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DUCATI MET DODEHOEKDETECTIE
FILEFILTEREN IN FRANKRIJK
MAG GAAT ONVERHARD
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Redactioneel

32 Ducati met
		dodehoekdetectie

Da’s toch echt voor het eerst, in dit blad: een
nogal uitgebreid verhaal over een enkele
nieuwe motorfiets. Gaat de MAG motoren
testen? Nee, zoals je aan het begin van het
artikel meteen leest. De echte productverhalen laten we met liefde over aan de
andere motorbladen, en die zijn er genoeg.
Voor deze Ducati maakten we een uitzondering. Het is een van de eerste motorfiet-

28 Filefilteren
		in Frankfrijk

sen met een adaptieve cruisecontrol, en de
allereerste met dodehoekdetectie. Vooral
die laatste toevoeging draagt actief bij aan
veiliger motorrijden, al was het alleen
maar omdat je bij het plannen van een inhaalmanoeuvre niet meer voor
niks naast je hoeft te kijken. Minder beweging is meer focus, en ik kan je uit
eigen ervaring vertellen dat die ledjes heel rustgevend werken.
De foto’s bij dit artikel kwamen grotendeels uit eigen keuken, zoals gebrui-

25 Afsluiting Zuiderdijk?
		Actieplannen

kelijk. Een goed deel van die keuken wordt altijd gevuld door MAG-fotograaf
Paul Oor, in voorkomende gevallen bijgestaan door zijn eveneens motorrijdende zoon Yorick. Een fijn staaltje samenwerking van het koppel zag je op
de paginagrote foto op bladzijde 10 van het vorige nummer: vader Paul pakt
een drempel, Yorick legt hem vast. Een soortgelijke truc herhaalden ze op
bladzijde 20. Voor het nummer dat je nu in handen hebt, reed Paul naar de
Lekdijk. De foto’s kom je vanzelf tegen bij de GWS-meldingen. Net zo fijn:
Paul heeft behalve zijn camera’s en een rijk met GoPro-mounts behangen
V-Strom ook een bijzondere visie op motorrijden. Die licht hij in dit nummer
toe. Doe er je voordeel mee. Wij zijn al begonnen.
Nieuw terrein voor de MAG: we gaan onverhard. Er is van alles te doen rond
dreigende wegafsluitingen op asfalt – en daar zijn we hard mee bezig – maar
we willen graag meer grip krijgen op wat er buiten dat asfalt gebeurt. TET-linesman Rogier de Bruijn is daarbij een van onze vaste aanspreekpunten. Hij
doet zijn verhaal op bladzijde 12. Dat verharde wegafsluitingen onze onverdeelde aandacht hebben lees je in het artikel over de gang van zaken rond de
Zuiderdijk, maar weet dat we ook op andere plaatsen in het land actief zijn.
De klachten houden niet op. Wij ook niet, zoals Gerwin Batten je op bladzijde
9 vertelt. Lezen, want we gaan er echt werk van maken. Doe je mee?

De nieuwe Suzuki Hayabusa

Wil ik je tot slot nog meegeven dat je weer een 44 pagina’s dik MAGAzine in

Geavanceerder, verfijnder en sneller dan ooit. De ultieme sportmotor
keert terug naar Nederland. Voorzien van de allerlaatste technologie,
waaronder een aantal technieken uit de MotoGP. Nu zouden we een
Geavanceerder, verfijnder en sneller dan ooit. De ultieme sportmotor
enorme lijst aan systemen op kunnen noemen, maar die is véél te lang
keert terug naar Nederland. Voorzien van de allerlaatste technologie,
om hier te passen. Nou vooruit, omdat je dit toch leest: Cruise Control,
waaronder een aantal technieken uit de MotoGP. Nu zouden we een
Launch Control, Bi-Directional Quick Shift System, Anti-lift Co…
enorme lijst aan systemen op kunnen noemen, maar die is véél te lang
om
hier te
passen.
Nou vooruit,
je dit toch leest: Cruise Control,
Bekijk
alle
specificaties
op:omdat
www.suzuki.nl/motoren/hayabusa
Launch Control, Bi-Directional Quick Shift System, Anti-lift Co…

De nieuwe Suzuki Hayabusa

handen houdt, mede met dank aan de importeurs en andere organisaties
doel hebben: zo veel mogelijk mensen met zo veel mogelijk plezier laten
motorrijden. Om dat van onze kant effectief te kunnen doen, hebben we wel
weer nieuwe mensen nodig. Wie? Zie de vacatures op bladzijde 11. Iets voor
jou? Ken je iemand? Laat het weten!

MAGazine, het verenigingsblad van
motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt
vijf keer per jaar.
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die de MAG direct en indirect steunen. Ze beseffen dat we allemaal hetzelfde
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Spirit of Passion

Parkplatz
de luxe

IN HET NIEUWS

Ook in Oostenrijk wordt aan reizende motorrijders gedacht: in de buurt van de Krimmler
Wasserfälle vonden we een uitgebreide motorparkeerplaats met ruime plekken, handige
bankjes en als de klap op de vuurpijl 24 luxe
Gerwin Batten

IN HET NIEUWS

IN HET
NIEUWS

Biker Safes. Een twee-euro muntstuk is alles
wat je nodig hebt. Daar kunnen ze op heel veel
plaatsen een voorbeeld aan nemen!

Gratis koffie
Langs de autoroute kettingspray, een vizierreiniger of een bandenreperatieset scoren? Dat kan op steeds meer plaatsen. Deze Espaces Motards
zijn een prima initiatief van autoroutebeheerder APPR en motorkledingen accessoiregigant Dafy-Moto. Extra sympathiek: je betaalt voor de
spullen niets meer dan in de gewone Dafy-winkels. Op een aantal plekken
vind je bovendien helmlockers, een mogelijkheid om je kleding te drogen
en gratis koffie.

In elk nummer minstens één opvallende motorfiets, toch? Dit keer

niets aan de R18, een ideaal platform om flink mee aan de slag te

is dat de BMW R18 Spirit of Passion, een ontwerp van de Duitse

gaan. Ook frame en tank bleven ongewijzigd. De art-deco stroomlijn

custombouwer Dirk Oehlerking van Kingston Custom. Het is het

van de machine is natuurlijk de grootste eyecatcher. Zelf omschreef

tweede model in de Soul Fuel-serie, een samenwerking tussen BMW

de ontwerper deze klus als het meest indrukwekkende project uit zijn

en een aantal customspecialisten. Technisch veranderde Oehlerking

35-jarige carrière.

De grootste
De grootste gemotoriseerde tweewielerfabrikant van Europa? Nee, dat
is dus Piaggio, het bedrijf waar ook Vespa, Moto Guzzi en Aprilia deel van
uitmaken. Bij motorrijders doen vooral de Moto Guzzi V85 en de Aprilia
Tuono 660 het goed, maar de grootste aantallen komen voor rekening van

Accu leeg?
Volle erin!

Vespa en Piaggio. Dat tweede merk is hier vooral bekend van de driewielscooter, een ontwerp dat ook een heel onverwachte doelgroep bleek aan
te spreken en mede daardoor vlot werd opgepikt door een fikse handvol
collega-fabrikanten.

De ontwikkelingen in de autobranche laten
zien dat er ook voor elektrische motorfietsen een mooie toekomst is weggelegd.
Die toekomst zou nog mooier worden als

Jong geleerd

je je lege accu eenvoudig voor een volle

Elektrische fietsen met een motormerknaam zijn niet nieuw meer. Elek-

ting met ontwikkelingsplannen voor een

trische loopfietsjes nog wel. De primeur was aan KTM, met hun Factory

universele standaard voor uitwisselbare

Replica Stacyc 12eDrive en 16eDrive. Het eerste model is er voor de

accu’s. Andere fabrikanten zijn van harte

allerkleinsten, van drie tot vijf jaar; het tweede voor kinderen van vier tot

welkom om mee te denken.

kunt verwisselen. Honda, KTM, Piaggio en
Yamaha zetten een stap in de goede rich-

acht. Enige probleem voor die kids: hoe onthoud je de ellenlange naam van
je nieuwe droom?
4
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Luchthappers

Overal mobiel
Briljant idee: een magneetsysteem

Ventilatieopeningen in motorpakken zijn maar zelden effectief, wist ook

om je telefoon in beeld te houden.

motorkledingspecialist Stadler. Ze gingen er eens goed voor zitten. Het

Je stopt hem in het speciale

resultaat is het Stadler Air Scoop System (SASS). Zo simpel dat je het

Shapeheart-hoesje (two sizes fit

zelf had kunnen bedenken – maar niemand deed het, tot nog toe. Zowel

all) en je monteert de bijbehorende

de nieuwe Treasure Pro jas als de Quest Pro broek zijn uitgerust met

magneet op je stuur, kroonplaat of

de SASS luchthappers, die met waterdichte ritsen af te sluiten zijn. Alle

spiegelsteel. Klaar! Het systeem

andere voorzieningen zijn vanzelfsprekend aanwezig, van CE-level 2

onderdrukt trillingen, tests werden

protectoren tot slimmigheidjes als een verhoogde tailleband op de rug

volbracht op snelheden van dik

en spiraalritsen die ook bij zwaar offroadgebruik nog blijven werken.

boven de 200 km/u en je telefoon

DESERT
SLED

blijft aanraakgevoelig. Met de
juiste accessoires van de Franse
firma neem je je telefoon ook mee
aan je bovenarm, een riem of je
fietsstuur.

NOG MEER OFF-ROAD.
NOG MEER SCRAMBLER.
Wij introduceren de nieuwe Scrambler® Desert Sled.

Huur bij je buur
Met zo’n 12.000 huurdagen werd motorverhuurplatform MotoShare vorig

dealers hun motorverhuur ook via MotoShare lopen. Goed plan, zeker

jaar bijna twee keer zo groot. MotoShare begon als tweewielervariant

gezien het feit dat pakweg een derde van de huurders een motor boekt

op Snappcar, waarbij je zonder al te veel poespas de auto van een buur

om hem met het oog op aankoop uitgebreid aan de tand te kunnen

of buurtgenoot kan huren. Die onderlinge particuliere verhuur is nog

voelen. Nog meer bemoedigend nieuws? Twee derde van de huurders is

steeds een belangrijk deel van het verhaal, maar inmiddels laten veel

jonger dan veertig.

Ontdek de nieuwe Desert Sled bij één van onze officiële Ducati dealers:
DUCATI AMSTERDAM
1046 AD Amsterdam
020-682 6493
www.ducatiamsterdam.nl

DUCATI ASSEN
9402 NP Assen
0592-205 007
www.ducatiassen.nl

DUCATI ZALTBOMMEL
5301 KR Zaltbommel
0418-513 521
www.ducatizaltbommel.nl

AFFETTO
6611 AG Overasselt
024-622 2001
www.affetto.nl

BRUGGEMAN MOTOREN
2153 GB Nieuw-Vennep
0252-686 226
www.bruggeman-motoren.nl

GOEDHART MOTOREN
2411 NE Bodegraven
0172-650 005
www.goedhartmotoren.nl

MOTOPORT HIPPOLYTUSHOEF
1777 HN Hippolytushoef
0227-591 639
www.motoporthippolytushoef.nl

STAR TWIN MOTORS
7371 GL Loenen
055-505 1329
www.startwin.com

35kw
versie beschikbaar
6
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EVERY DAY
IS A
FUNDAY.

