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oals je mogelijk in de Nieuwsbrief al
las, wordt er hard aan het leden-

administratiesysteem gewerkt. Vind je
dit MAGazine op je deurmat terwijl je je
afgemeld had? Beschouw het dan als een
cadeautje. Zie je ook meteen wat je mist
als je geen lid meer bent. En zie je weer
waar we allemaal mee bezig zijn. Dat is

14 Tellerregistratie in aantocht

nogal wat, zoals gebruikelijk.
Om te beginnen staan onze tanden nog
altijd stevig in de kuiten van de lieden
die halsstarrig weigeren om de in
Limburg vóór de geleiderail geplaatste lichtmasten te verplaatsen.
Principekwestie, inderdaad. Geeft men geen gehoor aan onze dringende
verzoeken, dan organiseren we een fijne, ouderwetse MAG-actie ter
plaatse, zoals je op bladzijde 18 leest. De ideeën liggen al klaar, maar het
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moet met het oog op de anderhalvemeterregels natuurlijk wel kunnen.
Op diezelfde pagina nodigen we je uit om ons te informeren waar verbodsborden voor motoren blijven staan op het moment dat de noodverordening wordt opgeheven. Rechtszaken gaan we niet meer voeren,
maar om zonder noodverordening een motorverbodsbord te mogen
plaatsen moet aan allerlei voorwaarden voldaan worden. We helpen
onze leden en aangesloten clubs graag om bezwaar aan te tekenen.
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Jennifer!!
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nodig al je motormaten (m/v) uit om zich bij ons aan te sluiten?
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En verder? Verder vraagt de MAG in de regionale en de landelijke pers
op positieve wijze aandacht voor motorrijders, vroegen we minister
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Ferdinand Grapperhaus om mee te denken over de dijkenproblematiek,

De Kawasaki Z900 is geroemd als ‘Best bike in Class’ en wordt voor 2020 geheel vernieuwd. Een nieuw design,
LED rondom, TFT display met smartphone connectiviteit, Traction Control, power modes en geïntegreerde
rijder modes. Hiernaast is de gasrespons verder verbeterd en heeft het 948cc motorblok een krachtiger middengebied. Kawasaki Z900, beter wordt het niet. De Z900 is beschikbaar vanaf € 10.499,-. | www.kawasaki.nl

lieten we de overheid weten dat een aankoopsubsidie voor elektrische
auto’s ook voor motoren moet gelden, en nog veel meer. Veertig pagina’s
dik, dit nummer. En dan is nog lang niet alles verteld...

MAGazine, het verenigingsblad van
motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt

Een verzoek tot slot: we missen nog honderden mailadressen in onze

vijf keer per jaar.

ledenadministatie. Zie onze oproep op bladzijde 31. Dankjewel!
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Bandenpech?
Garantie!
Een lekke band kan flink in de papieren lopen: vervangen is vaak de enige

Magneetpak

optie. Laat je nieuwe Bridgestones
onder je motor zetten, dan blijven
die kosten je helemaal of gedeeltelijk bespaard. Met de nieuwe Simply
Ride-garantie van het merk heb je 24

Het Tour Adventure GTX-pak van het Zwitserse IXS beschikt over zo’n beetje

maanden lang recht op een nieuwe,

alle features die je bij een pak met zo’n naam verwacht – en dan nog een

vervangende band. Gratis of met

paar. Zo is de Gore-Tex liner ook los van het pak te dragen (slim!) en heeft

korting: dat hangt van het restprofiel.

het jack een paar ingebouwde bretels dat de broek op z’n plek houdt. Aan de

Enige voorwaarde is dat je je nieuwe banden registreert op bridgestone-

voorkant zorgt het op de foto getoonde IXS Magnetic Connection System voor

simplyride.eu Daar vind je ook de deelnemende dealers.

een bijna automatische verbinding tussen jack en broek.

Sleutelloos op slot
Je motor zonder sleutel op slot zetten? Dat kan met de nieuwe Abus Gra-

op slot hebt gezet en monitort het batterijniveau van het slot, dat met een

nit Detecto SmartX 8078. Als je het slot over je remschijf schuift, klikt het

100dB-alarm is uitgerust. En als je telefoon leeg is? Dan stopt de wereld

automatisch dicht. Om het eraf te halen hoef je het alleen maar tegen de

sowieso. Mogelijk brengt Abus nog wel een losse afstandsbediening op

schijf te drukken. Het slot herkent het versleutelde Bluetooth-signaal van

de markt, maar de vraag is of dat echt iets toevoegt aan deze € 249,95

je telefoon en gaat open. De bijbehorende app vertelt je waar je je motor

kostende primeur.

Spiegeltje, spiegeltje?
Niet schrikken als je een Mercedes-truck zonder spiegels ziet rijden: de

alleen goed beeld als ze perfect afgesteld zijn, moeten chauffeurs extreem

bestuurder zal je beter zien dan met die grote flappen aan weerszijden.

naar links en naar rechts kijken als ze alles willen zien en zien ze minder

Normale spiegels verbergen verkeer dat schuin voor de wagen zit en ze

naarmate het donkerder wordt. Enzovoort. De oplossing voor al die ellende?

zorgen voor een 1,5% hoger verbruik, een flinke slok op de 40.000 euro

Precies. Het MirrorCam camerasysteem is fijn voor chauffeurs én voor

die zo’n wagen per jaar moeiteloos wegklokt. Bovendien geven spiegels

iedereen die ze nu over het hoofd kunnen zien.

Groene stroom
Kawasaki is flink aan de slag met een elektrische motorfiets. Vorig jaar verscheen er al
een protoprototype op de EICMA, toen nog onder de naam EV Project. Inmiddels kreeg
de fiets een naam (Endavour: inspanning, streven) en werd bekend dat hij – jawel – met
een vierversnellingsbak wordt uitgerust. Die bak zou de inbreng van de berijder én het
snelheidsbereik van de stille Kawa flink vergroten. Zien? Kijk op YouTube naar Kawasaki
Electric Vehicle Development. Kopen? Geduld...

Alleen de pin
Eigenlijk is het knap onhandig dat je altijd een compleet slot moet meezeulen als alleen een sluitpin
voldoende is. RoadLok biedt de oplossing: de beugel
van het slot monteer je op je remklauw. Ben je op de
plaats van bestemming, dan schuif je de sluitpin of
breakbolt in het slot en je draait de sleutel om. Klaar!
Het systeem is eenvoudig te plaatsen op radiaal gemonteerde remklauwen van bijna alle merken. De uit
Amerika afkomstige en ART-goedgekeurde RoadLok
(€ 249,99) wordt onder meer gevoerd door MotoPort
en Louis. Online bestellen met gratis bezorging kan
ook bij roadlok.eu
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Nieuwe eisen ADAS voor auto’s
Ducati en Lego spelen handig in op de hernieuwde populariteit van de

op deze nieuwspagina’s maar steelt men en passant ook nog de kinder-

fameuze plastic bouwsteentjes. Met de Ducati Panigale V4 R LEGO® Tech-

harten van een hele rits motorrijders die op een echte Panigale (hadden

nic™ wint dit bouwproject niet alleen de prijs voor de langste productnaam

willen...) rijden. Voordeel bij Lego? De paddockstand krijg je erbij!

Mooi fout

MAG-archief

WIE STUURT?

Rijhulpsystemen in auto’s zien motorrijders en andere

instrueren over de mogelijkheden en

kwetsbare weggebruikers nogal eens over het hoofd. Het

belangrijk dat het werken met rijhulpsys-

lijkt erop dat we nu eindelijk de resultaten gaan zien van
de acties die we hier al jaren op ondernemen.
Vera de Bruijn

beperkingen van hun auto’s. Verder is het
temen gefaseerd deel gaat uitmaken van
de rijopleiding.

De menselijke factor
Nederland is onder meer vanuit het

Drie jaar terug schreven we al over rijhulp-

oog terwijl die zich nog wel binnen de

ministerie van I&W vertegenwoordigd in

systemen die motorrijders lang niet altijd

botszone van de auto bevonden.

het European New Car Assessment Pro-

signaleerden. En al jaren spreken we de

gramme (Euro NCAP), dat nieuwe auto’s

politiek en de RDW aan op het feit dat

Stap verder

op veiligheid test. Het ministerie zal zich

de steeds uitgebreidere advanced driver

Inmiddels zijn we gelukkig een stap

er daar voor inzetten om de menselijke

assistance systems (ADAS) in auto’s lang

verder, mede dankzij onze eigen acties

factor als cruciaal onderdeel van de

niet altijd feilloos zijn. Datzelfde geldt

richting de landelijke politiek. De On-

veiligheid van voertuigen op de agenda

voor de bestuurders van die auto’s, die

derzoeksraad voor Veiligheid (OvV) deed

te zetten, en dit ook onderdeel te laten

vaak niet weten hoe ze de systemen opti-

in opdracht van het ministerie van I&W

zijn van de veiligheidsbeoordeling van

maal en veilig moeten gebruiken – als die

een onderzoek naar ADAS in auto’s en de

voertuigen.

bestuurders al weten welke systemen ze

daarmee gepaard gaande risico’s voor de

aan boord hebben en hoe die werken.

verkeersveiligheid. De aanbevelingen van

Toekomstbestendig

de OvV zijn overgenomen door het mi-

De politiek is er dus van doordrongen dat

Botszone

nisterie en nu doorgezet naar de Tweede

er niet alleen gekeken moet worden naar

De acties die we in 2017 samen met

Kamer.

de potentie van zelfrijdende voertuigen
voor het mobiliteitssysteem. Het gaat

KNMV en FEMA ondernamen, resulteerden in een aantal tests. RWD liet

Rijvaardigheid

vooral ook om het maken van even-

motoren en met signaleringssystemen

Volgens de OvV moet er niet alleen geke-

wichtige keuzes tussen de kansen én de

Het is natuurlijk met voorsprong de foutste merknaam van het jaar, maar

uitgeruste auto’s los op zijn testterrein

ken worden naar de rijvaardigheid van de

risico’s van smart mobility. Er moet een

dat moeten we ze maar vergeven: de Alyen 998 van de Italiaanse motorbouwer Vyrus

in Lelystad. Daarbij bleek al snel dat de

bestuurder, maar ook naar de rijvaardig-

toekomstbestendig toelatingssysteem

is een louter uit de duurste materialen opgetrokken speeltje met een 1285 cc Ducati-blok,

slimme systemen de motoren vaak niet

heid van het vóertuig, dat immers (een

komen dat verder kijkt dan technische

carbonfiber wielen en een magnesium frame. Met een prijs van 90 duizend euro zal de verspreiding

zagen, bijvoorbeeld wanneer de motoren

deel van de) rijtaken van die bestuurder

en juridische eisen, met een sterke focus

van deze vreemdeling beslist binnen de perken blijven.

