we weer een ouder-
wetse actie...”
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op mogelijk letsel. Dat het product met 

zorg ontworpen is, blijkt overigens wel 

uit de afscherming aan het begin van de 

plaat, helemaal rechts.  Contact met de 

fabrikant is gelegd.

Paaltjes
Mirjam van Heiningen liet ons weten dat 

er tussen Kinderdijk en Nieuw-Lekker-

land een hele rits palen langs de Lekdijk 

werd geplaatst. Het zijn er een kleine 

200, verdeeld over een ruime kilometer. 

Doel is om te voorkomen dat toeristen 

hun auto’s half in de berm parkeren. 

Logisch, maar levensgevaarlijk voor 

motorrijders. Dat het een 60km-weg is 

doet daar niets aan af: de bochten in de 

weg maakten tenslotte ook een vangrail 

noodzakelijk. Dat diezelfde vangrail niet 

van onderplanken voorzien is, is een 

ander probleem. We maken er werk van.

En verder
Verder ontvingen we meldingen over 

onder meer verhoogde rijbaanscheidin-

gen, wegen met lange bitumennaden 

en gekleurde vlakken op de wegdek. We 

bekijken de meldingen per stuk op de 

vraag of ze naar ons idee direct gevaar 

opleveren. Daarbij speelt onder meer de 

geldende maximumsnelheid ter plaatse 

een rol. Vanzelfsprekend informeren we 

alle melders altijd over de stappen die 

we al dan niet ondernemen.

Kleurvlakken
Gekleurde vlakken en andere wegmar-

keringen moeten aan strenge stroef-

heidseisen voldoen. Wegbeheerders 

dienen het aanbrengen van die vlakken 

te laten uitvoeren door gecertificeerde 

aannemers die verplicht zijn gecertifi-

ceerde materialen te gebruiken. Wordt 

er niet aan de richtlijnen voldaan en 

gebeuren er ongelukken, dan zijn 

wegbeheerders aansprakelijk – en dat 

weten ze. Naar onze informatie voldoet 

minimaal 95% van de wegmarkeringen 

en attentievlakken aan de richtlijnen. 

Dat houdt in dat ze minimaal net zo 

stroef zijn als het asfalt eromheen. 

Met de kleine 5% die bij regen mogelijk 

glad wordt, moeten we het helaas doen. 

Los van het feit dat wegbeheerders niet 

snel zullen toegeven dat ze in gebreke 

zijn gebleven, is het voor de MAG niet 

mogelijk om bij elk gekleurd vlak de 

wegbeheerder aan te spreken. Blijft 

als enige mogelijkheid over dat we 

zelf stroefheidsmetingen gaan uitvoe-

ren. Daartoe ontbreekt het ons aan 

menskracht, kennis en middelen. Als 

slotoverweging: deze vlakken hebben 

eigenlijk altijd als doel om de snelheid 

ter plekke te verlagen, waarmee de 

mogelijke gevaarzetting nog verder 

afneemt.   ■

De ernst van je verwondingen na 

een motorongeval blijkt minder te 

maken te hebben met je snelheid dan 

meestal aangenomen wordt. Bepalen-

der is het traject dat je na die val aflegt, 

en waar je al dan niet tegenaan komt. 

Dat zijn twee conclusies uit het recente 

Engelse onderzoek The Dynamics of 

Motorcycle Crashes, waar na een door 

de MAG verspreide oproep ook veel Ne-

derlanders aan deelnamen. We nemen 

dat onderzoek natuurlijk ook mee in 

onze volgende stappen richting de pro-

vincie Limburg. Daar staat bij Schinnen 

nog altijd dat rijtje lichtmasten vóór de 

vangrail langs de Nieuwe Nutherweg. 

Tot nu toe is de Projectgroep Buitenring 

Parkstad Limburg nog niet verder geko-

men dan de uitspraak dat ze beseffen 

dat de situatie voor motorrijders ‘niet 

optimaal is’, maar dat ‘het ontwerp aan 

de richtlijnen voldoet.’ Toch niet, dus:  

volgens CROW mogen zich in principe 

geen objecten voor de vangrail bevin-

den. De vangrail heeft wel een onder-

plank. Die voorkomt dat je als motorrij-

der tegen de paaltjes van de vangrail tot 

stilstand komt, maar geleidt je in plaats 

daarvan nu richting lichtmast. Boem. 

