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Mag-a-zine is het verenigingsblad van de  

Motorrijders Actie Groep en verschijnt zes keer  

per jaar. 
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Redactioneel

Het was je in het vorige Mag-a-zine 

misschien al opgevallen: er waait 

een frisse wind door het tijdschrift. Dat 

zet zich in dit nummer voort, met om te 

beginnen een voorwoord van de voorzit-

ter op bladzijde 4 en de nieuwe rubriek 

In het nieuws vanaf bladzijde 5. Helemaal 

achterin – terug van weggeweest – geeft 

een deskundige van MAG-verzekeringen 

je elke twee maanden nieuwe verzeke-

ringstechnische tips, aansluitend op een 

artikel in het blad. 

Met ingang van dit nummer bieden we je ook rijtechnische tips. In de 

eerste aflevering van met batten in de bocht neem motorinstructeur 

en kersvers MAG-bestuurslid Gerwin Batten je letterlijk mee de bocht 

in. Om zijn rubriek te introduceren, is hij ook het eerste bestuurslid 

dat geïnterviewd wordt. In volgende nummers komen ook de rest 

van het vijfkoppige bestuur en andere MAG’ers aan het woord, in een 

voorzetting van een door Katinka Brandenburg geïntroduceerde traditie. 

Omdat we onze dertigste verjaardag het hele jaar door vieren, lees je 

op de volgende pagina’s ook weer felicitaties van organisaties, clubs 

en mensen die ons blijkbaar een heel warm hart toedragen. Het waren 

er zoveel, dat we er voor het augustusnummer nog meer hebben – en 

daar zijn we alleen maar blij mee. 

Een nieuw element in het blad is het MAG in ACTIE-stempel, dat 

je aantreft bij elk artikel over zaken die we in de afgelopen twee 

maanden aangepakt hebben. Dat varieert van de aanpak van 

gevaarlijke wegsituaties tot het testen van zonnepanelen op het 

wegdek, telefonades over onderzoeken naar veilige berminrichting en 

onderzoek naar de stand van zaken rond de slimme verkeerslichten. 

Als je ziet hoe vaak dat rode stempel in het blad terugkomt, weet je 

dat we ook na dertig jaar actie nog lang niet stilzitten. En ben je het 

blad toch beter aan het bekijken, dan zie je misschien ook dat we de 

streng uitgevulde regels in de tekstkolommen hebben vervangen door 

een vrije regelval en dat de tussenkopjes een maatje kleiner geworden 

zijn. Dat – en nog veel meer – draagt hopelijk bij aan een Mag-a-zine 

dat je met nog meer plezier leest. Laat het ons weten?

Hugo Pinksterboer

redactie@mag-nl.org
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Karel Hanse en Anton Vos: in beroep

Dat ingebouwde elektronica niet alleen voor 

auto’s maar ook voor motoren een steeds 

grotere rol speelt, is duidelijk. Zo staat er 

over twee jaar een Ducati in de winkel met 

radar aan de voor- en achterzijde. Die aan 

de voorkant stuurt onder meer de adaptieve 

cruisecontrol aan; de radar aan de achterkant 

verkent de dode hoek en waarschuwt voor 

snel van achteren naderende voertuigen. 

Naast deze systemen en het inmiddels al 

geïntroduceerde Bosch bochten-ABS heeft de 

Italiaanse fabrikant nog veel meer plannen om 

de veiligheid van de berijders van hun motoren 

te vergroten, vastgelegd in hun Safety Road 

Map 2025. Prima ontwikkelingen!
IN

 H
ET N

IEU
W

S

IN HET 
NIEUWS

Ducati met radar
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Karel Hanse wil al jaren motorrijden, maar 

het CBR laat hem geen examen doen. Het pro-

bleem? Hanse mist een been. Is dat een echt 

probleem? Volgens Hanse en zijn rijinstructeur 

Karel Vos niet: in Duitsland rijden een paar 

honderd mensen met één been rond. Boven-

dien wil Hanse gebruikmaken van het Feetless 

Biking System (FBS, Költgen), waarmee je 

met een druk op de knop twee zijwielen naar 

beneden laat klappen. Met dat systeem kunnen 

in principe ook mensen met andere aandoenin-

gen weer op de motor stappen. Het duo legde 

de zaak voor aan televisierechter Frank Visser, 

die stelde dat het CBR een fout maakte in de 

motivering van zijn beslissing: het CBR nam 

daarin de aanpassing aan de motor namelijk 

niet mee. Zijn advies is om tegen het besluit in 

beroep te gaan en het probleem daarna eventu-

eel aan de rechter voor te leggen. “Wat de zaak 

extra interessant maakt is dat de combinatie 

van dit (aangepaste; red.) voertuig en eenbeni-

ge motorrijders in de ons omringende landen 

geen probleem oplevert. De weigering om u 

toe te laten tot een rijexamen met deze motor 

komt neer op een effectief verbod”, zei hij in 

het SBS6-programma Mr. Frank Visser rijdt 

visite. Zo’n verbod wordt een importbeperking 

genoemd. Als er inderdaad sprake is van zo’n 

beperking, al dan niet verkapt, dan gaan ze nat, 

stelt Visser.  

Eén been 
probleem?

Karel Hanse en Anton Vos: in beroep
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Terwijl Stockholm ook wel weet dat gemo-

toriseerde tweewielers een bijdrage kunnen 

leveren aan een betere mobiliteit – het was de 

eerste stad waar busbanen werden openge-

steld voor motorrijders – moet je er nu fiks 

betalen om je motor of scooter te parkeren. 

De kosten kunnen oplopen tot € 2.000 per jaar. 

Het aantal gemotoriseerde tweewielers  

in de Zweedse hoofdstad is in het laatste 

vijftien jaar verdubbeld, met rond de 60.000 

gebruikers.

In Londen zouden er dagelijks 200.000 

motorrijders rondrijden. De Engelse MAG 

organiseerde namens deze forse achterban 

een protestrit tegen het plan om bestuurders 

van (oudere) gemotoriseerde tweewielers een 

milieuheffing van niet minder dan € 14,25 per 

dag te laten betalen. Valt het hier allemaal 

weer reuze mee, zou je bijna zeggen…  

(bron: FEMA)
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In dit nummer vind je de eerste foto’s die 

Carlijn Willms voor ons maakte. Ze wist al 

vroeg dat ze fotograaf wilde worden, waarbij 

haar interesse vooral uitging naar journa-

listiek, portret- en straatfotografie. “Ik wil 

de wereld door mijn ogen laten zien. Het is 

geweldig dat ik die passie nu kan combineren 

met mijn passie voor motorrijden.” Carlijn, 

geen groot examenfan, wachtte tot haar 24e 

met het halen van haar rijbewijs. Drie jaar 

later rijdt ze – na een zwarte Yamaha Fazer en 

een Triumph Street Triple R – op een Crystal 

White-uitvoering van diezelfde fiets. “Ik heb 

heel wat proefritten gemaakt. Op geen enkele 

motor voelde ik me zo thuis als op deze. Liefde 

op het eerst gezicht bestaat!”

Met het huidige kabinet zit voor je achttiende 

beginnen met motorrijlessen er zeker niet 

in en moet je wachten tot je twintig bent om 

op een A2-motor te mogen rijden. Kawasaki 

en Ducati verzachten dat zware lot met de 

introductie van twee zeer volwassen moto-

ren die je ook als A2-fiets kunt bestellen. 

De Japanners waren de eersten, met wat 

ze heel even ‘de motor met de grootste 

cilinderinhoud geschikt voor het A2-rijbe-

wijs’ mochten noemen. Het is een speciale, 

naar 70kW (95pk) teruggebrachte versie 

van de Z900, een enthousiaste super naked 

die in de originele versie nog 30 pk meer in 

huis heeft. Uit vergelijkingstests tussen de 

twee blijkt vooral hoe weinig de Z900 70kW 

voor z’n sterkere broer onderdoet, zowel op 

bochtige circuits als in lange doordraaiers. 