dicht tegen de as van de weg reden. Ook

kan overnemen. Daarnaast moeten

op zowel de ADAS-gebruiker als op de

verloren de systemen motoren uit het

autoverkopers hun klanten uitgebreid

vergroting van de verkeersveiligheid. ■
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otorrijden is voor velen van van ons het ultieme
gevoel van vrijheid. Voor mij ook, elke keer weer. Ik

hecht veel waarde aan die vrijheid, en ik zou die ervaring
nooit willen missen. Maar onze vrijheid staat wel steeds
verder onder druk.
Dat heeft vooral te maken met het simpele feit dat het
steeds drukker wordt op de Nederlandse wegen. En dan
heb ik het nu even niet over de snelwegen en de wegen
rond de grote steden, waar de motor kan bijdragen aan
de oplossing van de talloze opstoppingen, zeker als straks
weer meer mensen de auto pakken. Niet alleen mensen
die dat eerder ook deden, maar ook grote aantallen die nu

RIJKLA AR VANAF
RIJKLA AR VANAF

individueel vervoer verkiezen boven de trein of de bus. En

€ 13.999 ,€ 13.999 ,-

neem het van mij aan: ook in woon-werkverkeer kun je
die vrijheid die motorrijden biedt volop beleven. Anders
dan op een dijk, maar zeker niet minder – en je geeft al die
blikrijders het nakijken!
Natuurlijk is motorrijden in en rond de steden niet hetzelfde als een mooie route over de slingerweggetjes en
dijkwegen die ons land telt. Maar die mooie weggetjes
beginnen echt een probleem te worden. Op basis van de
noodverordening groeit het aantal plaatsen waar we niet
meer welkom zijn, en het gevaar bestaat dat die gehate
motorverbodsborden gewoon blijven staan als de noodverordening niet meer zou gelden. Wat je daar dan aan
kunt doen, lees je in dit nummer op bladzijde 18.
Voor nu is het vooral belangrijk dat we proberen meer
afsluitingen te voorkomen. Dat vereist echt wel wat, zeker
nu het aantal motorrijders zo enorm gegroeid is. Onder
die aanwas zitten beslist ook veel recreatieve rijders, die
natuurlijk liefst die mooie weggetjes pakken – en aan die
weggetjes zitten dus precies de mensen die ons liever

Dijkbewoners zijn daar vaak gaan wonen omdat ze aan

vandaag dan morgen zouden zien vertrekken. Bijkomend

hun rust hechten. Wij rijden over die dijken omdat we aan

probleem: door corona is ook het aantal wandelaars en

ons gevoel van vrijheid hechten. We hebben allemaal ge-

fietsers op de door ons zo geliefde wegen flink toegeno-

lijk. Wat wij kunnen bijdragen om de irritaties niet verder

men, zodat het argument ‘veiligheid’ al snel op tafel komt.

te laten oplopen? Spreek collega-motorrijders aan op hun

De V-Strom 1050 en V-Strom 1050XT zijn echte krachtpatsers en gemaakt voor de echte ontdekkingsreiziger.
Uitgerust
met
de nieuwste
assistentiesystemen,
vermogenen
en gemaakt
talloze technische
updates
is dit de meest
De V-Strom
1050
en V-Strom
1050XT zijn echtemeer
krachtpatsers
voor de echte
ontdekkingsreiziger.
geavanceerde
V-Strom
ooit.
Wijk af van de begane
paden
en ga en
op talloze
avontuur!
Uitgerust met de
nieuwste
assistentiesystemen,
meer
vermogen
technische updates is dit de meest

En als er dan iemand moet wijken, zijn wij het.

open pijpen en circuitgedrag. Ga als thuiswerker eens wat

geavanceerde
ooit.
Wijk€af13.999,van de begane
paden
en ga op
avontuur!
Rijklaar voor:V-Strom
V-Strom
1050:
/ V-Strom
1050XT:
€ 15.499,-

vaker door de week zo’n route rijden. Kies niet allemaal
dezelfde routes. Rij alleen of in kleine groepjes. Laten we

ons geluid. Is het zoveel luider? Dat valt meestal enorm

het goede voorbeeld geven. Loud pipes save lifes? Nee.

mee: verreweg de meeste motorrijders rijden met legale

Loud pipes close dykes!

pijpen, gaan van het gas als ze huizen of ander verkeer

Rijklaar
voor:
V-Strom
1050:
€ 13.999,/ V-Strom 1050XT: € 15.499,Ga nu naar
de Suzuki
dealer
en maak
een proefrit!
Of
op: www.suzuki.nl/v-strom
Ga ontdek
nu naarhem
de Suzuki
dealer en maak een proefrit!

passeren en houden zich ook elders aan de regels. Maar je

Of ontdek hem op: www.suzuki.nl/v-strom

hebt maar een kleine groep aanhangers van de kreet ‘loud

Gerwin Batten

pipes save lifes’ en een handvol would-be circuitrijders

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl

nodig om ervoor te zorgen dat ook al die andere motorrij-

VolgVolg
onsons
op www.facebook.com/suzukimotoren
op www.facebook.com/suzukimotoren

VolgVolg
onsons
op Instagram:
op Instagram:
suzukimotoren
suzukimotoren

VolgVolg
onsons
op www.facebook.com/suzukimotoren
op www.facebook.com/suzukimotoren

VolgVolg
onsons
op Instagram:
op Instagram:
suzukimotoren
suzukimotoren

uzuki_V-Strom_1050XT.indd 1

Waarom? Omdat we nogal in het oog springen. Ook door

ders als razend irritant ervaren worden.

17.03.20 15:45
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BELGIE: APK PER 2022
Of valt het mee?

natuurlijk een leuke extra verdienste.

keurmeester eruit gaat zien.” En met het

bij motoren.” Liever dan in deze strijd zou

Vancuyk: “Maar hun keuringscentra

feit dat België uit drie gewesten bestaat,

de organisatie de energie echter steken

zijn niet ingericht op het testen van

kunnen er per gewest ook nog eens ande-

in zaken die rechtstreeks aan de ver-

motoren, laat staan op driewielscooters,

re keuzes gemaakt worden...

keersveiligheid bijdragen. Stijn Vancuyck:

het om een vrij kleine groep voertuigen

Fietsers

aantal ongevallen met elektrische fietsen

gaat, zijn de kosten van de investeringen

In de strijd tegen de sterke lobby van de

en speedpedelecs. Het is echter onge-

hoog. Dat betekent dat slechts een klein

keuringscentra heeft de FEBIAC er in elk

wenst om op die gevaren te wijzen, want

aantal centra motoren zal gaan keuren,

geval één wapen bij: de recent inge-

die mensen zijn goed bezig: ze zijn in

wat voor motorrijders betekent dat ze

voerde controle van trucks wordt door

beweging en ze gebruiken een ecologisch

verder moeten reizen.” De combinatie

dealers uitgevoerd. “Dan kan dat dus ook

verantwoord voertuig.” ■

Can-Ams, de Yamaha Niken.... Omdat

“We zien ook hier een stijging in het

van deze zaken kan makkelijk tot extra
hoge kosten leiden, wat natuurlijk niet
acceptabel is.

Theo Beeldens, MAG België
We vroegen Theo Beeldens, voorzitter van de Belgische

Tussenweg

MAG, om zijn visie op de komst van de apk.

De FEBIAC stuurt liever aan op onafhan“Het klopt inderdaad dat wij binnenkort de

tweedehandsaankopen. “Dat zou voor

motorkeuring hebben. De Belgische regering heeft

ons een aanvaardbare tussenweg zijn,

geen ruchtbaarheid gegeven aan het Europese verzoek

waarbij we natuurlijk inzien dat het

om vervangende maatregelen die een apk hadden

laatste bij particuliere verkoop lastig te

kunnen voorkomen. Wij hebben daarop dus geen

realiseren is.”

actie kunnen ondernemen. Ook zelf heeft men op dat

Op dit moment lijkt één ding wel helder:

verzoek niet gereageerd, zoals in Nederland wél gebeurde.”

een start van de keuringen per januari

“Vanaf het moment dat wij op de hoogte waren van de komst van de apk zijn

2020 lijkt niet te realiseren. “Het is op

wij gaan proberen te lobbyen om de pil te verzachten. Met een nieuwe regering

dit moment zelfs nog niet bekend wat

hebben we immers ook een nieuwe minister van verkeer. Op niet-coronagerichte

er precies gekeurd gaat worden. Dat kan

vragen wordt op dit moment echter niet gereageerd.”

in principe variëren van een eenvoudige

“Voor MAG Nederland kan ik enkel wijzen op de noodzaak van een groot aantal

controle ingevoerd, hier beter bekend als de apk. Hoe die

check van banden en remmen tot een

leden, zeker bij zulke belangrijke zaken. Als motorrijders niet voor hun rechten

controle eruit gaat zien, is nog allerminst bekend.

complete controle, tot en met de emissie

opkomen door zich bij een belangenvereniging aan te sluiten, raken ze die rechten

aan toe. Ook is dus nog niet bekend wie

snel kwijt. Nederlandse MAG-leden, blijf dus uw vrienden en collega’s overtuigen

het gaat doen, hoe dat moet, welke appa-

om lid te worden; anders komen er nog trieste tijden aan.”

MAG

kelijke keuringen na een ongeval en bij

Het zal je niet ontgaan zijn: per januari 2022 wordt voor
de motoren van onze zuiderburen de verplichte technische

Hugo Pinksterboer

Theo Beeldens

ratuur er nodig is en hoe de opleiding tot

nische controle lang kunnen

ring op het vlak van verkeersveiligheid

MAG GIVE-AWAY

veel zal bijdragen. “Tal van studies laten

tegenhouden,” zegt Stijn Vancuyck,

zien dat het aantal door technische oor-

adviseur gemotoriseerde tweewielers

zaken veroorzaakte ongevallen minimaal

en verkeersveiligheid bij de FEBIAC, de

is. Verder daalt het aantal motorongeval-

Belgische ANWB. “Dat was op basis van

len constant en neemt ook de ernst van

de gekende argumenten: motorrijders

de ongevallen af. Of dat te maken heeft

ligheid natuurlijk niets van doen hebben.

rijden minder kilometers en ze dragen

met infrastructurele maatregelen, de

Bovendien maken ze een keuring on-

beter zorg voor hun vervoer. Van de

nieuwe rijbewijsrichtlijn of andere zaken,

nodig kostbaar.” Mocht het hier toch op

vrijwillige technische keuringen die wij

dat is onbekend. Alles bij elkaar geloven

uitdraaien, dan is dat voor de FEBIAC een

op onze jaarlijkse Dag van de Motorrijder

wij in elk geval dat er nog ontsnappings-

extra argument om te pleiten voor een

een aparte rugbeschermer. De

aanbieden weten we natuurlijk dat er

mogelijkheden zijn. Daar hebben we de

systeem waarbij de keuringen uitgevoerd

Forcefield Pro L2K is daar een pri-

motoren met versleten banden of rem-

politiek echter hard bij nodig, en van die

worden door erkende dealers. “Daar wer-

ma voorbeeld van. Goed nieuws?

Klinkt goed? Laat ons weten hoe-

blokken rondrijden. Dat is een probleem,

zijde is het stil.” Diezelfde politiek liet het

ken mensen die er verstand van hebben

ook achterwege om met vervangende

en bij de keuring vastgestelde problemen

Van importeur JoPa mogen we er

veel schade we jaarlijks lijden door

maar niet een probleem dat je met een
tweejaarlijkse keuring oplost. Banden

veiligheidsbevorderende maatregelen te

direct kunnen verhelpen.”

of blokken die vandaag nog acceptabel

komen, wat in Nederland wel gebeurde.

