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17 Te luid geluid is uit
Dat we van het hele motorgeluidgehannes nog even niet af zijn, zal je inmiddels
wel duidelijk zijn. Ook in dit nummer
besteden we er de nodige aandacht aan.
Positiefste geluid daarbij is zonneklaar
de landelijke campagne TE LUID geluid IS
UIT, waarmee motormedia, motorrijdersorganisaties en motorclubs alle motor-

30 WIMA Nederland

rijders oproepen om rekening met hun
omgeving te houden. Al deze partijen
zijn ervan overtuigd dat dit, in combinatie met extra handhaving, de enige effectieve manier is om onze wegen open te
houden. Helemaal als we ook gemeenten zo ver krijgen om het logo van
de campagne langs die wegen te plaatsen. Zijn we mee bezig!
We zijn apetrots dat dit vanuit de MAG genomen initiatief zo breed

40 Klachten en klagers
		aangepakt

opgepikt is. Vrijwel alle motormedia en motorrijdersorganisaties sloten
zich direct aan bij de campagne, en de eerste motorclubs meldden zich
al voordat we kans kregen om ze uit te nodigen. Daarnaast hebben
zowel RAI Vereniging als BOVAG laten weten de campagne een warm
hart toe te dragen, en hetzelfde geldt voor Veilig Verkeer Nederland. Met
de partijen die we nu aan boord hebben, bereiken we probleemloos twee
derde van de Nederlandse motorrijders direct, en daarmee bereik je dus
iedereen. Het is ook allemaal niet zo moeilijk, natuurlijk. Zoals Quincy
van der Ree van Motorstof.nl het kernachtig verwoordde: “Open pijpen
of open dijken? Die keuze is snel gemaakt!”
Maar daarmee zijn we er nog niet, natuurlijk. We moeten motorgeluid-
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Te luid geluid is uit

17

ganisaties vaak onjuist voorgelicht worden. Nog steeds roept nefom dat

Verkeerslichtbeheer Amsterdam

18

‘een moderne auto 70 dB mag maken en een motor wel 80, 90 of 100!’

Wunderlich Gonzzoo

21

Lariekoek. Dat weten ze ook, maar ze maken vrolijk misbruik van het

Column Elles Dijkhuizen

23

feit dat bijna niemand die kennis bezit. Hoe de actuele situatie rond die

GWS-meldingen

24

geluidseisen is, lees je op bladzijde 14 in dit nummer, met grote dank

WIMA Nederland

30

Nieuwe MAG-site

36

Give–away: De coureur

33

aan Hans Lammers van de RDW. Wil je meer weten over de desinformatie die er over dit onderwerp verspreid wordt, lees dan het artikel ‘De
oppositie gefileerd’ op onze nagelnieuwe website.

NIEUWE HONDA NC750X

Die website heeft even geduurd. Maar hij is er. En hoe. We zijn er super-

Vanaf € 8.799,-

blij mee. Dus bedank ik op deze plek namens de hele MAG de bouwers,
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Wilko van der Vecht en zijn team van Studiotekst. Bekende naam? Natuurlijk. Ze doen ook al jaren de vormgeving van MAGazine. En wie had
deze klus dus beter kunnen doen? Precies. Niemand!

MAGazine, het verenigingsblad van
motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt
vijf keer per jaar.

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.
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Mobiel bellen
Het aantal verkeersovertredingen nam vorig jaar af met 7 procent;
het aantal boetes voor mobiel bellen nam toe met 38%, zo lazen we
in Rijschool Pro. Zijn we keuriger gaan rijden? Nou nee, er werd door
corona gewoon ook veel minder gereden. Dan is de conclusie al snel dat

Een auto in MAGazine? Veel zotter moet het niet worden. Maar toch.

de mensen die wél reden gewoon vrolijk doorbelden en dat de pakkans

Als Suzuki auto’s én motoren maakt, moet je die twee ook kunnen

daarbij flink toenam. Dat laatste is deels dankzij de slimme camera’s die

combineren, vonden studenten van Istituto Europeo di Design in Turijn.

met ingang van november ingezet worden. Spreek je zo’n mobiele beller,

Dat werd dus deze Suzuki Mirano die ‘de vier wielen, de functionaliteit,

vertel hem dan dat ie ons leven en dat van anderen in gevaar brengt en dat

de efficiëntie en de bruikbaarheid van een auto verenigt met de hoge

verzekeringen bij smartphonegebruik niet uitkeren.

prestaties en emoties van een tweewieler’. Hoezo die motor?
Je passagier zit achter je, een voorruit ontbreekt en het stuur lijkt
vooral op een motorstuur. Voordeel van de twijfel!

Airbags
duur?
Niet meer!
RST verscheen al eerder op deze pagina’s met nieuws over hun ook

zakelijk abonnement). “Jassen en pakken met een airbag zien wij als

onder wedstrijdcondities geteste airbagjassen en -pakken. Omdat de

het nieuwe normaal,” stelt Rein Middelburg van RST-importeur Bihr.

Britten graag willen laten zien dat het kan, trokken ze nu de aandacht

Grote voordelen ten opzichte van losse airbagvesten zijn het lagere

met een jas met geïntegreerde airbag voor 299 euro (exclusief nood-

gewicht en de betere ventilatiemogelijkheden.

Triumph
Het wil nog niet echt vlotten met elektrische modellen van de

om te zien dat een uitlaat ontbreekt. Het vermogen is dik voor elkaar,

19 miljoen

traditionele motormerken, maar er beweegt wel wat. Triumph laat

en de actieradius van max 200 km klinkt prima in combinatie met de

van zich horen met een prototype, gebouwd in samenwerking met

laadsnelheid. Het wachten lijkt vooral op een daling van de accukosten,

drie externe partijen en met financiering van de Britse overheid. Het

die zulke tweewielers nu nog steevast in de hoogste prijsklasse

MAG-lid Otto Lopes Cardozo vroeg in MAGazine 171 om meer aandacht

resultaat is de TE-1, een motor waar je twee keer naar moet kijken

plaatsen.

voor de lichte motorscooter. En of dat ‘m nou gedaan heeft of niet, feit
is wel dat Vespa korte tijd later liet weten dat na driekwart eeuw hun
19 miljoenste wespje van de band rolde. Proficiat, Vespa. En Otto, niet
te vergeten.

Segway
Segway zet in op motorfietsen. En hoe. De eerste plaatjes van de waterstof/elektrisch aangedreven APEX H2 ogen knap futuristisch, waarbij
je alleen maar kan raden hoe aandrijving, stuurinrichting en vering
werken. Met z’n bescheiden 80 pk vliegt de machine in minder dan vier
seconden richting de 100 km/u. De lage top van 150 km/u wordt ruimschoots goedgemaakt door de even lage prijs. Grootste nadeel?
Hij is alleen voor China bedoeld, horen we net. Balen.
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Triumph SOS app
Triumph is niet alleen met motorfietsen, maar ook met onze veiligheid
bezig. De Triumph SOS App zet bewegingssensoren in je telefoon in om

JAAR
GARANTIE

een ongeval te detecteren. Gaat het mis, dan geeft de app je locatie, je
persoonlijke en je medische gegevens direct door aan de dichtstbijzijnde hulpdiensten. Als hulp overbodig is, kun je die actie vanzelfsprekend
cancelen. De enige kosten die je maakt bestaan uit het abonnement op de
ongevallendetectiedienst. Triumph-bezitters krijgen de eerste drie maanden van Triumph cadeau.

Vriendelijke Fords
Goed om te weten voor die enkele motorrijder die wel eens in een auto
stapt: het Ford Windscreen Weather Station detecteert een stijgende
luchtvochtigheid en temperatuurwisselingen van de ramen. Stap je
warm bezweet je vierwieler in, dan worden je autoruiten in no-time en
geheel automatisch ontwasemd. Dezelfde fabrikant introduceerde al
eerder het QuickClear-systeem om bevroren ruiten ijsvrij te maken.
Altijd fijn als automakers zich niet alleen om hun klanten maar ook om
hun medeweggebruikers bekommeren.

SUZUKI GSX-S1000
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Motorcaravan

DE NIEUWE SUZUKI GSX-S1000

Geen camper met trekhaak en aanhanger in je garage? Dan is de
Silver Mini Freestyle 300 Racing misschien een oplossing voor je

size tweepersoonsbed en de mogelijkheid voor twee eenpersoons-

kampeervakantie. Een 442 cm lange caravan met een deels naar

bedden met je motor in het midden. Enige dingetje: de vraag naar zulk

beneden te klappen bodem en een extra brede achterdeur, een king-

vervoer is door corona geëxplodeerd, dus of-ie ook leverbaar is?

Suzuki presenteert de gloednieuwe GSX-S1000: een volbloed naked in de meest pure vorm. De machine
levert indrukwekkende prestaties, geeft de rijder nog meer vertrouwen en valt extra op door zijn volledig nieuwe,
maar bovenal agressieve styling.
Ontdek hem op: www.suzuki.nl/motoren
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VAN DE VOORZITTER

O

NAVAJO
€ 259

X-TRAIL
€ 249,-

ok dit nummer staat weer bol van het motorgeluid,
met bijdragen over alles wat we ondernemen. En

dat is nogal wat. We moeten ook wel, want er worden in
het kader van de ervaren overlast ware hetzes gevoerd,

CATANIA 3-layer jacket

zowel door bewoners als door de pers. Vooral de regiona-

€ 249,-

le edities van een krant als het AD hebben geen enkele moeite met de suggestie dat bedreigingen richting

CORE

bewoners wel uit de hoek van motorrijders zullen komen
en andere stigmatiserende en criminaliserende opmer-

€ 159

kingen.

DEVIL

Je bent hier vast van op de hoogte, net als van onze

€ 459,-

tegenacties. Natuurlijk reageren we niet alleen op wat
er gebeurt, maar kijken we ook naar de toekomst. Wat

VELOX

brengt ons nieuwe kabinet ons? Hoe staat een nieuwe
minister tegenover de apk-plannen die straks mogelijk

€ 159,-

Europees verplicht worden, en hoe staat diezelfde minister tegenover onze ideeën over motorrijden met je B-rij-

VYRUS

bewijs en tegenover motorrijden in het algemeen? Zitten

€ 199,-

er motorrijders of sympathisanten in de nieuwe Tweede
Kamercommissies waar we mee te maken hebben?

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

Welke nationale of Europese ontwikkelingen kunnen
we verwachten, en hoe houden we daar een vinger in de
spreekwoordelijk pap? Hoe gaan motorrijders in de ons
omringende landen om met de apk-dreiging? Wat doen
zij in de strijd (want dat lijkt het inmiddels) rond het
thema motorgeluid?
Als bestuur zetten wij het beleid uit, maar dat kunnen
we natuurlijk niet alleen. We informeren onszelf en we

HAGON SHOCKS

laten ons informeren en bijstaan door de vaste coördinatoren en onze vrijwilligers, maar ook door onze leden.
Zelfs niet-leden leveren her en der onmisbare input.

Masters of suspension

Daar luisteren we net zo graag naar. Meer dan eens met

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

als resultaat dat ze dan opeens wél lid worden, overi-

van inhoudelijke onderbouwing voorziet, zijn uitgebreide

gens…

netwerk inzet, de pers aanspreekt op kwalijke uitspraken
en in externe gesprekken vaak met Vera optrekt. Tus-

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?