Op ons verzoek besteedden De Telegraaf 

en dagblad De Limburger ruim aandacht 

aan de Nieuwe Nutherweg, Tweede 

Kamerlid Remco Dijkstra diende een op 

deze situatie geïnspireerde motie in en 

CROW kwam met het effectieve advies 

om de lichtmasten naar de binnenkant 

van de bocht te verplaatsen. Er gebeurde 

niets, natuurlijk. Omdat ook de gede-

puteerde van provinciale staten niet op 

onze berichten reageert, hebben we de 

statenleden gevraagd om hem aan zijn 

jas te trekken – maar ook toen bleef het 

stil. Zijn ze daarmee van ons af? Natuur-

lijk niet. Een actie is in voorbereiding. 

Een oproep volgt op Facebook, tenzij de 

provincie alsnog doet wat we vragen.

Geluidvangrail
In Noord-Holland wordt geëxperimen-

teerd met een geluidvangrail, lazen 

we op LinkedIn. Een proefopstelling 

is te zien langs de N512, ten noorden 

van Egmond aan de Hoef. We reden er 

even langs. Het gaat om een metalen 

plaat die onder een hoek van 45 graden 

onder de bestaande geleiderail wordt 

gemonteerd. Door die hoek wordt het 

geluid van de banden van passerend 

verkeer naar de bodem gereflecteerd en 

daar geabsorbeerd. Dat zou zomaar 5 

dB schelen. Een adviseur uit de mobili-

teitssector vroeg zich al af in hoeverre 

de veilige werking van de voor auto’s 

ontworpen geleiderail door deze toevoe-

ging beïnvloed wordt. Wij zijn natuurlijk 

vooral benieuwd naar wat die schuine 

plaat met motorrijders doet. Het klopt 

dat de paaltjes onder de geleiderail 

worden afgeschermd – maar we weten 

dat zelfs een knikje in een reguliere 

onderplank al veel invloed kan hebben 

Bij Schinnen staan er nog altijd lichtmasten vóór de vangrail, 

in de Alblasserwaard plaatsten ze stevige houten palen langs 

een bochtige weg en in Noord-Holland wordt geëxperimen-

teerd met een geluidvangrail. De MAG zit overal bovenop! 

Geluidvangrail langs de N512, Noord-Holland.

Paaltjes langs de Lekdijk. Verhoogde rijbaanscheiding in Nigtevegt.

Afscherming aan het begin van de plaat.
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Nieuwe Nutherweg: lichtmasten vóór de vangrail...
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Beginnen we met twee belangrijke 

tips van André Bouwman, die je in 

MAGazine 160 al alles bijbracht over 

motordiefstal, van cijfers tot preventie. 

De expert van de voormalige Stichting 

Aanpak Voertuigcriminaliteit maakte 

het meer dan eens mee dat iemand op 

een buitenlandse site z'n droommotor 

vond, online contact met de verkoper 

legde, een mooie prijs afsprak en daar 

een stevige aanbetaling op deed. De 

motor, zo luidde de afspraak, zou dan op 

die en die datum, in die haven en met 

die boot in Nederland arriveren. Je raadt 

het al. De boot arriveert keurig op de 

afgesproken tijd en plek, maar de motor 

is niet aan boord, de verkoper reageert 

niet meer en de bank biedt ook geen 

hulp. Klinkt stom? Zeker –  maar er zijn 

al heel wat enthousiaste kopers zo het 

schip ingegaan. André's tip? "Huur een 

kar en ga het ding zelf halen. Dan kun 

je hem ook bekijken en er een stuk mee 

rijden voordat je de deal sluit."