Stijn Vancuyck

FORCEFIELD RUGPROTECTOR
Een goede bescherming van je

In combinatie met de meerlaags

rug kan veel ellende voorkomen.

constructie voegt de rugprotector zich

Daarom dragen veel motorrijders

eentje weggeven. Cadeautje ter
waarde van € 149,96!

Kosten

zijn, zijn dat na zesduizend kilometer

makkelijk naar je lichaam en is ventilatie geen probleem. Schouder- en
heupbanden zijn ruim verstelbaar.

gerommel met tellerstanden. Het
bedrag vind je in dit nummer. Mail je
antwoord met ‘Jopa - Forcefield’ als
onderwerp uiterlijk op 1 augustus

mogelijk niet meer.” En die zesduizend

Erkende dealers

De GOCA Vlaanderen denkt daar heel

De Pro L2K maakt gebruik van Nitr-

2020 naar info@motorrijdersactie-

kilometer rijden de meeste motorrijders

Een heel ander punt is dat een keu-

anders over. Deze Groepering van de

exEvo, een hightech schokabsorbe-

groep.nl o.v.v. je naam en je lidmaat-

wel, in twee jaar.

ring naar Europese richtlijnen ook een

Vlaamse erkende Ondernemingen

rend materiaal dat zacht aanvoelt en

schapsnummer. De winnaar wordt

meting van geluid, emissie en vermogen

voor Autokeuring en Rijbewijs beschikt

tegelijkertijd voor optimale bescher-

met foto en interview bekendgemaakt

Ontsnappingsmogelijkheden

inhoudt. “Dat zijn elementen die met het

over 43 keuringscentra voor auto’s. De

ming zorgt, ook na meerdere impacts.

in MAGazine 169.

Vancuyck verwacht dus niet dat de keu-

aangevoerde argument van verkeersvei-

motorrijders vormen voor deze centra
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HAGON SHOCKS
Masters of suspension

■ Van klassiek tot supersport ■ 2 jaar garantie ■ Alle maten ■ Twin Shocks en Mono’s
Morren Import - Tel. 0342 - 490 580 Fax. 450992 E-mail info@hagon-shocks.nl

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

Ga voor de gratis suspension-check
naar: www.hksuspension.nl

HK-SUSPENSION | VIJVERLAAN 6A, 4005 HB TIEL | TEL: 0344 63 19 19 | INFO@HKSUSPENSION.NL | WWW.HKSUSPENSION.NL
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voor motoren leiden. Reden genoeg om
zelf met Martin Huisman te bellen.

Simon de Vries: “Een goede zaak.”
We vroegen Simon de Vries, eigenaar

Vergeten

van MotoPort Wormerveer, om een reac-

“Bij de invoering van de tellerregistra-

tie op de komende tellerregistratie.

tie voor auto’s zijn ze motoren gewoon

TELLERREGISTRATIE
VOOR MOTOREN

Met dat registreren is hij al jaren ver-

er steeds voor gepleit om dat alsnog in te

trouwd. “Net als veel andere dealers en

voeren. Dat gaat nu dus eindelijk gebeu-

werkplaatsen noteren wij bij onderhoud

ren, in principe per 1 januari.” Om dat

en reparaties altijd de tellerstanden.

te realiseren zijn al de nodige stappen

Zo kun je als eigenaar én als bedrijf

gezet. De tellerstanden die werkplaatsen

zien wanneer bepaalde onderdelen

altijd al in hun softwaresystemen note-

zijn vervangen. En als een klant van

ren, worden straks automatisch doorge-

mening is dat een onderdeel wel heel

geven aan de RDW, en het RWD-systeem

snel versleten is, is dat eenvoudig te

wordt aangepast om deze standen net

controleren.” De informatie die zo wordt

als bij auto’s te kunnen verwerken.

opgeslagen komt ook goed van pas bij

motor die we niet vertrouwen natuurlijk

de verkoop van gebruikte motoren.

ook niet inkopen. Mocht iemand ooit

Vrijwillig

“Van een motor die hier in onderhoud

ontdekken dat er iets helemaal mis is,

De verwachting is dat BOVAG-dealers

is geweest, kunnen we een potentiële

dan nemen we zo’n motor natuurlijk

vanaf het derde kwartaal van dit jaar

koper de complete onderhoudshistorie

terug. Nee, dat is nog nooit gebeurd.”

vrijwillig tellerstanden van motoren

laten zien.”

Einde maart besteedde Tros Opgelicht op uiterst negatieve wijze
aandacht aan misstanden rond de verkoop van gebruikte motoren.
Positief geluid in het geheel was dat tellerregistratie per volgend
jaar ook voor motoren verplicht is. Hoe ziet dat eruit?
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Simon de Vries: “Tellerregistratie? Goede zaak!”

Onmogelijk

kunnen doorgeven. Daarmee wordt dus

Straks verplicht – maar niet voor iedereen

D

vergeten,” vertelt Huisman. “Wij hebben

vooruitgelopen op de wetgeving. Op het

Goede zaak

In de genoemde uitzending meldde

moment dat de wet van kracht wordt, is

Ook bij inkoop en inruil van motoren

Peter van Lent, die veel motorkeuringen

er van vrijwilligheid geen sprake meer.

worden de tellerstanden natuurlijk

uitvoert, dat er bij zeker 60 tot 70% van

Dat betekent dat je ook als eigenaar

genoteerd. “Wij zorgen hier zelf voor

de motoren met de teller gerommeld

geen keuze hebt: als je je motorfiets voor

de vrijwaringsbewijzen, en daar vullen

is. “Die ervaring heb ik niet, gelukkig.

reparatie of onderhoud langsbrengt bij

we de kilometerstand ook op in.” Maar

Bij grotere zaken is dat ook vrijwel on-

een bedrijf met een RDW-erkenning, is

al die gegevens worden niet centraal

mogelijk. Als je bij een dealer van enige

dat bedrijf verplicht om je tellerstand

vastgelegd. Goede zaak dat dat nu wel

omvang met tellers gaat sjoemelen,

aan de RDW door te geven. “Niet als je

gaat gebeuren? “Zeker. Er zijn motoren

weet natuurlijk de hele werkplaats dat.

een liter olie komt kopen, maar wel bij

die er ook na 75.000 kilometer nog als

Zie je het voor je?”

elke handeling waar een factuur voor ge-

nieuw uitzien. Is de teller teruggedraaid

schreven wordt of zou kunnen worden,”

naar 35.000, dan kunnen wij dat ner-

Prijsniveau

licht Huisman toe.

gens checken. Ja, als we elke motor met

Waar komt dat hoge percentage dan

een diagnosestekker aan de computer

vandaan? “Ik kan me voorstellen dat

Erkenning

hangen, of als je het blok demonteert –

Van Lent vooral motoren onder ogen

Vrijwel elk bedrijf dat officieel iets met

maar dat is natuurlijk niet haalbaar.”

krijgt waar inderdaad mee gerommeld

at we met de uitzending niet blij

kilometers aangeeft. Zit je in het vak,

motoren doet, heeft zo’n RDW-erken-

is. Hij komt hier ook wel om motoren te

dan verraden zaken als slijtage aan bij-

ning. Werkt een bedrijf nog zonder de

Zekerheid

keuren, hoor, maar niet vaker dan eens

voorbeeld handvatten, stuurgewichten

hierboven aangehaalde software, dan

Hoe werkt dat als klanten zekerheid

in de paar jaar. Mensen die hier kopen

moeras der wetteloosheid waar je in

en steppies dat een motor meer gereden

moet het de tellerstanden zelf aan de

willen? “Soms vragen mensen die hier

voelen zich blijkbaar niet geroepen om

terecht komt als je een gebruikte motor-

heeft dan een maagdelijke tellerstand

RDW doorgeven, met een inlogcode.

voor een occasion komen expliciet of

er een keuring op los te laten. Dat heeft

fiets koopt”, en samen met de verbor-

doet vermoeden – maar ook dat soort

Klopt een handmatig of automatisch

de tellerstand klopt. Dan zeggen wij dat

natuurlijk ook met het prijsniveau te

gen-camerabeelden op de MOTORbeurs

onderdelen zijn natuurlijk eenvoudig

doorgegeven tellerstand niet met eer-

die stand ons gezien de conditie van de

maken: we verkopen eigenlijk alleen ge-

kwam de complete motorbranche in

door frissere exemplaren te vervangen.

dere opgegeven standen, dan wordt dat

motor aannemelijk lijkt, en dat we een

bruikte motoren met BOVAG-garantie.”

VAT

waren, spreekt voor zich. Presen-

tator Jaap Jongbloed had het over “het

Martin Huisman: “Tellers? Daar blijf je vanaf.”

Paniek

een uiterst verdacht daglicht te staan.

natuurlijk geregistreerd.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee,

1500 euro

Vanaf 2014 zijn autogarages verplicht

maar dit soort journalistiek laat vooral

Op de automarkt lijden consumenten

om tellerstanden bij onderhoud en

Met of zonder

dan kies je er voor eentje met of zonder

motor-apk: hoe meer tellerstanden er

een heel vieze smaak achter.

jaarlijks 42 miljoen euro schade door

reparaties door te geven aan de RDW.

Maar wat gebeurt er dan met de teller-

tellerhistorie en de bijbehorende zeker-

bekend zijn, hoe liever het mij is, en hoe

gerommel met tellerstanden, weet de

Dat voorkomt gesjoemel niet 100%, maar

standen van al die motoren die door de

heid.”

kleiner de kans op tellerfraude wordt.

Fris

Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT).

het maakt het wel een heel stuk lastiger.

eigenaar zelf, een bevriende sleutelaar

Natuurlijk: er wordt gerommeld met

Omgerekend is dat 1.500 euro per terug-

Voor motoren komt deze verplichting

of een niet-erkende bedrijf onderhouden

Apk

dat die apk er niet gaat komen, zeker

gebruikte motoren. Dat varieert van het

gedraaide auto. “En dan zitten we nog

er nu ook aan, meldde Huisman in de

worden? Het antwoord is heel simpel, al-

Dus de angst voor een apk als gevolg

niet in samenhang met de tellerregis-

halfbakken opknappen van schademoto-

aan de voorzichtige kant,” zei VAT-voor-

genoemde Tros-uitzending. Wij lieten

dus Huisman: “Van die motoren worden

van de tellerregistratie is ongegrond?

tratie.”

ren tot het terugdraaien van tellerstan-

zitter Martin Huisman vorig jaar tegen

op facebook weten daar blij mee te zijn.

de tellerstanden gewoon niet vastgelegd.

“Dat klopt,” stelt Huisman. “Vanuit mijn

den, of het simpelweg vervangen van de

het AD. Cijfers over de motormarkt zijn

Dat zorgde bij een enkeling voor paniek.

Dat betekent dat je straks de keuze hebt,

functie als voorzitter van de VAT ben

Fraude lastiger

tellerset voor eentje die (veel) minder

onbekend.