VAN DE VOORZITTER

V

anaf het allereerste mooie weekend van dit jaar
was het weer raak: de motoren kwamen uit schu-

ren en onder hoezen vandaan, boze burgers klommen
in de pen om hun beklag te doen en de dreiging van een
groeiend aantal wegafsluitingen nam toe. Voorspelbaar,
en we zijn er hard mee bezig. Tot nu toe valt het aantal
exclusief voor motorrijders afgesloten wegen nog reuze
mee, mede door toedoen van de MAG in vroeger tijden.
Het gaat alles bij elkaar om een kilometer of vijftig. Als
je daarom geen wegenbelasting meer zou willen betalen, kom je bedrogen uit: je mag op basis van die vijftig
kilometer niet meer dan 3,6 cent aftrek bedingen…
Maar even serieus: meer afsluitingen moeten er niet
komen. We zijn op dit moment hard bezig met onze
strijd tegen de voorgenomen afsluiting van de Zuiderdijk in Noord-Holland, een smalle maar mooie weg
langs het IJsselmeer. Verderop in dit nummer lees je
daar meer over. Verder overleggen we met gemeenten,
we zijn in gesprek met motorclubs in de gebieden van
de afsluitingen, we benaderen de – vaak redelijk onwillige – landelijke en regionale pers, en we bieden overal
duidelijkheid over de onzin waar de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) tegen
beter weten in mee blijft strooien. Zoals de recente geschiedenis ons geleerd heeft, kunnen leugens waarheid
worden als je ze maar lang genoeg blijft herhalen, en
dat moeten we voor zijn.
De NEFOM strijdt onder meer voor een geluidslimiet
van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. Steeds meer
partijen lijken zich bij die lobby aan te sluiten. Jammer, want het is pure symboolpolitiek. Stel dat ze Den
Haag zo ver krijgen, dan moet Den Haag Brussel zo ver

NIEUWE HONDA NC750X

Vanaf € 8.799,Adviesprijs incl. 21% BTW, BPM en rijklaarkosten

krijgen. Dan moet er wetgeving komen, en fabrikan-

over las: wij hebben het voortouw genomen voor een

ten moeten de tijd krijgen om hun producten aan de

landelijke campagne onder de werktitel ‘Te luid geluid

nieuwe norm aan te passen. Ik gok dat we dan een jaar

is uit’, waar ook gemeenten hun voordeel mee kunnen

of vijf tot tien verder zijn. En dan moet nog het hele Ne-

doen. De boodschap zal duidelijk zijn. Je las hem hier

derlands motorpark minstens voor de helft vervangen

al vaker. Om de wegen open te houden, moeten we

worden om de maatregel enige hoorbaar effect te laten

rekening houden met onze omgeving. Die campagne is

sorteren. Mijn voorspelling? Dan zijn we minstens een

een boodschap aan alle motorrijders, en net zozeer een

kwart eeuw verder en kunnen we alleen nog elektrische

boodschap naar de overheid: wij nemen onze verant-

motoren kopen.

woordelijkheid, want wij gaan voor ieders vrijheid. Die
van ons én die van de rest van Nederland.

Er moet dus echt wat gebeuren, willen we de wegen
openhouden. Wat? Twee dingen. Een aantal gemeenten én de MAG sturen al enige tijd aan op regelmatige

NIEUWE NC750X. ELKE DAG VAN DE WEEK RELAXED RIJPLEZIER.
Het is geen geheim waarom eigenaren van de NC750X zo van hun machine houden. Het is de complete
allrounder. Perfect voor dagelijks woon-werkverkeer, maar ook om relaxed te toeren tijdens het weekend. En nu
is hij helemaal onweerstaanbaar geworden. Een scherpere styling maakt de NC750X lichter en comfortabeler. De
felle, flexibele en zuinige 750cc-motor levert meer vermogen (43,1 kW),, ruim voldoende voor een avontuurlijk
ritje buiten de stad. En met vier rijmodi, een Dual-Clutch Transmission (DCT) of handmatige versnelling met
slipper clutch, een lagere zadelhoogte en extra opbergruimte zal je de verleiding niet kunnen weerstaan.

handhaving, en dat lijkt te gaan werken: als de echte

Gerwin Batten

overlastgevers eruit gepikt worden, wordt niet elke mo-

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl

torrijder op hun herrie meer aangekeken.
In de tweede plaats, waar je mogelijk in MotoPlus al
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Gespecialiseerd in TRIUMPH en BENELLI

Vulcanet®
als beste getest,
vraag ernaar bij
uw dealer

E10
EN?
PROBLEM

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

DE
X BIEDT
ECOMAX
G.
OPLOSSIN

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

DOE JE MEE?
De MAG is op zoek naar een:
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR

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 houdbare benzine voor alle motorfietsen. De motor
start altijd, zelfs na een lange winterstop.

Onderhoud contacten met nieuwe en bestaande vrijwilligers, vertel ze over wat ze voor de MAG
kunnen betekenen, enthousiasmeer ze en sta ze bij als vraagbaak.

ALGEMEEN BESTUURSLID
Denk mee over het beleid en de koers van de MAG. We vergaderen ongeveer twee keer per maand,
in wisselende samenstellingen. Elk bestuurslid neemt ook eigen taken op zich.

SOCIAL-MEDIAWIZZARD
De MAG is actief op social media, maar dat kan veel effectiever. We missen de tijd, maar we missen
vooral de kennis en de skills van iemand die het snapt en die het leuk vindt.

Vragen of meedoen? Secretaris@motorrijdersactiegroep of 06 3841 4881
De MAG is een vrijwilligersorganisatie: bovenstaande functies zijn vrijwilligersfuncties.

Kijk
voorMAGAZINE
meer172info
en verkooppunten op www.ecomaxx.nl
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vrijwilligers, heel veel vrijwilligers.

Onverhard, offroad, enduro en
cross

Bellingwolde-Reusel

De TET leidt uitsluitend over openba-

Hoe groot het onverharde deel van de

re wegen. Je mag de trail dus alleen

trail is, verschilt per land en per regio.

rijden met een gekentekende motor

“Het Nederlandse deel van de TET loopt

die aan alle normale eisen voldoet.

tussen Bellingwolde, bij de Duitse grens

Datzelfde geldt voor deelname aan

in Groningen, en het Brabantse Reusel.

offroad- en enduroritten, waar ook

Daarvandaan rijd je zo België in. Van die

buiten de openbare weg gereden

route is ongeveer de helft onverhard.

wordt. Het grote verschil tussen of-

Wil je naar Engeland, dan is er ook een

froad- en endurorijden is dat enduro-

TET-route van Beek (G) naar IJmuiden,

rijden een wedstrijdelement heeft.

maar die bestaat vrijwel helemaal uit

Crossen mag in principe alleen op

Nadiye Metin

MAG

DE

VO

OR

gen doen. Beide trails zijn het werk van

G
GIN

BELA
N

NVERENI
GE

asfaltwegen. Daar doe je niets aan. In
België is zelfs 90% van de trail verhard.”

Aanpassen

speciale circuits. Crossmotoren rijden
zonder kenteken.

Ook deze wegen willen we open houden.

Als linesman is Rogier verantwoordelijk voor de TET in Nederland. “Ons
belangrijkste doel is natuurlijk om de
route zoveel mogelijk te behouden. Dat
betekent dat we hem voortdurend moeten aanpassen. Komen er bijvoorbeeld
klachten van omwonenden of sluit een
wegbeheerder een onverharde weg af
voor gemotoriseerd verkeer, dan moeten
we de route omleggen.”
Ook zijn er seizoensgebonden afsluitingen. “In Drenthe gaat een aantal onver-

MAG GAAT
ONVERHARD

harde wegen in de winter op slot, omdat
ze anders kapotgereden worden.”

Dynamisch
Rogier omschrijft de TET als een dynamische route. Er vinden heel regelmatig aanpassingen plaats. “Vooral in de

Meldpunt dijk- en
wegafsluitingen
nu ook voor
onverharde wegen

warmere maanden, als er veel gereden
wordt. Dan komen er meer klachten
Transeurotrail.org

binnen, dus volgen er meer wijzigingen.
We dringen er bij TET-rijders altijd op
aan dat ze de route pas op het laatste
Transeurotrail.org

moment downloaden en dat ze de oude
routes wissen. Wij houden rekening
met klagers en met aangepaste regels.

De TET: 51.000 kilometer door Europa.

Dan willen we natuurlijk niet dat er na
een omlegging nog steeds motorrijders

De MAG onverhard

voorbijkomen.”

De MAG gaat zich er niet hard voor maken om specifieke onverharde wegen open
te houden, maar wil wel graag meer grip krijgen op wat er speelt. Onverharde we-

Alternatief

gen zijn tenslotte ook openbare wegen, en we willen graag overal kunnen blijven

e Trans Euro Trail (TET) is een route

Veel aanpassingen moeten snel gerea-

rijden waar auto’s dat ook mogen. Verder willen we wegbeheerders nadrukkelijk

die als een gigantische lus door

liseerd worden. Dat betekent vaak een

wijzen op het zogenaamde waterbedeffect: als je hier een weg afsluit, wordt het

Europa loopt, grofweg van de Noordkaap

omlegging over een stukje verhard.

een dorp verderop zo veel drukker dat ze daar ook een weg afsluiten – enzovoort.

tot Gibraltar en Istanbul.

“Zoeken naar een oplossing over onver-

Net als met onze strijd tegen afsluitingen van verharde wegen is dit allemaal een

De ruim 50.000 kilometer lange trail, ge-

hard kan eigenlijk alleen als ik de mo-

kwestie van een heel lange adem. En heel belangrijk: we kunnen het niet alleen.