Als belangrijkste bron van informatie willen we nu even

sendoor was hij ook nog de initiator van de campagne

onze enige twee vaste medewerkers noemen, het duo

TE LUID geluid IS UIT, waar je in dit nummer meer over

dat alweer dik drie jaar de dagelijkse basis van de MAG

leest.

vormt. Beleidsmedewerker Vera de Bruijn houdt alle
politieke ontwikkelingen op motorgebied nauwlettend in

Die nieuwe website moet je overigens echt even gaan

de gaten, ze onderhoudt contact met lokale, regionale en

bekijken. Leg ‘m ook aan je motormaten voor. Om die

landelijke overheden, ze werkt zich door taaie, juridische

nieuwe site te vieren kunnen ze nu al voor een tientje

kost om onze positie te kunnen onderbouwen (met on-

MAG-lid worden, voor de rest van het jaar. Voor twee

der meer een klinkend bezwaarschrift tegen de afsluiting

tientjes krijgen ze ook nog MAGazine in huis. Een aanbod

van de Zuiderdijk als gevolg!) en ze is de onvermoeiba-

dat je écht niet kan weigeren!

re coördinator van onze acties. Daarin werkt ze nauw
Ga voor de gratis suspension-check
naar: www.hksuspension.nl

samen met hoofdredacteur Hugo Pinksterboer, die niet
alleen het blad maakt en verantwoordelijk was voor de

Gerwin Batten

invulling van de nieuwe website, maar Vera waar nodig

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl

HK-SUSPENSION | VIJVERLAAN 6A, 4005 HB TIEL | TEL: 0344 63 19 19 | INFO@HKSUSPENSION.NL | WWW.HKSUSPENSION.NL
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In ons vorige nummer vertelden we je uitgebreid over de
gang van zaken rond de afsluiting van de Zuiderdijk, een
vrij smalle, maar mooie weg
tussen Hoorn en Enkhuizen.
Het lijkt er op dat we de eerste
ronde verloren hebben, maar
knock-out zijn we nog lang
niet.

Vera de Bruijn

A

de MAG aangesloten motorclubs uit de
regio om een alternatieve route op te
stellen, we lieten een flyer drukken en
we zijn met vertegenwoordigers van de
MAG, MC West-Friesland en MC Route
506 op een wat druilerige zondag op
pad gegaan.

Positief
We staken flyers bij mensen in de bus
(aanbellen mag niet, op zondag) en
we spraken voorbijgangers aan. De
meesten reageerden heel positief op
onze actie. Logisch, want op meer verkeer – van welke aard dan ook – zitten
mensen eigenlijk nooit te wachten.

ls je de ene weg afsluit, zullen

Dat een kleine deel van de alternatieve

motorrijders een andere route

route door vrij dicht bebouwde straten

kiezen. Over dat zogenaamde water-

loopt, speelt natuurlijk ook een rol: er

bedeffect lees je de laatste tijd steeds

staan in een dorp nu eenmaal meer

meer. Wij hebben dat niet alleen bij de

huizen dan langs de dijk. In onze flyer

gemeente Drechterland en de beheer-

nodigden we mensen daarom uit om

der van de Zuiderdijk aangekaart,

bij ons een model bezwaarschrift tegen

maar we hebben ook bewoners ermee

de afsluiting op te vragen.

geconfronteerd. We vroegen twee bij
MOTOREN W
EG VAN
DE ZUIDERDI
JK?
Beste bewoner,
u heeft het onge
28 maart 2021
twijfeld gehoord:
de gemeente Drech
Zuiderdijk van
april tot en met
terland wil de gehe
oktober in de week
le
enden afsluiten
voor motorrijde
Als belangenve
rs.
reniging voor moto
rrijders zijn wij
geplande afslui
natuurlijk niet blij
ting. We willen
net als ieder ande
met de
genieten. Het is
r van deze prach
jammer dat somm
tige omgeving
ige motorrijders
maken. Daar gaan
daarbij onnodig
we ze op aansp
veel geluid
handhaving op
reken, en we pleite
dat gedrag.
n zeker ook voor
strengere
Afsluiting van de
dijk
woont aan de route in die weekenden heeft natuu
rlijk ook voor u
die motorrijders
gevolgen: u
Zuiderdijk niet
zullen kiezen op
meer welkom zijn.
het moment dat
ze op de
We bieden u graag
de mogelijkheid
tekenen tegen
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•
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t rijden
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en.
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ing voor het mode
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mailadres op de
dat wij u kunne
lijst die we u aanb
n toesturen,
over nadenken?
ieden. Wilt u er
U kunt ons ook
graag nog even
later vragen om
te sturen. Stuur
u een model bezw
uw verzoek binne
aarschrift toe
n vier weken naar
U ontvangt het
model bezwaarsc
info@motorrijders
hrift zodra bezw
actiegroep.nl.
aar maken moge
lijk is.
Dank voor uw
medewerking!
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De meeste bewoners reageerden heel sympathiek…
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Werkkleding.com is trotse leverancier
van de gepersonaliseerde werkkleding
voor de Motorrijders Actie Groep.
Als MAG-lid krijg je daarom 10% korting.*

1
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Mooi meegenomen! Gebruik kortingscode MAG2020
bij je eerstvolgende bestelling.
* 500 geldige kortingscodes, actie loopt tot 31-12-2021

Adv. Werkkleding.com 1-8.indd 1
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Wie we niet spraken kreeg een flyer in de bus

Bewustwording en begrip
De grote voorvechter van de afsluiting,
Jantine Leeflang, trok op haar Facebookpagina fel van leer tegen onze
actie, die we een vervolg gaven door

PROBLEEMLOOS STARTEN?

de flyers ook met de lokale krant mee
te sturen. Ons verhaal over die water-

TANK VOOR STALLING AF MET SCHONE,
HOUDBARE ECOMAXX BENZINE.

bedactie zou een loos dreigement zijn,

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.ECOMAXX.NL
MAG

schreef ze. Dat spraken we natuurlijk
tegen. Wij dreigen niet, we voorspellen. Die boodschap kwam bij mevrouw

Serieuze interesse van bewoners

Leeflang helaas niet binnen: in een
nieuwsbrief aan haar eigen volgelin-

Bezwaarschriften

ons vorige nummer kon lezen, waren

gen benoemde ze ons verhaal al tot

Op de bewoners die we met onze

we verre van gelukkig met de manier

een grote leugen. De regionale pers,

flyers bereikten, had Leeflangs retoriek

waarop met name de gemeente Drech-

die uitgebreid aandacht aan de actie

weinig effect. We ontvingen tientallen

terland zich richting MAG opstelde.

besteedde, was aanzienlijk positiever,

verzoeken van mensen die ons be-

Ook het feit dat de verantwoordelijke

met waardering voor het feit dat we

zwaarschrift graag wilden ontvangen.

wethouder goede vrienden is met de

het accent op bewustwording en begrip

Ook die actie heeft inmiddels een ver-

voorstanders van de afsluiting, zit ons

legden.

volg gekregen. Zoals je in het artikel in

niet lekker.
Na publicatie van de afsluiting in de
Staatscourant van 7 mei hebben we
dus heel motorrijdend Nederland

JA, ik sluit me aan bij de MAG!
■

MAGazine op papier: € 33,- per kalenderjaar
Tot en met 15 juli: € 20,- voor de rest van het jaar!

■

MAGazine als download: € 16,50 per kalenderjaar
Tot en met 15 juli: € 10,- voor de rest van het jaar!

gevraagd om ook ons bezwaarschrift
te ondertekenen. Met z’n allen op de

Naam

M/V

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.

motor de dijk op om te laten zien dat
we er zijn, heeft weinig zin: dat we er

Straat

IBAN

zijn, was al bekend. Maar met z’n allen
langs de officiële weg laten weten dat
we het niet met de afsluiting eens zijn,
is een ander verhaal.

Postcode

Het vervolg

Woonplaats

Het effect van deze actie is nog niet
bekend op het moment dat dit nummer gedrukt wordt. Je leest het vervolg
dus in MAGazine 174, of eerder in onze
MAG

Huisnummer

nieuwsbrief, op onze nieuwe website of
onze Facebookpagina. ■

Telefoon
E-mail
Geboortedatum

Handtekening

Mail dit formulier naar leden@motorrijdersactiegroep.nl
of stuur het in een gefrankeerde envelop naar MAG Ledenadministratie, Postbus 699, 9200 AR Drachten.
Natuurlijk kun je je ook direct aanmelden op
www.motorrijdersactiegroep.nl. Betaal met iDeal!

Dichter bebouwd deel van de route
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W

e vroegen de Dienst Wegverkeer

gebruik gaspedaal of -hendel…) tussen

emission provisions) is daar een eind

We vroegen het Hans Lammers, senior

bewustwording en handhaving.” Kijk,

ophangen waarop die boodschap

(RDW) om een overzicht met

twee op vijftien meter afstand van el-

aan gemaakt: een auto of motor mag

adviseur Ontwikkeling Voertuigregle-

dat is nog ’s klare taal. Dat voor auto’s

alleen tegen motorrijders gericht is?

kaar geplaatste microfoons doorrijden.

bij het optrekken natuurlijk meer ge-

mentering (RDW). “Geluidsoverlast

lagere limieten gelden, is even logisch.

Als deze zo beschaafd voorkomende

luid gaan maken, maar ook dat geluid

door motorfietsen wordt veroorzaakt

Lammers: “Anders dan bij motorfietsen

onruststokers hun onzinnige zin

moet nu aan eisen voldoen.

door motorrijders die zich niet aan

zijn motorblok, luchtinlaat en andere

zouden krijgen, weet je nu dat je per

de regels houden of met gemanipu-

geluid producerende onderdelen bij

2023 geen motor meer kan rijden.

de geluidseisen voor motorvoertuigen
over de afgelopen jaren en voor de
nabije toekomst. Het duurde even

Maxima

voordat daar op gereageerd werd. Pas

Bij die dynamische (rijdende) meting

als je het overzicht ziet, snap je waar-

mochten auto’s vanaf 1993 maximaal

Vermogen en gewicht

leerde of niet-goedgekeurde uitlaten

auto’s goed van de buitenwereld af te

Maar ook dat vrijwel alle benzine- en

om. Geluid is een lastig onderwerp.

74 dB produceren. Voor motorfietsen

Met de nieuwe metingen mag een mo-

rijden. Van een nieuwe motor die aan

schermen”.

dieselauto’s per die datum naar de

Dat stelt motorgeluidsactivisten een-

lag het maximum vanaf 1999 op 80 dB.

torfiets nog 77 dB maken. Daarmee zijn

de laatste eisen voldoet (inclusief ASEP,

voudig in staat om misbruik te maken

Zoals ABS en andere voorzieningen

ze ín het testbereik niet zachter gaan

red.) heeft niemand last, zolang de

Lege winkels

zijn op onze straten. Wat zal het stil

van het gebrek aan kennis en inzicht

voor motorfietsen altijd later komen,

klinken, maar buiten het testbereik

berijder niet onnodig accelereert in een

En nefom dan, dat met een fiks

zijn in onze lege winkels, waar niks

bij overheden en bewonersgroepen –

geldt dat logischerwijs ook voor de

wel, bijvoorbeeld bij hard optrekken.

lage versnelling. De oplossing van de

oogkleppenverhaal pleit voor een

meer te koop is. En er bijna niemand

maar wij weten beter, en natuurlijk

aan deze voertuigen gestelde eisen.