Tellerregistratie zou direct tot een apk

als je een gebruikte motor gaat kopen:

ik natuurlijk een voorvechter van de

Dat er van tellerstandfraude bij motor-

14

MAGAZINE 168 | JUNI 2020

Maar vanuit de RDW kan ik je bevestigen
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fietsen straks geen sprake meer is, is
natuurlijk een illusie. Om te beginnen
wordt dus lang niet van elke motor de
tellerstand genoteerd, en van motoren
waarvan de teller al eerder teruggedraaid
of vervangen werd zal nooit iemand
weten hoeveel ze werkelijk gelopen
hebben. Dat geldt ook voor alle oudere
motoren met vijfcijferige tellers: zijn
die het klokje al eens rond geweest of
hebben ze echt maar een paar duizend
kilometer gelopen? De registratie is wel
het begin van een tijdperk waarin die
fraude steeds lastiger zal worden.

Zoek de verschillen...

Datafabriek

kilometerteller van een motor waar een

De techniek helpt daar ook een handje in

veel jonger blok onder gehangen is, om-

mee: nieuwe motoren zijn rijdende da-

dat het oude het begaf? Huisman: “Daar

tafabrieken, en bij het monteren van een

blijf je vanaf. Wordt een blok vervangen,

andere teller zal automatisch het werke-

dan zorg je ervoor dat je daar een fac-

lijk gelopen aantal kilometers getoond

tuur van hebt, liefst met een kilometer-

worden. Is daar niet mee te rommelen?

stand van dat nieuwe blok. Een eventu-

Natuurlijk wel: als je het Pentagon kunt

ele koper moet daar dan genoegen mee

hacken, zal dat met een motorfiets ook

nemen. Een teller terugdraaien doe je

lukken – maar alle beetjes helpen.

nooit. Het is niet voor niets strafbaar.
Daar kun je van alles van vinden, maar

Niet aankomen

dat is de enige manier om het helder te

Een heel ander punt: wat doe je met de

houden.” ■
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Wel voor auto’s,
niet voor motoren?

VO

AANKOOPSUBSIDIE

Zo kan het ook.

M OT O R RIJ

ambtelijke molens niet vreselijk vlot
draaien (en omdat iedereen de laatste
maanden wel iets anders aan het hoofd
had), was al meteen duidelijk dat motorfietsen niet nog even in de regeling
opgenomen konden worden. Daar moet

Kingston €149

Ventura jack € 189

KLEUREN

KLEUREN

Spirit broek

€ 169

KLEUREN

dus een aparte regeling voor komen. De
MAG heeft dat inmiddels aangekaart en
de beleidsmakers meteen maar geïnformeerd over prijzen, acculevensduur en
de actieradius van de huidige elektrische motoren, en aanverwante zaken.

Energica

Die gegevens maken direct duidelijk
dat een vergelijkbare regeling minimaal
reëel is. Zo wordt de vereiste actieradius
makkelijk gehaald en blijven motoren
vaak minimaal de vereiste drie jaar in

Bij aanschaf van een nieuwe elektrische auto krijg je vanaf 1 juli
vier mille subsidie. Bij een gebruikte krijg je er twee. En motoren?
Vergeten?
Vera de Bruijn

Delta RGY GReY BM €229

bezit van de eerste eigenaar. Als extra
argument hebben we natuurlijk weer
aangevoerd dat een subsidie op elektrische motoren zal bijdragen aan het
reduceren van de filedruk en de congestie in en rond de steden. Daarnaast

De aankoopsubsidies voor elektrische

niet duidelijk. Het gaat tenslotte om de

zijn subsidies voor elektrische motoren

auto’s voor particulieren werden eerder

uitvoering van beleid ‘inzake het be-

in andere EU-landen gelijk aan die voor

dit jaar bekendgemaakt. Waarom mo-

vorderen van elektrisch vervoer’. Daar

auto’s. We houden je op de hoogte. ■

torfietsen in het verhaal ontbraken, was

horen die motoren toch echt bij. Omdat
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Spijtig bijverschijnsel van de
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WEG MET WEGAFSLUITINGEN

ENVEREN
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verordening hebben misbruikt
om wegen specifiek voor motorrijders af te sluiten. Dat mag
natuurlijk niet zo blijven – maar
daar hebben we jullie wel bij
nodig.
Aris Neven

Aris Neven

Vera de Bruijn

kracht is, kan de MAG tegen de verbodsborden voor motorrijders helaas
niets ondernemen. Pas als de situatie

Blijven de borden na de noodverorde-

nl een model bezwaarschrift op. Dien

verandert, moeten de wegbeheerders

ning gewoon staan, laat ons dat dan

het ingevulde bezwaarschrift in bij de

die deze borden lieten plaatsen ze

weten op ons speciale adres voor dijk-

wegbeheerder en stuur ons een kopie:

weer verwijderen. Zoals je in Dossier

en wegafsluitingen dwa@motorrijders-

dan dienen ook wij het ook in. ■

dijkrijden in MAGazine 166 al kon

actiegroep.nl. Vermeld daarbij de exacte

lezen, moet er aan het nemen van een

locatie van de borden. We zullen de

Wil je meer weten, kijk dan het artikel in

verkeersbesluit (zoals het plaatsen van

wegbeheerder vorderen om de borden

MAGazine 166 er nog eens op na of lees

zulke borden) immers nogal wat vooraf

te verwijderen. Volgt daar geen reactie

het verhaal op tinyurl.com/bezwaar-MAG.

gaan. Een stel klagende omwonenden

op, dan vragen we jullie medewerking.

Kunnen we op jullie rekenen? ■

is absoluut niet voldoende.

Vraag op dwa@motorrijdersactiegroep.

ERS
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wachten. De provincie houdt het zo. Tijd voor een
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de geleiderail op hun eerste motorslachtoffer te
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ING

het Limburgse Schinnen staan vijf lichtmasten vóór

BELAN

MAG-ACTIE TEGEN LICHTMASTEN
Je kent het verhaal: aan de Nieuwe Nutherweg bij

ouderwetse MAG-actie.
Vera de Bruijn

Na anderhalf jaar mailen en bellen kregen we eindelijk
een reactie van de verantwoordelijke Gedeputeerde van de
Rob Oostwegel

provincie, dhr. Mackus. Hij laat ons in aanvulling op eerder
aangeleverde onzinnigheden weten dat de lichtmasten
daar geplaatst zijn omdat er “door de aanwezigheid van een
rotonde, een bocht en een wegversmalling op een afstand
van 650 meter” ter plekke toch geen hoge snelheden gereden
kunnen worden. Dat is natuurlijk onzin: je hebt lang geen

Aksie!!

650 meter om de daar geldende 80 km/u te halen. Bovendien

Het is inmiddels een principekwestie, zoals je duidelijk zal

vragen wij ons af waarom ze in die bocht dan wel een gelei-

zijn. Als dit in Limburg mag, doen ze het straks overal waar het

derail met een motorvriendelijke onderplank staat. De groot-

beter uitkomt. De MAG overweegt dus een fikse actiebijeen-

ste vraag blijft echter waarom ze niet doen wat ook CROW

komst ter plekke. Dat kan natuurlijk pas vanaf het moment dat

al suggereerde: verhuis die lichtmasten naar de andere kant

we weer met grotere groepen bij elkaar mogen komen. Je hoort

van de weg, zodat ze aan de binnenkant van de bocht staan.

van ons. ■
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M

otorfietsmonteur is in Nederland
geen beschermd beroep. Dat
betekent dat iedereen met een brug en
wat gereedschap zichzelf monteur kan
noemen. Heel gek eigenlijk. De technische staat van je motor heeft niet alleen
invloed op je rijplezier, maar kan ook
bepalen of jij en je motor die avond nog
heelhuids thuis komen. En dat is voor de
persoon die je motor onderhoudt best
een grote verantwoordelijkheid.

gemeentes de uitgeroepen nood-

Zolang de noodverordening nog van

ZELF DOEN?

Je motorfiets wegbrengen naar een
motorzaak kost geld. Van dat geld moet
de eigenaar het pand huren, zorgen voor
goed gereedschap, testapparatuur en een
brug, een of meer monteurs betalen en
zelf ook nog kunnen eten. Bovendien is hij
aansprakelijk voor schade die je oploopt bij
eventuele fouten van zijn kant en biedt hij
je garantie op het verrichte werk.

soort vragen zit, stel ze dan. Bij een goede
motorzaak nemen ze rustig de tijd om je
je factuur uit te leggen. Wat ook scheelt
is als je ‘s een dagje investeert in een
sleutelcursus. Dan snap je beter wat het
werk van een monteur allemaal inhoudt en
waarom het kost wat het kost.
Met die extra kennis kan het best zijn dat
de behoefte om thuis te sleutelen wat
minder wordt. Even een rondje op een
willekeurig motorforum laat zien dat er
heel goede thuissleutelaars zijn, maar
dat er nog veel meer mensen zijn die hun
doppensetje maar beter in de doos kunnen
laten. Het begint allemaal met goed naar
jezelf kijken. Kan ik dit wel echt? Heb ik
voldoende kennis en het juiste gereedschap?

Elles Dijkhuizen
Kijk dan ook verder dan alleen de klus
die je wilt gaan oppakken. Het grootste
gedeelte van een onderhoudsbeurt bestaat
vaak uit de controle van je motorfiets. Door
die controles rijdt hij geen meter beter,
maar ze voorkomen wel gevaarlijke situaties (van weigerende remmen tot scheurende frames) of kostbare reparaties. Het
tijdig vervangen van een gescheurd rubber
om de cardantunnel is echt veel goedkoper
dan het vervangen van een door zand en
vuil vastgelopen cardanas, om maar een
voorbeeld te noemen. Natuurlijk is het zelf
uitvoeren van onderhoud voor sommigen
vooral een noodzaak in verband met de
kosten. Bedenk dan wel: een ongeluk kost
vaak meer geld dan een onderhoudsbeurt
uitgevoerd door een professional die bereid is om met je mee te denken.. ■

Voor het geld dat je voor professioneel onderhoud betaalt krijg je behalve een goede
en veilige motorfiets dus ook een aantal
garanties die je niet krijgt als je het zelf
doet of als je die sleutelaar om de hoek
inschakelt. Gaat er dan iets fout, dan
draai je zelf voor de gevolgen op. Die
sleutelaar doet het niet, waarschijnlijk.
Als je dat allemaal bij elkaar
optelt, wat zou je er dan nog van
weerhouden om je motor weg
te brengen? Eén reden weet ik.
Motorrijders zijn er vaak huiverig
voor. Zodra je je motorfiets bij
een motorzaak aflevert, geef je
ze bijna oneindig toegang tot de
inhoud van je portemonnee. Waren
al die onderdelen en al die vloeistoffen wel echt nodig? En
kost het echt vier uur
om een onderdeel
van een tientje te
vervangen? Als
je met dat

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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Nog altijd in Amsterdam.

TomTom

ser meteen in het systeem staat,” licht
Addy toe. Ook organisaties die van de
navigatiesoftware gebruikmaken geven

TOMTOM

Over probe data en regendruppels

Hugo Pinksterboer

Addy van Schie: “We kijken altijd naar nieuwe mogelijkheden.”

Probe data

afdoende werken, beschikt het bedrijf

Een andere belangrijke bron voor

over een aantal met camera’s uitgeruste

kaartupdates zijn de zogenaamde probe

auto’s, die jaarlijks 3 miljoen kilometers

data. Er rijden zo’n 600 miljoen voer-

afleggen.