“Dan worden de sprintjes uiteindelijk wel 

gewonnen door de ‘grote’, maar daarbij moet 

je wel alert schakelen om een neuslengte 

aan voorsprong op te bouwen”, aldus Jelle 

Verstaen in KicXstart. Koop je zo’n Kawa 

met 35kW, dan kun je hem later altijd weer 

naar 70kW terug laten zetten. Dat geldt 

ook voor de Ducati Scrambler 1100, die 

de Z900 al snel van z’n ’grootste-cilinde-

rinhoudclaim’ beroofde. Die Kawasaki zal 

daar niet echt onder lijden, want de Duc is 

een compleet andere fiets, met een dikke, 

naar 86 pk teruggetunede V-twin. Voordeel 

van die operatie is een koppel ‘dat als een 

kamerbreed tapijt’ is uitgesmeerd, schrijft 

Jeroen Hidding in MotoPlus. Enige dingetje 

is dat deze zware lichte jongens niet echt 

goedkoop zijn: de Z900 A2 kost op een euro 

na tien mille. De Duc is nog ’s anderhalf keer 

zo duur. Voor wie het betalen kan is het fijn 

dat de industrie meedenkt waar de regering 

dat niet doet.

Nieuwe fotograaf

Lekker zware lichte jongens

Stockholm en 
Londen duurder
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Parkeren voor twee mille per jaar…
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In Frankrijk wordt de laatste hand gelegd aan 

MotoChat en CarChat, een systeem waarmee 

je korte tekstboodschappen aan medewegge-

bruikers kunt sturen. Als je afremt toont het 

display de heldere boodschap ‘I brake’. Rem 

je harder, dan verandert de tekst in ‘Warning’. 

Je voorkeurstaal kun je zelf instellen. Om ge-

sproken boodschappen te versturen wordt een 

Bluetooth-microfoon meegeleverd. Stemher-

kenning maakt deel uit van het systeem. Als 

extraatje belt MotoChat een vooraf ingesteld 

nummer als het een crash of een val regis-

treert. De productie gaat in juli van start. Op 

Facebook en YouTube vind je meer informatie. 

Voor bochten met een negatieve verkanting moet je als motorrijder oppassen: je motor hangt in 

zo’n bocht relatief schuiner dan bij een – normale – positieve verkanting. Zelfs met die kennis in 

het achterhoofd is het vast niet iedereen duidelijk wat een ‘onjuiste verkanting’ is. Daar kom je 

dan op deze rotonde op de N237 bij Amersfoort vanzelf achter…

Waarom zitten er nog zoveel mensen met hun telefoon in de hand 

achter het stuur? Omdat de pakkans minimaal is, gokken wij. Een 

agent moet je staande houden om je te kunnen verbaliseren. Goed 

nieuws voor motorrijders is dat er hard gewerkt wordt aan een 

systeem dat autorijdende bellers, appers en gamers kan bekeuren 

door ze dwars door de voorruit heen op de foto te zetten. Dat 

vereist niet alleen verfijnde software, een neuraal netwerk dat de 

overtreding kan herkennen en een goede aanpak van het privacy-

vraagstuk, maar ook een wetswijziging. Verbaliseren op kenteken 

kan wel bij door rood rijden en snelheidsovertredingen, maar nog 

niet bij ongeoorloofd telefoongebruik. Dat gaat dus veranderen. De 

verwachting is dat het geheel eind van dit jaar operationeel is. 

MotoChat
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Nu nog een plaatje; straks een prent

Telefoongebruikers 
op de foto
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Niet alleen bij nieuwe maar ook bij gebruikte 

motoren moeten verkopers de prijs vermelden 

waarvoor je je nieuwe aanwinst meteen kan 

meenemen. Zo mogen kosten voor rijklaarma-

ken niet meer apart berekend worden. Extra’s 

zoals brandstof (los van een bodempje in de 

tank), accessoires en een schoonmaakbeurt 

hoeven niet in de vermelde prijs meegenomen 

te worden. De Autoriteit Consument en Markt 

(ACM) houdt het geheel in de gaten. 

Complete prijs

ONJUISTE 
VERKANTING
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VAN DE VOORZITTER 

Het waren weer drukke weken voor de MAG. Zo moes-

ten we de gemeente Lingewaard enkele keren vragen 

om de verbodsborden van de dijk te verwijderen; dat is im-

mers de uitspraak van de rechter in de gewonnen rechts-

zaak. De gemeente heeft inmiddels besloten om niet in ho-

ger beroep te gaan tegen de rechterlijke uitspraak. Gerwin 

Batten, algemeen bestuurder van de MAG, heeft overleg 

gehad met bewoners, gemeente en politie in de gemeente 

Krimpenerwaard. Het betrof hier een groep bewoners die 

klaagden over geluidsoverlast van motorrijders. Dit eerste 

gesprek met de MAG is een mooie opmaat naar het samen 

zoeken naar oplossingen die voor alle partijen gaan wer-

ken. Gerwin blijft hier namens de MAG bij betrokken.

De meivakantie en de Pinksterdagen brachten voor ons 

motorrijders geweldig weer. Waar veel motorrijders 

het Mega Motor Treffen in Vijfhuizen bezochten, waren 

andere rijders in binnen- en buitenland te vinden. 

Wanneer je dan zoals ondergetekende een weekendje in 

het Westerwald aan het rijden bent, een prachtig gebied 

ten oosten van de Eifel, dan waardeer je het werk van de 

MAG op onze Hollandse wegen nog veel meer. Zo slecht 

als de wegen, het schilderwerk op de weg en de vangrails 

zijn bij onze oosterburen, zo goed is het eigenlijk geregeld 

in Nederland. Neemt niet weg dat we dagelijks meldingen 

binnen krijgen van gevaarlijke wegsituaties en absurde 

kunstwerken op of naast de weg.

Zo volgen we nauwkeurig initiatieven van provincies om 

zonnepanelen in het wegdek te plaatsen. Bij voorbeeld 

in Zuid-Holland op de N401. Ook de provincie Noord-

Holland heeft toekomstplannen in die richting. Dit is 

een ontwikkeling waar we als motorrijder natuurlijk 

sceptisch tegenover staan: hoe veilig is dit voor motoren? 

Hoe gedraagt zo’n wegdek zich als je als motorrijder 

hard remt of abrupt moet uitwijken. Motorrijinstructeur 

Rob van Riel heeft voor de MAG een eerste rijtest op het 

zonepanelentraject van de N401 gedaan. Volgens Rob 

kan er dan goed geremd worden en kan ook een snelle 

stuurbeweging goed uitgevoerd worden. De MAG blijft 

de ontwikkelingen op de voet volgen en toetsen op 

motorveiligheid.

Bij het hoofdstuk absurde zaken hoort het plan van de 

gemeente Amsterdam voor tolheffing op voertuigen 

voor de binnenstad. Helaas heeft de gemeente na 

herhaaldelijke vragen van de MAG nog steeds geen 

antwoord gegeven over haar plannen: om welke 

voertuigen het zou gaan, in welke periode, in welk gebied 

in de gemeente en wat zijn de toekomstplannen voor 

deze tolheffing. De tolheffing is er nog niet; MAG wil hier 

als gesprekspartner meepraten over de positie van de 

motorrijder.

Voor al deze werkzaamheden blijven we op zoek naar 

vrijwilligers die ons team kunnen aanvullen. Vrijwilligers 

voor de verkeersgroep om Gevaarlijke Weg Situaties te 

kunnen beoordelen en ook vrijwilligers voor beurzen en 

evenementen om ter plekke de standpunten van de MAG 

uit te dragen aan medemotorrijders.

Maak er een mooi en veilig motorseizoen van!

Michiel Buitenwerf 
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Het lobbywerk gaat in 1999 in een 

overtreffende trap wanneer in 

het Europees Parlement de End of Life 

Vehicles Directive wordt behandeld. Dit 

voorstel zou betekenen dat oude moto-

ren door de shredder moeten.  De MAG 

treedt als belangenbehartiger vanuit 

Nederland op tegen deze maatregel.

Ook vanuit andere landen in de EU, 

vertegenwoordigd in de FEMA, komt te-

gengeluid. De MAG gaat op bezoek 

bij Europarlementariërs om de 

zaak uit te leggen. En door on-

der andere de stem van de MAG 

is deze maatregel voor motoren 

weer teruggedraaid.