ïnspireerd op de oudere Trans America

gelijkheden ter plaatse ga verkennen,

De beste manier om wegen open te houden, verhard én onverhard, is als we ons

de Bruijn, aanspreekpunt voor het Nederlandse deel van de

Trail, is in eerste instantie bedoeld voor

of aan een van de TET lengthsmen vraag

met z’n allen rekenschap geven van onze omgeving. Doe het, en vraag hetzelfde

Trans Euro Trail.

reizigers die serieuze afstanden willen

om dat te doen: zij beheren een deel

ook van de mensen met wie je rijdt. Dankjewel!

afleggen en dat liefst op onverharde we-

van de route in hun eigen regio. Soms

Het MAG-meldpunt Dijk- en wegafsluitingen staat met ingang van dit jaar ook open voor meldingen van afsluitingen
van onverharde wegen. Tijd voor extra aandacht voor onverhard rijden dus. We trappen af met een gesprek met Rogier

12
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krijgen we ook hulp van de wegbeheer-

Kort lontje

Wat ook zou schelen is als niet iedereen

der. In een plaatsje in Limburg heeft een

De drukte op de TET-trail zelf wordt

op hetzelfde moment gaat rijden. Ga ‘s

gemeentemedewerker pas nog meege-

deels ook veroorzaakt door mensen

door de week, als er minder wandelaars

zocht naar een goed alternatief!”

die een klein deel van de route heen en

en fietsers zijn.”

terug rijden. “Dat is natuurlijk nooit de

Gedragscode

bedoeling geweest, maar het zijn wel

Een ander probleem zijn de wildcros-

De enige manier om de TET open te

openbare wegen. Je kunt ze dus niet

sers. “Die zorgen vaak voor veel overlast,

houden, is dat de gebruikers rekening

tegenhouden, maar één rijder telt zo

overlast waar TET-rijders op aangekeken

houden met hun omgeving. Niet voor

wel voor twee.” Wat Rogier al zei, geldt

worden. Het is net als met de dijkwegen.

niets kent de TET ook een uitgebreide

nu weer: grotere drukte zorgt voor meer

Wegafsluitingen en andere problemen

gedragscode. Rijd in kleine groepjes,

klachten. “Mensen krijgen een korter

zijn vaak het gevolg van een kleine

stop en zet je motor af als er ruiters

lontje. Dan moet je je dus extra aanpas-

groep mensen die geen rekening met

in de buurt zijn, rijd stapvoets als je

sen, maar dat doet lang niet iedereen.

hun omgeving wenst te houden.” ■

NAVAJO
€ 259

X-TRAIL
€ 249,-

CATANIA 3-layer jacket
€ 249,-

wandelaars of fietsers tegenkomt, groet

CORE

mensen, laat de wegen heel en koop
lokaal – om maar een paar van de regels

Meer weten?

uit die code op te noemen.

Op transeurotrail.org lees je alles over de TET, inclusief beschrijvingen van de

€ 159

DEVIL

routes en de bezienswaardigheden per land, de beste tijd om de route te rijden en

Ambassadeurs

algemene regels rond wildkamperen en offroadrijden. Het laatste nieuws over de

“We zien TET-rijders als ambassadeurs

Nederlandse trail lees je op de facebookpagina van TET NL. De TET kwam eerder al

voor onverhard rijden,” stelt Rogier. “We

aan bod in de column van Elles Dijkhuizen in MAGazine 166.

€ 459,-

VELOX

krijgen wel eens de schuld dat het aan
ons ligt dat het op onverharde wegen

€ 159,-

steeds drukker wordt, maar onze route
is altijd bewust openbaar geweest. Die

VYRUS

enorme drukte nu komt ook door de po-

€ 199,-

pulariteit van allroadmotoren, bijvoorbeeld, en vlak de invloed van corona niet

adv. 1/4 pag. liggend 2014_Opmaak 1 22-03-14 20:04 Pagina 1

uit. Mensen die niet op vakantie kunnen
of niet kunnen sporten zoeken andere
wegen.”
Daarnaast biedt Nederland natuurlijk
maar beperkt de ruimte om buiten
de verharde wegen motor te rijden.
“Onverharde routes voor jezelf houden,
wat mensen buiten de TET vaak deden,
Transeurotrail.org

wordt steeds lastiger. Motorrijders
gaan vaak met verschillende vriendengroepjes op pad. De routes die ze rijden
worden onderling uitgewisseld, en dan
gaat het heel snel.”
Hoe Nederlands wil je het hebben.

Helpen MAG.
Maak een
motormaat lid!

Werkkleding.com is trotse leverancier
van de gepersonaliseerde werkkleding
voor de Motorrijders Actie Groep.
Als MAG-lid krijg je daarom 10% korting.*

Masters of suspension

■ Van klassiek tot supersport ■ 2 jaar garantie ■ Alle maten ■ Twin Shocks en Mono’s

1
0%
KORTI
NG

VOOR M
AG-LED
EN*

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?

Mooi meegenomen! Gebruik kortingscode MAG
bij je eerstvolgende bestelling.
* 500 geldige kortingscodes, actie loopt tot 31-12-2021

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

www.motorrijdersactiegroep.nl
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HAGON SHOCKS
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JENNIFER!!

N

et als heel veel andere mensen
werk ik alweer een ruim jaar

thuis. Dat betekent dat ik ook al een
ruim jaar niet meer dagelijks op de
motor stap voor m’n woon-werkritje. Ik had nooit verwacht dat ik het
snelwegrijden in wind en weer zou
missen, maar ik doe het toch! Al snel
realiseerde ik me dat ik mijn dagelijks
ochtendrit gebruikte als een soort
mentale voorbereiding op de werkdag.
Vooral op drukke ochtenden met veel
files en slecht weer: die focus bracht
mijn hersenen goed op gang. En ’s
avonds, op de terugweg, had ik alle tijd
MAG

laten. Bijkomend voordeel van woonwerk rijden? Ik kon vaak de hele dag
uitkijken naar een mooie omweg naar

MAG

om het werk van die dag weer los te

Op de tank gemonteerde spots.

Eindelijk licht genoeg.

dig is de route naar mijn werk en terug

dagelijks in het anticiperen op gekke

regen. In de zomer zijn ze het gewend

een stuk minder spannend. Ik loop elke

acties van medeweggebruikers, zeker

om motoren op de weg te zien en hou-

ochtend de trap af om aan de eettafel

met slecht zicht en dito weer. Van die

den ze er rekening mee. In de winter

achter mijn laptop te kruipen, en

laatste twee was geen sprake, die dag.

zijn ze het bestaan van tweewielers

‘s avonds wandel ik richting bank, als

Het was zelfs bijna perfect: ijskoud en

allang weer vergeten en lijken ze je

ik niet ga sleutelen.

windstil met een fel winterzonnetje.

simpelweg niet te verwachten. Je hebt

Heerlijk. Het verkeer was lekker rustig

als bestuurder in de winter ook gewoon

Gat in de lucht

en ondanks de kou waren er aardig wat

minder goed zicht. De dagen zijn korter

Omdat ik de XT dus niet meer dage-

motorrijders op de weg. De zon werkte

en de laaghangende zon kan je makke-

lijks gebruik, heb ik mezelf tijdens de

blijkbaar uitnodigend.

lijk verblinden. Schijnt de zon niet, dan

huis, op de lange avonden. Tegenwoor-

verdwijnen voertuigen in een deken

lockdowns beziggehouden met wat uit-

van mist of regen, of zijn ze tegen de

tijd om het mengselprobleem waar

Het weekend ervoor hadden we de

grijsbewolkte achtergrond nauwelijks

ik eerder over schreef definitief op te

eerste echte zonnestralen van het jaar

zichtbaar. Als doorrijder leer je hoe

lossen, een led-achterlicht te monte-

gevoeld, dus waren er weer heel wat

belangrijk het is dat je ook dan gezien

ren en al mijn elektronische add-ons

motoren uit de winterstalling gehaald.

wordt, en je leert hoe belangrijk ver-

contactgeschakeld te maken, zodat

Ik vind het na die eerste zon altijd al

lichting daarbij is.

ze mijn accu niet leegslurpen als ik ze

onwijs leuk om weer met meer motor-

vergeet uit te zetten. Mijn enige ritten,

rijders onderweg te zijn, maar er valt

Breed

koplampen, zoals een auto) kunnen

op momenten dat mijn motor niet uit

me ook elk jaar iets op. Waar de door-

De standaardkoplamp van mijn XT

andere weggebruikers je snelheid veel

elkaar lag, waren plezierritjes in de

rijders vaak opvallen door hun felle,

geeft niet bepaald veel licht. Toen ik

beter inschatten dan met een enkele

regio. Aan echte kilometers kom ik zo

maar niet verblindende koplampen en

hem door een fellere variant vervangen

koplamp – en niet alleen in het donker.

niet toe, en je kunt je voorstellen dat ik

hun extra spotjes, herken ik seizoens-

had kon ik niet alleen ‘s nachts veel

bijna een gat in de lucht sprong toen

rijders nogal eens aan hun gebrek aan

verder vooruitkijken, maar ik merkte

Fellere pit

ik een paar weken terug hoorde dat ik

verlichting, behalve dan dat vergeten

ook een ander verschil. Auto’s zagen me

Die eerste woon-werkrit naar Amster-

naar kantoor moest om wat werkspul-

knipperlicht. Dit jaar was het niet an-

eerder aankomen in de file en maakten

dam was ook de eerste rit met mijn

len op te halen.

ders: er waren echt opvallend veel mo-

meer ruimte, ook overdag. Daarna be-

nieuwe led-achterlicht. Ik had het bijna

torrijders die blijkbaar vergeten waren

sloot ik de voorkant uit te breiden met

kunnen voorspellen: auto’s hielden

BREED

om hun verlichting aan te zetten.

spotjes. Richard vond een mooi setje

duidelijk meer afstand, gewoon omdat

voor me en bedacht een manier om ze

er een fellere pit brandde. Ook overdag,

Het is april, en de meeste kilometers worden bij daglicht gemaakt. Maar ook in die condities staat Jennifer’s
verhaal als een huis. Extra spotjes zijn altijd goud waard,
net als een achterlicht dat eigenlijk niet stuk kan – vooral omdat dat dan ook voor je remlicht geldt.
16
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IJskoud en windstil
Natuurlijk keek ik er naar uit om

MAG

Knipperlicht

MAG

gesteld onderhoud. Zo had ik opeens

Mijn nieuwe led-achterlicht.

een voordeel, hoorde ik later. Met een
koplamp en twee spotjes (of met twee

mijn collega’s weer in levende lijve te

Deken

op mijn tank te monteren, zodat mijn

dus. Nou kan ik het me goed voorstel-

zien, maar waar ik vooral niet op kon

Hoe slechter het weer wordt en hoe

motor breed oogt als ze aanstaan. Weer

len dat niet iedereen op een rijdende

wachten was – het is echt waar – mijn

donkerder de dagen, hoe minder goed

merkte ik direct het verschil: ik werd

lichtshow wil zitten, en dat is ook hele-

woonwerkrit. Ik was zelfs een beetje

automobilisten op motoren letten.

eerder gezien, niet alleen in de file en in

maal niet nodig. Maar vergeet in geen

zenuwachtig. Het voelde onwennig om

Naar mijn ervaring maken ze minder

het donker, maar ook als ik bij daglicht

geval je lichten aan te zetten, en kijk

weer snelweg te moeten rijden. Als je

ruimte in de file, komen ze ineens je

aan het inhalen was. Bovendien is het

regelmatig even of ze het allemaal nog

het dagelijks doet, kan je inspelen op

rijstrook op omdat spiegelen blijkbaar

heel rustgevend dat je ook nog gezien

doen. Ook je remlicht, natuurlijk. Het is

je ervaring. Je weet precies door wie

te veel moeite kost, en rijden ze veel te

wordt en iets te kijken hebt als je kop-

maar een kleine moeite voor een stuk

je wel en niet gezien bent, je oefent

dicht achter je, zelfs in de stromende

lamp er een keer mee stopt. En er is nog

meer veiligheid! ■
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De ruiten specialist van de Benelux!