Behalve de bekende kastjes zijn dat alle

Filemeldingen

auto’s van fabrikanten die de software

Voor filemeldingen gebruikt TomTom

in hun in-dashsystemen gebruiken

de eerder genoemde probe data. “Als je

(Fiat en Renault, bijvoorbeeld), maar

ergens 100 mag rijden en we zien dat

ook alle Uber-taxi’s. “Van al die voer-

de snelheid van een aantal voertuigen

van een bedrijf dat de technologie ont-

tuigen krijgen we data binnen. Volledig

opeens afneemt, weten we dat daar een

wikkelde om files te melden. Later volg-

anoniem, natuurlijk. We zien hoe snel

file staat. We kunnen die zo zelfs tot op

de ook de overname van kaartenmaker

ze rijden en in welke richting ze rijden.

tien meter nauwkeurig detecteren. Dat

Tele Atlas. Addy van Schie: “Die kaarten

Wordt er op een bepaald punt op een

helpt ook voorkomen dat je op de laatste

zijn nu een van de kernactiviteiten van

rechte weg opeens massaal afgeremd en

auto tot stilstand komt.”

het bedrijf.” Een direct voordeel was

direct daarna een bochtje gereden, dan

dat die eigen kaarten snelle updates

weten we dat daar waarschijnlijk een

Spannende routes

mogelijk maken. Die updates vormen

rotonde is aangelegd. Een naar links of

De eerste versie van de voor motorrij-

een belangrijk deel van de dagelijkse

rechts verplaatste weg detecteren we op

Hugo Pinksterboer

tuigen met TomTom-technologie rond.

Paul Oor

Het rijtje historische vondsten van Nederlandse bodem is lang.
Van de windmolen tot de gloeilamp, van de condensator tot
bluetooth. TomTom hoort zeker in dat rijtje thuis. Voor ons eerste
virtuele bedrijfsbezoek spraken we met Addy van Schie, senior
product manager.

wijzigingen door.

Aanraakgevoeligheid.

tes te plannen, of de aanraakgevoeligheid van het scherm op de dikte van je
handschoenen aan te passen.”

ders ontwikkelde TomTom Rider ver-

Druppels

at nu TomTom heet, begon der-

stap voor stap vertelde waar je links- of

activiteiten. Van de 4.500 mensen die

dezelfde manier. Natuurlijk verifiëren

scheen in 2005. “Het grote succes onder

Het aanpassen van die aanraakgevoe-

tig jaar terug als Palmtop. Het

rechtsaf moest slaan. Nu kon je jezelf

wereldwijd voor TomTom werken zijn

we dat wel voordat we de wijzigingen in

motorrijders kwam eerlijk gezegd pas

ligheid kan ook een oplossing zijn als je

door twee net afgestudeerde vrienden

ook op de kaart volgen. Dat was een

er zeker duizend die maandelijks zo’n

het kaartmateriaal doorvoeren.”

later, nadat daar een aparte product-

TomTom Rider bij regen opeens in- of

opgezette bedrijfje ontwikkelde appli-

enorme stap vooruit.”

2 miljard (!) datapunten in het kaart-

manager op gezet was. Die is uitgebreid

uitzoomt, of als hij zelf het menu lijkt te

W

caties voor PDA’s, de voorlopers van de

materiaal wijzigen. De informatie voor

Eigen auto’s

met motorrijders over hun wensen en

activeren. “Dat kan veroorzaakt worden

smartphone. “Dat varieerde van spel-

Time Magazine

die wijzigingen komt op verschillende

Verder gebruikt TomTom satellietbeel-

eisen gaan praten. Op basis van die ge-

door een regendruppel die je scherm

letjes tot boekhoudsoftware, en zelfs

Die enorme stap vooruit is bijna een

manieren binnen.

den en data van Rijkswaterstaat en

sprekken maakten we het bijvoorbeeld

precies op een ‘knop’ raakt. Een andere

een digitale versie van de Bijbel,” lacht

understatement. Nog steeds zijn er hele

vergelijkbare instanties in andere lan-

mogelijk om GPX-routes te downloaden,

oplossing hebben we daar nog niet

Addy. Vijf jaar later kwam de eerste

volksstammen die het over een TomTom

Eigen wijzigingen

den. Addy: “Voor de wijziging van 130

zonder computer erbij spannende rou-

voor.”

navigatiesoftware.

hebben als ze een willekeurig GPS-ap-

Om te beginnen kun je zelf wijzigin-

naar 100 km/u kregen we de gegevens

paraat bedoelen. Niet zo gek, gezien

gen doorgeven, direct via het apparaat.

van Rijkswaterstaat door. Dat ging om 4

Stap vooruit

het simpele feit dat er vanaf 2004 meer

“Klopt bijvoorbeeld de aangegeven

duizend kilometer snelweg. We hoor-

Tom, Tom

In 2001 werd het GPS-netwerk vrijgege-

dan 100 miljoen van die kastjes over de

maximumsnelheid niet, dan hoef je er

den dat pas vier maanden van tevoren,

Toen Palmtop met dat eerste mobiele navigatiesysteem de markt van consumer

ven door het Amerikaanse ministerie

toonbank gingen. Niet zo gek ook dat

alleen maar op te tikken om dat door te

maar we wilden het wel uiterlijk op de

electronics products betrad, moest er een nieuwe bedrijfsnaam komen. Hoe ze op

van Defensie Eindelijk mocht iedereen

datzelfde kastje in Time Magazine een

kunnen geven. Op dezelfde manier kun

dag van de wijziging verwerkt hebben.

TomTom kwamen? Er gaat een verhaal dat verwijst naar de trommel als aller-

er gebruik van maken. “Wij waren de

hoge positie kreeg op de lijst van meest

je ook (mobiele) flitsers melden.” Zulke

Als je dan weet dat we onze kaartup-

oudste communicatiemiddel, er is er eentje dat alleen maar vertelt dat TomTom

eersten die op de markt kwamen met

invloedrijke gadgets ooit.

meldingen worden pas geïmplemen-

dates beperken tot eens per kwartaal,

een zelfbedachte, vrolijke naam is die goed in het geheugen ligt, en er is de versie

teerd als een bepaald aantal mensen ze

snap je ook dat we onze planning toen

waarin een adviesbureau ‘Tom’ voorstelde. Daar moesten de heren even over na-

een eigen navigatiekastje met GPS-technologie aan boord, de TomTom Navi-

Snelle updates

binnen een bepaald tijdsbestek door-

wel heel goed op orde moesten heb-

denken. “Tom, Tom” zou er eentje zachtjes gemompeld hebben. “Dat is het!” riep

gator. Navigatiesoftware bestond al

Het Amsterdamse bedrijf zette nog

geeft. “Je hoeft je dus geen zorgen te

ben...” Voor situaties en landen waarin

de ander. Welk verhaal het juiste is? Dat laten we waar het hoort: in het midden.

eerder, maar dat was een systeem dat je

meer grote stappen, zoals de overname

maken dat een per ongeluk gemelde flit-

bovenstaande vier manieren niet of niet
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Mobiele flitsers
Wat lang niet iedereen weet, is dat je
met je TomTom ook mobiele flitsers
kunt melden. Kwestie van op het eerder
genoemde balkje met de snelheidsaan-

ROYALENFIELD-BENELUX.COM

duidingen en het flitsicoontje tikken.
Rijd je later langs zo’n punt, dan kan
het gebeuren dat je een pop-upscherm
krijgt met de vraag of die flitser er nog
staat. “Dat kun je met een stemcommando uitschakelen, maar als je die
Bluetoothverbinding niet gebruikt moet
je wel met je hand van het stuur. Dat is
niet fijn, inderdaad, en daar gaan we dus
TomTom

zeker naar kijken. Nu kunnen we alleen
zeggen dat je die mobiele flitsmeldinnatuurlijk ook niet...”

3 miljoen kilometer per jaar.

Nieuwe mogelijkheden

Superleuk

Blijft TomTom de losse navigatiesys-

Over nieuwe ontwikkelingen gesproken:

temen ontwikkelen nu er steeds meer

een samenwerking met What3Words (zie

auto’s met in-dashnavigatie en motoren

MAGazine 167) is al aangekondigd. “Van-

met TFT-schermen komen? “Zeker. Onze

uit de automotive wereld was daar be-

omzet in die kastjes is enorm gedaald,

langstelling voor,” vertelt Addy. “Of we het

maar lijkt nu wel stabiel. Zeker voor de

ook in onze kastjes gaan gebruiken is nog

Rider. Een telefoon op een motor is zeker

niet zeker. Het is superleuke technologie,

niet ideaal, bijvoorbeeld met het oog op

maar we willen eerst meer zekerheid over

regen. De 550 voldoet op dit moment uit-

hoeveel mensen het kennen en het willen

stekend en motorrijders gebruiken zo’n

gaan gebruiken. Ze bieden het namelijk

systeem vaak jarenlang, maar we kijken

niet gratis aan... Als we het gaan doen,

nog altijd naar nieuwe mogelijkheden.”

zijn jullie de eersten die het horen!” ■

TomTom

gen kan uitschakelen, maar dat wil je

Ook voor in-dashsystemen...

De ruiten specialist van de Benelux!

MAG GIVE-AWAY

Vulcanet voor Sjaak Vonk en Ron Westenborg

63TREAM
7INDSCREENS

Á

We mochten van importeur Vulcavite twee
bussen Vulcanet weggeven. Sjaak Vonk (l) en Ron
Westerborg (r) waren de gelukkige winnaars.
Sjaaks R1200R en zijn Buell staan in een garage
zonder stromend water. “Ik ben niet zo’n poetser, maar ik laat wel de uitlaat, de tank en m’n
kuipruitje graag glimmen. Dan maak ik meteen de
voorvorkpoten even schoon. Ik ben bijna door m’n
eerste bus Vulcanet heen, dus ik ben blij met deze
nieuwe. Ook voor mijn autoruiten, overigens.”
Oud-motorinstructeur en voormalig CBR-examinator Ron Westerborg reed op allerlei merken
voordat hij in ‘98 met een technisch onderlegde
maat een oude H-D Shovelhead opknapte. Sindsdien is het Harley-Davidson wat de klok slaat.
Eerst ook woon-werk, nu alleen nog voor het plezier. “Ik ga graag met een schone motor op pad.
Dit soort doekjes heb ik nog nooit gebruikt, maar
ik wilde ze wel eens proberen. Dat kan nu dus!”
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Al ruim 30 jaar een unieke service van MDI.
Proefrijden met een verhoogde ruit.

Tel. 0486-415330
www.mdi-online.nl
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JENNIFER!!