In 1999 verwelkomt de MAG ook de 

eerste ondersteunende motorclub. De 

Silverwing Club Nederland wil graag 

de MAG helpen met het doen van het 

goede werk. Ook veel van hun leden 

worden lid van de MAG. Een goede start 

zo vlak voor het nieuwe millennium. 

De dijk op
Het dijkendrama verdient ook in deze 

terugblik weer een plek. Bijvoorbeeld 

de gemeente Buren: daar plaatst de 

gemeente zomaar verbodsborden voor 

motorrijders, zonder verkeersbesluit. 

MAG-vrijwilligers en de beleidsmede-

werker van de MAG spreken de ge-

meente hier direct op aan. Resultaat: de 

borden worden snel weer verwijderd.

Ook in deze periode worden rechtsza-

ken aangespannen tegen overijverige 

gemeentes. Met diverse tellingen op 

dijkwegen toont de MAG aan dat het 

met de geclaimde overlast van de ‘vele 

motorrijders’ nog wel meevalt. Voor het 

eerst zet de MAG de geluidsbarometer 

in. Deze laat direct zien hoeveel geluid 

een passerende motor maakt. In elk 

Mag-a-zine wordt stilgestaan bij afge-

sloten wegen. Overzichtskaarten laten 

precies zien waar je niet welkom bent. 

Apart is het gevalletje aan de Lekdijk in 

Lopik in 2008. Omdat er te veel split op 

de weg ligt, wat voor motorrijders le-

vensgevaarlijk is, wordt het stuk Lekdijk 

bij Lopik afgesloten voor motorrijders. 

Door goed overleg tussen MAG-vrijwil-

ligers en de gemeente wordt de dijk 

schoongemaakt, worden de kanten 

waar het split vandaan komt hersteld, 

en gaat de dijk weer open.

Demoruns
Rekeningrijden is ook zo’n onderwerp 

waar de MAG tegen strijdt. In 2000 staat 

30 JAAR 
MAG-GESCHIEDENIS
DEEL 2: 1999-2009
De Westerscheldetunnel: lange adem vereist 
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In dit tweede deel van de terugblik op 30 jaar MAG- 

geschiedenis kijken we naar de diverse activiteiten en  

de groei van de belangenvereniging in de volgende  

10 jaar van het bestaan. De nadruk komt nu veel meer  

op gevaarlijke wegsituaties te liggen, maar zeker ook  

het lobbywerk in Den Haag en Brussel.
Tekst: Michiel Buitenwerf

MAG

een oproep in het Mag-a-zine voor een 

handtekeningenactie. In twee maanden 

tijd worden 22.552 handtekeningen 

opgehaald, en dat in een tijd dat de 

tegenwoordig alom gebruikte sociale 

media nog niet aanwezig zijn. Een zeer 

mooi resultaat dus. Maar dat is niet 

het enige wat de MAG doet om de stem 

van de motorrijder te laten horen. De 

Demorun2000 wordt op 23 september 

2000 gehouden. Eigenlijk zijn het drie 

demoruns, want vanuit de drie grote 

steden komt een stoet van 25.000 mo-

torrijders bij elkaar op het Malieveld in 

Den Haag. Diverse sprekers komen met 

argumenten voor de toenmalige minis-

ter Netelenbos om van haar plannen 

voor het rekeningrijden af te zien.

Eurlings in de bocht
Voor de opvolger van de plannen, de 

kilometerheffing, krijgt ook de MAG 

geen warme gevoelens.  De toenmalige 

voorzitter van de MAG, Nico Perk, krijgt 

spreektijd in de Haagse hoorzitting en 

keert zich tegen de 

plannen voor de 

kilometerheffing. 

In 2008 krijgt deze 

hele zaak weer 

een aparte draai. 

Camiel Eurlings, 

die als minister 

van Verkeer en 

Waterstaat inder-

tijd persoonlijk 

bevestigde aan de 

MAG dat er geen 

kilometerheffing 

voor motorrijders 

zou komen, laat 

zich enkele maan-

den later citeren 

door RTL Nieuws dat die er toch wel aan 

zou komen. De MAG laat wederom van 

zich horen bij de minister en inmiddels 

weten we dat ook die plannen weer 

verworpen zijn.

Samenwerking
Mooi nieuws is er ook. En wel op diverse 

gebieden. Zo is er bijvoerbeeld een 

goede samenwerking te zien tussen de 

provincies en de MAG. Bijvoorbeeld bij 

de herstructurering van de N208, tussen 

Sassenheim en Lisse, in 2000. De MAG 

brengt advies uit aan de provincie: een 

betere zichtbaarheid van de verkeers-

drempels, een andere en stroevere verf 

voor wegmarkeringen en het verwijde-

ren van lengterichels als wegafscher-

ming. Alle adviezen van de MAG worden 

overgenomen; dit resulteert  direct in 

een verlaging van het aantal gevaarlijke 

wegsituatie meldingen van motorrijders 

over de N208.

Vangrails
Noodzakelijke aanpassingen aan vang-

rails staan hoog op de prioriteitenlijst 

van de MAG. Zo ontstaat de campagne 

tegen de levensgevaarlijke vangrails 

voor motorrijders: de MAG strijdt met 

succes voor het monteren van een extra 

balk aan de onderkant van de vang-

rails. De MAG keert zich ook fel tegen 

de oplossing met staalkabels, zoals 

wel in Scandinavische landen gebruikt 

worden. Resultaat: deze cable-barriers 

- ook wel aangeduid als ‘eiersnijders’ - 

worden verboden in Nederland. In 2006 

resulteert dit alles in acties van Rijks-

waterstaat om op diverse plekken De geluidsbarometer: hulp in de strijd tegen overijverige gemeentes 
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de vangrails motorvriendelijk te maken. 

Vaak op plekken die in samenspraak 

met de MAG bepaald worden. De gehate 

staalkabels die nog in Groningen op de 

N860 staan, worden verwijderd. Echter 

hier moet er wel eerst de dreiging van 

een rechtszaak aan te pas bij komen. De 

protestrit die de MAG in 2005 orga-

niseert heeft als direct effect dat het 

bestuur van de MAG om tafel komt bij 

Karla Peijs, toenmalig minister van 

Verkeer en Waterstaat. Mevrouw Peijs 

bevestigt daarbij dat ze de vangrails 

landelijk gaat aanpakken. In 2007 ont-

hult Rijkswaterstaat de eerste motor-

vriendelijke vangrail op een snelweg. 

De MAG is er natuurlijk bij.

Intussen beginnen provincies ook te 

luisteren naar de verzoeken van mo-

torrijders. De provincie Utrecht luistert 

voor de N224 naar de MAG en plaatst 

in 2003 een echte motorvriendelijke 

geleiderail. Hier wordt gekozen voor een 

eenvoudige en relatief goedkope veilig-

heidsaanpassing. 

Drempels
Het meldpunt Gevaarlijke Weg Situaties 

wordt inmiddels ook al aardig gevonden 

door de motorrijders in het land. Zo ook 

door een motorrijder die zich stoort aan 

een zeer aparte oplossing in Wagenin-

gen. Die gemeente denkt dat het veilig 

is om door zonder waarschuwing in een 

bocht tien drempeltjes neer te zetten 

om te voorkomen dat motorrijders op 

een glad stuk wegdek rijden, en om 

inhalen minder makkelijk te maken. De 

De eerste motorvriendelijke vangrails

25.000 motorijders tegen rekeningrijden. 

Cable-barriers: verboden in Nederland
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verkeersgroep van de MAG haalt direct 

de gemeente over om deze levensge-

vaarlijke drempels weer te verwijderen.

Tunnel met tol
De Westerscheldetunnel is ook een 

projectje met een lange adem van de 

MAG. De tunnel die in 1998 opengesteld 

wordt, ter vervanging van het veer dat 

tussen de eilanden vaart, heeft bij de 

start een toltarief dat motorfietsen 

gelijk stelt aan auto’s. Bovendien is het 

ingevoerde automatische betaalsys-

teem niet geschikt voor automatisch 

gebruik door motorrijders. Half maart 

2003 start de MAG een protestactie 

tegen het gehanteerde tarief voor mo-

torrijders. In 2005 schakelt de MAG de 

Nationale Ombudsman in. Ondanks alle 

tegenwerkingen van de directie van de 

Westerscheldetunnel en ondanks belof-

tes die direct weer ingetrokken worden, 

heeft de MAG een lange adem. In 2005 

kan aan onze achterban gemeld worden 

dat er inderdaad een lager tarief voor 

motorrijders ingevoerd wordt. 