63TREAM
7INDSCREENS

Á

Motorbanden:
Tel. 0486-415330
www.mdi-online.nl

ROYALENFIELD-BENELUX.COM

WAAR LAAT JE ZE?
Een kilometervretend MAG-lid schafte zijn eigen bandenwisselapparaat aan. Toen hij met z’n eerste setje zelf gedemonteerde
banden bij de lokale afvalstraat kwam, werd hij geweigerd.
Waar laat je je oude banden als ze daar niet welkom zijn?
Hugo Pinksterboer

V

MAG

Al ruim 30 jaar een unieke service van MDI.
Proefrijden met een verhoogde ruit.

motorbanden van harte welkom bent.
Soms gratis, soms tegen een kleine vergoeding. Wel is er eigenlijk altijd een
maximum aan het aantal banden dat
je mag inleveren. Dat voorkomt gratis
dumping door zakelijke klanten. Spaar
ze dus niet op, maar breng ze direct
weg. Als je niet bij je afvalstraat te-

anzelfsprekend vroeg de mo-

gebracht. Wat dat met motorbanden te

rechtkunt, kun je kijken of je ze bij een

torrijder naar het waarom van

maken heeft? Eh, niets, letterlijk…

motorzaak kunt afgeven. Motorzaken
mogen de kosten die zij bij inlevering

de weigering. Autobanden mocht je
er immers wél afgeven, wist hij. De

Vergeten

betalen natuurlijk aan je doorbere-

medewerker van de afvalstraat gaf als

Inderdaad. Geloof het of niet, maar de

kenen. Dat gaat om een euro of drie

verrassend antwoord dat motorbanden

regeling geldt alleen voor autobanden,

per band. Weet dat ze je daarbij pure

wezenlijk anders zijn dan autobanden.

inclusief banden van aanhangers, lich-

service verlenen: ze verdienen er niets

Da’s dus niet waar, in elk geval niet als

te bestelwagens en caravans.

aan, en het innemen van de banden

het om afvalstromen gaat. Wat was

Onder de naam RecyBEM hebben de

kost ze tijd en ruimte.

dan de echte reden?

gezamenlijke bandenleveranciers
zich verplicht om voor iedere nieuw

BlackCycle

Niets

geleverde autoband een oude band in

Eind vorig jaar ging BlackCycle van

In het Besluit beheer autobanden uit

te zamelen en te recyclen. Omdat mo-

start, een door Michelin gecoördineerd

2004, een aanscherping van een eer-

torbanden bij deze regeling vergeten

Europees project met als doel om het

dere regeling, is vastgelegd dat produ-

werden en er dus geen verwijderings-

materiaal van versleten banden voor

centen en importeurs verantwoordelijk

bijdrage voor betaald is, word je door

een veel groter deel aan de bandenin-

zijn voor een milieuverantwoorde inza-

sommige afvalstraatbeheerders

dustrie terug te leveren. Het innova-

meling van de door hen geleverde au-

botweg geweigerd.

tieve proces dat daarbij ingezet wordt
kwam in MAGazine 169 al heel kort ter

tobanden. Om inzameling en verwerking mogelijk te maken, wordt bij de

Service

sprake. Motorbanden worden bij Black-

aanschaf van nieuwe autobanden een

Gelukkig is dat niet overal het geval.

Cycle wél meegenomen, zo hebben we

kleine afvalbeheersbijdrage in rekening

Er zijn afvalstraten waar je ook met je

begrepen. ■
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Merge with Nature.

MAG

VEILIG EN HANDSFREE JOUW
TELEFOON EN NAVIGATIE
OP DE MOTOR!

WWW.MOTORMOUNT.NL

TERMAAT MOTOREN
Yamaha exclusief dealer

AlTIJd SUpERAANbIEdINGEN
750
750
1000
1250
2500

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

Meer dan 500 Arai’s
in de aanbieding!

topmerken

motorkleding | helmen | laarzen | handschoenen

HEEl vEEl KORTING !!

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. *Ervaar de Imperiale met jouw A2-rijbewijs.

benelli-motoren.nl
20

Nu leverbaar bij jouw Benelli dealer:
MotoPort Amsterdam - Brabant Motors Grave - Langenberg Motors Coevorden Moto Puro Nuenen - Leusinks Motoren Dronten - MotoPort Hippolytushoef - MVM Motoren De Meern
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op uitlopende collecties

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

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

6 dagen per week geopend, donderdag koopavond

SHOEI-EUROPE.COM

HERTOGSTRAAT 74, NIJMEGEN CENTRUM 024-3229575
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Plezier

De overeenkomst tussen een
security officer in de IT, een
privépiloot, een fietser, een
motorrijder en een fotograaf?
Dat is Paul Oor. Hij is of was het
allemaal, en hij legt als geen
ander verbanden tussen zijn
vak en al die andere activiteiten. Goed verhaal van een van
de vaste MAG-fotografen!

per jaar, nog los van z’n binnen- en
buitenlandse trips. Nu rijdt hij voor
z’n plezier, liefst alleen of in een
groep van maximaal vijf vaste motormaten. “Van die mannen weet ik
altijd waar ze rijden en wat ze doen.
Als ik op de motor zit wil ik alleen
met motorrijden bezig zijn. Daar heb
ik het druk genoeg mee, zonder op
anderen te hoeven letten.” Ook is

Hugo Pinksterboer

MAG

mobiele evenementen. Hij begon zijn
Honda CB350F, reed later onder meer

dan loop je grotere risico’s dan wanneer

dat je in de buurt bent. Analyseer ‘m,

een CB900 Bol d’Or, twee Yamaha

gevraagd om als verkeersregelaar

je in staat bent de situatie te analyseren

probeer te bedenken wat er zo lastig aan

XJ 900’s en twee V-Strom 650’s. Zijn

op de motor mee te helpen bij een

en daarna de juiste stappen te nemen.

is en blijf oefenen tot het geen rotbocht

huidige motor is hun grote broer, de

evenement. Daar was ook MAG’er van

De risico’s worden nog kleiner als je zo’n

meer is. Dat is dus ook een kwestie van

V-Strom 1000.

het eerste uur Mathijs van der Noordaa

aanval al eens eerder meemaakte. En

uit je comfortzone durven te stappen.”

actief. Paul was al snel geïnteresseerd in

als je daarbij snel wilt kunnen reageren,

zijn verhaal over de club, en bij besloot

moet je zorgen dat je geoefend hebt.”

Piloot
“Bij VRO’s gebeurt hetzelfde. Daar word

is voor mij altijd een belangrijk ding

Train as you fight

je in situaties gezet waar je als mo-

geweest. Vanuit mijn werk als security

Alle drie die uitspraken zijn naadloos

torrijder niet in wilt zitten. Maximaal

& privacy officer natuurlijk, maar net

naar motorrijden te vertalen. Hoe beter

remmen in een diepe plas water, over

zo goed op de weg. Een organisatie die

je voorbereid bent en hoe meer kennis

een wip rijden, een bermvlucht maken.

motorrijders vanuit dat veiligheidsper-

je hebt, des te beter kun je reageren.

Hoe meer van die oefeningen je doet,

spectief bij overheden en wegenbouwers

“Jullie rekenden eens voor dat je met 100

hoe beter je leert reageren op dat soort

in beeld brengt, verdient alle steun. Als

km/u in nog geen 0,02 seconde over een

situaties in de praktijk. Ik heb jarenlang

je als minderheidsgroep niet genoeg

dilatievoeg rijdt. Dan weet je dus dat je

gevlogen, als privépiloot. Dan doe je elke

van je laat horen, word je te makkelijk

op dat punt wel een beweging in je mo-

twee jaar verplicht een praktijkcheck

vergeten.”

torfiets kan voelen, als het nat is, maar

van een uur, ongeacht je aantal vlieg-

ook dat dat eigenlijk geen kwaad kan.

uren. Draaien ze boven een weiland het

Bewust van de weg

Die kennis helpt om te voorkomen dat je

gas dicht en mag je laten zien hoe je je

“Het is ook goed hoe jullie motorrijders

impulsief op zo’n signaal van je banden

eruit redt. Voor motorrijders zijn VRO’s

bewuster maken van de weg en alles

reageert en dus de fout in gaat. Een stap

vrijwillig. En automoblisten? Die doen

GoPro

daaromheen. Een voorbeeld? Ik ben nog

verder ga je als je die situaties bewust

hooguit een keer een slipcursus…”

Paul begon als verkeersregelaar op

van de tijd dat je terecht gewaarschuwd

opzoekt en ermee gaat oefenen. Er is dat

werd voor wegmarkeringen. Die waren

verhaal van die man die met regen graag

GP-coureurs

met een doel. Toen de MAG op zoek

altijd glad. Dat zijn ze nu niet meer,

een putdekseltje meepakt, gewoon als

Vliegen doet Paul niet meer, maar hij

was naar fotografen, reageerde hij dus

weet ik via de MAG. Dat betekent niet

oefening. Dat is een perfect voorbeeld

verplaatst zich behalve per motor en

meteen. “Ook fotograferen doe ik graag

dat je er geen rekening meer mee hoeft

van een kreet uit het Amerikaanse leger:

per auto graag op de fiets, ook naast het

met een doel, en meer om dingen zo

te houden, maar je hoeft er niet meer

Train as you fight, fight as you train.”

asfalt. Overeenkomsten? Natuurlijk,

duidelijk mogelijk vast te leggen dan

bang voor te zijn. Essentieel, want angst
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wedstrijden, truckruns en andere

wintig jaar terug werd Paul Oor

zich bij ons aan te sluiten. “Veiligheid

22

dingsteams, bij voorkeur bij wieler-

motorcarrière op een nieuw gekochte

Paul Oor: motorrijder en piloot.

T

Paul nog altijd actief in motorbegelei-

MAG

PAUL OOR

verkeer, al snel goed voor zo’n 25K

Archief Paul Oor

MAG-FOTOGRAAF

Paul reed jarenlang woon-werk-

GoPro op handkap, spiegel, valbeugel…

de motor omdat hij graag motorrijdt

voor Paul wel: “Op de fiets werk je aan je

puur voor het mooi. De fotoverzoeken

is verkramping en verkramping kan

Rotbocht

conditie, waar ik op lange motorritten

die ik van de MAG krijg sluiten daar

zomaar dodelijk zijn.”