Voor auto’s is de maximale geluidspro-

problemen rond motorgeluid schuilt

maximum van 70 dB voor alle

die zich tegen die onzinnigheid verzet,

informeren wij die overheden. Als je

Kwestie van onder meer de markt en

ductie afhankelijk van de verhouding

niet in het verlagen van de Europees

motorvoertuigen per 2023 maar

omdat bijna niemand de onzin snapt.

de waarheid kent, hoef je niet te

de fysieke eigenschappen van een mo-

tussen hun vermogen en hun gewicht

vastgelegde limietwaarde, maar in

ondertussen overal spandoeken laat

Wij wel. Jij nu ook. ■

draaien.

torfiets: er is minder plek aan boord, en

(Power to Mass Ratio, PMR).

alles ligt open en bloot.

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de

Toelatingstest

schroothoop kunnen. Wat zal het stil

maxima 72, 73 en 75 dB, vanaf 2020

Motorvoertuigen moeten aan bepaalde,

Nieuwe eisen

is dat 70-74 dB en per 2024 wordt het

Referentiemetingen

hoger. Deze waarden worden opgeno-

klare massa (Mass in Running Order): het

in Brussel vastgestelde geluidseisen

Vanaf 2016 is de wijze van meten

68-72 dB. Voor motorfietsen blijft het

De in dit artikel genoemde limiet-

men in het kentekenregister en vermeld

gewicht van de auto met een bestuurder

voldoen om toegelaten te worden voor

aangepast. Fabrikanten hadden wel

maximum 77.

waarden worden gecontroleerd bij

op de VIN-plaatjes van elk voertuig

van 75 kilo en een voor minimaal 90%

gebruik op de openbare weg. Om nieu-

eens de neiging om hun motoren en

de hierboven beschreven meting. Die

van dat type. Wijkt jouw auto of motor

gevulde tank.

we voertuigen daarop te controleren,

uitlaatsystemen zo te ontwerpen dat

Bewustwording en handhaving

meting is langs de weg, bijvoorbeeld bij

bij een controle teveel af van de daar

Er zijn vier categorieën: ≤ 120 PMR, 121-

een taak van de RDW, wordt hun geluid

ze onder de testcondities aan alle eisen

Waarom wordt dat laatste maximum

een politiecontrole, niet uit te voeren.

vermelde waarde, dan kost dat je geld.

160 PMR, > 160 PMR en > 200 PMR met

gemeten terwijl ze onder strikt vastge-

voldeden, maar daarbuiten niet. Met

niet verlaagd, met het oog op al jaren-

Daarom worden zowel auto’s als mo-

Meer weten? Zie het artikel Motorgeluid

minder dan vier stoelen. De categorie ≤

legde condities (snelheid, versnelling,

onder meer de ASEP (additional sound

lange klachten over geluidsoverlast?

torfietsen bij de toelatingskeuring ook

– sancties op www.motorrijdersactie-

120 mag het minst geluid maken. Een

stilstaand gemeten, bij een onbelaste op

groep.nl.

auto met een vermogen van 120 kW (163
pk) en een zoals hierboven omschreven

fors toerental draaiende motor, met een

GELUIDSEISEN
De stand van zaken

In het hele debat over motorgeluid wordt er vooral
door motorhaters – al dan niet vriendelijk verpakt –
nogal eens met halve waarheden en ander onsmakelijks gestrooid. Tijd om de feiten even op tafel te
leggen. Dat is makkelijker discussiëren als je iemand
aanspreekt omdat-ie een 70 dB-antimotorspandoek
aan z’n tuinhek hangt.

microfoon die bij motoren op slechts

PMR

gewicht van 1000 kilo (MRO) heeft een

een halve meter van de uitlaat staat. De

Voor wie het weten wil: de Power to Mass

PMR van 120. De 77 dB voor motoren

hierbij gemeten waarden zijn ook door

Ratio (PMR) wordt berekend door het

geldt voor alle motorfietsen met een

de veel kleinere afstand natuurlijk veel

vermogen in kW te delen door de rij-

PMR van meer dan 50.

Paul van Hooff

MAG GIVE-AWAY

De coureur

Hugo Pinksterboer

In 2005 stapte freelance journalist Paul van Hooff op zijn dertig jaar
oude Moto Guzzi voor een reis van het uiterste noorden van Alaska tot
het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Tijdens de drie jaar durende
trip zette hij 60.000 kilometer op de teller, en hij beschreef het avontuur
in het boek Man in het zadel (2014). Vier jaar later gaf hij letterlijk invulling aan de uitdrukking Van hier tot Tokio, op dezelfde oude Guzzi, met
het gelijknamige boek als tastbaar resultaat.
Dit jaar verscheen Van Hooffs vierde boek, De coureur. We mogen drie
gesigneerde exemplaren weggeven. Leeshonger? Laat ons weten wie
wanneer de WIMA oprichtte. Het antwoord vind je in dit nummer. Mail
het uiterlijk op 1 augustus naar info@motorrijdersactiegroep.nl o.v.v. je
naam en je lidmaatschapsnummer, met als onderwerp De coureur.
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TE LUID geluid IS UIT

MAG initieert
landelijke campagne
We hebben het er al heel lang over: om de dreiging van

www.mdi-online.nl
info@mdi-online.nl

nieuwe dijk- en wegafsluitingen te voorkomen, moeten we

@mdi.online

@MDIonline

MAG het initiatief tot de landelijke campagne TE LUID geluid

alleen motorrijders aan. We vragen de

Met de campagne spreken we niet
overheid om actief te handhaven op
de bekende rotte appels, en we vragen
diezelfde overheid om motorrijden

a, er zijn klachten over overlast door

en een landelijke organisatie die zich

positief onder de aandacht te brengen.

motorgeluid. Niet alleen van de kant

openlijk tegen motorrijders keert, vaak

Micromobiliteit is de mobiliteit van de

van de bekende azijnpissers die een

met halve waarheden en ander onsma-

toekomst. Motorrijders kunnen daar een

huisje aan de dijk hebben gekocht in de

kelijks. Op onze site lees je er alles over

belangrijke rol in spelen.

wetenschap dat daar ook motorrijders

in het artikel ‘De oppositie gefileerd.’

En de rest

voorbijkomen. Ja, er zitten rasechte
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geheel.

De overheid

J

16

en de MAG voor de coördinatie van het

zorgen dat de overlast ingeperkt wordt. Met dat doel nam de
IS UIT.

ROYALENFIELD-BENELUX.COM

MAG

WWW.MDI-ONLINE.NL

klagers tussen. Maar er zijn ook motor-

De campagne

Met alle ondertekenaars bij elkaar

rijders die gewoon te veel lawaai maken.

Er is tegenstand genoeg dus. Maar de

bereikt TE LUID geluid IS UIT zeker

Deels door zonder dB-killer of met open

overlast is er. En daar moeten we met

de helft van alle actieve motorrijders.

pijpen te rijden, deels door voortdurend

z’n allen iets aan doen. De MAG lan-

Maar daar stoppen we niet. Het logo

de toerenbegrenzer op te zoeken en met

ceerde het basisidee voor een landelijke

van de campagne wordt ter beschikking

veel gas door dorpjes en langs huizen

campagne tijdens een vergadering van

gesteld aan gemeenten en andere weg-

te rijden, vaak door een combinatie van

het Motorplatform vorig jaar, kaartte het

beheerders, die het langs hun wegen

die twee.

plan bij verschillende partijen aan en

kunnen plaatsen. Zo worden motorrij-

kwam tot een concept in gesprek met

ders er niet alleen in hun eigen media,

De oppositie

MotoPlus-hoofdredacteur Eric Bul-

maar ook onderweg op gewezen dat

De ellende is duidelijk: mensen storen

sink en Ron Betist van MotoShare. Het

herrie maken niet meer kan. We vragen

zich om te beginnen aan die kleine

resultaat? Een convenant dat motor-

motorrijders ook om elkaar daar op te

groep motorrijders, de bekende kleine

rijders oproept om rekening met hun

wijzen. Draai je gas open waar dat kan,

groep die het voor de rest verpest. En als

omgeving te houden. Een convenant

maar niet bij huizen of mensen in de

die irritatie er eenmaal is, wordt al snel

dat moeiteloos ondertekend werd door

buurt. Zet je dB-killers er weer in. Koop

elke volgende motorrijder erop aange-

zes van de grootste motorbladen in het

een voor jouw motor goedgekeurde uit-

keken. Het gevolg is bekend. Zeker toen

land, door de KNMV en LOOT (Landelijk

laat. Alleen zo kunnen we afsluitingen

corona hier net losbarstte en de eerste

Overleg Orgaan Toerclubs), door de TET,

voorkomen. Met z’n allen. Onnodige

lockdown samenviel met het eerste

motormeiden.tv en een hele rits andere

herrie geeft onnodige klachten. TE LUID

mooie weekend, viel motorgeluid meer

partijen. Motor.nl bouwde de website

geluid IS UIT. ■

op dan ooit. Het resultaat? Veel negatie-

teluidisuit.nl, de KNMV tekende voor het

ve persaandacht, boze bewonersgroepen

logo, MotoShare voor de perspubliciteit

Meer weten? www.teluidisuit.nl
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Krijgt iedereen al drie keer groen en sta
jij met je motor nog steeds voor rood?
Dan lost Peter Zuurbier van ons Meldpunt Rood licht het graag voor je op.
In Amsterdam komen zijn meldingen
terecht bij de afdeling waar verkeerslichtbeheerders Emel Gün en Randy
Croes werken. We laten ze graag aan
het woord.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

H

et gesprek doen we online.

slechts een van de redenen dat we het

“Normaal gesproken zitten we

nog wel even met het huidige systeem

tegen over elkaar, maar we werken nu

moeten doen. IVRI’s hebben natuurlijk

allemaal vanuit huis – behalve als er

wel de toekomst, straks.”

ergens een nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI; red) geplaatst wordt. Daar zijn

Gevoelig

we altijd fysiek bij aanwezig. Overdag,

Dat huidige systeem werkt met detectie-

’s nachts of in het weekend, afhanke-

lussen in of onder het asfalt. Gaat daar

lijk van wat op die locatie het veiligste

iets niet goed, dan komt die melding

tijdstip is,” vertelt Emel. Zij en haar

bij Emel binnen. “Als je als motorrijder

collega Randy maken deel uit van een

eindeloos voor rood staat, is dat vaak

achtkoppig team dat verantwoordelijk

een kwestie van een verlopen afstelling.

is voor het beheer van de 406 VRI’s in

Dan moet de gevoeligheid van de lus

de hoofdstad. “Sommige van die VRI’s

opnieuw afgesteld worden,” vertelt ze.

regelen niet één, maar twee of meer

“Ik meld dat bij onze storingsdienst,

kruispunten. Het bekendste voorbeeld is

die iemand naar de verkeersregelauto-

het Prins Bernhardplein, bij het Am-

maat bij de VRI stuurt om de gevoelig-

stelstation. Dat is één VRI voor de vier

heid opnieuw af te stellen. Dat luistert

aansluitingen op het plein: de Wibau-

vrij nauw. Bij een te lage gevoeligheid

tstraat, de Treublaan, de Gooiseweg en

worden motorrijders niet gesignaleerd,

de Julianalaan, elk met twee en soms

maar bij een te hoge gevoeligheid

zelfs drie aparte rijbanen. Dat zijn dus

pikt de lus voor de rijstrook rechtdoor

heel veel verkeerslichten,” lacht Randy.

misschien ook een auto op die in het

Daar moet je dus níet gaan staan…

Niet alleen
Naast de acht verkeerslichtbeheerders is er in Amsterdam een even

voorsorteervak ernaast staat.” Het in-

Intelligent

stellen van de gevoeligheid op afstand is

Er wordt veel gesproken over IVRI’s,

voorlopig nog toekomstmuziek.

groot team dat de verkeersregeling
per kruispunt ontwerpt en waar nodig aanpast. De verkeerslichten zelf

intelligente verkeersregelinstallaties.