Spekgladde strepen
De werkgroep verkeer, de coördinator 

GWS (Gevaarlijke Wegsituaties) en de 

MAG beleidsmedewerker maken zich 

samen met het bestuur van de MAG al 

een tijdje zorgen over de manier waar-

op Rijkswaterstaat bij reconstructies 

van wegen de witte belijning op de weg 

maskeert. Dit doet Rijkswaterstaat door 

er met zwarte verf overheen te gaan. 

Met als gevolg een spekgladde streep 

op het wegdek waardoor regelmatig 

bestuurders van motorfietsen verrast 

worden en onderuit gaan. Op sterk 

aandringen van de MAG ontwikkelt 

Rijkswaterstaat een nieuwe manier om 

met die strepen om te gaan. De MAG is 

erbij wanneer Rijkswaterstaat de eerste 

testen doet. Het resultaat: een stroef 

stukje wegdek waar de motorrijder niet 

extra voorzichtig voor hoeft te doen. 

Veiligheidspunten dus voor de motorrij-

der en een pluim voor Rijkswaterstaat.  

Dossier APK
APK voor motorfietsen is ook een 

dossier waar de MAG zeer alert op is. 

Motorfabrikanten en de motorhandel 

staan hier recht tegenover de motor- 

In 2006 verschijnt het eerst fullcolour Mag-a-zine

Wageningen: een rijtje drempels...

Verboden voor motorrijders anno 2000

Plakplastic: best effectief, onbehoorlijk glad
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rijder en dus tegenover de MAG. De 

aspecten milieu en veiligheid komen al-

tijd naar boven in de discussie over het 

wel of niet invoeren van APK voor moto-

ren. De MAG staat voor de eigen vrijheid 

en de eigen verantwoordelijkheid van 

de motorrijder. De redenering is: wij 

motorrijders weten echt wel of een 

band glad is of niet, of de vering goed 

is of juist niet, daar hebben we geen 

dealer of APK-goedgekeurd mannetje 

voor nodig, en anders worden we wel 

aangesproken door een van de andere 

motorrijders met wie we aan het toeren 

zijn. Hierop bestaan vast wel uitzon-

deringen. Echter: technische gebreken 

zijn, zo is in veel landen aangetoond, 

een vrijwel verwaarloosbare oorzaak 

van motorongevallen. Dus is er volgens 

de MAG geen reden de motorrijder 

gedwongen op onnodige APK-kosten te 

jagen. Anti-APK acties leiden in 2012 tot 

een massale internationale protestrit 

naar Brussel: APK wordt vooralsnog niet 

ingevoerd. Meer hierover volgt in Deel 

3 van de MAG-historie in het volgende 

Mag-a-zine. 

Handen vol
Het meldpunt Gevaarlijke Weg Situaties 

(GWS) wordt operationeel op 1 oktober 

2008 en wordt vanaf het begin af aan al 

goed gevonden. Dirk de Jong beheert dit 

meldpunt jaren vele jaren: meldingen 

van onschuldig en klein tot aan zeer se-

rieuze met verstrekkende juridische ge-

volgen. Zoals in 2009:  een gemeente is 

nalatig in het onderhoud van het weg-

dek ondanks diverse waarschuwingen 

van motorrijders; gevolg: twee motor-

rijdsters verongelukken. De gemeente is 

in een rechtszaak aansprakelijk gesteld 

voor alle schade die voortgekomen is 

uit deze nalatigheid. Dit is direct een 

waarschuwing voor alle gemeentes in 

Nederland om hun wegen goed op orde 

te brengen en te houden. Niettemin:  

wij als MAG hebben wekelijks nog onze 

handen vol aan meldingen die bij ons 

binnen komen waar je als motorrijder 

gewoon niet blij van wordt. Dat geldt 

ook in 2018 nog, helaas! In Mag-a-zine 

157 verschijnt het derde en laatste deel 

van deze terugblik op 30 jaar MAG.

Nuancering
deel 1

Naar aanleiding van een bericht 

van een van de initiatiefnemers uit 

de beginperiode van de MAG een 

kleine nuance. De MAG is ontstaan 

niet direct uit het protest tegen 

de helmdraagplicht, ook al waren 

we daar faliekant tegen. De eigen-

lijke reden tot oprichting was dat 

de initiatiefnemers van toen, de 

regelzucht uit de EU toen al zagen 

aankomen. De zware regels, zoals 

de strenge Duitse TÜV-keuring, 

zou voor heel Europa gaan gelden. 

Mario Aandewiel en zijn toenmalige 

vriendin Rosa kregen ook toen al 

hulp van een grote groep motor-

vrienden, waarbij de kern van het 

team uit de bigtwin-wereld kwam. 

Zoals Kees Hoekstra, aka Kees 

Kabaal, columnist van het maga-

zine BigTwin, en wijlen Rob Stolker, 

naast BigTwin-redacteur een zeer 

bekende Harley-rijder die buiten dit 

initiatief ook werkte aan de uitbrei-

ding van de Harley-Davidson Club 

in Nederland. Het idee van de ABA-

TE, een belangenvereniging in de 

Verenigde Staten, waar Kees in 1982 

mee in aanraking kwam, was een 

van de voorbeelden van de huidige 

MAG. Maar ook de MAG die al in 

Engeland bestond was een voor-

beeld. Rob Stolker, die de donkere 

buien vanuit Brussel en Straatsburg 

al op Nederland af zag komen, ging 

samen met Mario aan de slag. Met 

hun hulp, zoals de bevlogen oprich-

tingsvergadering in het toenmalige 

BEAM clubhuis en met mannen als 

Harry Beugelink, René Bos en Harry 

Corino werden de eerste grote acties 

op touw gezet. 

(Bronnen:  Mario Aandewiel, Kees Hoek-

stra en Harry Beugelink)
In het volgende nummer:  

de MAG van 2009 tot heden

22.552 handtekeningen tegen rekeningrijden in 

twee maanden tijd

Wageningen (2008)
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Allereerst van harte gefeliciteerd met 30 jaar Motorrijders Actie Groep! Voor ons is 

de MAG natuurlijk vooral bekend om zijn inzet op specifieke motorveiligheidson-

derwerpen. De MAG is een gewaardeerde partner in het Motorplatform. De lobby 

voor de motorvriendelijke geleiderail en het meldpunt voor verkeersonveilige 

situaties voor motorrijders zijn voorbeelden van effectieve maatregelen. Vooral 

de volledige overgave waarmee de MAG-medewerkers zich inzetten verdient een 

pluim.

Het is dit jaar een mooi jaar voor jubilerende organisaties; ook wij vieren dit jaar 

een jubileum maar dan wel van 135 jaar. Wij gaan er van uit dat ook over 105 jaar 

de MAG er nog steeds toe doet. De ANWB zal haar motorrijdende leden ook graag 

blijven helpen.

Maarten Ligt 

ANWB Belangenbehartiging en Experts

MAGVan 
 Harte !

MAG je zo de stilstaande file inhalen?
Iedere ervaren motorrijder weet dat dit geen verstandige 

inhaalmanoeuvre is. En dus MAG het niet. Wij zijn blij met 

een club die de belangen van motorrijders al 30 jaar behartigt 

en ook eens oog heeft voor de veiligheid van iedereen op twee 

wielen. CBR feliciteert de MAG van harte en wenst 

al haar leden veel motorplezier en vooral veilige 

kilometers toe.