Met putdeksels oefent Paul ook. Niet

zeker profijt van heb. Fietsen is boven-

prima op aan.” Voor fotoklussen waar je

door er overheen te rijden. Nog niet.

dien goed voor je voertuigbeheersing.

twee man bij nodig hebt, vraagt hij vaak

Mind-killer

“Maar er is hier in de buurt een kronke-

Niet voor niets zijn veel GP-coureurs

zoon Yorick als fotograaf of als motor-

“Er is een citaat dat ik in mijn werk

lige weg met putdeksels op de meest on-

fanatieke fietsers. En het draagt bij aan

rijder. Twee van Yoricks foto’s stonden

vaak gebruik, uit het boek Dune van

mogelijke plaatsen. Die weg pakken we

je verkeersinzicht. Je snapt op de motor

in MAGazine 171 (blz. 12 en 20). Foto’s

Frank Herbert: ‘Fear is the mind-killer.’

regelmatig, om zo steeds beter te leren

beter wat fietsers doen, net zoals ik in

vanaf de motor maakt Paul met een

Een online aanval op een zorginstelling

hoe we ze kunnen ontwijken. Heb je een

de auto beter snap wat motorrijders

GoPro. Afhankelijk van het gewenste

kan mensenlevens kosten. Reageer je

rotbocht in je omgeving, eentje die nooit

doen. Het heeft allemaal met elkaar te

beeld plaatst hij die op de linkerspiegel,

vanuit angst op zo’n aanval, impulsief,

lekker gaat? Pak hem dan elke keer

maken.”

de rechterhandkap of de valbeugel,
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Paul Oor
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Met de GoPro op de helm.

onder aan de ruit, op de koffer van zijn

Hij klom bij een motorvriend achterop

loof het of niet – gestoomd, mijn camera

V-Strom, of op z’n helm.

en schoot zijn platen. Aan het eind van

kon gerepareerd worden, maar mijn
helm heb ik weggegooid.

berm in. Ietsje te ver, want de helling

Als ik motorrijd, ben ik 100% aan het

Voor ander beeld komt z’n compactca-

richting sloot bleek dichterbij dan Paul

motorrijden. Je kunt ook bijna niet

mera of de spiegelreflex uit de kast. Die

bij het afstappen in de gaten had. Hij

anders, vind ik. Dat maakt het zo

laatste had hij ook bij zich voor de foto’s

ging kopje onder, met camera en al.

mindful. Maar met een helm die naar

van een TomTom in actie, op een rijden-

“Mijn jas en mijn laarzen heb ik nog

sloot blijft stinken, zit je mind

de motorfiets.

kunnen redden, mijn leren broek is – ge-

vooral vol modder.” ■

MAG

de rit stuurt de vriend z’n motor de

Modder

Geen fijn nieuws: de gemeente Drechterland heeft de wegbeheerder verzocht om de 12 kilometer lange Zuiderdijk tussen
Venhuizen en Hoorn in de motorseizoenweekenden af te sluiten.
We hebben een aantal actieplannen in de maak. Een lang verhaal
in het kort.

MAG GIVE-AWAY

Hanny Terpstra wint
RAM Mount X-grip
telefoonhouder

Vera de Bruijn

V

wegen in de regio. Mede daarom pleiten
we voor een andere oplossing. Als je
dit leest zijn we al met dertig motorrijders van de MAG en de regionale clubs
coronavriendelijk op bezoek geweest
bij de bewoners van de huizen aan die
alternatieve route, om ook hen bij onze
plannen te betrekken.

orig jaar werden we benaderd

delijke verkeerskundige was duidelijk

We zien kansen. Aan de andere kant:

door twee regionale motorclubs.

niet motorgezind. We hebben via een

Drechterland volgde in grote lijnen de

Ze verzochten ons of wij als overkoe-

WOB-verzoek alle eventueel gemiste

procedure die Lopik volgde, inclusief

pelende organisatie in gesprek wilden

documenten opgevraagd. Inmiddels is

een pilot in de laatste motorseizoen-

gaan met Drechterland, de gemeente

de verkeerskundige vervangen, maar

maanden van vorig jaar, en de hoogste

Hanny Terpstra was meteen geïnteresseerd.

die de afsluiting aankaartte. Opvallend

de aanvraag voor het verkeersbesluit

rechter besliste indertijd in het voordeel

in het geheel: de weg die men nu voor

om de Zuiderdijk in de weekenden

van die gemeente. Garanties kunnen we

“Ik rijd al vanaf mijn negentiende op een Honda CB400F

motorrijders wil afsluiten, werd tien

van 1 april tot en met 31 oktober voor

dus niet bieden, maar we leggen ons er

Super Sport. Toen mijn man dit jaar enduro ging rijden,

jaar terug van strak asfalt voorzien. Re-

motoren af te sluiten ligt al bij de

natuurlijk niet zomaar bij neer.

begon het bij mij ook te kriebelen. Ik heb een BMW G650

sultaat? Een regelrechte uitnodiging om

wegbeheerder. We gaan dat op basis

XCountry gekocht en een paar basistrainingen offroadrij-

harder te rijden dan de bedoeling is.

van bovenstaand alsnog proberen terug

Over onze actieplannen houden we

te draaien: die procedure is inmiddels

je via de nieuwsbrief en social media

gestart.

op de hoogte. Weet in elk geval dat we

Van Motormount.nl mochten we een RAM
Mount X-grip telefoonhouder weggeven.

den gedaan. Helemaal buiten mijn comfortzone, maar
Ondanks goede contacten met de

Ik ben helemaal klaar om meer leren. Bij Elles Dijkhuizen

wegbeheerder, Hoogheemraadschap

en Alex van den Broek heb ik me al ingeschreven voor

Noord-Hollands Kwartier (HHNK), is

In de gesprekken die buiten die proce-

opgaan. Dat is een prima methode om

een reeks van zes trainingen, offroad en trial. Eens kijken

samenwerking vanuit de gemeente

dure om nog volgen, mede in overleg

tegen van alles te protesteren, maar

of het haalbaar is om later dit jaar de Hard Alpi Tour te

steeds gedwarsboomd. De betrokken

met de clubs, zullen we verder de

niet tegen door ervaren motoroverlast

doen… En of dat nu wel of niet lukt, deze houder doet

wethouder kan het bijzonder goed

aandacht vestigen op het waterbede-

veroorzaakte afsluitingen. Dus doen we

vinden met de bewonersgroep die de

ffect van de afsluiting: motorrijders

het slimmer. En op meerdere fronten

afsluiting bepleit. Ook de verantwoor-

zullen hun route verleggen naar andere

tegelijk. Je hoort van ons! ■

het offroad vast prima!”
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Frank

eigenlijk veel leuker dan gewoon rijden, wist ik al snel.

niet met honderden motoren de weg
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H

et onheilspellende nieuws lijkt allemaal weer reuze mee te vallen.

Met de motor tussen de files door was
al tientallen jaren de normaalste zaak
op de Franse wegen, waar automobilisten ook bij andere blokkades vaak
spontaan ruimte voor je maken. Het
idee om dit algemeen geaccepteerde
gedrag in het wetboek op te nemen,
leidde vier jaar geleden tot een experiment in en rond de vier grote steden
Parijs, Lyon, Marseille en Bordeaux.
Bijkomend plan was om informatie
over circulation inter files (CIF) ofwel
filefilteren ook onderdeel te maken van

Zulke borden zijn hier ook welkom.

de rijopleidingen van automobilisten
Awacs

12.000 motorrijders

en motorrijders.

Komt er een verbod? Nee dus. Nog niet,
in elk geval. Wel komt er een vervolg-

Zo’n experiment kan alleen maar

onderzoek. Dat laat vooral zien dat de

slagen als er gedragsregels worden

zaak serieus genomen wordt. Dat doet

dan achteraan aansluiten, het bevor-

dan de naam doet vermoeden – voor-

opgesteld. Daarbij werd onder meer

FFMC zelf ook, gelukkig. Als voorschot

dert de doorstroming, het maakte files

stander is van het hard aanpakken van

de FFMC ingeschakeld, de Fédération

organiseerden onze Franse collega’s

korter en draagt dus bij aan het vermin-

motorrijders die zich niet aan de ge-

Française des Motards en Colère, ofwel

in februari vast een demonstratie

deren van de uitstoot. Alleen maar win-

dragsregels houden. De boodschap? Als

de Franse Federatie van Kwade Motor-

waarvan we hier alleen maar kunnen

naars. En wij zijn eerder waar we wezen

je voor legalisering van filefilteren bent,

rijders. Het resultaat was een gedrags-

dromen. In Parijs kwamen er 12.000

willen, voegen we maar even toe.

gedraag je dan. Anders zit je jezelf en

code die sterk lijkt op de Nederlandse:

motorrijders opdraven, en op meer

gebruik alleen de ruimte tussen de

dan dertig andere locaties vonden ook

Hard aanpakken

weg. Voor wie bij normaal rijgedrag in

eerste en de tweede rijstrook, ga terug

protestritten plaats. De standpunten

Opvallend in het hele verhaal van

de file geverbaliseerd wordt heeft FFMC

zullen helder zijn. Filefilteren is veiliger

FFMC is dat de organisatie – anders

een meldpunt. ■

Awacs

Gedragsregels

als het verkeer weer op gang komt en

Demorit filefilteren.

andere motorrijders alleen maar in de

pas je snelheid aan die van het verkeer
om je heen. Maximumsnelheid voor
motorrijders werd vastgelegd op 50
km/u. Fijne tip: bedank automobilisten
die voor je aan de kant gaan. Dat wordt
op prijs gesteld en het kweekt begrip.
Grote informatieborden rondden het
geheel fijn af.

CEREMA, een Frans kennis- en onderzoekcentrum met mobiliteit als een
van zijn vakgebieden, kwam na afloop

Da’s nog eens makkelijk: met de speciale Lock-It
tankring klik je de Royster Daypack tanktas in één

van het experiment tot aan aantal con-

simpele beweging op z’n plek. En je haalt hem er

clusies. De belangrijkste? Motorrijders

net zo makkelijk weer af.

hielden zich over het algemeen aan
Awacs

FILEFILTEREN
IN FRANKRIJK

Conclusies

MAG GIVE-AWAY
Hepco & Becker tanktas

de gedragsregels, en automobilisten

Van importeur MDI (mdi-online.nl) mogen we een exemplaar van

gingen er prima in mee. Er was echter

deze Hepco & Becker tanktas weggegeven, natuurlijk inclusief de bij-

ook een schaduwzijde: het aantal

behorende tankring, samen ter waarde van 137 euro. Een antidief-

ongevallen ging in de onderzoeksperi-

stalset kun je er zelf nog bij kopen. De 5,5 liter grote Royster

Frankrijk leek altijd het paradijs voor filefilteraars. Een land

ode licht omhoog. Geen wonder, stelt

Daypack heeft reflecterende biezen en een geïntegreerde

waar auto’s voor je opzij gingen als de zee voor Mozes, en

ons contact bij FFMC: het experiment

waterdichte binnenzak.

zette meer motorrijders aan om de files

En colere: kwaad, dus!

waar het op de fameuze Périphérique zelfs redelijk veilig

te doorkruisen, en er waren natuur-

Iets voor jou? Laat ons weten waar binnenkort een

leek om met achterlijke snelheden tussen het blik door te

lijk ook motorrijders die zich niet aan

onderplank onder een vangrail wordt geplaatst. Het

de regels hielden. Daarnaast was het

antwoord vind je in dit nummer. Mail het uiterlijk op

totaal aantal ongevallen feitelijk onvol-

1 mei naar info@motorrijdersactiegroep.nl o.v.v. je naam

doende om daar serieuze conclusies

en je lidmaatschapsnummer, met als onderwerp Tanktas MDI.

scheuren. En nu zou het er opeens verboden worden?
Hugo Pinksterboer
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Ducati
Multistrada V4

Nee, de MAG gaat geen
motoren testen. Maar
natuurlijk zijn we wel
heel nieuwsgierig naar

Dodehoekdetectie: primeur!

MAG

de eerste motorfiets met
dodehoekdetectie. Zeker
In vier standen.

als het toevallig ook de
tweede tweewieler met
adaptieve cruisecontrol is.
Ducati Amsterdam leende
ons de Ducati Multistrada
V4 S uit voor een testrit.