Onzichtbaar

“Nee, en dat gaat ook nog wel even du-

Bij vrijwel alle verkeerslichten liggen

ren,” stelt Randy. “Een slimme installatie

er lussen in het wegdek. Alles bij elkaar

kan op basis van externe informatie in

zijn het er zo’n 12.000. “Daar gaat er

milliseconden berekenen wie er hoe

altijd wel eentje van stuk,” stelt Randy,

lang groen krijgt. Bij die externe infor-

“bijvoorbeeld omdat het asfalt breekt

matie moet je om te beginnen denken

doordat er bij de stopstreep voortdurend

aan het verkeersaanbod, variërend van

geremd en opgetrokken wordt, door

fietsers en vrachtverkeer tot hulpdien-

vorstschade of door graafwerkzaamhe-

sten, bussen en motorrijders. Maar er is

den. De kans op schade aan de koperen

hangt of je zijstandaaard uitklapt, maar

nog veel meer, zoals het weer (bij regen

lussen wordt verkleind als ze onzicht-

dat zijn echt sprookjes.”

kun je fietsers eerder groen geven), om-

baar ónder het asfalt geplaatst worden.

Als een lus onder het asfalt ligt, kun je

leidingen en de dienstregeling van het

Dat heeft dus de voorkeur, maar omdat

niet zien waar je moet gaan staan. Emel:

OV. Als een bus voorligt op het sche-

het aanbrengen van een lus onder het

“Stop je motor dan gewoon een stukje

asfalt meer afstemming vergt, plaatsen

voor de stopstreep. En ga niet heel dicht

we ook nog wel ín het asfalt.” Bij die

langs de kant staan, want dan zou je wel

deze informatie moeten aanleveren

laatste oplossing zijn de lussen duidelijk

eens gemist kunnen worden.” Is het een

rijdt, is dat jouw beslissing,” stelt Randy

daar nog niet klaar voor, en dat is

zichtbaar als een soort scheve rechthoek

idee om met een soort punaises in het

glashelder. “En dan hoop ik dat niemand

in het asfalt, onder een hoek van 60°.

asfalt aan te geven waar zo’n onzichtba-

je aanrijdt en dat je geen bon krijgt, en

Ligt een lus in de laag onder het asfalt,

re lus ligt? Randy: “Dat gaat niet gebeu-

vooral ook dat je even doorgeeft waar

dan zie je hem niet.

ren. Wij gaan over de verkeerslichten.

het mis ging, want dan kunnen wij

Anderen gaan over het asfalt. Dat willen

er wat aan doen.” De beheerders zijn

ze graag heel houden.”

duidelijk blij met het MAG Meldpunt

ma, geef je hem langer rood, bijvoorbeeld. Voorlopig zijn de partijen die

VERKEERSLICHTBEHEER
Amsterdam
18
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worden beheerd door de leveranciers,

Zijn die in Amsterdam ook al te vinden?

Lussen
De lus bij de stopstreep, de koplus, is

Vialis en Siemens. Voor het plaatsen
van de installaties, het wegwerk en
alles wat daarbij komt wordt met drie
partijen samengewerkt.
Vijf keer per jaar vindt er overleg
plaats met verkeerskundigen, beOp locatie: Emel Gün en Randy Croes

heerders en andere functionarissen
uit Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
Van grote verschillen tussen deze en
andere steden is geen sprake. De 406
Amsterdamse VRI’s zijn allemaal te
vinden op maps.amsterdam.nl/verkeerslichten.

niet de enige lus. De andere lussen

Sprookjes

liggen een stuk daarvoor in of onder

Volgens Randy en Emel is er niet een

het asfalt. Zolang daar rijdend ver-

beste plek om te gaan staan, als je als

Ogen en oren

van jullie meldpunt zijn onze ogen en

keer waargenomen wordt, blijft het

motorrijder gedetecteerd wil worden.

En dan natuurlijk de hamvraag. Je staat

oren,” zegt Emel. “En hij is niet de enige

licht op groen, natuurlijk met een

Randy: “Als je ergens boven zo’n zichtba-

voor rood. Tien minuten later sta je er

hoor. Naast alle individuele melders

maximale tijdsduur. De afstanden

re lus gaat staan, moet hij je in princi-

nog, terwijl iedereen om je heen al tien

krijgen we ook vaak meldingen van

tussen de verschillende lussen zijn

pe altijd detecteren. Er zijn nog altijd

keer groen kreeg. Er is zelfs geen auto

een Amsterdamse rijinstructeur en een

onder meer afhankelijk van de ge-

motorrijders die denken dat het helpt

die vlak achter je komt staan, zodat die

buschauffeur uit de stad, bijvoorbeeld.

middelde rijsnelheid ter plaatse.

als je in een slingerende beweging over

de lus kan triggeren als je zelf iets naar

Mede dankzij al die mensen kunnen wij

de lus rijdt, een magneet onder je motor

voren rijdt. Wat dan? “Als je door rood

ervoor zorgen dat alles blijft werken.” ■

Rood licht. “Mensen als Peter Zuurbier
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Wunderlich Gonzzoo
Alle beetjes helpen

Cola is prima spul om metaal
te ontroesten en met een aansteker krijg je elk biertje open.
Ook de Wunderlich Gonzzoo
doet meer dan waar hij voor
bedacht werd. Goed nieuws
voor dijkbewoners.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

op onderzoek uit en ontdekten dat de
ruimte tussen de koffers en de boog
boven het achterwiel een prachtige
klankkast vormt voor de geluidsgolven
die de uitlaat daar uitstoot. Waarom de
luchtgekoelde voorganger van de GS
daar geen last van had? Dat kan een
kwestie zijn van een net iets kortere
uitlaat, een net iets andere hoek…
Geluid zit ‘m in soms onvoorstelbaar
kleine details, of het nu om klankkwaliteit of om stoorzenders gaat.

D

e vloeistofgekoelde R1200 GSA

De Wunderlich-oplossing voor deze

waar ik sinds eind vorig jaar op

stoorzender is dus de Gonzzoo, een

rondrijd produceerde vooral bij con-

halfrond afgezaagde roestvrijstalen

stante snelheden een soort gonzende,

broodtrommel die je met twee aan een

Minder geluid voor bestuurder en een

ronkende resonantie. Ik moest er maar

klem bevestigde veertjes op de uitlaat

eventuele passagier betekent niet

aan wennen, vertelde mijn verkoper

zet. Mooi? Zeker niet, maar met die

alleen relaxter rijden, maar in dit geval

die er een rondje op reed en meldde

koffers erop heeft niemand daar last

ook een relaxtere omgeving. Wunder-

dat hij net zo klonk als al z’n soortge-

van. Effectief? Zeker wel. En daar gaat

lich liet er een dB-meter op los en stel-

noten. Nou zijn er beroerdere dingen

het om, in elk geval voor mensen die

de een reductie van 2 tot 3 db(A) vast.

om aan te moeten wennen dan zo’n

zo’n GS niet voor de looks kopen. Die

Dat is niet de wereld, maar alle beetjes

dikke boxer die niet helemaal klinkt

laagfrequente ‘drone’ lijkt bijna uit de

helpen. Ook als ik zelf het verschil niet

zoals je wilt, maar helemaal gelukkig

wereld. Minder ronk, minder gons en

gehoord zou hebben (en ook daar ben

was ik niet. En dat wilde ik liever wél

een afgeronder geluid dat zeker op

ik de enige niet in, weet ik), zou ik de

zijn, met die ene rib minder.

lange ritten een stuk aangenamer is.

Gonzzoo er alleen om die reden al op

Bovendien richt de Gonzzoo het geluid

laten zitten. Dat hij dan bovendien de

meer naar beneden.

inhoud van m’n rechterkoffer minder

Wunderlich, een Duits bedrijf dat meer

heet laat worden is bijvangst nummer

BMW-accessoires verkoopt dan BMW

20
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Nauwelijks te zien…

ooit had kunnen verzinnen, hoorde de

Goed nieuws voor ondergetekende dus,

twee. Drie keer winst voor een prijs van

klacht van meerdere kanten. Ze gingen

maar hoe zit het met die bijvangst?

€ 79,90? Niet slecht! ■
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COMBI KIT

ZWART SCHAAP

Elles Dijkhuizen

U
STREETBOX!

itbuiten: geld verdienen ten koste van
een ander. Wat dit met motorrijden te
maken heeft, vraag je je af? Heel gemakkelijk. Nieuwssites verdienen heel goed
aan advertentiegelden op hun websites,
mits deze vaak bekeken worden. Hoe doe
je dat? Neem een maatschappelijke discussie, kies een zwart schaap, schrijf een
lekker suggestieve titel en dan komen de
bezoekers vanzelf. Clickbait, in de online
volksmond.
Aanleiding van deze frustratie bij mij is
de enorme hoeveelheid artikelen op de
website van het Algemeen Dagblad. Deze
krant heeft het uitbuiten van dergelijke discussies echt tot een kunst verheven. Een
hele hoop zaken raakt mij niet of nauwelijks, maar als het mijn eigen hobby betreft
wordt het een punt van irritatie.
Een van de ‘pareltjes’ van het AD was de
kop “Drachtige ree vlucht voor motorcrosser die natuur verstoort: bijzondere foto op
markant moment”. De foto laat inderdaad
een drachtige ree zien, met een motorrijder op de achtergrond. Wat ontbreekt is
de informatie dat die motorrijder op die
plek gewoon mag rijden. Daarnaast
kan je met een beetje verstand
van zaken aan de houding van de
motorrijder zien dat hij daar heel
rustig rijdt, en dat hij niet op een
crossmotor aan het wildcrossen
was, zoals het AD dat noemt:
de motor was een volkomen
straatlegale enduromotor. En
die ree? Die was ook gevlucht
als een wandelaar haar pad
gekruist had.