N

ovember vorig jaar reed ik vanuit
mijn werk naar huis toen mijn

uitwijkskills fiks op de proef werden
gesteld. Het was een typisch Hollandse
herfstavond: donker, zware windstoten,
en de regen kwam met bakken naar beneden. De files waren al voorbij maar het
slechte weer zorgde evengoed voor de

nodige drukte op de weg. Gelukkig kon ik
op de linkerrijstrook het overige verkeer
redelijk inhalen, met mijn gedachten al
bij het eten dat thuis voor me gemaakt
werd. Ineens zag ik de remlichten voor

Brabant 2019: blik op de boom. Raak!

me aangaan – en ze gingen niet meer uit.
uitgevallen motor terug naar zijn eerste

Paniek

versnelling, kneep ik mijn koppeling in,

Waarom de bestelbus die voor me reed

drukte ik op de startknop en gaf ik gas.

opeens remde? Ik had geen idee. En ik

Boomstammetje in Drenthe, 2018: ‘s ochtends ging het nog wél.

had al helemaal geen idee waarom hij op

Chin up

de linkerrijstrook van een drukke maar

De adrenaline schoot door mijn lijf, en

fileloze A9 volledig tot stilstand kwam.

tegelijkertijd realiseerde ik me volledig

Ik had hier nooit op kunnen anticipe-

hoe ik een potentieel ernstig ongeluk

ren, omdat er niets te anticiperen was.

had weten te voorkomen: door ‘chin

Daar kwam nog bij dat ik moe was en

up’. Tijdens mijn eerste motorvakantie,

misschien wel meer aan dat eten dan

drie jaar terug, volgden Richard en ik

aan de weg dacht. Door de regen werd

een offroadcursus in Schotland. Het was

mijn remweg verlengd en door die totaal

ontzettend vermakelijk en leerzaam. Van

onverwachte remactie reageerde ik nog

de tips om met je motor over rotsen te

trager ook. Paniek.

rijden en door modderpoelen te glijden
heb ik niet per se veel onthouden. Daar-

Chin up!

voor was ik als beginnend bestuurder

Ik pompte hard op mijn ABS-loze

nog te veel met de basistechniek bezig.

remmen. Het was chaos, mijn motor

Nee, wat mij vooral bij bleef was de uit-

zwabberde alle kanten op en ik gleed

spraak ‘chin up’. De trainer herhaalde dit

half-diagonaal richting de achterkant

namelijk de hele dag door.

van die zonder duidelijke reden gestopte bestelbus. Het was me duidelijk dat

Mantra

ik het niet ging redden om de vaart er

Wat hij ermee bedoelde? Dat je letter-

genoeg uit te halen. Ik bleef maar staren

lijk je kin nooit moet laten zakken. Doe

een stuk makkelijker gaat als ik mezelf

wat er gebeurt als je blijft kijken naar

naar dat wat ik juist niet wilde raken

je dat wel, dan kijk je niet ver genoeg

weer eventjes wakker schud en mijn

waar je niet heen wilt. Dat boomstamme-

toen ik een bekende stem in mijn hoofd

vooruit en richt je je blik niet op het punt

mantra herhaal. Want goed kijken is

tje waar ik na een lange dag offroadrijden

hoorde. “Chin up!” zei die.

waar je naartoe wilt. Je lichaam volgt je

de helft van het werk. Je kunt dan niet

op bleef hangen, terwijl ik er diezelfde

ogen en je motor komt daar dan bijna

alleen sneller de omgeving verkennen

ochtend nog moeiteloos overheen reed.

Ruimte

automatisch achteraan. De uitspraak

en dus sneller naar potentieel gevaarlij-

Die boom waar ik naar bleef kijken en dus

Met een snelle beweging van mijn hoofd

is me misschien ook extra bij gebleven

ke situaties handelen, maar je kunt ook

mijn motor tegenaan parkeerde, die steile

richtte ik me op mijn enige uitwijkmo-

omdat ‘chin up’ ook figuurlijk gebruikt

simpelweg beter rijden. Als je je motor

klim waar ik strandde omdat ik met mijn

Ze sleutelt bijna net zo graag als dat ze rijdt.

gelijkheid. In een milliseconde was mijn

wordt, in de zin van ‘houd vol, het komt

onder controle hebt en goed kijkt, gaat

ogen de verkeerde lijn volgde. Eigenlijk

En zowel dat sleutelen als dat rijden kreeg ze in

focus niet meer op de bus gericht, maar

goed!’ Als je die aansporing combineert

het rijden bijna vanzelf. Je lichaam en

iedere keer dat ik niet keek naar waar ik

op de ruimte tussen dat obstakel en de

met letterlijk doelgericht kijken wordt

motor volgen automatisch je ogen en die

heen wilde, maar naar het obstakel dat

nog geen handvol jaren benijdenswaardig goed

vangrail. Voor ik het wist was het me ge-

de kans dat het ook echt goed komt aan-

ogen creëren voor jou het nodige over-

me in de weg zat. De foto’s spreken boek-

onder de knie. Het allermooiste is dat ze het

lukt mijn motor door dat gat te manoeu-

zienlijk groter. Voor mij is het daarom

zicht. Als je zo rijdt, hoef je niet na te

delen. Kijk dan ook even naar die plaat

vreren en een flinke klap te ontwijken.

een soort mantra geworden.

denken over je bochten. Je snijdt ze bijna

waarop ik juist wél keek naar de helling

automatisch goed aan. Let maar eens op.

waar mijn motor tegenaan ligt: mijn

CHIN UP

Tadzjikistan 2018: liever de helling dan de rivier.

ik had. Ik heb ook genoeg bewijzen van

minstens net zo leuk vindt om al die kennis en

Achter me hoorde ik veel getoeter,

ervaring te delen, en dat ze nog kan schrijven

gericht op de bestelbus die me bijna mijn

Het halve werk

leven had gekost. De bestelbus die nog

Als ik moe of afgeleid ben, betrap ik

Kijken, kijken, kijken

hebben, wist ik. Dus blik op de helling,

steeds stil stond, zonder alarmlichten

mezelf er vaak op dat mijn autopilot

Zo volgde ik ook mijn ogen op die regen-

en daar rustig geland. Veilig rijden is niet

en nog steeds zonder zichtbare reden:

aanslaat en mijn kin stiekem weer een

achtige novemberdag. Eerst richting die

alleen een kwestie van uitkijken, maar

de weg vóór de bus was leeg. Terwijl ik

beetje zakt. Dan denk ik dat ik goed aan

bestelbus, en meteen daarna gelukkig

vooral van goed kijken. Chin up, dus. Dan

nog doorrolde trapte ik mijn inmiddels

het kijken ben, maar merk ik dat alles

richting de enige uitwijkmogelijkheid die

komt het eigenlijk altijd goed! ■

ook. Jennifer!!
TET, Wales, 2018: steile klim, foute lijn
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wiel gleed weg. Die rivier moest ik niet
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A

ls je een dame met de stempels
B, C, D en E op haar rijbewijs met

motoren laat kennismaken, is het vervolg voorspelbaar. “Met een vriend in
de kop van Noord-Holland reed ik een
keer mee in z’n zijspan, ik stapte een
keer achterop en wist het toen zeker: ik
wilde zelf sturen. Dat motorrijden was
geweldig, net als de mensen, de sfeer,
alles.” Dus haalde Katinka haar A en
kocht ze de BMW R65 waar ze inmiddels
dertig jaar op rijdt. “Niet meer zo veel als
toen, hoor. Ik reed altijd. Ze hebben me
‘s met z’n allen van die motor moeten
aftrekken,” schatert ze.

Schouderklopje
Toen ze haar A haalde, had ze haar B en

MAG-archief

Hanneke Zweers

na een rit in drie graden onder nul wel

Rens en Katinka bij de tiende Dierenvoertoer (2004).

haar grote rijbewijzen al jaren op zak.
“Ik heb nog ‘s een test gedaan voor een

ik niet te springen. Mijn geheim? Ik denk

baan als buschauffeur. ‘Ze motten vrou-

in het verkeer altijd dat iedereen om me

wen aannemen van de regering,’ had

heen zwakzinnig is. Dan hou je het heel

de man die haar de test afnam gemop-

lang vol, zonder brokken. Gaat die auto

perd. “Maar toen hij me aan het eind

stoppen voor dat verkeerslicht? Dat lijkt

opdroeg om mijn bus achteruit tussen

vanzelfsprekend. Maar ik wacht altijd af

twee andere bussen in te parkeren en

of hij het ook echt doet.”

MAG wordt geïnterviewd, Katinka schiet.

ik hem zo in dat gat prikte, kreeg ik wel
een schouderklopje van ‘m. Ik was een

Bikerscene

geboren chauffeurtje, zei hij.”

In 1993 werden Rens en Katinka op de

redacteur, beursmedewerker,
dierenvoertoerder, fotograaf...

Ze haalde in ‘90 haar motorrijbewijs en werd kort daarna MAG-lid,
ze organiseerde met echtgenoot Rens vijftien edities van de Dierenvoertoer, ze schreef en fotografeerde jarenlang voor MAGazine
en maakte net zo lang deel uit van de redactie. Tot nu. Podium
voor erelid Katinka Brandenburg!
Hugo Pinksterboer
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Het was via een motorrijdende vriend

echt heette. Iedereen noemde hem Opa.

dat Katinka haar echtgenoot Rens

Hij was heel fanatiek, als het om leden-

ontmoette, voor MAG’ers van het oudere

werving ging. Er waren zelfs T-shirts met

stempel ook geen onbekende. “We

de tekst ‘Rot op, opa. Ik ben al lid!’

hebben de eerste zes jaar niet eens een

De MAG was toen nog echt heel klein.

auto gehad. Alles deden we op de motor.

En dat de club uit de Amsterdamse biker-

Woon-werkverkeer, boodschappen,

scene kwam, daar hoefde je niet naar te

vakanties, zakken kattengrit...” De teller

raden. Ze waren in elk geval behoorlijk

van haar bijna veertig jaar oude BMW

radicaal.”

MAG-archief

door Opa. “Ik weet niet meer hoe hij in ‘t

staat inmiddels op 140.000 kilometer.

Hugo Pinksterboer

KATINKA
BRANDENBURG

Hugo Pinksterboer

Veemarkt in Doetinchem lid gemaakt

Karakter

Katinka (links) bij de Bevrijdingsrun in 1996.

“Maar hij is al jaren stuk. Die teller dus.

Dierenvoertoer

Verder is het altijd starten en lopen.

Rens en Katinka waren onder meer

lig, vrij en betaalbaar motorrijden – had

deed onder meer een serie interviews

De koppeling is een keer vervangen, de

actief als ledenwervers op beurzen,

die rit niets te maken. “Het ging vooral

met redacteuren van de motorpers,

kleppen zijn gereviseerd, maar dat was

ze organiseerden regiomeetings in de

om de aandacht, en die kregen we volop,

sprak met hulpverleners op de mo-

het eigenlijk wel. En dat hij de eerste

regio Gelderland en werden later vooral

Veilig was het wel, overigens. Er is in al

tor, voerde gesprekken met een groot

tien seconden altijd op één pit loopt?

bekend als de drijvende krachten achter

die jaren maar één deelnemer onderuit

aantal MAG-vrijwilligers en schreef

Dat noem ik een karaktertrekje.”

de Dierenvoertoer, een van oorsprong

gegaan.” De laatste dierenvoertoer vond

een reeks verhalen onder de titel ‘Wat

Engels initiatief. “Dat hebben we vijftien

een jaar of vijftien terug plaats. “Aan de

motorrijders bindt’. “Het is tijd gewor-

Zonder brokken

jaar gedaan. Dan vertrokken we vanuit

politiebegeleiding kwam een eind, zodat

den om daar afscheid van te nemen.