Huub Smeets, CBR

MAG je zo de stilstaande file inhalen?
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PROVINCIE IN ACTIE

Weg gevaarlijke 
wegsituatie

Rita steekt meteen van wal. “Klachten 

of meldingen over een gevaarlijke 

verkeerssituaties komen binnen bij het 

Servicepunt Wegen en Vaarwegen van 

de provincie. Die zet de klacht door naar 

de Gebiedsbeheerder en de verkeers-

veiligheidsadviseurs, waar ik er een van 

ben. De provincie is ingedeeld in zeven 

gebieden. In dit geval ging het om een 

melding in het gebied Gooi- en Vecht-

streek. Ik beoordeelde deze klacht en 

bekeek wie er bij de behandeling ervan 

betrokken moest worden.” 

Drukke provinciale weg 
De locatie van de gemelde wegsituatie 

was Rita al bekend. “Er speelt al lang een 

issue met druk verkeer, een bushalte, 

parkeerplaatsen en voetgangers en 

fietsers die oversteken waar dat niet 

mag.” Ook vanuit de gemeente Laren 

werd contact met de provincie gelegd 

om de situatie op de N525 te bespreken. 

Als oplossing voor de korte termijn werd 

ervoor gekozen om in de bocht voor de 

gevaarlijke plek een rubberen drempel 

(Gumatec) te plaatsen om zo het verkeer 

af te remmen. Op die plek gaat de snel-

heid dan van 80 naar 50 km/u. 

Blij met betrokkenheid
“Ik ben zelf geen motorrijder en dan is 

het goed van motorrijders te horen wat 

specifieke motorrijdersproblemen zijn. 

Dan kunnen we daar rekening mee hou-

den. Het zijn vaak kleine dingen die al 

veel helpen. Een jaar of tien geleden heb 

ik al eens contact met de MAG gehad. 

Dat ging toen over een motorvriendelij-

ke onderplank bij een vangrail. We zijn 

altijd blij met de betrokkenheid van de 

MAG. Voor ons zijn het gratis adviezen. 

Op de N525 moest er iets gebeuren 

om het verkeer te vertragen, maar een 

gewone drempel over de hele breedte 

was niet mogelijk. Dus het werd de 

Gumatec.” 

Dialoog
In de melding van de MAG werd ook 

deze drempel genoemd. Weghalen was 

echter geen optie. De provincie besloot 

daarop de MAG te vragen om mee te 

denken. “Dat hebben al eerder eens ge-

daan en dat was ons goed bevallen. We 

gingen in gesprek en de MAG kwam met 

een prachtig advies. Bijna al jullie voor-

stellen volgen we op, behalve twee. Die 

kunnen we niet uitvoeren. Jullie hadden 

begrip voor onze uitleg en er vond een 

goede dialoog plaats. Daar zijn we erg 

blij mee. Ik heb vervolgens de lijst van 

uit te voeren maatregelen doorgegeven 

aan de Gebiedsbeheerder. 

De voorlopige planning is dat alles eind 

juni is uitgevoerd. Het provinciaal Ver-

keerscoördinatiepunt (VCP) zorgt ervoor 

dat alle bij de werkzaamheden betrok-

ken partijen en de weggebruikers tijdig 

worden geïnformeerd.”

Tekst: Harold de Bock

Foto’s: Carlijn Willms

In het vorige Mag-a-zine werd aandacht besteed aan een 
gevaarlijke wegsituatie op de N525 bij Laren. De MAG stapte 
naar de provincie, met als uiterst positief resultaat dat de 
weg weer motorveilig is. Maar wat gebeurt er nu precies als 
de provincie Noord-Holland zo’n melding ontvangt? Harold 
de Bock vroeg het aan Rita Puggioni, Technisch Adviseur/Ad-
viseur Tunnelveiligheid binnen de afdeling Beheerstrategie 
en Programmering Infrastructuur van de provincie. 



Pianomarkering
De verkeersveiligheidsadviseurs hebben 

zich in hun werk aan uiteenlopende 

voorschriften en regels te houden. “Zo 

heb ik te maken met uitvoeringsvoor-

schriften, bijvoorbeeld bij het plaatsen 

van borden. Borden mogen pas worden 

geplaatst als ze binnen de wegomgeving 

passen. Als je midden tussen weilanden 

een 50 km-bord plaatsen, trekt niemand 

zich daar wat van aan. Plaats je zo’n 

bord waar er woningen staan, dan zien 

mensen die woningen en passen ze hun 

snelheid wel aan. Het was dus niet mo-

gelijk om jullie advies op te volgen om 

al ver voor het gevaarlijke punt, nog in 

de bossen, een 50 km-bord te plaatsen. 

Wel nemen we het advies mee om het 

kombord Laren naar voren te verplaat-

sen en van een 50 km-bord te voorzien. 

Dat doen we dan in combinatie met 

markeringen op het wegdek: een 50 

km-aanduiding plus een pianomarke-

ring (afwisselend korte en lange strepen 

in de rijrichting; red.) en een bliksem-

schicht die tot snelheidsvertraging 

moeten leiden. Het door jullie gevraagde 

waarschuwingsbord voor motorrijders 

komt er ook. Verder is er voldoende 

ruimte voor motorrijders om langs de 

drempel te rijden. 

Richtlijnen
De provincie werkt ook met de richt-

lijnen van het CROW, een onafhanke-

lijke kennispartner, onder meer op het 

gebied van verkeersveiligheid. “Wat je 

daarvan wel en niet toepast hangt af 

van de situatie ter plekke. Het blijft altijd 

maatwerk.” 

Bekijken de verkeersveiligheidsad-

viseurs de situatie altijd ter plekke? 

“Voor mijn advies hoef ik er niet altijd 

zelf heen te gaan. Ik werk hier nu zo’n 

tien jaar en elke twee, drie maanden 

bekijk ik de provinciale wegen met een 

dienstauto. Het is de bedoeling dat we 

al die wegen wel kennen, en dat is ook 

het geval. Naast onze eigen wegenfoto’s 

hebben we verder nog veel beeldmate-

riaal via Google Streetview en Google 

Maps. En ik kan altijd een van onze We-

ginspecteurs vragen om foto’s te maken. 

Zij patrouilleren als het ware door hun 

gebied en bieden bijvoorbeeld hulp bij 

ongelukken.

Financiering
Voor relatief kleine aanpassingen, zoals 

bij de N205 gerealiseerd, wordt gebruik-

gemaakt van het Potje Kleine Werken. 

Een project van een miljoen kan daar 

niet uit gefinancierd worden, maar 

kleiner werk wel. De Gebiedsbeheerder 

kan op basis van de adviezen van de 

verkeersveiligheidsadviseurs een onder-

bouwd beroep doen op het beschikbare 

geld. Besteding is gemandateerd naar 

de ambtelijke organisatie. Dat werkt 

efficiënt.
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“We gingen in gesprek en 
de MAG kwam met een 
prachtig advies.”

- Rita Puggioni

Servicepunt
Weggebruikers en omwonenden 

kunnen met vragen en meldingen 

rond de openbare weg terecht bij 

het servicepunt van de provincie 

Noord-Holland op servicepunt@

noordholland.nl of op het gratis 

nummer 0800 – 0200 600. Het servi-

cepunt is op werkdagen bereikbaar 

van 08.00 tot 17.00. Buiten kantoor-

tijden wordt de telefoon beantwoord 

door een beldienst die spoedgeval-

len direct kan doorgeven.  

MAG-A-ZINE JUNI 2018 15



16

In de huidige richtlijn voor de inrichting van 

bermen langs autosnelwegen gaat de voor-

keur uit naar een voldoende ruime obsta-

kelvrije zone. Het plaatsen van geleiderails 

is pas de tweede keuze. Het SWOV-rapport 

geeft echter aan dat er geen absolute voor-

keur meer is. Voor de literatuurstudie zijn 

tal van onderzoeken bekeken en vergeleken. 

Opvallend is daarbij  dat er nauwelijks  tot 

geen onderzoek is gedaan naar het effect 

van de berminrichting op motoren en mo-

torrijders die naast de weg belanden. Het 

dik honderd pagina’s tellende document 

Berminrichting langs autosnelwegen – 

Literatuurstudie en advies voor vergevings-

gezinde bermen telt uiteindelijk slechts één 

fragment over gemotoriseerde tweewielers: 

“Motorrijders waren oververtegenwoordigd 

in verhouding tot het aantal voertuigkilo-

meters. Het gaat vaak om een wat lichtere 

eerste aanrijding (vaak bij beginnende files) 

waarna de motorrijder valt en doorschuift 

tegen een obstakel of onder een ander 

voertuig.” 