Pas een stuk na de opruiende titel komt
de krant met het verhaal dat die motorrijder daar helemaal niks verkeerd deed,
gevolgd door het eigenlijke doel van de
foto: mensen bewust maken van de natuur.
Dat laatste is helemaal terecht, natuurlijk.
Maar hoe goed de intenties in de tekst
dan ook lijken, de bezoeker is al op de
site en de advertentiegelden zijn geïnd.
Niet alleen via de site, maar ook de social
media waar de krant actief is. En zoals we
allemaal weten, lezen de meeste bezoekers het hele verhaal niet en reageren ze
vooral op de titel en de foto.
Bovenstaand voorbeeld is geen uitzondering. Soortgelijke verhalen zie je ook op

zeer regelmatige basis als het om overlast
van straatmotoren gaat, van ongelukken
en te hard rijden tot – natuurlijk – uitlaatgeluid. Succes gegarandeerd, want de
discussie op de sociale media laait al snel
op en er wordt al snel geklikt op de artikelen en op de website. En omdat dit weer
geld oplevert, wordt er meer geplaatst en
ziet de lezer dus nóg meer van dit soort
negatieve verhalen. Hoe meer negatieve
artikelen, des te groter de verdeeldheid.
En hoe groter de verdeeldheid, des te
meer interactie en des te hoger de
opbrengsten. De grote verliezer van dit
verhaal? Dat is het zwarte schaap. Dat
zijn wij dus. ■

Veringspecialist, engineer en testrijder
Elles Dijkhuizen rijdt liefst op twee wielen,
op het circuit, in het zand of op de weg.
22
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Smaller dan hij lijkt: de Damweg in Lopik

Paul Oor

Harm van Mameren
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G
MA
in

G
GIN

BELA
N

NVERENI
GE

Drempel in de bocht in Groenlo

Is wat gevaarlijk lijkt ook echt
altijd gevaarlijk? Nee, is het
eenvoudige antwoord. Maar dat
willen we dan altijd wel zeker
weten. Daarom zijn we meer
dan blij met de verkeersvrijwilligers die even ter plaatse gaan
kijken. En als we zelf in de
buurt zijn….
en krantenfoto van een rij licht-

Paul Oor

E

masten langs de Wakkerwijk in

Eemnes trok de aandacht van een motorrijder uit de regio. ‘De lantaarnpalen

De lichtmasten staan veel verder uit elkaar dan de foto op blz. 24 doet vermoeden

staan zo kort op elkaar dat er geen

24
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nen in. Fotograaf Paul Oor legde ze vast.

tijdig aangekondigd. Naar ons idee is

alleen gevaarlijk voor motorrijders,

In Groenlo komt een fietspad uit op

het beoogde veiligheidseffect ook hier

maar eigenlijk voor alle weggebrui-

een redelijk onoverzichtelijke bocht in

belangrijker dan de correcte plaatsing

kers. PS: Helemaal top wat jullie voor

de Oude Winterswijkseweg. Daar wil je

van de drempel. Dat neemt niet weg

motorrijders doen!’ GWS-coördinator

absoluut niet onderuit gaan, inderdaad.

dat we de wegbeheerders wel op de

Robert van den Boogaard ging zelf

Maar je wilt er ook geen fietser aanrij-

hoogte stelden van de foutieve plaat-

even kijken. Het resultaat zie je op de

den. Omdat je niet ver door de bocht

sing van de drempels. En we blijven

openingsfoto, die sterk lijkt op de foto

kan kijken is het sowieso verstandig

je natuurlijk ook vragen om dit soort

uit de krant. Levensgevaarlijk? Nee: fo-

om vaart te minderen. De drempel is

situaties te melden. Beter tien keer te

tografische vertekening. Als je een paar

relatief laag en er wordt met borden

vaak dan één keer te weinig. Tip: neem

pasjes opzij doet, zie je dat je tussen

voor gewaarschuwd. De wegbeheerder

borden voor drempels altijd serieus.

elke twee lantaarnpalen minstens vier

krijgt het voordeel van de twijfel.

Ook dat doe je beter tien keer te vaak.

dus. Blijft dat we gelukkig zijn met het

Drempel in de bocht 2

Smaller dan hij lijkt

compliment, ook al is dat afkomstig

Dat geldt ook voor de tweede situatie.

De bovenste asfaltlaag van de ver-

van een niet-lid. Tja…

In een bocht van de N319 in Vorden ligt

nieuwde Damweg in Lopik stopt direct

een drempel in een bocht die tegelij-

buiten de belijning, waar de onderlig-

Drempel in de bocht 1

kertijd een kruising met de Mosselweg

gende laag doorloopt. Zo lijkt de weg

MAG-lid Marcel Wensink meldde twee

vormt, op een plek met veel recreatie-

breder dan hij in werkelijkheid is, liet

situaties waarbij er drempels in een

en werkverkeer, plus fietsers en voet-

MAG-lid Harm van Mameren weten.

bocht liggen, tegen de CROW-richtlij-

gangers. De relatief lage drempel wordt

Kom je buiten die belijning terecht, dan

auto’s kunt parkeren. Niks aan de hand

Robert van den Boogaard

GWSMELDINGEN

enkele uitwijkmogelijkheid is. Niet
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Astrid Windmeijer

Derko Mulder

Slecht zichtbaar, bol, nat en glad

Prijs voor de grootste blunder…

wordt het lastig om daarna weer de

een flauwe, met groen omgeven bocht

Blunder

weg op te sturen. We hebben de weg-

zie je de brug met dat houten wegdek

De prijs voor de grootste blunder gaat

beheerder dat laten weten en verzocht

pas als het eigenlijk al te laat is. We

deze keer naar de gemeente Bernheze,

om aan weerszijden van de weg berm-

hebben het probleem aan de gemeente

waar blijkbaar klachten waren over hoge

blokken te plaatsen. Op die betonblok-

doorgegeven.

snelheden op de Bosschebaan. Dus wat

ken met gaten kan je gewoon blijven

deden ze? Ze plaatsten doodleuk een

sturen en weer het asfalt oprijden. Tip:

Scheur in de bocht

verkeersheuvelbaken (BB22) midden

rij ’s een eindje over zulke blokken. Dan

Ralf Schuurmans ging onderuit op een

op de 60-kilometerweg, op een niet of

weet je hoe het voelt, en dat maakt een

zeven meter lange diepe scheur in een

nauwelijks verlichte locatie. Ja, dat haalt

uitwijkmanoeuvre een stuk minder

bocht in de Eversestraat in Sint-Oe-

de snelheid er wel uit. En soms ook heel

spannend.

denrode (NB). De motorrijder die hem

erg snel. Het haalde de regionale krant

overeind hielp had een soortgelijke val

al, en natuurlijk maakten ook wij er nog

Hout, bol, nat en glad

kort daarvoor maar net weten te voor-

melding van.

Derko Mulder liet weten dat een col-

komen. De fysieke schade viel mee,

lega-motorrijder onderuit ging op de

maar zowel motor als motorkleding

En in het kort

bolle houten brug aan het eind van ’t

waren zwaar beschadigd. Ralf heeft de

• In MAGazine 170 schreven we over

Séleantsje in het Friese plaatsje Molk-

zaak aangekaart bij de gemeente. Hun

de hoog op de poten staande geleide-

werum, vlak voor een T-splitsing. Zó

eerste reactie was dat ze pas verant-

rail op de vernieuwde Afsluitdijk. De

vlak voor die splitsing, dat je die bocht

woordelijk zouden zijn als zo’n scheur

wegbeheerder liet ons onlangs weten

normaal gesproken al op de brug inzet.

3 cm diep is, en deze haalt dat net niet

dat er bij het ontwerp van de gecertifi-

Als het hout dan nat is, glijd je mak-

– maar hij loopt dus wel in een bocht.

ceerde rail rekening gehouden is met

kelijk weg. Bijkomend probleem: door

Ralf houdt ons op de hoogte.

de belangen van motorrijders.
• Gerrit Visser ging onderuit over een
losliggend ‘broodje’, onderdeel van
een rijbaanscheiding in Nigtevecht
(zie MAGazine 169 en 171). Hij schakelde een advocaat in. De uitkomst?
De gemeente acht niet bewezen dat
het broodje al scheef lag toen hij daar
aan kwam rijden (zucht…) en erkent

FOLLOW JeYOUR
ROAD!
rijdt al een Imperiale voor € 4.649,-

dus geen aansprakelijkheid – maar
ze zijn wel bereid tot een schikkings-

** l’instinct du pilote

Ralf Schuurmans

voorstel.

Zeven meter lange scheur in de bocht

26
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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.

• De gladde voegstroken in de bocht
van de A5 naar de A9 (MAGazine 171)
zouden in het voorjaar al verholpen
moeten zijn, maar die werkzaamheden zijn helaas vertraagd. ■

benelli-motoren.nl

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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Gespecialiseerd in TRIUMPH en BENELLI

ALTIJD EEN
DROGE WEG
ZELFS IN DE REGEN.

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

Het nieuwe Pulse Groove Profiel dat in de nieuwe
Bridgestone sport-tour T32 band is toegepast, betekent een
echte doorbraak. Want nu is er een band die in de regen
net zo geweldig presteert als op een droge weg. Dit dankzij
de innovatieve toepassing van deflectoren in de profielgroeven.
Plus daarbij een combinatie van een nieuwe, met silica verrijkte
dubbel-compound en een maar liefst 13% groter contactoppervlak*.
Het resultaat is een sport-tour band die onder werkelijk alle
weersomstandigheden indrukwekkend goed presteert. Niet alleen
de belangrijke remweg in de regen is daarmee significant
verbeterd, maar ook de feedback die deze band geeft is van
een uitzonderlijk hoog niveau. Eigenschappen die van de nieuwe
T32 de maatstaf maken in het premium sport-tour segment.
*Vergeleken met de Bridgestone T31R.
Testresultaten gerealiseerd door Bridgestone testrijders met een
Yamaha FZ8 met 120/70ZR17M voorband en 180/55ZR17M achterband.

MET EEN RUIM
ASSORTIMENT
KEVLAR JEANS
• BEEKBERGEN
• TILBURG
• BEEK EN DONK

Het nieuwe boek van Paul van Hooff

De Coureur

Motoravonturier, wereldreiziger en begenadigd schrijver Paul van Hooff
heeft met zijn eerder verschenen werk al een geweldige reputatie opgebouwd onder motorrijders die een goed boek weten te waarderen.
Met zijn nieuwe (vierde) titel, ‘De Coureur’, doet Paul die reputatie weer
alle eer aan. Het meeslepende verhaal overtreft alle verwachtingen!

Nu te koop bij de betere
boekhandel voor € 20,-.

www.bridgestone.nl
@Bridgestonemoto

MADE IN JAPAN
DE ZEKERHEID VAN KWALITEIT
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I www.bridgestone.be
I www.grippingstories.com

Het hele bestaan van motorcoureur Vik Hofstede is gericht op snelle rondetijden. Tot zijn professionele carrière hard en onvoorzien ten einde komt.
Zoekend naar een nieuw evenwicht krijgt Vik nog een klap te verwerken: zijn
vader heeft niet lang meer te leven. Als laatste wens zou hij graag de uiterst
zeldzame Vincent Black Shadow in handen krijgen, tot in 1969 in bezit van
de dichter en motorfanaat Jan Hanlo. Samen met een nieuwe liefde en zijn
boezemvriend onderneemt Vik de zoektocht die hen onder meer naar Limburg,
Friesland en Argentinië brengt. Lukt het hem om de Black Shadow te bemachtigen voor zijn vader overlijdt. En wat is diens verhaal bij de motorfiets. Opnieuw
is de coureur verwikkeld in een onverbiddelijke strijd tegen de klok, maar deze
keer terug in de tijd.
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schap. Zij is echt altijd overal bij, en al
heel lang.”