Haar motorervaring maakte haar een

één punt met een hele stoet motoren en

we in kleine groepjes moesten gaan

Rens is inmiddels gepensioneerd, ik wil

betere automobilist, stelt Katinka. Een

zakken vol dierenvoer naar een asiel in

rijden. Dat werkt niet, met zo’n evene-

minder gaan werken. Dan ga je je kast

heel bedreven motorrijder vindt ze

de regio. De grootste rit? Toen reden er

ment. Ook verzekeringstechnisch werd

een beetje opruimen, zeg maar. Dat

zichzelf nog altijd niet. “Op twee wielen

561 motoren mee. Dat asiel had voor een

het allemaal lastig.”

betekent niet dat we niet meer gebeld

voel ik me minder zeker dan op vier. Ik

jaar genoeg voorraad!”

kunnen worden. Onze ervaring blijft

Redactie

beschikbaar. Zo voorkom je ook dat je

rijvaardigheidstraining gedaan, en dat

Aandacht

Ondertussen schreef en fotografeerde

het wiel twintig keer uitvindt. Maar

ging prima, maar om een herhaling zit

Met de doelstellingen van de MAG – vei-

Katinka al lang voor het tijdschrift. Ze

verder is het tijd voor jong bloed. Neemt

heb daarom wel eens een voortgezette
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is heel belangrijk dat de MAG motor-

24

rijders niet meer in de slachtofferrol
plaatst. Die rebellenclub was leuk,
maar als je alles vanuit de verdediging doet ga je er niet komen. De
organisatie is een stuk professioneler
geworden, de laatste paar jaar. Als je
weet waar je voor staat en dat goed
kunt formuleren, hoef je niet meer
hard te schreeuwen om gehoord te
worden.”

Succes
Wat Katinka graag zou zien is dat

15 jaar dierenvoertoer.

MAANDEN
GRATIS
BANDENPECH
GARANTIE!

R65. “Het is net een tuimelbeker, met

ders. “We worden nog te vaak niet

dat lage zwaartepunt. Op iets anders

gezien. Automobilisten moeten

wil ik niet rijden. Ik heb ooit voor een

meer met motorrijders mee leren

weekend een R850R te leen gehad, en

denken.” In het verlengde daarvan

ik stapte er helemaal verkrampt af.

ga naar www.termaatmotoren.nl en klik op
Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen

Welkom!”

voldoende rekening houden met mo-

achterkant zit er al vanaf 1991. “Het

torrijders. “Dat kan naar mijn idee nog

waren er eerst vijftien, maar die an-

Blij

een heel groot punt worden, en het lijkt

deren zijn er allemaal afgerot... Deze

“Ik ben heel blij met het nieuwe

me niet eenvoudig om dat voortdurend

blijft. Het is mijn laatste achteruit-

bestuur. Een groot bestuur, met jonge

goed op te pikken. Ik wens het bestuur

kijkbeertje!”

mensen erin, en ze doen het goed. Het

dus alle succes!” ■

topmerken

motorkleding | helmen | laarzen | handschoenen

HEEl vEEl KORTING !!
op uitlopende collecties

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

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

HELP?

JA, ik sluit me aan bij de MAG!

Postcode

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.

Woonplaats

IBAN

MAG-lidmaatschap: € 33,- per kalenderjaar
M/V

Straat
Huisnummer

Telefoon
Handtekening

E-mail
Geboortedatum

30

MAG-gezinslidmaatschap: € 16,50 per kalenderjaar
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Meer dan 500 Arai’s
in de aanbieding!

aandacht te besteden aan motorrij-

Ik hou van ‘m.” Het beertje aan de

Lidnummer

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

Katinka rijdt al dertig jaar op haar

Doe mij m’n zwangere geitje maar.

Gezinslid van MAG-lid

750
750
1000
1250
2500

Zwanger geitje

stelt ze dat de MAG alert moet blijven

■

AlTIJd SUpERAANbIEdINGEN

rijlessen voor automobilisten meer

op rijhulpsystemen, die lang niet altijd

Naam

Yamaha exclusief dealer

de MAG zich ervoor inzet om in de

Jennifer mijn plaats in de redactie over?

■

TERMAAT MOTOREN

Mail dit formulier naar leden@motorrijdersactiegroep.nl
of stuur het 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!

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

Het zal je gebeuren: net nieuwe banden onder je
motor en je rĳdt lek. Of je beschadigt ze ongelukkig
genoeg onherstelbaar. Dan ben je blĳ dat je voor
Bridgestone hebt gekozen. Want alleen bĳ Bridgestone krĳg je maar liefst 24 maanden lang gratis
bandenpech garantie op nieuwe Bridgestone banden. Ook voor de banden van een nieuw te kopen
motor, zelfs al zĳn die van een ander merk!
Kĳk voor meer informatie en de voorwaarden op

bridgestone-simplyride.eu.

MAILADRES
Een mailtje met je lidmaatschapsnummer, naam en adres naar
info@motorrijdersactiegroep.nl is voldoende.
Kleine moeite. Groots effect.

DANKJEWEL
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Raymond Bohnen

GWSMELDINGEN

Meer gat dan weg in Drunen.

Robin Vieleers
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Gevaarlijk maar nuttig: Maarsbergen.

die daar niet thuishoort. Zoals Alfo van
Schijndel in MAGazine 167 al aangaf,
hoeft dat niet in bochten met een boogstraal van 250-400 meter, als er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn. Dit
is zo'n relatief flauwe bocht, zeker bij
de geldende maximumsnelheid van 80
MAG

Olie op de weg: motorrijders vanuit Assendelft worden gewaarschuwd.

km/u. We ondernemen dus geen actie.

getankt moest worden. De motorrijder

Het is eind april. Voor een essentiële

ook omdat het relatief rustig op de weg was. Zelf kwamen

die vanaf de andere kant kwam had

verplaatsing – maar wel langs fijne

geen schijn van kans. De MAG is tegen

bochten - rijden we vanuit Assendelft

we onderweg een acute gevaarlijke wegsituatie tegen en

onnodige verhoogde rijbaanscheidin-

naar Beverwijk. Op de rotonde bij de

gen, maar niet als ze dit soort ongeval-

Buitenhuizerpont (what3words.com:

len kunnen voorkomen.

bochten.werver.kusje) stuiten we op een

waren we getuige van de adequate manier waarop die aangepakt werd.

H

Merith Muller

OLIE OP DE WEG

Het was relatief rustig met GWS-meldingen, vermoedelijk

weginspecteur, die ons gebaart dat we

Varkensruggen

kalm aan moeten doen. "Olie op de

Langs de IJsselallee in Zwolle werden

weg," roept hij ons in het voorbijgaan

et is alweer een aantal nummers

baanscheiding. Zoals de melder terecht

zeven uit de kluiten gewassen varkens-

toe. Weginspecteur op de motor Adri

terug dat we schreven over de Ka-

Specialiteit van het huis: Zwolse varkensruggen.

suggereerde, liggen die blokken daar

ruggen neergelegd. Ze moeten voor-

Strobbe, geïnterviewd in MAGazine 164,

Weginspecteur

naalweg bij Drunen, die zo smal is dat

om te voorkomen dat mensen over de

komen dat automobilisten een stukje

is ook ter plaatse. We zijn van harte

De politie neemt de situatie op, kijkt

je door tegenliggers regelmatig de berm

dubbele doorgetrokken streep links

berm meepikken als ze bij de verkeers-

welkom om even mee te kijken.

of er niet alsnog een ambulance moet

in gedwongen wordt. De weg zelf is er

afslaan om te gaan tanken. Gevaarlijk,

lichten verderop rechtsaf willen. Effec-

ondertussen niet veel beter aan toe. De

die blokken? Zeker, als je zou moeten

tief, zonder twijfel. Levensgevaarlijk,

Motor onderuit

ren. In dit geval was dat duidelijk. Het

gaten vallen in het asfalt. De wegbe-

uitwijken. Maar je moet je ook afvragen

ook zonder twijfel. We hebben Zwolle

Op het oliespoor, achtergelaten door

oliespoor was nog glad en het wegdek

heerder had ons indertijd toegezegd dat

hoe groot de kans is dat zo'n manoeu-

laten weten dat eventuele letsel-, zaak

een vrachtwagen die vanuit Zaandam

moest dus gereinigd worden. "De politie

ze er werk van zouden maken. Niet dus,

vre op zo'n rechte weg nodig is, als je je

en gevolgschade na een ongeval volle-

richting Beverwijk reed, is vlak daarvoor

belt dan de meldkamer van Rijkswater-

liet Raymond Bohnen weten. De foto's

aan de regels houdt, voldoende afstand

dig op de wegbeheerder te verhalen is

een motorrijder onderuit gegaan. De

staat. De verkeersleiders die daar zitten,

die hij meestuurde spreken boekdelen.

houdt en defensief rijdt. En hoe groot

omdat de plaatsing van deze blokken

witte krassen in het asfalt geven precies

mensen die vaak eerder als wegin-

We gaan er opnieuw achteraan. Ons

het risico van die verhoogde rijbaan-

niet overeenstemt de CROW-richtlijnen,

aan waar de motor het wegdek raakte.

specteur werkten, kijken onder welke

verzoek? Als je een gevaarlijke wegsitu-

scheiding dan is als je het afzet tegen

en de gemeente gemaand om dit anders

De motorrijder doet wat hij doen moet:

wegbeheerder de weg valt. Dit is een

atie bij ons meldt, laat het ons dan ook

het risico van een plotseling naar links

op te lossen.

hij belt de politie. Wat gebeurt er vanaf

provinciale weg, dus kijken ze op hun

zeker weten als er niets verandert!

afslaande auto.

dat moment? "De politie stuurt een

schermen welke weginspecteur van de

komen en stelt vast wat er moet gebeu-

Adri Strobbe arriveert bij de rotonde.

Een maand na deze melding sloeg het

Onderplank?

auto naar de doorgegeven locatie," ver-

provincie Noord-Holland er het dichtst

Verhoogde rijbaanscheidingen

noodlot toe: in een vergelijkbare situa-

In de N217 zit bij Oud Beijerland een

telt Adri Strobbe later aan de telefoon.

in de buurt is. Dat was ik, dit keer."

Ter hoogte van een Shell-station aan de

tie, bij een BP-station aan de oude Rijks-

bocht waar wel een vangrail geplaatst

"Die is meestal binnen een kwartier ter

Woudenbergseweg (N226) bij Maars-

weg in Putten, besloot een automobilist

is maar een motorvriendelijke onder-

plaatse, bij een ongeval zonder zwaar-

Reiniging noodzakelijk

Even later is hij op de rotonde. "Ik neem

bergen ligt een fikse verhoogde rij-

alle regels te negeren omdat er opeens

plank ontbreekt. We kregen de vraag of

gewonde weggebruikers."

Strobbe ontvangt de melding om 11:11

de zaak dan over van de politie, want

32
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gevallen motorrijder de politie belde.

MAG

uur, ongeveer een half uur nadat de
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die blijft natuurlijk even ter plaatse om

motorrijders vanuit Assendelft waar-

Afwasborstels

te voorkomen dat er nog meer motor-

schuwt, zoals hij dat ook met ons deed

Voor een toelichting op het reinigings-

rijders onderuitgaan." Om te beginnen

(zie openingsfoto).

proces rijden we de volgende dag nog

kijkt de inspecteur hoe glad het spoor

even bij de Zaanse vestiging van de firma

nog is. "Dieselolie is heel glad, maar het

Twee rondjes

Wilchem langs. "Vlak voor de voorwielen

vervliegt ook heel snel. Dan hoeft de

Inmiddels heeft Strobbe al de cala-

van de reinigingswagen wordt onder

weg dus niet gereinigd te worden." Hier

miteitenaannemer voor dit deel van

hoge druk Ecoclean op het asfalt gespo-

ligt andere olie.