Eiersnijder op 1
In de top-3 van afschermingsvoorzieningen 

in het rapport komt de betonnen versie er 

als slechtste uit, terwijl de voor motorrijders 

zo gevaarlijke cable-barrier op de eerste 

plaats eindigt. Het is toch niet te gelo-

ven... Letterlijk staat er: “De kans op letsel 

lijkt ongeveer twee keer zo groot bij een 

aanrijding met een geleiderail ten opzichte 

van een cable-barrier. De cable-barrier lijkt 

daarmee het veiligste type afschermings-

voorziening.” Het lijkt duidelijk dat er bij 

de samenstelling van het rapport geen 

motorrijders betrokken waren: die hadden 

direct gewezen op de grote risico’s van deze 

stalen eiersnijders.

Vergeten verbod
Nadat we van de schrik waren bekomen 

hebben we SWOV gebeld. Ons vermoeden 

dat er met motorrijders in het geheel geen 

rekening was gehouden, werd bevestigd: 

de verschillende categorieën voertuigen zijn 

in de studie niet apart onderzocht. Over de 

eventuele toepassing van cable-barriers 

blijkt de organisatie gelukkig al wel in over-

leg met de FEMA.  

Wat is de veiligste oplossing: een obstakelvrije zone langs de 

snelweg, geleiderails om obstakels af te schermen, of een 

combinatie van deze twee? Rijkswaterstaat gaf de Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)  

opdracht tot een groot literatuuronderzoek.

BERMINRICHTING 
SNELWEGEN

Vangrail links, bomen rechts… 

Vera de Bruijn
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Op 13 maart besloot de rechter dat het mo-

torverbod op de dijken in de gemeente Lin-

gewaard onrechtmatig was. Of de gemeente 

tegen die uitspraak in beroep zou gaan was 

nog niet duidelijk. Wel duidelijk was dat de 

borden er na die rechterlijke uitspraak nog 

steeds stonden. Tijd voor een telefoontje 

naar het gemeentehuis. Na diverse pogin-

gen de betrokken ambtenaar aan de lijn te 

krijgen, hebben we een mail gestuurd met 

de vraag of de borden inmiddels verwijderd 

waren. Het antwoord was ons bekend, maar 

we wilden het graag van de gemeente ho-

ren. Aan het eind van diezelfde dag liet de 

gemeente ons weten toch in hoger beroep 

te gaan, overigens zonder antwoord op onze 

vraag te geven.

Geen genoegen
De volgende dag hebben we na overleg met 

de KNMV, onze partner in crime, besloten 

om gemeente door onze advocaat te laten 

sommeren om de borden weg te halen. Hij 

was nog maar net zijn brief aan het schrij-

ven toen de gemeente opnieuw contact met 

ons opnam: de borden zouden blijven staan 

in afwachting van het hoger beroep. Van-

zelfsprekend namen we daar geen genoegen 

mee. De rechtbank had het verkeersbesluit 

vernietigd, dus mochten die borden er niet 

meer staan. We lieten dat de gemeente 

weten – en binnen een paar uur kwamen 

via Messenger de eerste berichten binnen 

dat de borden op dat moment van de palen 

werden geschroefd! 

Om de tafel
Inmiddels heeft de gemeente Lingewaard 

laten weten van het hoger beroep af te 

zien en bereid te zijn om met de MAG en 

KNMV om de tafel te gaan. Met de gemeente 

Lopik, waar een vergelijkbaar verhaal speelt, 

hebben we gedurende het hele proces al 

gesprekken gevoerd. 

Dat weerhoudt ons er niet van om de ge-

meente vanwege het door hen ingestelde 

verbod voor de rechter te dagen, maar het 

belangrijkste doel blijft om samen tot een 

oplossing te komen die voor motorrijders en 

omwonenden acceptabel is.

Krimpenerwaard
Ook in de gemeente Krimpenerwaard klagen 

bewoners over de geluidsoverlast van – 

onder andere – motoren, en ook daar gaan 

we natuurlijk mee aan de slag. We zijn blij 

dat de gemeente ons uitgenodigd heeft 

om het probleem samen met een bewo-

nerscommissie en de politie te bespreken. 

Bestuurslid Gerwin Batten, die eerder in dit 

soort zaken actief is geweest (zie bladzijde 

20), heeft de MAG daarbij vertegenwoordigd. 

We hopen dat we met de kennis en de erva-

ring die we bij deze gesprekken opdoen de 

belangen van onze achterban nog beter te 

kunnen behartigen zonder de dijkbewoners 

tekort te doen.

DIJKENDOSSIER: 
BORDEN WEG 
EN OVERLEG

Het verhaal over wegafsluitingen voor motorrijders is een 

lang verhaal, zoals je ook ziet in het   tweede deel van het 

30 jaar MAG-artikel op bladzijde 11 in dit nummer. Belang-

rijkste is dat we voortdurend resultaat blijven boeken.  

Daar komt heel wat bij kijken. Een blikje in de keuken.
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  MAG-VRIJWILLIGER



Toen Gerwin dat tweewielergevoel 

eenmaal ervaren had, was er geen weg 

meer terug. Zijn eerste brommer werd 

een sportieve Aprilia RS50 in Max Biag-

gi-kleuren. Een bewuste keuze? ”Wel-

nee, ik vond hem toevallig mooi.” vertelt 

Gerwin. Pas toen hij even toevallig een 

Moto GP op tv zag, begreep hij wie Biaggi 

was. Zijn interesse was gewekt – en als 

dat gebeurt, gaat Gerwin er vol voor. Hij 

las elk motorblad dat er te vinden was, 

wist van elk leverbaar model hoeveel 

pk er bij hoeveel toeren geleverd werd 

en kende alle coureurs bij naam. De 

inspiratie om met die passie professi-

oneel iets te gaan doen kwam van zijn 

motorinstructeur. “Ik had heel andere 

plannen, maar uiteindelijk bleek dat hij 

het goed gezien had.” Gerwin deed de 

opleiding en werkt alweer twaalf jaar 

als instructeur, waarvan de laatste vier 

bij de rijschool van Tamara Coremans in 

het Brabantse Rucphen.

Coach
Naast zijn lespraktijk geeft Gerwin 

bergtrainingen bij het LCVM. “Toen ik 

voor het eerst zelf zo’n training deed, 

vroeg iemand me waarom ik nooit blij 

leek als ik een compliment kreeg. Daar 

moest ik even over nadenken, want ik 

genoot volop. Het antwoord was dat 

ik mezelf gewoon nooit goed genoeg 

vond. Ik moest altijd beter kunnen, meer 

weten, mooier die bocht door en vooral 

ook beter begrijpen hoe het werkt. Die 

visie heb ik doorgetrokken naar mijn 

lespraktijk. Pas als mensen werkelijk 

begrijpen wat ze aan het doen zijn, kun-

nen ze zichzelf later beter leren rijden. 

In die zin ben ik meer een coach dan een 

traditionele instructeur die mensen ver-

telt wat ze moeten doen. Als je mensen 

voortdurend bij de hand houdt, leren ze 

nooit zelf oversteken.”

Denkers en doeners
Die visie op lesgeven komt duidelijk 

naar voren in Gerwins rubriek met 

batten in de bocht, die in dit nummer 

van start gaat (bladzijde 31). Inzicht is 

belangrijker dan kennis, en de kennis 

die geboden wordt is vooral bedoeld om 

dat inzicht te kunnen verwerven. “Bij 

motorrijden speelt je mindset ook een 

grote rol. In mijn lessen kijk ik daar heel 

bewust naar. Een denker geef ik anders 

les dan een doener, en als iemand heel 

chaotisch is of er met z’n aandacht niet 

echt bij lijkt – op dat moment of altijd 

– speel ik daar op in. Op papier kan dat 

niet, maar ik ga aan dat soort onderwer-

pen wel aandacht besteden. Als je men-

sen beter wilt leren rijden, moet je niet 

alleen kijken naar wat ze doen, maar 

ook naar hoe en waarom ze het zo 

Anders dan zijn school-

vrienden had hij eigenlijk 

niks met brommers. Toch 

was er dat ene maatje dat 

volhield dat hij het ’s moest 

proberen. Dus stapte hij op. 