Duikboten
Omdat er geen internationale RDW is, 

kun je van zo'n buitenlandse fiets veel 

lastiger gegevens opvragen. Bouwman: 

"Vraag de verkoper in elk geval om het 

framenummer. Krijg je dat niet, dan 

weet je dat je beter naar iets anders 

op zoek gaat. Krijg je het wel, zoek dat 

nummer dan op Google op. Meer dan 

eens kom je zo foto's van total-loss-

voertuigen tegen. In de periode na de 

orkaan Katrina (augustus 2005, vooral 

rond New Orleans; red.) werden er bij-

voorbeeld heel wat voertuigen aange-

boden die een flinke tijd in zout water 

hadden doorgebracht. 'Duikboten', 

noemden we ze."

BPM
Veel aspirant-kopers halen hun buiten-

landse motor het liefst zelf op. Om 

die reden zijn landen als Duitsland en 

België natuurlijk populair: de afstanden 

zijn prima te doen, en de prijzen zijn er 

laag, Heel laag, als je ze met Nederland 

vergelijkt. Belangrijke reden is dat ze 

er geen BPM heffen. Deze Belastingen 

Personenauto's en Motorrijwielen 

bedroeg tot en met januari 2008 maar 

liefst 20,7% van de nettoverkoopprijs 

(winkelprijs min BTW), en sindsdien 

19,4%. Dat zijn forse bedragen. Bij een 

nieuwe motor van rond de 15 mille ben 

je in onze buurlanden zomaar 2500 euro 

goedkoper uit. 

Adder
Onder dat groene gras schuilt een giftig 

addertje: bij het invoeren van zo'n voor-

delige motorfiets moet je die BPM vaak 

alsnog betalen. Om hoeveel dat gaat, 

hangt af van de kilometerstand en de 

leeftijd van het voertuig. In een recent 

artikel over het importeren van motor-

fietsen op autoblog.nl lees je dat je de 

volledige BPM betaalt als de motor min-

der dan 3.000 kilometer gereden heeft. 

Voor het berekenen van de te betalen 

BPM vind je online allerlei calculatortjes. 

Je kunt ook terecht om mijnbpm.nl. 

BTW
Het autoblog-artikel vertelt je ook dat je 

bij motoren die minder dan 6.000 kilo-

meter liepen en/of nog geen half jaar oud 

zijn ook de volledige BTW moet afdragen, 

en dat terwijl dat bij aanschaf van de 

nieuwe motor natuurlijk ook al gebeurde. 

Meer weten?
Wil je precies weten hoe je een en ander 

aanpakt, dan verwijzen we je graag naar 

het complete verhaal. Zoek op autoblog.

nl naar 'motorfiets importeren'.  Aanvul-

lende informatie vind je op amklassiek.nl 

als je zoekt naar 'oldtimer kopen'.   ■

Hoe je een veilige deal sluit bij het particulier kopen of 

verkopen van je motor, las je in het vorige MAGazine. 

Volgde de vraag of we ook nog iets wilden melden over het 

kopen van gebruikte motoren in het buitenland.
Hugo Pinksterboer

MOTOR KOPEN
in het buitenland? TIPS!
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De vorige Batten in de Bocht ging over het ruimtekussen: de lucht die je om je heen moet rijden omdat je als 
motorrijder niet de luxe van een kreukelzone hebt. Toen ging het vooral om het deel van het ruimtekussen 
voor je. De rest beschrijf ik hieronder.

Anders dan een gewoon kussen kan 

een ruimtekussen geen klappen 

opvangen, maar verkleint het de kans 

dat er klappen vallen. Het is heel sim-

pel: door ruimte om je heen te creëren, 

wordt het risico dat iemand je raakt een 

stuk kleiner. Ruimte om je heen rijden 

doe je vooral door je plaats op de weg 

goed te kiezen. Als het om de ruimte 

voor je gaat, is dat heel simpel: zorg 

voor voldoende afstand tussen jou en je 

voorligger. Als het om de ruimte links, 

rechts en achter je gaat, wordt het wat 

lastiger. Toch een simpele truc om te 

beginnen? 

Variatie
Meer dan eens worden motorongeluk-

ken veroorzaakt door uitparkerende 

auto's. En meer dan eens zie ik motor-

rijders vlak langs die rijen blik gaan. 