Noord-Holland gebeld. Pakweg an-

ten. Dat is een door onszelf ontwikkeld

derhalf uur na het ongeval arriveert

reinigingsmiddel," vertelt operationeel

Botsbuffer

de wagen van milieu- en incidentma-

medewerker Edwin Feunekes. "De bor-

"Op dat moment vraag ik om assisten-

nagent Wilchem. De mannen nemen

stels midden onder de wagen werken bij

tie van een weginspecteur-auto. Die is

de situatie op. Reiniging is nog steeds

een oliespoor als afwasborstels. Ze laten

bij incidenten nodig als botsbuffer, en

noodzakelijk. Terwijl Strobbe en zijn

die Ecoclean goed inwerken." Vlak achter

met het digitale route-informatiepa-

collega het verkeer regelen, rijdt de

de achterwielen van de multifunctione-

neel (DRIP; red.) kunnen we aankomend

reinigingswagen over het oliespoor.

le reinigingswagen zit een zuigmond,

verkeer laten weten wat er aan de hand

Eén rondje lijkt voldoende, maar voor

over de hele breedte van de wagen. Daar

is." De auto wordt zo neergezet dat het

de zekerheid volgt er nog een tweede.

wordt met hoge druk water onder gespo-

verkeer vanuit Zaandam leest dat er

Binnen twee uur na het ongeval is de

ten. De zuigmond zuigt dat water samen

olie op de weg ligt, terwijl de chauffeur

weg weer schoon.

met de losgemaakte olie op. Schoon! ■

Merge with Nature.
Gespecialiseerd in TRIUMPH en BENELLI

www.brabantmotors.nl

Het informatiepaneel waarschuwt verkeer uit Zaandam.

MAG

MAG

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

Het reinigingsmiddel wordt vlak voor de voorwielen op de weg gespoten.

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

MAG

MAG

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.ECOMAXX.NL

De zuiginstallatie achter de achterwielen zuigt de weg schoon.
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De witte krassen van de vallende motor.
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met batten in de bocht

Gerwin Batten

In de twee vorige afleveringen besteedde ik aandacht aan het ruimtekussen, dat vooral aan je preventieve
veiligheid bijdraagt. Met alleen dat ruimtekussen red je het helaas niet altijd. Dan moet je op je remmen en
je remkunsten kunnen vertrouwen, of je moet kunnen uitwijken. Maar waarheen?

B

eginnen we even dichtbij huis,

De stoep of de berm zijn altijd beter dan

fietspad, als je moet uitwijken. Je hebt

in de bebouwde kom. Een auto

een club sandwich a la moto.

geen idee of de begroeiing gaten of bul-

verlaat achteruit een oprit, een kind

ten verbergt, je weet niet hoe hard of hoe

rent de straat op, z’n bal achterna. Kun

Veel 60 km-wegen zijn zo smal dat bijna

zacht de ondergrond is, en je hebt – gokje

je remmen of zit er iemand te dicht op

elke tegenligger uitwijken noodzakelijk

¬– geen enorme offroadervaring. Dus

je? Is uitwijken beter? Een snelle duw

maakt. Gelukkig liggen er daartoe vaak

biedt die berm je een escape? Ja, vaak

tegen je linkerstuurhelft is voldoende

bermblokken of grasbetonblokken naast

wel. Daarom is ook de bermvlucht een

om naar links te duiken (tegensturen; zie

de weg. Die geribbelde blokken voorko-

vast onderdeel van verschillende voort-

de aflevering in nr. 160), naar de andere

men dat vrachtwagens kantelen zodra

gezette rijopleidingen, net als hoe je een

kant van de weg – als daar niemand rijdt.

ze met hun wielen in de zachte berm

stoeprand pakt. Dat bomen de berm een

De stoep op kan ook. Laat die hoekige

terechtkomen, en ze houden de weg op-

stuk minder aantrekkelijk maken, zal

rand je niet tegenhouden als je daar het

tisch smal. Dat houdt de gereden snelhe-

duidelijk zijn. Doen of niet doen? Die

gevaar mee kunt ontwijken. Je motor kan

den binnen de perken. Op de motor kun

keuze kun je altijd makkelijker maken

meer dan je denkt, en die stoep vindt-ie

je er prima overheen. Probeer het eens

als je bewuster bent van je omgeving.

geen probleem. Jij wel? VRO!

een paar keer, dan weet je voor altijd hoe

Hou je blik op de weg, maar kijk zeker

het trilt en wat een herrie het maakt, en

ook om je heen.

Je staat op een kruispunt, vooraan bij

hoef je er nooit meer van te schrikken.

de stopstreep. Groen. Jij gaat rechtdoor.

Bermblokken liggen ook wel langs 70 -

Snelwegen zijn vaak de beste plek om

De auto tegenover je geeft ook gas. Hij

en 80 km-wegen, overigens.

ruimte te kunnen rijden, maar dat bete-

slaat linksaf. Wat dan? Alweer: denk aan

FOLLOW JeYOUR
ROAD!
rijdt al een Imperiale voor € 4.499,** l’instinct du pilote

De Imperiale 400 is een knipoog naar de historische Benelli modellen uit de jaren
‘50. Het is een authentieke en pure motorfiets, uitgerust met een luchtgekoelde
ééncilinder viertaktmotor met een enkele bovenliggende nokkenas en elektronische
brandstofinjectie. Rijklaarprijs: € 4.499,- *Ervaar de Imperiale met jouw A2-rijbewijs.

benelli-motoren.nl
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NU! leverbaar bij jouw Benelli dealer:
MotoPort Amsterdam - Brabant Motors Grave - Langenberg Motors Coevorden
- Leusinks Motoren - MotoPort Hippolytushoef - MVM Motoren De Meern

kent niet dat je nooit hoeft uit te wijken

die andere weghelft. Maar denk ook het

Langs diezelfde provinciale wegen vind

(lees ook Jeniffers verhaal op bladzijde

fietspad, bijvoorbeeld. Als je het tot een

je vaak vrijliggende fietspaden, die je

24!). Als je op de rechter rijstrook rijdt,

gewoonte maakt om actief om je heen te

een prima escape kunnen bieden als een

dan is de vluchtstrook natuurlijk je beste

kijken en je bewust te zijn van je omge-

tegenligger tot een onmogelijke inhaal-

kans. Moet je wel zeker weten of die

ving, kun je vaak sneller op onverwachte

actie besluit. Kijk ook ‘s wat actiever naar

vluchtstrook z’n naam nog eer aandoet.

situaties inspelen.

wat er naast zo’n fietspad ligt. Gaat de

Als hij dubbelt als spitsstrook of bus-

weg daar steil naar beneden, staan er

baan kun je er zomaar ander verkeer

Moet je achteraan aansluiten bij een rij

bomen, volgt er een sloot of een vaart? Je

tegenkomen. Aan de andere kant van

auto’s, hou dan het verkeer achter je in

bent niet gaan motorrijden om te leren

de snelweg, naast de vangrail, kan de

de gaten. Je zal de eerste niet zijn die

zwemmen, maar een nat pak is altijd

redresseerstrook je redding zijn. Weet

over het hoofd gezien wordt. Hou een

nog beter dan een frontale ontmoeting

wel dat er vaak rommel ligt. Belangrijk-

meter of wat afstand van je voorligger,

met een dikke ton blik op snelheid.

ste boodschap van bovenstaand verhaal?

zodat je naar rechts of naar links kan als
je achterligger niet lijkt te gaan remmen.

Train jezelf in het zien van vluchtmogeDe berm is minder aanlokkelijk dan een

lijkheden!
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FIFTY-FIFTY
Het is een zonnige voorjaarsdag in een

van de ander overtuigend te bewijzen.

Nederlandse provinciestadje. Erik zit op

De motorrijder was casco (allrisk) verze-

z’n zwarte V-Strom al een tijdje achter

kerd. Omdat de schuldverdeling op 50/50

een auto die met het hele gezin aan

uitkwam, heeft hij dus de helft van zijn

boord met een slakkengangetje door het

schade vergoed gekregen. Ook hebben we

centrum rijdt. Hij wil er graag langs, maar

50% van het ingehouden eigen risico van

de middenberm maakt dat onmogelijk.

de berijder teruggekregen van de andere

Irritant. Waar de middenberm ophoudt,

verzekeraar. Dat is natuurlijk mooi, maar

besluit hij de auto te passeren. Op dat

het feit dat we niet alles op die verzeke-

moment gaat de automobilist naar links,

raar hebben kunnen verhalen betekent

richting het verdrijvingsvlak waar Erik

natuurlijk wel een mogelijke premiever-

net langs had kunnen rijden. Of die

hoging voor de motorrijder.

automobilist te vroeg linksaf wilde slaan

De beste manier om onduidelijkheid

of een uitwijkmanoeuvre maakte, vertelt

in dit soort situaties te voorkomen, is

het verhaal helaas niet. Voor het vervolg

opnames maken. Niet alleen als het

maakt dat echter weinig uit.

ongeval heeft plaatsgevonden, maar ook

Erik schrikt. Hij remt en gaat onderuit.

van het ongeval zelf. Dat kan natuurlijk

Zijn motor glijdt ondanks de lage snel-

alleen met op je helm of op je motor

heid nog een stuk door en komt tegen de

gemonteerde actiecamera. Zulke beelden

zijkant van de auto tot stilstand. Beide

kunnen het sluitende bewijs leveren als

partijen hebben dus schade. Beide partij-

het gaat om de feitelijke toedracht van

en vinden eigenlijk ook dat zij gelijk heb-

een ongeval.

ben en dat de ander dus aansprakelijk

Heb je geen camera, maak dan altijd fo-

is. De partijen hebben ook elk hun heel

to’s ter plekke. Doe dat voordat de betrok-

eigen lezing van wat er precies gebeurde.

ken voertuigen verplaatst zijn, en maak

Bij navraag blijken er wel videobeelden

foto’s uit zoveel mogelijk hoeken, natuur-

van de straat te zijn, maar die geven

lijk altijd zonder daarbij jezelf of anderen

maar een heel beperkt deel van het on-

te hinderen of in gevaar te brengen.

geval weer: je ziet er alleen de motor die

Het ongeluk had natuurlijk ook voorko-

langs komt glijden.

men kunnen worden. Zeker in drukkere

Met de verzekeraar van de automobilist

straten met veel afleiding kunnen men-

voeren we namens Erik een discussie

sen onverwachte manoeuvres maken.

over de aansprakelijkheid. We komen

Afstand houden en niet passeren is vaak

uit op een gedeelde schuld. Er is immers

het beste wat je kunt doen – ook als het

onduidelijkheid over de toedracht, beide

je allemaal veel te lang duurt.

partijen droegen hun deel bij aan het ongeval, beelden van het ongeval ontbreken
en directe getuigen zijn er niet. Geen van
beide partijen is dus in staat de schuld
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We
Holland
De mooiste plekken zijn vaak dichtbij.
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