Parade
Op de internationale rally’s komen vaak
zo’n 250 vrouwen af. “En een handvol
mannen,” vult Sandra aan. “Dat zijn er
meestal niet meer dan een stuk of vijf,
maar partners en kinderen zijn bij de
rally’s altijd welkom.” Zo’n rally duurt
vijf dagen, van maandag tot en met vrijdag, zodat deelnemers in het weekend
kunnen reizen. Er worden toertochten
en puzzelritten georganiseerd, en er
WIMA

vindt eigenlijk altijd wel een parade
deelnemers aan mee, onder politiebegeleiding en met landsvlaggen, zodat

Spaarnwoude, 1983: de eerste Nederlandse rally

W

plaats. “Daar doen in principe alle

iedereen kan zien dat het een internatiIMA werd opgericht om motorrijden onder vrouwen te

promoten en te ondersteunen, in een

aantal westerse landen sloot zich pas in

onale groep is. En met interviews in de

die laatste paar jaar aan, zoals Noorwe-

regionale of de landelijke pers probeert

gen en Denemarken.

WIMA onze boodschap verder te ver-

tijd dat vrouwen op motoren nog heel

spreiden.”

ongewoon – en vaak ronduit onge-

Internationale rally’s

wenst – waren. Sindsdien is er heel veel

Als internationale organisatie organi-

Niet over motoren

veranderd. Maar nog lang niet alles, en

seert WIMA ook internationale eve-

De internationale rally voor dit jaar

zeker niet overal. “Bij de Nederlandse

nementen. “In principe wordt er elk

vindt in Nederland plaats, van 2 tot 7 au-

WIMA betekent die ondersteuning

jaar een Europese rally georganiseerd,

gustus. Een fijne gelegenheid om dan de

onder meer dat iedere motorrijdster

en om de paar jaar een rally buiten

veertigste verjaardag van de Nederland-

welkom is, of je nu veel of weinig erva-

Europa. In 2019 waren er een paar van

se divisie te vieren, samen met de uitge-

ring hebt. Motorrijders hebben nogal

onze leden bij de rally op Curaçao,

stelde zeventigste verjaardag van WIMA:

eens de neiging om indruk op elkaar te

bijvoorbeeld, en in 2024 staat er een

in het jubileumjaar, vorig jaar, werd

willen maken. Bij ons gebeurt dat niet.

rally in Australië op het programma.”

dat feest door corona afgeblazen. Het

We houden rekening met elkaar en met

Daar komen vanzelfsprekend niet heel

Nederlandse feestje staat om diezelfde

elkaars kunnen. Dat biedt veiligheid.

veel Nederlandse leden, want zo’n reis

reden nog altijd op losse schroeven.

Zeker voor onervaren rijdsters kan dat

vraagt een behoorlijke investering,

Vanzelfsprekend organiseert de Neder-

heel belangrijk zijn,” vertelt Sandra.

zowel financieel als in tijd. “Maar er

landse WIMA ook eigen evenementen,

zijn wel WIMA-leden die echt geen

het hele jaar door, inclusief een jaarlijks

Veertig landen

rally missen. De oprichter van WIMA

open weekend. “’s Winters kamperen

In veel andere landen moet de eman-

Curaçao, bijvoorbeeld, Rita Koopman-

doen we niet, op een paar diehards na,

cipatie van de vrouwelijke motorrijder
nog beginnen. “Vaak mag het er wel,
maar vrouwen worden er vaak om
lastiggevallen. Mannen vinden motor-

WIMA Nederland

rijden iets voor mannen, en vrouwen
moeten zich gedeisd houden. Maar er
verandert wel van alles, in een aantal
van die landen. Ik denk dat de Women

In gesprek met Sandra Ilbrink

Riders World Relay (internationale, wereldwijde estafettetocht voor vrouwen,
2019, MAGazine 162; red.) daar veel aan
bijgedragen heeft. Die route voerde ook
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door veel landen waar vrouwen nog
nauwelijks reden, en vanuit een aantal
van die landen hebben groepen vrouwen zich nu ook bij WIMA aangesloten.
Pakistan, Nepal en Nicaragua, bijvoor-

WIMA

Hugo Pinksterboer

In 1950 gaf een Amerikaanse motorrijdster de aanzet tot de Women’s
International Motorcycle Association. De Nederlandse divisie van WIMA
viert in augustus haar veertigste verjaardag. Tijd voor een gesprek met
voorzitter Sandra Ilbrink.

beeld. Een paar jaar geleden hadden we
25 landen. Nu zijn het er 40.” Ook een

De parade in Boedapest, 2016
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en trainingen bij Motorradfrau.de

laarzen en de beste manier om je motor

gedaan. Bochtentrainingen, offroad,

te bepakken dan over upside-down

Airbagvest

je op zulke reizen nodig hebt.” Zo reed

een stukje theorie erbij, van alles. Of we

voorvorken.”

Sandra’s idee om motor te gaan rijden

Sandra onder meer naar Polen en Hon-

werd geboren toen ze in 1995 voor het

garije. “Andere motoren zijn misschien

Rita Koopmanschap als buddy, Nederland, 1997

maar we komen dan wel bij elkaar voor

niet over motoren gaan,” lacht Sandra.

een weekend of een wandeling.” Gezel-

doen we dan graag aan het begin van

Ervaring

eerst bij een vriend achterop stapte.

mooier, maar vaak ook minder prak-

het seizoen in een wat langer weekend,

Is het ook in Nederland nog altijd nodig

“Het was zo koud dat hij met z’n knieën

tisch.” Diezelfde benadering zie je ook

zodat er wat meer tijd is. We vinden het

om aparte motorrijdersorganisaties

de deuken in zijn tank klapperde, maar

in haar motorkleding terug. “Ik rij altijd

vooral belangrijk dat leden zich ervan

voor vrouwen te hebben? “Mannen doen

leuk was het wel!” Ze begon op een

met een airbagvest, iets wat ik voor

bewust zijn dat je nooit uitgeleerd bent,

graag dingen met mannen onder elkaar,

Suzuki GSX 600, ruilde die in tegen een

het eerst zag bij de rally in Japan, in

als het om motorrijden gaat. Dat zien we

en dat geldt voor vrouwen net zo. We

jongere versie en kocht in 2005 een

2010. Dat is niet goedkoop en niet altijd

heel breed. We hebben hier ook Mr. GPS

hebben geen hekel aan mannen, maar

nieuwe Honda CBF 600. Toen de ABS

prettig, maar het geeft me een veiliger

een keer uitgenodigd.”

een groep met alleen vrouwen is toch

van die fiets het vier jaar later begaf,

gevoel – en daar doe ik het dan voor.”

anders. De verschillen? We hebben niet

stapte ze over op haar huidige motor,

Functie boven vorm

de neiging elkaar te willen imponeren,

een nieuw aangeschafte BMW F800ST.

Sandra omschrijft de Nederlandse

op de motor of daarnaast. We durven

”Ik heb er wel eens over gedacht om ‘m

WIMA als redelijk low-profile. “We zijn

het denk ik eerder te zeggen als we niet

te vervangen, maar dan kwam ik toch

niet zo naar buiten gericht, we zijn op

zo lekker in ons vel zitten, en eerder toe

altijd weer bij hetzelfde model uit. Dus

social media eigenlijk nauwelijks actief.

te geven dat het vandaag met dat rijden

waarom zou ik… Ik ben blij met dat

Dat doen de Motormeiden heel anders.

niet zo lekker ging. Mannen venten dat

beetje extra power, hij is relatief licht

Zij zetten allerlei acties op, ze gaan met

vaak minder snel uit. Natuurlijk hebben

en wendbaar en er kan veel bagage op

een hele club shoppen, en looks spelen

we hier ook wel ’s een vrouw gehad die

mee. De twee koffers kun je als een

er een duidelijke rol. Dat is bij ons veel

ons even wilde laten zien hoe het moest,

harmonica uitvouwen en er zijn overal

minder. Natuurlijk: mooie motorkle-

maar zoiets lost zich altijd vanzelf op.

punten om spanbandjes of een baga-

ding is leuk, maar bij ons gaat functie

En vergis je niet: onze gemiddelde leef-

genet aan vast te maken. Als er een

ligheid en vriendschap spelen bij alle

Trainingen

meestal boven vorm. En als we het over

tijd is best aan de hoge kant, net als bij

rally is doe ik de heen- en terugreis het

bijeenkomsten een belangrijke rol, net

Veiligheid is een belangrijk element voor

motoren en uitrusting hebben, dan gaat

de mannen. Maar juist onze 60-plussers

liefst alleen. Dan moet er dus ook een

als bij andere motorclubs. “Maar het kan

de vereniging. “We hebben bijvoorbeeld

het bij ons eerder over de ideale kam-

zijn vaak knap pittige rijdsters, met een

tent en slaapspullen mee en alles wat

bij ons makkelijker een hele avond lang

een cursus rijvaardigheid georganiseerd

peerspullen, het belang van waterdichte

berg ervaring waar je u tegen zegt.” ■

WIMA: DE ROOTS

1932, op initiatief van haar echtgenoot.

eerder is Linda Dugeau een van de me-

Toen Louise Scherbyn in 1950 de WIMA

De goede man had het idee dat ze een

deoprichters van de Motor Maids. Louise

oprichtte, waren motorrijdende vrouwen

prima motorrijder zou zijn. Het plan

Scherbyn overlijdt in 2003. Haar Indian

nog verre van gewoon. Sterker nog: het

schrok haar af, in het begin. Vrouwen

Scout uit 1940 is te zien in het Springfield

werd als ongepast beschouwd. Scherbyn

deden zoiets niet, en zeker niet in een

Museum in Massachusetts.

zelf, niet onbekend met die afkeuring,

positie als de hare, met een prima baan

was er vroeg bij. Rond haar achttiende, in

bij foto- en filmgigant Eastman Kodak.

Kunst

1921(!!), zat ze voor het eerst op een mo-

Maar het viel reuze mee, en op haar werk

De eerste vicevoorzitter van WIMA was

torfiets. Een paar jaar later mocht ze als

werd elke maandag beleefd gevraagd

Theresa Wallach. De geboren Engelse

passagier mee in een zijspan. Doodeng,

waar ze het weekend doorgebracht had.

was half in de twintig toen ze in 1934/35

Jos van Rijswijk wint
Hepco & Decker tanktas
tas, dacht ook MAG-lid Jos van Rijswijk.

Het plan

door de Sahara, op een 3,5 pk sterke

Pas in de jaren ’40 stappen wat meer

Panther met zijspan en aanhanger, en

Hij schreef zich in voor dit cadeautje van

Meevaller

vrouwen op de motor. Scherbyn werkt in-

zonder kompas. Een paar jaar later was

Dat ze ook zelf zou kunnen rijden, kwam

middels als redacteur bij een groot Ame-

ze de eerste vrouw die een Britse Gold

nog niet bij haar op. Dat gebeurde pas in

rikaans motorblad en is trotse eigenaar

Star won omdat ze op het Brooklands

van drie Indians. Het lijkt haar een goed

circuit een gemiddelde snelheid van

Voor zijn net aangeschafte KTM 1200 Super Adventure S

plan om een organisatie op te richten

boven de 100 mijl per uur haalde. In een

was hij nog op zoek naar een tanktas. “Voor woon-werk-

waar die motorrijdende vrouwen terecht

interview in 1977 vertelt ze dat ze bij

verkeer rij ik liefst zonder zijkoffers, ook met het oog op

kunnen om ervaringen uit te wisselen.

de eerste motorfiets die ze ooit zag het

files. Mijn werktas past in mijn topkoffer, en als ik nog

Onmogelijk, is de reactie uit haar omge-

gevoel had dat ze een boodschap kreeg,

iets extra’s moet meenemen is een tanktas altijd han-

ving. Maar ze doet het natuurlijk toch,

net zoals iemand in tranen kan uitbar-

dig.” Als learning and development specialist voor een

net zoals ze haar hand niet omdraait

sten bij het horen van een muziekstuk of

groot bedrijf is Jos vaak onderweg naar de verschillende

voor een 1.150 kilometer lange endurorit

geraakt kan worden door een kunstwerk.

locaties in Nederland. “Voorheen deed ik dat altijd op de

in Canada. De in 1950 opgerichte WIMA

“Motorrijden is meer dan jezelf vervoe-

motor; ik had er zelfs een leasemotor voor.” Binnendoor-

groeit al snel uit tot de grootste motorrij-

ren. Het kan je leven betekenis geven,

routes hebben zijn voorkeur, ook woon-werk: “Er staat

dersorganisatie voor vrouwen in de VS.

net zoals kunst dat kan.” (Bron: wimagb.

een hele reeks routes in mijn GPS, speciaal voor dat doel.