Radar onder het achterlicht.

MAG

Ducati

Radar voor de adaptieve cruisecontrol.

MAG

MAG

Hugo Pinksterboer

Dodehoekdetectie: heel rustgevend.

M

eer elektronische hulpmiddelen

kilometer een grote beurt nodig heeft.

aan te passen aan die van het voertuig

Zelfremmer

remkracht ingezet wordt, zoals bij deze

kelen. Fijn detail: de ingestelde snel-

dan op de Multistrada V4 S vind

Ja, het staat er echt: zestigduizend.

voor je. Doe je dat niet, dan wordt die

Als de snelheid van je voorganger

machine.

heid blijft gehandhaafd als je terug-

volgafstand makkelijk te krap. Je hoeft

licht varieert, merk je nauwelijks dat

je eigenlijk op geen andere tweewieler.

schakelt met de quickshifter. Pak je het

Dan moet je onder meer denken aan

Radar

op een snelweg maar om je heen te

de Duc zich aanpast. Dat verandert als

Quickshifter

koppelingshendel erbij, dan moet je de

heuvelrem, een quickshifter, semi-ac-

Maar ons gaat het dus vooral om

kijken om de bewijzen te zien. Adaptie-

de volgafstand opeens veel kleiner

Ducati ontwikkelde het V4-blok van

cruisecontrol resetten. Uitzondering:

tieve Skyhook-vering, bochten-ABS en

die twee voor motorrijders nieuwe

ve cruisecontrol maakt daar een eind

wordt omdat je voorganger remt, of

de Multistrada natuurlijk niet om die

als je het heel snel doet, hoeft dat niet!

-tractiecontrole, een TFT-scherm met

toevoegingen, die we in 2018 al aan-

aan: je zet ‘m vast op de snelheid die je

omdat je met 130 op iemand afsnelt

adaptieve cruisecontrol mogelijk te

volledige navigatiemogelijkheden, en

kondigden. ‘Ducati met radar’, kopte

maximaal wilt rijden, en het systeem

die 100 rijdt. De Multi gaat dan voel-

maken, maar het verwerkt die automa-

Inhalen

natuurlijk ook die dodehoekdetectie

het nieuwsbericht toen. De nieuwe

past jouw snelheid aan die van je voor-

baar van het gas af. Is dat niet voldoen-

tische vertragingen wel een stuk beter

In de motorpers was hier en daar te

en de adaptieve cruisecontrol. Een hele

Multistrada heeft er twee. De radar on-

ganger aan. De volgafstand kun je bij

de, dan remt hij ook bij. Wil je dat, een

dan de L-twin van z’n voorlopers zou

lezen dat de V4 automatisch gas zou

berg zinvolle gadgets op een 170 pk

der de koplamp is een essentieel deel

de Multi instellen op Very far, Far, Medi-

zelfremmende motorfiets? Wel als dat

doen. Van 130 naar 80 in z’n zes is voor

geven als je gaat inhalen: geef richting

sterke en als altijd fijn gelijnde ma-

van de adaptieve cruisecontrol (ACC).

um of Near. Onze tip: zet ‘m standaard

voorkomt dat je je voorligger raakt,

deze vierpitter geen enkel probleem.

aan naar links, en de Duc gaat ervan-

chine die – en ook dat is een primeur

Bij een traditionele cruisecontrol zit

op de afstand die overeenkomt met de

zou je zeggen. En ook als er bij die actie

Kom je te laag in toeren te rijden, dan

door. De waarheid ligt iets genuan-

– niet meer dan eens in de 60.000

je voortdurend de ingestelde snelheid

twee-secondenregel.

niet meer dan 30% van de beschikbare

moet je natuurlijk wel zelf terugscha-

ceerder, gelukkig. Wat er gebeurt is het
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SERIEUS?
J

MAG

anuari 2021. Sharni Pinfold, een
Australische motorcoureur in de IDM
Supersport 300 klasse, zegt haar net
getekende profcontract op. Reden: ze
wordt als vrouw in de motorsport niet met
respect behandeld en is de vele seksistische opmerkingen zat.

MAG

volgende: als de ingestelde snelheid

Ducati

Cruise control: simpel te bedienen.

van je ACC hoger ligt dan de snelheid

TFT-scherm met volledige navigatie.

van het voertuig voor je, dan geeft je
richtingaanwijzer het systeem een

inzet. En laten we hopen dat automobi-

Multistrada V4 S een niet-reflecterend

seintje dat je de cruisecontrol wilt

listen dat ook doen. Naar verhalen over

TFT-display dat als volwaardige GPS

gaan overrulen. Dat is ook voelbaar in

falende dodehoekleds hoef je online

dienst kan doen. Kwestie van de Ducati

de motor. Maar dat gasgeven gebeurt

niet lang te zoeken.

app en routeplanner Sygic downloa-

natuurlijk pas echt wanneer je naar de

den.

andere rijstrook gaat en de radar ziet

Slim

Bijzonder is ook de antiweavefunctie,

dat er niemand meer voor je rijdt. Staat

Bij sommige auto’s wordt de detectie

die deinen van de machine voorkomt.

je ACC uit, dan zal de Multi er niet over

ook geactiveerd als ze inhalen. Onno-

Deinen? Dat zou ie toch helemaal niet

piekeren om gas bij te geven als je je

dig afleidend, naar ons idee. Blij dus

mogen doen? “Dat klopt”, legt André

richtingaanwijzers inschakelt.

om te zien dat het Ducati-systeem

van der Zwet van Ducati Amsterdam

bij je eigen inhaalacties niet oplicht.

uit. ‘Maar als de elektronische vering

Dode hoek

De led in je rechterspiegel gaat wél

op ‘automatisch’ staat en je gaat rijden

Op auto’s begint dodehoekdetectie al

branden als de ingehaalde bestuurder

met een zware passagier, flink wat ba-

aardig ingeburgerd te raken: als je op

opeens gas bijgeeft, of als je zelf direct

gage en de nodige zijwind, dan zou het

de snelweg een nieuwere auto inhaalt,

na je inhaalactie vaart mindert. Met

bij hoge snelheden toch kunnen gebeu-

zie je in de buitenspiegel steeds vaker

andere woorden: de dodehoekdetec-

ren. In dat geval neemt het systeem

een of meer leds oplichten. De nieuwe

tie licht op als de afstand tussen jou

iets gas terug, zodat de deining ver-

Ducati is dus de eerste motor met zo’n

en het andere verkeer kleiner wordt,

dwijnt. De elektronica die de beweging

systeem. Een welkom systeem, want in

niet als die afstand toeneemt. En als

detecteert en het gas kan bijsturen was

de dode hoek van je motorspiegels kan

er iemand in je dode hoek blijft zitten,

al aan boord. Dan maak je daar toch

een auto – en zeker een andere motor-

dan blijft het lampje natuurlijk gewoon

gebruik van?”

rijder – zich makkelijk schuilhouden.

branden.

In het kort

Nu niet meer: zodra er iemand in de
buurt van die onzichtbare hoek komt,

Stilstand

Cruisecontrol maakt bestuurders lui.

licht de geeloranje bovenhoek van

De leds kunnen dus ook gaan branden

Adaptieve cruisecontrol voorkomt dat

de betreffende spiegel al op. Het licht

als je in baksteenformatie rijdt. Over-

je volgafstand te krap wordt en dat je

dooft pas als de auto of de motor naast

dag is de in stappen instelbare lichtin-

je snelheid voortdurend moet bijrege-

je verschijnt.

tensiteit daarbij nooit storend. Zou het

len. Op deze Duc werkt het subliem.

dat ’s nachts wel zijn, dan kun je het

Dodehoekdetectie hadden ze al veel

Rust

systeem uitschakelen. Alleen al om die

eerder mogen uitvinden. Het voorkomt

Is het systeem honderd procent veilig?

reden blijft die blik op de weg naast

onnodig om je heen kijken, zodat je

Natuurlijk niet. Ook elektronica kan

je toch altijd belangrijk: je zal maar

je aandacht bij het verkeer voor je kunt

falen. Het grootste voordeel is dat je

vergeten zijn om ‘m weer te activeren.

houden. Bovendien minimaliseert het

bij zo’n brandend lampje zeker weet

Nog een tip: het systeem werkt niet bij

systeem de kans dat je bij een inhaal-

dat er iemand schuin achter je zit. Dat

stilstand. Wegrijden? Uitkijken!

manoeuvre gepakt wordt door iemand

vaak om je heen zit te loeren. Zijn de

Meer, meer, meer

Enige nadeel? Je hebt aan één kennis-

leds uit, kijk dan voor de zekerheid

Naast alle in deze klasse inmiddels

making al genoeg om ’t ernstig te gaan

toch even naast je voor je je inhaalactie

ingeburgerde elektronica biedt de

missen. ■
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Laat ik eerlijk zijn. 95% van de mensen die
ik tegenkom zijn fantastisch. Ze behandelen mij en andere vrouwen vol respect.
Anderzijds zijn er op social media nog
vaak genoeg mensen die me bijvoorbeeld
vragen of ik geen man ben

of andere vervelende opmerkingen maken.
Soms ben ik aan het trainen en word ik
door de aanwezige heren en dames compleet genegeerd, terwijl ze achter mijn rug
om over me praten.
Ik kan me er niet meer druk om maken.
Ik ben eraan gewend en ik vind het een
tekortkoming van de personen die zich
schuldig maken aan dergelijk gedrag.
Naar de buitenwereld toe vind ik het wel
erg: je zal maar vrouw zijn, overwegen
om met motorsport te beginnen en dan
zulke reacties lezen. Dik kans dat dat al je
motivatie wegneemt. Jammer! Want als je
als vrouw echt wil, kan je zeker net zo goed
worden als de mannen. En dat kunnen
mensen helaas niet altijd hebben. Mannen
én vrouwen, overigens. ■

Januari 2021. BMW kondigt aan dat er kwalificaties zijn voor het Nederlandse team
voor de GS Trophy 2022. Door omstandigheden had ik de 2020-editie gemist, maar dit
jaar zou ik zeker meedoen aan de kwalificaties. Mijn kansen om het Nederlands
team te halen zijn groot, weet ik. Ik
schreef me dus meteen in. En een
dag later schreef ik me alweer uit,
zoals ook op de facebookpagina
van de MAG te lezen was.
De reden? Omdat vrouwen
zich bij eerdere edities van de
GS Trophy nog nooit voor een
nationaal team gekwalificeerd
hadden en omdat vrouwenteams
vrijwel altijd als laatsten op de
ranglijst eindigden, had BMW voor
de komende editie besloten die
route voor vrouwen af te sluiten. In
plaats daarvan is er nu

die daar al mee bezig was.

geeft rust, vooral omdat je veel minder

34

Ik ben ook een vrouw. Ik doe aan motorsport en ik heb een beroep dat veelal
beoefend wordt door mannen. Ik heb ermee
leren omgaan, en op mijn werk maak ik het
nog maar zelden mee dat er vervelende
situaties ontstaan met gebrek aan respect
als oorzaak. In het verleden was dit zeker
anders, inclusief roddels over dat ik transgender zou zijn of op vrouwen zou vallen.
Hoewel dat natuurlijk niet eens beledigingen zouden zijn, is het toch bijzonder om te
ervaren dat men zo denkt.

een aparte competitie voor vrouwen, met
eigen kwalificaties en voorwaarden, om
zo de kansen voor vrouwen te vergroten.
Daar heb ik alle begrip voor, maar niet voor
het feit dat vrouwen daarmee uitgesloten
worden van de kans op een plaats in het
nationale team. De keuze die BMW maakt
is aan de ene kant een vorm van positieve
discriminatie, maar ik zie het tegelijkertijd
als een stap achteruit op de weg naar het
afdwingen van respect voor vrouwen in de
motorsport.