Doe dat niet. Zijn er geen tegenliggers, 

rij dan liefst tegen de wegas aan. Zijn 

ze er wel, dan ga je richting het midden 

van jouw weghelft. Dat heeft nog een 

voordeel: als je je positie op de weg 

regelmatig varieert, val je eerder op.

Spiegelen
Op de snelweg rij je bij voorkeur ook 

niet vlak langs stilstaand of langzaam 

rijdend verkeer. Staat er een fikse rij 

auto's in de file op een afrit en ga jij 

met honderd of meer rechtdoor, doe 

dat dan niet op de rijstrook direct naast 

die afslag. Er hoeft maar één gefrus-

treerde automobilist te besluiten om 

die file te verlaten en je zit er bovenop. 

Gefrustreerde automobilisten spiege-

len niet zo goed, meestal, en hun tekst 

is bekend: "Ik zag die motor niet eens 

aankomen!" De tip: schuif een rijstrook 

naar links. Dan word je in elk geval niet 

diréct geraakt. 

Appen
Voeg je zelf uit en rijd het rechtdoor-

gaande verkeer niet echt vlot door, haal 

ze dan toch liever niet rechts in. Doe je 

dat wel, dan kun je zomaar geconfron-

teerd worden met iemand die zich net 

bedacht dat hij die afrit ook moest heb-

ben. Wil je er toch langs, bijvoorbeeld 

omdat het echt niet opschiet? Rij dan 

uiterst rechts, zodat er wat ruimte is 

voor die ene auto die opeens jouw kant 

opkomt. Haal je een auto in waarvan de 

bestuurder vermoedelijk zit te appen, 

kies je positie dan liefst uiterst links, zo 

ver mogelijk uit z'n buurt. Inhalen van 

zulke chauffeurs is altijd een goed idee: 

je kunt ze beter achter je dan voor je 

hebben.

125
Andere mensen kun je juist beter voor 

laten gaan. Bumperklevers en ander 

agressief rijdend spul heb je liever in 

het zicht dan achter je. Mensen laten 

passeren is ook het beste wat je kunt 

doen als je niet de pk's hebt om ze 

voorbij te gaan. Dan ben ik meteen bij 

een truc die je kunt gebruiken als je 

met een 125'je ruimte achter je wilt 

creëren, bijvoorbeeld omdat je straks 

een gecombineerde op-/afrit moet 

pakken (zie bladzijde 15). Omdat je die 

ruimte niet kunt maken door extra gas 

te geven, maak je hem door het tegen-

overgestelde te doen. Ga wat langza-

mer rijden. De auto's achter je halen 

je in, en jij hebt je ruimte. Dat werkt 

natuurlijk alleen als je er ruim op tijd 

mee begint. Niemand rijdt graag achter 

langzamer verkeer, en mensen die dat 

wel doen houden vaak zelf genoeg 

afstand.

Voor de ander
Ruimte rijden kun je overigens ook voor 

anderen doen. Ga vast naar de linker-

baan als je ziet dat de motorrijder voor 

je moet gaan inhalen en er auto's van 

achteren naderen. Haal je met twee 

of meer een auto in, ga er als voorrij-

der dan zo ruim langs dat de mensen 

achter je voldoende plek hebben. 

Enzovoort. Daar kom ik in een volgende 

aflevering vast nog op terug!

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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■■   MAG-lidmaatschap: € 33,- per kalenderjaar

Naam       M/V

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

■■   MAG-gezinslidmaatschap: € 16,50 per kalenderjaar

Gezinslid van MAG-lid

Lidnummer

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

Mail dit formulier naar leden@motorrijdersactiegroep.nl  
of stuur het in een gefrankeerde envelop naar MAG Leden- 
administratie, 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!

             
      

     
    

   
   

   
   

    
     

te gast zijn en thuis komen... 

                                                in de Belgische Ardennen 

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

Wij besteden je contributiegeld liefst aan de goede 
zaak, en niet aan postzegels. Kreeg je van ons 

dit jaar een contributiebrief? Dan staat je mailadres 
niet of niet goed in ons syseem. Stuur het ons toe?