En nee, het is niet de enige: al tien jaar

co.uk)

Kwestie van kiezen!”

WIMA

ze die ervaring.

WIMA-oprichter Louise Scherbyn
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MAG GIVE-AWAY

Handig ding, zo’n Royster Daypack tank-

van Londen naar Kaapstad reed, dwars

maar minstens net zo leuk, zo omschreef

Hugo Pinksterboer

WIMA

doen een VRO met een aantal leden. Dat

Hepco & Becker-importeur MDI en won
de tas.
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VEILIG EN HANDSFREE JOUW
TELEFOON EN NAVIGATIE
OP DE MOTOR!

Merge with Nature.

WWW.MOTORMOUNT.NL

TERMAAT MOTOREN
Yamaha exclusief dealer

AlTIJd SUpERAANbIEdINGEN

KEEP IT COOL
Fun starts here.

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 !!
op uitlopende collecties

ga naar www.termaatmotoren.nl en klik op

MET EEN ZOMERSE MOTORJAS IN JOUW STIJL!

Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen

Laat de rijwind het werk doen! Een geventileerde motorjas is een must-have op de warmste dagen van
het jaar. Ontdek daarom de nieuwste zomercollecties van de grootste merken zoals REV’IT!, Alpinestars,
Dainese, Spidi en nog veel meer. Het enige wat jij hoeft te doen is een motorjas kiezen die bij jouw motor
past! Bekijk de collecties in de showroom of op chromeburner.nl

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

6 dagen per week geopend, donderdag koopavond

CHROMEBURNER.NL
34

SHOEI-EUROPE.COM

HERTOGSTRAAT 74, NIJMEGEN CENTRUM 024-3229575

+31 73 200 80 20
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Desktopversie

NIEUWE MAG-SITE
IN DE LUCHT!

We hadden het er al eerder
over, maar nu is-ie er echt:
onze nieuwe website. Helder,
uitnodigend en met downloadbare MAGazines en een
unieke interactieve agenda.

De interactieve agenda

Het is nu ook mogelijk een MAGazine te downloaden

Nieuwe-ledenkorting!

Online verzekeren

De nieuwe site heeft natuurlijk ook

MAG Verzekeringen, een product van

tot doel om nieuwe leden te werven.

Veldhuis Advies, heeft een eigen pagina

Dit is dé kans om je motorvrienden en

op de site. Dat betekent dat je vanaf

-vriendinnen uit te nodigen om zich bij

de site rechtstreeks een schade of een

de MAG aan te sluiten. Voor niet meer

noodsituatie kunt melden, de verzeke-

dan een tientje zijn ze digitaal lid voor

ring van je nieuwe motor kunt afslui-

de rest van dit jaar, en voor € 20,- krij-

ten en alle benodigde informatie kunt

gen ze daarbij ook MAGazine in huis.

vinden. Wel zo makkelijk.

We willen heel graag blijven doen waar

D

we goed in zijn, en met meer leden

Ook op je mobiel

neemt onze kans op successen direct

Natuurlijk is de site responsief: je

e oude website kraakte al een

jarenlange prima samenwerking, die we

de slag met meldingen van niet-leden,

MAGazines downloaden

toe. Vraag ze om mee te doen? Daar doe

bekijkt hem op je mobiel dus net zo

tijdje in z’n voegen. Het was dus

hopen nog jaren voort te kunnen zetten.

maar we doen dan wel een beroep op

Nieuw is ook de mogelijkheid om

je heel motorrijdend Nederland een

makkelijk als op een tablet of je scherm

hun solidariteit: sluit je aan!

MAGazines te downloaden. Leden kun-

plezier mee!

thuis. Handig voor de agenda, bijvoor-

echt tijd voor iets nieuws. Een website
die weer een hele tijd mee kan, en een

Meldpunten

website die naadloos aansluit op al onze

De site laat nieuwe bezoekers in één

Interactieve agenda

nummer binnenhalen. Niet-leden heb-

Aandacht voor clubs

verzekeraar of om ter plekke een gevaar-

andere uitingen, van het vernieuwde

oogopslag zien waar we voor staan.

Op de homepage zie je naast de leden-

ben alleen toegang tot oudere nummers.

De bij ons aangesloten clubs worden

lijke wegsituatie te melden. Kan je ons

MAGazine tot onze visitekaartjes en

Net zo belangrijk: naar de meldpunten

voordelen ook de laatst toegevoegde

Over leden gesproken: wat we altijd

op de nieuwe site fijn in het zonnetje

meteen de foto’s doorsturen! Tip? Zet de

de aanhanger die straks ook weer het

Gevaarlijke wegsituaties, Rood licht en

artikelen en nieuwsberichten en – hele-

een ‘gezinslidmaatschap’ noemden, is

gezet met een korte introtekst, hun

site op het beginscherm van je telefoon!

centrum van onze beursstand is. En wie

Dijk- en wegafsluitingen hoeft niemand

maal nieuw – onze interactieve agenda.

nu een digitaal lidmaatschap. Digitale

logo en een link naar hun website. Als

kan die website dan beter bouwen dan

meer te zoeken. Bovendien zijn die

Daar kan iedereen motorevenementen

leden betalen – net als de oude gezinsle-

je lid bent van een club, vraag het be-

Vragen of opmerkingen

het bedrijf dat verantwoordelijk is voor

pagina’s nu voorzien van een glashel-

aanmelden, van proefrijdagen tot tref-

den – de helft van de normale contribu-

stuur dan of ze zich bij de MAG willen

Heb je vragen of opmerkingen over de

de MAG look & feel? Precies: Studiotekst!

dere toelichting, eenvoudig in te vullen

fens en van toertochten tot beurzen. Zo

tie. Ze krijgen geen papieren MAGazine

aansluiten. Op de site vindt je bestuur

site? Daar staan we natuurlijk altijd voor

Dank voor alle energie die jullie in dit

formulieren en een directe uitnodiging

is er één plek waar je direct kunt zien

maar kunnen het digitale MAGazine

alle informatie, en een vermelding op

open. Geef ze door aan webmaster@

project staken. En dank voor een alweer

om lid te worden. Ja, we gaan ook aan

wat er in de komende tijd te doen is.

downloaden.

de clubpagina is prima reclame!

motorrijdersactiegroep.nl. ■
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nen met een inlogcode ook het nieuwste

beeld, voor het alarmnummer van je
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met batten in de bocht

EXEGAL

JACKET & TROUSERS

Gerwin Batten

In MAGazine 172 las je de basisregels voor het rijden in een groep. In deze aflevering ga ik iets verder op de rol
van de voorrijder in. Ook daar is veel meer over te vertellen dan de ruimte hier toelaat. Wordt vervolgd!

EXEGAL JACKET & TROUSERS TECHNOLOGY:

Voorrijden is een kunst, als je het goed

de route op hun GPS hebben en dat je

wél kunt dromen, blijf jij nog degene die

wil doen. Een slechte voorrijder is na

groepsleden jou kunnen bereiken – en

de groep wijst op olie of zand op de weg,

drie bochten en een verkeerslicht de

andersom! Mensen die de groep kwijtra-

spelende kinderen en ander potentieel

helft van z’n groep al kwijt. Echt, dat

ken zijn vaak niet de beste verkeersdeel-

gevaar dat jij als eerste waarneemt.

gebeurt. Een goede voorrijder loodst de

nemers. Ze willen terug naar de groep

Hoe? Met de standaard hand- en arm-

complete groep moeiteloos door groen,

en dat gaat ten koste van de aandacht

signalen die ik vorige keer al noemde.

haalt in zonder iemand achter te laten

voor andere weggebruikers, snelheidsli-

Ouderwets maar doeltreffend. Zorg

en bestuurt de groep bijna alsof het één

mieten en scherpe bochten. Weten waar

ervoor dat de groep ze kent.

voertuig is. Ik zei het al. Er is meer over

ze je weer kunnen vinden brengt veel

te vertellen dan de ruimte in deze ene

rust.

aflevering toelaat.

Als voorrijder heb je ook ogen in je
achterhoofd. Zitten er grote gaten in de

Vanzelfsprekend weet je als voorrijder

groep? Dan moet je op dat moment niet

Goede voorrijders zijn eigenlijk altijd

precies waar de rit naartoe gaat. Bereid

gaan inhalen. Zit er iemand te zwaai-

 Gore-Tex 3 laags laminaat

ervaren rijders. Mensen die in staat

je tussenstops voor en bespreek ze met

en om je aandacht te trekken? Staan

 Zeer ruime ventilatie openingen

zijn om alles wat er achter ze gebeurt

je groep, als dat relevant is. Vraag of er

alle knipperlichten uit na de bocht? Is

in de gaten te houden zonder zelf in de

mensen zijn die vaker moeten stoppen,

iedereen er nog bij? Voor dat laatste is

problemen te komen, en die voor de hele

bijvoorbeeld om te tanken of het tegen-

het makkelijk als de achterrijder (net als

groep vooruit kunnen denken. Alleen

overgestelde. Zorg ervoor dat je weet

jij) een fluorescerend hesje draagt. Dan

 Uitneembare thermovoering

als je dat kan, kan je als groep inhalen

met wie je te maken hebt en deel als het

hoef je geen koplampen te tellen. Net

 Prijs jas € 1.199,- / broek € 849,-

en als groep een kruispunt overste-

even kan je groep zo in dat de snelsten

zo handig: zorg dat je contact met die

ken of een T-splitsing pakken. Goede

zich niet aan de rustigste rijders storen,

achterrijder kunt onderhouden.

voorrijders hebben het vertrouwen van

en andersom. Belangrijk: pas je tempo

de groep. Ken je elkaar niet, dan weten

altijd op de langzaamste rijder aan, en

In de vorige aflevering kwam ook het

ze dat vertrouwen in no-time te kwe-

laat die vlak achter je rijden. De dames

‘harmonica-effect’ al langs. Wil je voor-

ken. Hoe? Doordat iedereen moeiteloos

en heren achterin mogen het snelle

komen dat je de groep op die manier let-

kan volgen, vooral, en doordat ze laten

werk opknappen.