Pas twee uur later kwam hij 

terug. Aan die actie van dat 

maatje heeft de MAG twin-

tig jaar later een bevlogen 

bestuurslid te danken, en 

Mag-a-zine een nieuwe 

rubriek met rijtips van een 

bevlogen rij-instructeur. En 

het is natuurlijk allebei de-

zelfde man: Gerwin Batten. 

GERWIN 
BATTEN

Meer coach dan instructeur

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
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doen. Het gaat om heel de mens. En dan 

maakt het dus niet uit of iemand een 

beetje wil boemelen of meteen ook met 

z’n knie aan de grond wil.”

Grote glimlach
Om beter te leren rijden, deed Gerwin 

zo’n beetje alles wat je op twee wielen 

kunt doen. Circuittrainingen, trial- en 

offroadrijden, crossen, minibikes… 

“Door dat soort trainingen, ook al duren 

ze maar een dag, leer je veel breder 

denken. Je ontdekt nieuwe werelden, 

je verlegt de grenzen van je kunnen, je 

leert nieuwe technieken. Die technieken 

zijn dan wel bedoeld voor wat je tijdens 

die cursus doet, maar je kunt ze vaak 

ook op de weg toepassen. In het dage-

lijkse verkeer, of misschien alleen in 

een noodsituatie. Zie het maar als een 

soort bibliotheek in je hoofd. Hoe beter 

die gevuld is, hoe groter de kans dat je 

altijd het boek kunt pakken dat je op dat 

moment nodig hebt en hoe kleiner het 

gevaar dat je over je grenzen heengaat.” 

Vanuit zijn professionele benadering 

zoekt Gerwin die grenzen soms wel op. 

“Om echt over snelheid te kunnen pra-

ten, wilde ik ook de 300 km/u wel eens 

voorbij. Die opgefokte Hayabusa zette 

een grote glimlach op m’n gezicht, maar 

ik vroeg me ook af wat er zou gebeuren 

als ik zou moeten remmen. Verrassend 

hoor, hoe lang het duurt voordat je dan 

weer 130 rijdt… Dat was dus meteen de 

laatste keer.”

Speeltuin
Vlakbij Rucphen, richting Roosendaal, 

wordt de A58 opgevrolijkt door een paar 

uiterst verleidelijke op- en afritten. Deze 

trekpleister, in de volksmond ‘de speel-

tuin’ genoemd, zorgde jarenlang voor 

onrust. Gerwin was nauw betrokken bij 

de oplossing. “Het probleem in conflict-

situaties is vaak dat twee groepen tegen 

elkaar staan te schreeuwen zonder te 

weten met wie ze te maken hebben. 

We zijn als motorrijders dus met de 

klagende bewoners gaan praten. Toen 

iedereen z’n emoties geventileerd had, 

konden we duidelijk maken dat wij ook 

gewoon aardige jongens waren, met 

een huis en een baan en kinderen. Als 

mensen je kennen, gunnen ze je meer. 

We hebben er ook voor gezorgd dat de 

overlast afnam. Het moet natuurlijk wel 

van twee kanten komen. Dus lieten wij 

bijvoorbeeld een spandoek ophangen 

met de tekst ‘Kan het hier stiller? Graag 

een decibelkiller!’ We hebben ook een 

whatsappgroep waar omwonenden 

klachten direct kunnen melden. Die 

korte lijntjes werken heel goed.”

MAG-bestuurder
Om het succes van deze aanpak lan-

delijk bekend te maken, zocht Gerwin 

onder meer contact met de MAG. ‘Daar 

werd meteen enthousiast gereageerd. Ik 

heb een heel leuk gesprek met Michiel 

Buitenwerf gehad, die me kort daarna 

vroeg of ik niet iets voor de MAG wilde 

betekenen. Eind 2017 werd ik uitgeno-

digd om bestuurslid te worden en zo 

mee te denken met wat de MAG voor 

motorrijders kan doen.” Vanuit zijn 

nieuwe positie praat Gerwin deze zomer 

bijvoorbeeld met de gemeente, politie 

en bewoners van Krimpenerwaard, 

waar ook sprake van overlast zou zijn. 

“De aanpak die bij de speeltuin werk-

te, is daar hopelijk net zo effectief. Het 

gaat vooral om wederzijds vertrouwen.” 

Verder is Gerwin vanuit het bestuur het 

aanspreekpunt voor de beurscoördina-

tor en de clubcoördinator. En heeft hij 

dan ook nog tijd voor zo’n rubriek? “Ja, 

natuurlijk. Door op te schrijven wat ik 

normaal vertel, leer ik weer vanuit een 

andere hoek kijken naar wat ik doe. Daar 

kan ik alleen maar een betere instruc-

teur door worden” . 

“Het gaat vooral om 
wederzijds vertrouwen.”
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BETER 
LEREN 
RIJDEN?
DAT DOE JE BIJ 
VERKEERSTRAINING 
NEDERLAND.

10% Ledenkorting
Als MAG-lid krijg je 10% korting op alle cursussen  
van Verkeerstraining Nederland - van rijvaardig- 
heidstraingen, offroad- en ABS-cusussen tot 
meerdaagse bergtrainingen.

MAG-lid worden?
Dan is deze waardebon voor jou!** Da’s nog eens 
een deal: je betaalt 30 euro voor je nieuwe  
lidmaatschap tot en met 2019 en je krijgt 
een waardebon van 50 euro cadeau!

10% KORTING VOOR MAG LEDEN.*

Beide aanbiedingen gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Trainingen in Almere en op locatie. * Geldt alleen voor individuele leden. Vul bij aanmelding de actiecode 
MAG2018 in en vermeld je MAG-lidmaatschapsnummer (zie je ledenpas) bij Vragen of opmerkingen. ** Waardebon binnen één jaar na aanvang lidmaatschap te besteden bij 
een training van Verkeerstraining Nederland. Nieuwe ondersteunende clubs krijgen de waardebon ook (één exemplaar per club). De waardebon geldt niet voor privétrainingen.

www.verkeerstraining.nl info@verkeerstraining.nl
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Het CROW is een kennisorganisatie op het 

gebied van onder meer infrastructuur, ver-

keer en vervoer. Vanuit die functie adviseert 

CROW wegbeheerders. Als wegbeheerders 

van de door CROW opgestelde richtlijnen 

afwijken, moeten ze dat kunnen motiveren 

– maar dat gebeurt alleen als er ongeluk-

ken zijn gebeurd die door het ontwerp van 

de beheerder veroorzaakt (kunnen) zijn. In 

die gevallen zou de gemeente aansprakelijk 

gesteld kunnen worden. Helaas hebben de 

CROW-richtlijnen geen wettelijke status. 

Naar aanleiding van het initiatief van de mi-

nister heeft de MAG haar een brief geschre-

ven met het verzoek om deze richtlijnen de 

kracht van wet te geven.

Motorveiligheid
We hebben daarbij aangegeven dat het 

MAG-meldpunt Gevaarlijke Wegsituaties 

regelmatig meldingen binnenkrijgt van 

situaties die niet aan de CROW-richtlijnen 

voldoen. Daarbij gaat het vaak het om 

drempels en plakkaten die bij regen glad 

worden, drempels in bochten, verhoogde 

rijbaanscheidingen, lichtmasten en andere 

objecten aan de buitenkant van bochten. 

Ook afwijkende geleiderails (zoals de be-

ruchte eiersnijders) worden genoemd.

Vanzelfsprekend hebben we ook aangege-

ven dat het ons vaak veel moeite kost om 

wegbeheerders en andere verantwoorde-

lijke partijen te overtuigen van het gevaar 

van hun ontwerpen, van de risico’s die 

kunnen ontstaan als de ontwerpen niet 

op motorveiligheid getest zijn en van het 

belang van het consequent hanteren van 

de CROW-richtlijnen. Helaas lukt het ons 

niet niet altijd om tot een voor alle partijen 

bevredigende en voor alle weggebruikers 

veilige oplossing te komen. Als de minister 

in de positie is om de richtlijnen tot wet te 

maken, gaan we een heel eind richting het 

veiligste wegennet van Europa!