Een mailtje met je lidmaatschapsnummer, naam en 
adres naar leden@motorrijdersactiegroep.nl 
is voldoende. Kleine moeite, groots effect. 

MAIL DE MAG
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Rider instinct
Motorrijders wereldwijd wachtten er al jaren op, maar nu is hij helemaal klaar om de wegen 
te temmen ! Met de introductie van de 752S markeert Benelli de terugkeer in het segment 
van de “medium-large” naked bikes. De 752S is een compacte en dynamische motorfiets, 
ontworpen om aan elke verwachting te voldoen.

Rijklaarprijs: € 7.999,-

NU!  leverbaar bij jouw Benelli dealer: 
MotoPort Amsterdam - Brabant Motors Grave  - Langenberg Motors  

Coevorden - MotoPort Hippolytushoef - MVM Motoren De Meernbenelli-motoren.nl

Gespecialiseerd in TRIUMPH en BENELLI

www.brabantmotors.nl
Bosschebaan 9 (N324)    5363 SW Grave (NB)     

Telefoon +31 (0)486 - 47 36 50     Whatsapp +31 6 25 24 45 16      E-mail info@brabantmotors.nl

HELP?
Kreeg je van de MAG géén mail met het verzoek 

om je contributie te voldoen?

Dan staat jouw mailadres niet in onze 
ledenadministratie. Laat het ons weten? 

Dat spaart tijd én handenvol geld. Jouw geld!  

STUUR ONS JE
MAILADRES

Een mailtje met je lidmaatschaps-
nummer, naam en adres naar 

leden@motorrijdersactiegroep.nl is voldoende. 

Kleine moeite. Groots effect. 

SHOEI-EUROPE.COM

Merge with Nature.

DANKJEWEL
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Colofon
Postbus 46, 8900 AA Leeuwarden
info@motorrijdersactiegroep.nl
www.motorrijdersactiegroep.nl
KvK Haarlem: 40596536
IBAN: NL26 INGB 0005 9311 02

Beleidszaken
 Vera de Bruijn 
 beleid@motorrijdersactiegroep.nl
 06 - 3841 4881
Ledenadministratie
 Anja Taal
 leden@motorrijdersactiegroep.nl
 06 - 8447 1913 
 (ma en di 09:30-15:30)
Advertenties
 ads@motorrijdersactiegroep.nl
 06 - 5140 4308 
Redactie MAGazine en online
 Hugo Pinksterboer
 redactie@motorrijdersactiegroep.nl
 06 - 5571 6025 
Vrijwilligerscoördinatie
 vrijwilligers@motorrijdersactiegroep.nl
 06 - 1224 8210
Meldpunt Rood licht
 Peter Zuurbier
 roodlicht@motorrijdersactiegroep.nl
Meldpunt Gevaarlijke wegsituaties
 Robert van den Boogaard
 gws@motorrijdersactiegroep.nl
Beurscoördinator
 Gerda Wentzel
 beurzen@motorrijdersactiegroep.nl
Coördinatie motorclubs (interim)
 clubs@motorrijdersactiegroep.nl
 06 - 1224 8210
Webmaster
 Harold Verra
 webmaster@motorrijdersactiegroep.nl
Voorzitter 
 Gerwin Batten
 voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl
Penningmeester (waarnemend) 
 Gerwin Batten
 penningmr@motorrijdersactiegroep.nl
Secretaris 
 Emile Meijer
 secretaris@motorrijdersactiegroep.nl
Bestuursleden 
 Mathijs van der Noordaa
 bestuur1@motorrijdersactiegroep.nl 

 Sebastiaan Met
 bestuur2@motorrijdersactiegroep.nl

 Jan Bout
 bestuur3@motorrijdersactiegroep.nl

 Jan Kuit
 bestuur4@motorrijdersactiegroep.nl 
Redactie MAGazine en online
 Hugo Pinksterboer (hoofdredacteur),  
 Harold de Bock, Katinka Brandenburg

Vormgeving Studiotekst BV, Nieuwegein
Druk & afwerking Damen Drukkers BV  

ISSN 1571-960X

* Prijs o.b.v. logies/ontbijt bij 2 personen op 2 motoren, exclusief € 27 reserveringskosten en € 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking.