Elles Dijkhuizen

Veringspecialist, engineer en testrijder
Elles Dijkhuizen rijdt liefst op twee wielen,
op het circuit, in het zand of op de weg.
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In de eerste maanden van het
jaar komen er altijd wat minder GWS-meldingen binnen.
Logisch: er wordt minder gereden. Grootste gevaar in de
afgelopen maanden was vorstschade, maar die werd snel
hersteld. Fijn, zeker voor de
motorrijders die ondanks de
pekel en de kou meteen weer
de weg opgingen.

J

slechte zaak, zou je zeggen. CROW, het

wat gas bij geeft als je een rotonde ver-

kennisinstituut dat richtlijnen rond

laat. Dat doe je in een bocht, tenslotte.

wegontwerp opstelt, denkt daar toch

Zo’n verhoging aan het eind van die

anders over: “Het is voor motorrijders

bocht zorgt voor onrust in de motor.

geen wenselijke oplossing,” in de woor-

Om dezelfde reden mogen ook gewone

den van Frans Heijnis, projectmanager

drempels nooit in een bocht geplaatst

Verkeer en Vervoer van de organisatie.

worden. We hebben onze bezwaren aan

We houden contact met de wegbeheer-

de wegbeheerder doorgegeven.

der.

Aardig
Verhoogde fietsbanen?

Als we wegbeheerders laten weten wat

In Heiloo wil men de veiligheid van

we van hun plannen vinden, wil dat

fietsers op de rotonde Kennemerstraat-

natuurlijk niet zeggen dat alles geheel

weg/Vennewatersweg verbeteren door

naar onze wensen wordt ingericht.

de fietsbanen te verhogen. Zo zouden

Wij vragen ze wel altijd om ons op de

automobilisten fietsers minder snel

hoogte te houden, maar daar beginnen

over het hoofd zien. De logica achter

ze meestal niet aan. Zij vragen ons dus

ohn Troost liet ons weten dat vier

die gedachte ontgaat ons geheel.

om de voortgang van het project te

Gelderse gemeenten pleiten voor

Belangrijker is dat je als motorrijder

volgen, en dat is met al het werk aan

een verhoogde middenberm of een
andere rijstrookscheiding op de Maas
en Waalweg (N322). Er gebeuren nu
relatief veel ongelukken en bijna-ongelukken, meldt De Gelderlander. Logisch
dus dat de provincie wel oren naar het
plan zou hebben. Dreigt er daarmee gevaar voor motorrijders? De MAG vindt
van niet. Natuurlijk is een weg zonder
obstakels ideaal, maar op een rechte
weg kom je alleen met zo’n verhoging
of scheiding in aanraking als je plotseling zou moeten uitwijken – en dat
gebeurt alleen als je te weinig afstand
houdt. Het risico om geconfronteerd
te worden met tegenligger op jouw
Paul Oor

weghelft is aanzienlijk groter. En dode-

Inhaalverbod

NVERENI
GE

RS

dat je als motorrijder door tegenliggers
minder snel gezien wordt (klein fron-

RIJ
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taal oppervlak), en dat de snelheid van
een voertuig met één koplamp lastiger
in te schatten is. Vanuit dat oogpunt is
een verhoogde rijbaanscheiding geen

“Het is voor
motorrijders
geen wenselijke
oplossing.“

Baudouin Knaapen

GWSMELDINGEN
36

inhaalverbod respecteert. Daarbij komt

Gerrit Wesselink

M OTO R

re wegen is dat lang niet iedereen een

DE

VO

OR

G
MA
in

ACTIE

Onbedoelde ribbels.

Het probleem op de N322 en veel ande-

G
GIN

BELA
N

lijker, om maar even helder te zijn.

Vorstschade.
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de weg voor ons natuurlijk geen doen.

Het Europees Parlement heeft
de Europese Commissie
gevraagd om een wettelijk
verplichte motor-apk voor
alle lidstaten. Als de EC hierin
meegaat, lijkt die periodieke
keuring ook hier onvermijdelijk.
We zitten er bovenop.

Dus laten we wegbeheerders altijd weten dat we opnieuw aan de bel trekken
als ze onze informatie negeren en zo
een gevaarlijke wegsituatie creëren.
Daarbij wijzen we er natuurlijk op dat
het voorkomen van zo’n situatie veel
goedkoper is dan het herstel ervan. Zo
aardig zijn we wel…

Tijdelijk

Vera de Bruijn

We kregen ook een melding binnen
van een automobilist die zelf geen
motor lijkt te rijden. Heel attent. De
melder kwam uit de Anna Geertruida
Paul Oor

Hofkeslaan in Rheden, wachtte even
op verkeer op de Zutphensestraatweg
en merkte bij het optrekken dat zijn

ie onvermijdelijkheid betekent natuurlijk niet dat we ons

verzet opgeven. Daarbij weten we
ons gesteund door het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Garanties
min als dat ministerie. Mocht een mo-

hij, is de kans groot dat je onderuit

tor-apk er toch komen, dan zal de MAG

gaat. Onze ervaring is dat zulke rood

er alles aan doen om de periodieke

geasfalteerde fietsstroken niet gladder

keuringen uit te laten voeren zoals dat

zijn dan zwarte asfalt, dus vermoe-

bij auto’s het geval is: gewoon bij een

delijk was het een tijdelijke kwestie.

motorgarage of een regulier keurings-

We hebben het verhaal natuurlijk wel

station bij jou in de buurt dus, en tegen

doorgegeven aan de gemeente. Ken je

minimale kosten.

OR

de situatie en is het er altijd glad? Laat
Het alternatief is dat de uitvoering van
een motor-apk in handen komt van

MAG-lid Cora van der Beek kwam op de

één partij met gespecialiseerde, dure

Lekdijk en de Hogedijk tussen Ammer-

keuringsstations. Dat sluit bijvoorbeeld

stol en Schoonhoven een hele reeks

de mogelijkheid uit dat de apk wordt

onbedoelde dwarsribbels en verzak-

uitgevoerd bij een grote beurt, als je

Paul Oor

Ribbels en verzakkingen

kingen tegen, afgewisseld met bochten
met lange, brede en dus lastig te ontwijken reparatiestroken in het midden.

Drempel in de bocht; onderplank komt!

We hebben de situatie doorgegeven,

G
MA
in

ACTIE

M OT O R RIJ

BRUSSEL WIL APK
WIJ NIET!

MAG

Waar?

dat dan beslist even weten.

NVERENI
GE

RS

als motorrijder normaal optrekt, stelde

G
GIN

kunnen we echter niet bieden, even-

VO

strook langs die weg. Als je op dat punt

DE

Lang, breed en midden in de bocht.

BELA
N

voorwielen slipten op de rode fiets-

D

tweewieler toch al van voor tot achter
wordt nagekeken. Tweede probleem:

als wel voor hun eigen portemonnee

er altijd op aangedrongen om je motor

die keuringstations worden er nooit

strijden. Denk bijvoorbeeld aan de DE-

regelmatig op alle essentiële punten na

meer dan een handvol. Een apk legt

KRA, een Europees bedrijf dat voertuig-

te (laten) kijken.

waarop de wegbeheerder liet weten de

sing? Een onderplank. Helaas zijn er

zijn. Dat gaat hier dus twee keer fout.

dan dus extra beslag op je (reis- en

inspecties uitvoert. In dat proces werd

problemen dit voorjaar of deze zomer

geen expliciete richtlijnen die de weg-

De drempel moet verplaatst worden.

wacht)tijd. Lees hier ook het verhaal

consequent vergeten dat onderzoeken

Standaardpijp

aan te pakken.

beheerder daartoe verplichten, maar in

Ook daar gaan we de wegbeheerder

over de komende Belgische apk in MA-

naar motorongevallen altijd weer lie-

Bij een motor-apk zal zeer waarschijn-

de CROW-Kennismodule Wegbermen

nog op aanspreken.

Gazine 168 nog eens op na.

ten zien dat technische mankementen

lijk ook naar uitstoot en geluid gekeken

Onderplank

staat wel dat geleiderails zelf geen let-

in minder dan 1% als oorzaak aange-

worden. Dat laatste is dan de dooie

Toen MAG-fotograaf Paul Oor op pad

sel aan weggebruikers mogen veroor-

Laatste nieuws

Meer motoren

merkt werden. Fijn detail: ook zaken

mus waarmee NEFOM en andere al dan

ging om de schade aan en de reparaties

zaken – en die kans is hier aanzienlijk.

In de flauwe bocht die de A9 ten zuiden

Een verplichte apk is vooral slecht

als een lege tank of het ontbreken van

niet openlijke anti-motorgeluidgroepe-

van de hierboven genoemde dijken

We hebben de wegbeheerder op het

van het Rottepolderplein maakt, werd

nieuws voor de motorrijders die hun

ABS (!) werden daarbij wel als ‘tech-

ringen hun achterban blij maken. We

vast te leggen, kwam hij ook langs de

gevaar van de situatie gewezen. Binnen

de middelste rijstrook in beide rijrich-

eigen onderhoud doen, en dan zeker

nisch mankement’ genoteerd.

weten allemaal dat een open uitlaat in

prachtige bocht op de onderste foto

een week (compliment!) liet men ons

tingen ontsierd door een kilometer-

voor mensen die meerdere motoren

op deze bladzijde, een kilometer of

weten een offerte te hebben aange-

slange bitumenstreep. De motorrijder

in bezit hebben. Vaak zijn dat motoren

Voering

te vervangen is en dat een dB-killer

anderhalf buiten Ammerstol. Voor

vraagd. Er komt een onderplank.

die de streep vorig jaar september

waar maar weinig op gereden wordt.