terlijk en figuurlijk uit elkaar trekt, dan

 100% wind + waterdicht en ademend

 D3O protectie inclusief borstprotector

Dealers Nederland

België

Goedhart Motoren

Motor Houtrust BMW

Motostore Barendrecht

Termaat Motoren

Barendrecht

Nijmegen

Motoport Goes

Motorplaza BMW

Simako BDM

Voordeelhelmen
Amsterdam

Bodegraven
Goes

Groningen

Voordeelhelmen Rijen
Rijen
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Den Haag

Motorplaza BMW
Heerenveen
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Apeldoorn

Ten Kate Motoren
Nieuwleusen

Amsterdam

Eko Motorwear
Kontich

merken dat ze alles zien en met alle

zorg je voor een gelijkmatig tempo kijk
De voorrijder bestuurt de groep. Jouw

je steeds of iedereen goed kan volgen

ogen zijn dus de belangrijkste ogen

en ga je niet vol gas de bocht uit. De rest

Als voorrijder ben je niet alleen tijdens

van de groep. Als je de route niet op je

zal je er dankbaar voor zijn. Ik zei het al.

het rijden met je groep bezig, maar ook

duimpje kent zie jij dus die onverwach-

Dit is nog maar een deel van het verhaal.

vooraf. Zorg ervoor dat iedereen weet

te, blinde straat van rechts al vantevoren

Lijkt het je leuk? Oefen dan ’s met een

wat de bestemming is, dat de achter-

aankomen, zodat je de rest van de groep

klein groepje, liefst een paar keer. Valt

rijder en liefst ook wat groepsleden

daar op kunt wijzen. En als je de route

best niet mee, meestal…

groepsleden rekening houden.
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Klachten en klagers
aangepakt

Polariserende spandoeken van Deventer bewonersgroep

Hulp van harte welkom
Maar uiteindelijk zitten we natuurlijk wel in Deventer aan tafel. En we
spreken met plaatselijke overheden
waar plannen tot afsluiting zijn, door
het hele land. We strijden op vrijwel
elk niveau. Dat kunnen we natuurlijk
niet alleen. Dus zijn we superblij met
de motorclubs die ons bij de Zuiderdijk

Elders in dit nummer doen we uitgebreid verslag van onze
acties rond de afsluiting van de Zuiderdijk in Noord-Holland.
Helaas is dat niet de enige locatie waar bewoners protesteren
tegen geluidoverlast door motorrijders. We pakken het aan.

te hulp schoten. En met de Deventer
motorrijders die ons van informatie
voorzagen. En met alle andere men-

Jan Korting

Jan Korting: “Prutgemeente…” Weg met die sticker, dus

D

Joost Rutgers

sen die ons op de hoogte houden van
afsluitingsplannen, maar zeker ook van
kwalijke acties zoals we die in dit artikel beschrijven. Alle hulp is van harte
welkom.

Prima tegenactie!

Te luid is uit
ie Zuiderdijk is dus ook niet de

meer welkom zijn. Net zo kwalijk is

of elders geregistreerde) nefom was in

van minstens 120 km/u. De dames

zijn zorg is, tenzij zij door het effect

Ook heel welkom waren de spandoe-

enige plek waar we in actie komen.

het dat dezelfde groep wist dat ze die

augustus vorig jaar. Waarom zo lang

steken de vingers in hun oren. Een heel

van hun handelen een onnodig beslag

ken die op initiatief van Joost Rutgers

Was het maar zo, want actievoeren kost

spandoeken niet mochten ophangen

geleden? Omdat de club tegen beter

toevallig aanwezige tweede cameraman

leggen op ziekenhuisbedden en publieke

in Deventer werden opgehangen, met

onvoorstelbaar veel tijd. In aanvulling

en dat ze het deden op een tijdstip dat

weten in blijft grossieren in halve

legt de motorrijder vast. Het zijn er zelfs

middelen.” Kijk, dan weet je meteen met

de tekst ‘Last van een beetje geluid?

op het Zuiderdijk-verhaal gunnen we je

protesteren geen zin meer had. Achter-

waarheden en de discussie vervuilt met

twee. Maar die motorrijders hobbelen

wat voor volk je te maken hebt.

Zet de klaagstand eens uit!’ Opvallend:

graag een blik op de zaken waar we in

baks, minimaal.

een totaal onwerkelijke ambitie om alle

rustig met het verkeer mee. En ze rijden

motorvoertuigen die meer dan 70 dB

richting zonsondergang, terwijl de da-

Criminaliserende uitspraken

sympathiseert wel met ons. Dank! En

Deventer mee te maken kregen. En we

Joost is zelf geen motorrijder, maar hij

zijn daar nog niet klaar. Positief is wel

In gesprek?

produceren per 01-07-2023 te verbieden

mes op klaarlichte dag gefilmd werden.

Nog een tandje kwalijker is dat de

dan was er ook nog dat Deventer VVD-

dat we door onze inspanningen straks

Maar er is meer. Veel meer. In een offici-

(zie bladzijde 15). Ook de FEHAC is de

De conclusie? Het geluid hoorde niet

bewonersacties wel geleid hebben tot

lid dat naar aanleiding van de motie

met de gemeente om de tafel zitten,

eel schrijven stelt de bewonersgroep dat

lust tot verdere gesprekken met de club

bij de getoonde motoren en de dames

een inmiddels aangenomen motie,

zijn VVD-lidmaatschap opzegde, en het

want die was eerst van plan om motor-

men in gesprek is met de MAG, KNMV,

vergaan: de heren die zich zo’n zorgen

hoorden geen motorrijder voorbijko-

die onder meer stelt dat “de overlast

bericht dat MAG-lid Jan Korting om

rijders maar helemaal niet te horen.

Veilig Verkeer Nederland en de FEHAC*.

maken over geluidsoverlast stelden

men. Nogmaals: je mag strijden voor

met name wordt veroorzaakt door het

dezelfde reden de naam van zijn stad

Wij weten nergens van. De drie andere

voor dat de leden van de FEHAC hun on-

waar je in gelooft, maar laat dit soort

grote aantal motoren die, al dan niet in

van zijn motorkoffers verwijderde.

Achterbaks

organisaties ook niet. Het verweer van

der de erfgoedwet vallende voertuigen

manipulaties achterwege.

groepen, Deventer bezoeken en daarbij

Maar het allerbelangrijkste blijft na-

In Deventer verenigde een aantal men-

de bewonersgroep? Een van hun leden

maar van een elektromotor moesten

geluidsoverlast voor de omgeving

tuurlijk dat motorrijders ons blijven

sen zich in de Initiatiefgroep Geluid-

maakt deel uit van het bestuur van de

voorzien – en ze waren nog serieus ook.

Ziekenhuisbedden

veroorzaken doordat de motoren veel

helpen om de dreiging van nog meer

overlast Motoren Deventer. Dat mensen

nefom. En omdat die club met deze vier

Dankzij het nodige spit- en graafwerk

meer dB’s produceren dan wettelijk

afsluitingen te voorkomen, van Berg en

actie ondernemen, is prima. Klagen

organisaties zou praten, zou dat dus ook

Manipulaties

van twee Deventer motorrijders hebben

is toegestaan.” Daar staat dus letter-

Dal tot Amerongen en Den Haag. Doe

mag. Het wordt heel anders als het gaat

voor die bewonersgroep gelden. Natuur-

Een even kwalijke actie van de Deventer

we complete dossiers van de bewoners-

lijk dat elke motorrijder die Deventer

kalm aan waar dat nodig of gewenst is.

om mensen die ons ervan overtuigen

lijk, natuurlijk…

bewoners was het fabriceren van een

groep in handen (hulde, Edwin Eikelen-

bezoekt in overtreding is. Vanzelfspre-

Dan gaan we het prima redden. Te luid

filmpje waarin twee ‘spontane’ bezoek-

berg en Dennis Bos). Daarin lezen we

kend hebben we de gemeente gevraagd

geluid is uit.

dat ze alleen tegen ‘excessief motorgeluid’ zijn, maar tegelijkertijd de stad

Halve waarheden

sters aan de stad geïnterviewd worden.

onder meer dat het eerder genoemde

hoe het mogelijk is dat men een motie

volhangen met spandoeken die stellen

Saillant detail: het laatste gesprek

Je hoort in de verte een motor aanko-

bestuurslid schrijft dat “de verkeersvei-

met zulke criminaliserende uitspraken

*FEHAC: Federatie Historische Automobiel-

dat motoren met meer dan 70 dB niet

tussen de MAG en de (niet bij de KvK

men. Het geluid verraadt een snelheid

ligheid van die motorrijders niet bepaald

domweg aanneemt.

en Motorfietsclubs ■
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Schade in het buitenland
Colofon
Als alles goed gaat, kunnen we
weer op de motor door Europa.
We kijken ernaar uit! Wel goed
om vooraf even te weten wat
je moet doen als er iets misgaat. Hoe zorg je ervoor dat
alle informatie rond een ongeval goed verwerkt wordt en dat
je zo snel mogelijk het schadebedrag terug hebt?

Ben je WA of Beperkt Casco (WA+)
verzekerd? Dan wordt er eerst gekeken
naar de oorzaak en of er een tegenpartij
aansprakelijk kan worden gesteld, voordat je eventueel een schadevergoeding
krijgt. Bij een Volledig Cascoverzekering
heb je ook recht op uitkering wanneer
de schade je eigen schuld is. De verzekering zoekt dan achter de schermen uit of
het schadebedrag verhaald kan worden
bij een tegenpartij. In de tussentijd heb
jij jouw uitkering al ontvangen en kan
jouw motor alweer gerepareerd of vervangen worden.

Neem in elk geval altijd je groene kaart
mee. Daarmee bewijs je dat je verze-

Als je op vakantie gaat of een lange trip

kerd bent en heb je meteen het alarm-

gaat maken, kan het een veilige gedach-

nummer en het nummer van MAG

te zijn om je WA of Beperkt Casco-ver-

Verzekeringen bij de hand. Check voor

zekerde motor tijdelijk Volledig Casco

je vertrek of je de originele versie van

te verzekeren. MAG Verzekeringen

de groene kaart nodig hebt of dat een

heeft daar nu dé oplossing voor: de Flex

digitale variant genoeg is. Gebeurt er

Cascoverzekering. Daarmee kun je je

een ongeval in het buitenland? Haal dan

cascodekking aan- en uitzetten wanneer

altijd de politie erbij, ongeacht wie de

jij dat wilt. Dat gaat heel makkelijk met

schuldige is of wat de andere partij zegt.

de handige app. Meer weten? Ga naar

Maak voldoende foto’s van de situatie.

de verzekeringspagina op de nieuwe

Fotografeer je eigen schade en die van

MAG-site. Daar kun je ook direct je pre-

de tegenpartij, maar ook de omgeving

mie berekenen.

en de situatie rondom het ongeval. Maak
ook een foto van het verzekeringsbewijs
van de tegenpartij.

Ad den Hollander
schadebehandelaar
www.mag-verzekeringen.nl

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
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leden@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 8447 1913
Advertenties
ads@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 5140 4308
Redactie MAGazine en online
Hugo Pinksterboer
redactie@motorrijdersactiegroep.nl
06 - 5571 6025
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gws@motorrijdersactiegroep.nl
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roodlicht@motorrijdersactiegroep.nl
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Beurscoördinator (Vacature)
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Clubcoördinator
Ray Teeld
clubs@motorrijdersactiegroep.nl
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Voorzitter
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Wij helpen
je graag!
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