Terwijl je op de motor geniet van het geweldige bochtenwerk rijd je langs en 
door al het moois wat Noorwegen te bieden hee� . Zo bezoek je o.a. de 
Jostedalbreen gletsjer, de grootste gletsjer van het Europese continent, en 
overnacht je aan de rand van het grootste � ord in Noorwegen, het Sogne� ord. 
Tijdens het rijden kan het zomaar gebeuren dat je een kudde schapen op de weg 
aantre� , of dat je ineens een kleine waterval aan de rand van de weg ontdekt. 
Motorrijden in Noorwegen laat zich dan ook kenmerken door een constant gevoel 
van verbazing, omdat het na elke bocht net weer een beetje mooier is!

� Ontdek de waanzinnige natuur
rond de � orden

� Bijzondere routes, persoonlijk 
uitgezet

� Uitgebreid reispakket met 
reisbeschrijving en GPS-routes

   VANAF
€ 999 P.P.

BOEK NU!
*

MOTOERIT.NL

DÉ MOTORREISSPECIALIST 

VOOR NOORDWEST-EUROPA

De adembenemende
Noorse � orden
13-DAAGSE INDIVIDUELE MOTORVAKANTIE 
MET VERBLIJF IN HOTELS

13 
DAGEN

VERTREK 
DAGELIJKS

Voorbuurman Herman weet uit er-

varing dat herstel aanzienlijk meer 

kan kosten dan je denkt, en hij wil het 

dus graag via de verzekering regelen. Da’s 

niet Nicks keuze, want hij is bang dat het 

hem zijn schadevrije jaren gaat kosten. Is 

die angst terecht? Gelukkig niet.

Als je tegenpartij allrisk verzekerd is, 

meldt hij de schade bij zijn eigen verze-

keraar. Die stuurt een expert langs, laat 

het schadebedrag vaststellen, keert dat 

bedrag uit en stuurt de rekening naar 

jouw verzekeraar. Die betaalt de schade 

aan de tegenpartij en stelt jou hier-

van in kennis. Op dat moment kun je 

bepalen of je de betaalde schade al dan 

niet voor je eigen rekening neemt. Dat 

hangt natuurlijk af van de hoogte van 

het betaalde schadebedrag en de extra 

premie die je als gevolg van deze schade 

moet gaan betalen.  Je verzekeraar kan 

dit voor je berekenen.

Heeft je tegenpartij alleen een WA-ver-

zekering, dan stuurt jouw verzekeraar 

een expert langs om de schade vast te 

stellen. De schade wordt met de tegen-

partij afgewikkeld, waar jij bericht van 

krijgt. Net als in het geval hierboven 

heb je ook nu weer de mogelijkheid de 

schade voor eigen rekening te nemen,  

en ook nu kan de verzekeraar voor je 

uitrekenen wat voordeliger is. 

Als de schadelijdende partij geen all- 

riskverzekering heeft, kun je ook beslui-

ten de schade onderling te regelen. Dan 

wordt er geen beroep op de verzekering 

gedaan en zijn er natuurlijk ook geen 

gevolgen voor premies of opgebouwde 

schadevrije jaren. Overleg zo’n regeling 

wel altijd met je verzekeraar, die je kan 

adviseren het inderdaad onderling af 

te handelen of juist om de schade toch 

te melden. Laat je in elk geval nooit 

zomaar een stapeltje bankbiljetten in 

handen duwen om de zaak te regelen, 

zonder verder overleg: de schade kan 

zomaar veel groter zijn dan je denkt.

Ad den Hollander

schadebehandelaar 

www.mag-verzekeringen.nl 

Aan het verkeer is duidelijk te zien dat Nick en zijn maten 

bijna bij het motortreffen zijn: er zijn meer motoren dan 

auto’s op de weg. Jammer dat Nick bij het laatste stoplicht 

net iets te laat remt en zijn voorbuurman aantikt. De man 

verliest zijn balans en zijn motor gaat onderuit. Er is wei-

nig zichtbare schade.

SCHADEVRIJE	
JAREN	WEG? 
Hoeft niet!