Aan de andere kant is het duidelijk dat

plaatsen nog sneller gaat. En dat staat

luttele minuten door een standaardpijp

bij ons meldde, had vooral last van

De kosten van een apk wegen dan rela-

er ongevallen zijn waarbij een tech-

dan natuurlijk los van ons gebruike-

rail staat. Voor motorrijders niet. Als je

Drempel

de strook in noordelijke richting (Alk-

tief zwaar, natuurlijk.

nisch mankement niet als oorzaak

lijke verzoek om niet meer met die

mede dankzij de ongelukkig geplaatste

Blijft nog het probleem van de drempel

maar). Het heeft even geduurd, maar

gezien wordt, terwijl het dat wel is: de

open pijp, een AliExpress-demper of

drempel onderuit gaat, heb je vermoe-

op diezelfde foto. De richtlijnen van

wegbeheerder Rijswaterstaat liet ons

WC-eend

bocht niet halen omdat je oude banden

zonder dB-killer de straat op te gaan.

delijk liever een nat pak dan de schade

CROW zijn hier glashelder in: drempels

weten dat de verharding op een deel

De lobby voor de motor-apk is altijd

te weinig grip hebben, een auto raken

We houden het vervolg nauwlettend

die je oploopt als je de staanders van

mogen niet in een bocht liggen en ze

van het traject al vervangen is. De rest

vooral gevoerd door – jawel – organisa-

omdat je remblokken geen voering

in de gaten. Sterker nog: we zitten er

die geleiderail raakt. De beste oplos-

moeten van afstand goed herkenbaar

is later dit jaar aan de beurt. ■

ties die niet zozeer voor onze veiligheid

meer hebben. Daarom heeft de MAG

bovenop!

automobilisten fijn dat er een geleide-
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Mathijs van der
Noordaa stopt en
gaat door

met batten in de bocht

Gerwin Batten

Hij is al twintig jaar lid, op motorbeurzen stond
hij ruim vijftien jaar onvermoeibaar en met veel
succes nieuwe leden te werven, hij was vrijwilligerscoördinator en de afgelopen vijf jaar ook
nog bestuurslid. Onlangs besloot hij een stapje
terug te doen.
“Er is niets veranderd in waar de MAG voor staat en wat de
organisatie doet, maar ik was gewoon klaar met het werk in
het bestuur en op beurzen”, vertelt Mathijs. Met de MAG stopt
hij gelukkig niet. “Ik blijf gewoon lid, natuurlijk, en ik wil zeker
ook het voorlichtingswerk op hogescholen weer oppakken,
waar we verkeerskundigen meegeven hoe ze in hun werk
staan en een verhaal vertellen, dat blijft Mathijs z’n ding.

Het motorseizoen is weer volop begonnen. Rijden in groepen hoort daar natuurlijk bij. De basisregels voor
zo’n groepsrit zijn bij velen bekend, maar we zetten ze toch maar weer ’s onder elkaar.

Want wat gaat hij doen met de tijd die hij nu overhoudt? Hij

De belangrijkste tip wordt in de praktijk

de andere kant van die middenlijn. De

groep het ingehaalde voertuig voorbij is.

gaat weer aan de slag als instructeur milieuzorg bij defensie,

lang niet altijd ter harte genomen: laat

derde kiest positie recht achter de voor-

Ook bij het nemen van kruispunten

de werkgever waar hij eerder al z’n pensioengerechtigde leef-

de minst ervaren en langzaamste rijders

rijder, de vierde rijdt achter de tweede,

en verkeerslichten zijn goede voor- en

tijd bereikte. “Ze kunnen me niet missen,” lacht Mathijs. We

niet achterin, maar juist voorin rijden.

enzovoort. Dat betekent dat je als groep

achterrijders essentieel. Als ze echt

Waarom? Omdat de groep na een bocht

compact blijft terwijl je niet te dicht op

snappen wat ze doen – en alweer, als de

of na het oversteken van een kruispunt

je voorligger rijdt. Bovendien kunnen

groep niet te groot is – blijven er zelden

als een harmonica uit elkaar getrokken

ook de achterste rijders ver naar voren

of nooit mensen achter. Maar helemaal

wordt. De laatsten moeten daardoor

kijken en dus eerder reageren op aanflit-

te vermijden is dat natuurlijk nooit.

altijd sneller rijden dan de mensen

sende remlichten en andere signalen.

Als de ruimte er is, kan de hele groep

MAG

rekening kunnen houden met motorrijders.” Voor een groep

wensen hem succes en we zijn blij dat hij blijft! ■

JA, ik sluit me aan bij de MAG!
■

MAG-lid met MAGazine: € 33,- per kalenderjaar

■

MAG-lid zonder MAgazine: € 16,50 per kalenderjaar

Naam

M/V

Straat

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

Huisnummer

aan ervaren, snellere rijders. Bovendien

Nog een paar tips:

Lukt dat niet, dan kan de laatste rijder

kan de – liefst heel ervaren – voorrijder

• Op de snelweg rijdt de voorrijder in

van de groep bij de eerstvolgende afslag

beter rekening houden met langzamere

principe iets links van het midden. Op

wachten, liefst met het voorwiel in de

rijders als ze vlak achter ‘m zitten.

N-wegen is het meestal beter om juist

richting van de te nemen weg.

iets rechts van dat midden te rijden.
Maak de groepen waar je mee rijdt niet
te groot. Met zes tot zeven rijders is de
groep nog te overzien, maar met het oog

• Laat de baksteenformatie los op bochtige trajecten.

Woonplaats
Telefoon

Mail dit formulier naar leden@motorrijdersactiegroep.nl
of stuur het in een gefrankeerde envelop naar MAG Ledenadministratie, Postbus 699, 9200 AR Drachten.

E-mail
Geboortedatum
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Natuurlijk kun je je ook direct aanmelden op
www.motorrijdersactiegroep.nl. Betaal met iDeal!

Als je als groep gaat rijden, betekent dat
natuurlijk dat je je aan elkaar moet aan-

• Zorg dat je altijd zichtbaar bent in de

passen. Veel toerclubs kiezen ervoor om

op mogelijke overlast pleit de MAG lie-

spiegel van de rijder schuin voor je.

met kleinere, in rijtempo op elkaar afge-

ver voor echt kleine groepjes van drie of

Doe dat laatste ook als je achter een

stemde groepjes te rijden. Dan hoeven

vier rijders. Met groepen van meer dan

andere motorrijder aan rijdt, bekend

de snelsten nooit te wachten en voelen

tien of vijftien rijders wordt het zo goed

of onbekend. Laat je zien en zorg voor

rustiger rijders zich niet opgejaagd. Ook

als onmogelijk om de groep bij elkaar te

uitzicht.

dat maakt rijden veiliger, zeker als je

houden, bijvoorbeeld bij verkeerslich-

Handtekening

Postcode

40

natuurlijk op de achterblijvers wachten.

voorin. Die positie laat je dus liefst over

de afspraak om elkaar niet in te halen

ten, inhaalmanoeuvres en oversteekac-

Voor een veilige inhaalmanoeuvre met

respecteert.

ties. Een uit elkaar vallende groep leidt

een groep ben je aangewezen op een

Goede communicatie en heldere afspra-

onherroepelijk tot veel gas erop bij de

goede voorrijder en een even goede ach-

ken zijn even belangrijk. Spreek hand-

achterblijvers. En hoe groter de groep is,

terrijder. Die achterrijder moet al van

signalen af, wissel telefoonnummers

hoe meer dat gas erop moet.

tevoren zien aankomen dat de voorrij-

uit, zorg dat iedereen weet waar de rit

der wil gaan inhalen. Hij (of zij, maar dat

naartoe gaat en maak de route beschik-

Ook met zo’n kleinere groep rijd je liefst

spreekt voor zich) geeft dan richting aan

baar. En wil je met elkaar kunnen pra-

in een baksteenformatie. De voorrijder

en wisselt van rijstrook, zodat hij de weg

ten, denk dan ’s aan de in MAGazine 170

rijdt links of rechts van het midden

vrij maakt voor de groep. De voorrijder

besproken HelmChat-app. Speciaal voor

van de rijstrook. De tweede rijder kiest

gaat pas weer naar rechts als de hele

groepsritten bedacht en nog gratis ook!
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Check je motor!
Het motorseizoen is alweer
helemaal op gang, en waarschijnlijk heb ook jij de nodige kilometers al achter de
rug. Heb je je motor nog wel
even gecheckt, voor je weer op
pad ging? En heb je enig idee
wat verzekeringstechnisch de
gevolgen kunnen zijn als je dat
niet doet?

Colofon
Postbus 699
9200 AR Drachten
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
leden@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 8447 1913
Advertenties
ads@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 5140 4308

Stel, je gaat weer met je motor op pad
zonder eerst je olie te checken. Het peil
staat veel te laag. Als gevolg rijd je je
hele motorblok aan gort. Ach, denk je,

De banden van je motor zijn een ander

toch allrisk verzekerd. Dit soort schade

verhaal. Het rijden met te oude banden

wordt echter niet vergoed. De verze-

of banden met een veel te lage span-

keraar ziet dit als nalatigheid van de

ning of te weinig profiel kan tot onge-

bestuurder, en het is geen van buitenaf

lukken leiden. Dat wordt door verze-

komend onheil of een eigen gebrek.

keraars niet als nalatigheid gezien. De

Van buitenaf komend onheil is een ge-

schade is het gevolg van het ongeluk,

beurtenis die buiten de verzekerde om

en de conditie van de banden staat

schade of letsel veroorzaakt. Bijvoor-

daar voor de verzekeraar los van. Maar

beeld een auto die achteruit rijdt op

let op: de schade aan jouw motor wordt

een parkeerplaats, niet goed uitkijkt en

net als bij schade door eigen gebrek

jou van je motor aftikt. Of een andere

alleen vergoed als je een volledig-cas-

bestuurder die bij een stoplicht nét te

coverzekering hebt (allrisk). Bij een

laat remt en bij jou achterop knalt. Ei-

WA-verzekering of een beperkt-casco-

gen gebrek is schade veroorzaakt door

dekking draai je helaas ook in die geval-

het product, in dit geval de motor. Denk

len zelf voor de kosten op.

bijvoorbeeld aan schade die je oploopt
door een brekende koppelingskabel of
een lekkend koelsysteem. In die gevallen wordt wél uitgekeerd.

Ad den Hollander
schadebehandelaar
www.mag-verzekeringen.nl
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zonder
gedoe.
verkocht.
Sinds de oprichting in 2012 hebben we al bijna 70.000 mensen kunnen helpen met de verkoop van de motor.
Het doel is iedereen te kunnen helpen met een makkelijke verkoop van motoren. Onze service is voor en
door motorrijders. Wij nemen de zoektocht uit handen en vinden voor jouw een betrouwbare partij die je
motor aan huis komt ophalen. Voor jouw is het volledig kosteloos, of je de motor nu via ons verkoopt of niet.
Onze service is geheel vrijblijvend. Verkoop je je motor wel via ons, dan worden er kosten berekend aan de
dealer. Samengevat: zonder gedoe. verkocht.

Veilig

Vrijblijvend

Zorgeloos

Snel

Kosteloos
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KIES VOOR OPTIMALE
PERFORMANCE
Fun starts here.

ONTDEK ONZE COLLECTIE SPORTIEVE MOTORKLEDING
Om jouw sportieve ambities waar te maken, moet je je geen zorgen hoeven maken over je kleding. Met de
producten van Spidi, Nexx en XPD ben je optimaal beschermd en kun je met een zeker gevoel de weg op.
Met de collectie van deze merken kun jij je focussen op wat echt telt, en staat niets je meer in de weg om je
snelste tijd op het circuit aan diggelen te rijden! Bekijk de collecties op chromeburner.nl

CHROMEBURNER.NL

+31 73 200 80 20

5253 RK Nieuwkuijk

Touwslager 10