OP NAAR  
VEILIGSTE WEGENNET

Gemeentes geven nogal eens een heel eigen invulling aan 

het begrip rotondes. Dat leidt regelmatig tot verwarring en 

mogelijk gevaarlijke situaties. Voor Minister Cora van Nieu-

wenhuizen (IenW) aanleiding om gemeentes te verzoeken  

bij de bouw van rotondes de richtlijnen van CROW te volgen. 

Wij vroegen de minister om nog een stap verder te gaan.
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OP NAAR  
VEILIGSTE WEGENNET

De MAG zet zich al dertig jaar met succes in om motorrijden 

vrij, veilig en betaalbaar te houden. En de MAG is daar ook 

na dertig jaar nog altijd hard voor nodig. Met een enthousiast 

bestuur, een handjevol medewerkers en gedreven vrijwilligers 

doen we ons uiterste best. Wil je meedoen? Word dan lid of 

maak een vriend lid. Dat is nu wel héél aantrekkelijk!

Dankzij de MAG rijden we niet verplicht in gele hesjes, zijn 

motoren van meer dan 100 pk gewoon te koop, zie je steeds 

vaker motorvriendelijke vangrails en zijn de dijken bij Linge-

waard weer open  – en we doen nog veel meer, zoals je in dit 

Mag-a-zine overal leest. Om succes te kunnen blijven boeken, 

hebben we een grote achterban nodig. Met meer leden staan 

we sterker. Zo eenvoudig is het.

50 procent korting
Ben je al MAG-lid? Dan krijg je om te beginnen 10% korting op 

alle trainingen bij Verkeerstraining Nederland (zie de adverten-

tie op bladzijde 21). Heb je een vriend die nog geen lid is? Vertel 

hem wat we doen en maak ’m lid: dan krijg je zelf 50% korting 

op je contributie voor 2019!

50 euro korting
Omdat we dertig jaar bestaan betalen nieuwe leden nu geen 33 

maar slechts 30 euro. Voor dat geld zijn ze tot en met 2019 lid. 

Bovendien krijgen nieuwe leden een waardebon van maar liefst 

50 euro, te besteden bij Verkeerstraining Nederland. Goede 

deal, toch?

Clubkorting
De MAG telt een kleine honderd ondersteunende motorclubs. 

Hoort jouw club daar al bij? Als cadeautje betalen nieuwe clubs 

nu ook slechts 30 euro tot en met 2019, ongeacht het aantal 

leden. En elke club die zich dit jaar aanmeldt, krijgt diezelfde 

waardebon van 50 euro van Verkeerstraining Nederland. Ideaal 

om te verloten!

Adres en informatie
Lid worden doe je online op www.motorrijdersactiegroep.nl. 

Voor meer informatie bel je op maandag of dinsdag met 06 

8447 1913 of mail naar lid@mag-nl.org. We horen graag van je!

50 EURO CADEAU
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Tail of the Dragon: onderdelen van gecrashte motoren in de Tree of Shame

RIJDEN ALS DE 
ONZICHTBARE MAN
VEILIGHEID IS EEN VERDEDIGINGSOORLOG

Veiligheid is een van de pijlers van de MAG. 

In dat kader spreken we bijvoorbeeld weg-

beheerders aan op gevaarlijke wegsituaties 

en adviseren we hen hoe ze die motorveilig 

kunnen oplossen. Maar veiligheid is ook iets 

wat je zelf in de hand hebt, voor een deel. De 

MAG zocht uit op welke risicosituaties je vooral 

bedacht moet zijn.

Tekst: Harold de Bock
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318 venijnige bergbochten Een verkeerd ingeschatte bochtVanaf een parkeerplaats…

Ik ben in de buurt van Indianapolis, 

waar al meer dan honderd jaar de 

beroemde Indy 500 autorace verreden 

wordt. De al-op-leeftijd Yamaha-mon-

teur heeft mijn ook al-op-leeftijd 

XS850-driepitter uit 1980 klaargemaakt 

voor weer een tocht van duizenden 

kilometers in een paar weken door 

Amerika. Ongeloof op zijn gezicht als 

hij mijn reisplan hoort. De Great River 

Road, de historische weg langs een van 

de grootste rivieren ter wereld, de Mis-

sissippi, helemaal tot aan de monding 

in de Golf van Mexico? En terug via de 

gevaarlijkste motorweg in Amerika, the 

Tail of The Dragon, met 318 venijnige 

bergbochten binnen achttien kilome-

ter? Hij heeft maar één advies: “You be 

safe. Ride like the invisible man.” Rij 

alsof je onzichtbaar bent. Ik knoop het 

in mijn oren. 

Geheugensteuntje
De meeste motorrijders zijn wel door-

drongen van de noodzaak om defensief 

te rijden, hoewel de een daar een wat 

gewaagdere interpretatie aan geeft dan 

de ander. Defensief rijden betekent dat 

je je bewust bent van de voor motor-

rijders gevaarlijkste verkeerssituaties. 

Welke dat zijn, hoef je niet helemaal 

zelf te bedenken. De MAG zocht het en-

kele jaren geleden uit via een enquête 

onder zo’n 1.800 motorrijders die zelf 

een motorongeluk gehad hadden. Wat 

was de oorzaak? Hoe ernstig was het 

letsel dat je opliep? Verdedig je op je 

motor tegen ongevalssituaties die het 

meeste voorkomen en die daarbij ook 

nog eens het meeste letsel veroorza-

ken. Hier is het geheugensteuntje voor 

jouw eigen defensieve rijden.

Top-drie
Automobilisten hebben vooral een 

blinde vlek voor jou op de motor

- wanneer ze jou voorrang horen te 

geven omdat je van rechts komt;

- op het moment dat ze vanaf een 

parkeerplaats of een benzinestation 

de weg op rijden en je voor moeten 

laten gaan;

- wanneer ze naar links afslaan en jou 

als tegemoetkomend verkeer geen 

voorrang geven.

Letsel
Het rijtje hierboven is de top-drie van 

meest voorkomende ongevalssituaties 

waarbij twee partijen betrokken zijn, 

met het grootste risico op ernstig letsel. 

Het gaat daarbij dus steeds om tweezij-

dige ongevallen waarbij automobilisten 

motorrijders niet de voorrang verlenen 

waar ze verkeerstechnisch recht op 

hebben, met een ernstige aanrijding 

als gevolg. Defensief rijden betekent 

onder meer dat je geen voorrang moet 

nemen. Het betekent ook dat je steeds 

bewust moet zijn van de mogelijkheid 

dat je niet gezien wordt en – dus – niet 

krijgt waar je recht op hebt. Aangere-

den worden door een auto die – al dan 

niet in de file – van rijbaan wisselt is 

ook iets waar je voortdurend alert op 

moet zijn, zo wijst het MAG-onderzoek 

uit. Het risico dat je bij dit type aanrij-

ding ernstig letsel oploopt is gelukkig 

beduidend minder.

Blind zelfvertrouwen
Bij eenzijdige ongevallen gaat het vol-

gens hetzelfde onderzoek bijna altijd 

om stuur- en remfouten van de motor-

rijder. Vooral bij een verkeerde bochtin-

schatting. Te snel de bocht in waardoor 

je eruit vliegt. Verkeerd remmen, al dan 

niet met blokkerende remmen. Ook al 

heb je nog zoveel rijervaring, ver-

trouw niet blind op je routine. Kies bij 

elke bocht bewust positie voor in- en 

uitrijden. Zorg bij elke bocht voor tijdig 

en gedoseerd snelheid verminderen. 

YouTube-filmpjes van de grote aan-

tallen jaarlijkse ongelukken op de Dra-

gon laten je zien wat je riskeert door 

bij bochten verkeerd te sturen en te 

remmen. En sla Gerwin Battens rubriek 

‘met batten in de bocht’ in dit nummer 

en volgende Mag-a-zines niet over!

RIJDEN ALS DE 
ONZICHTBARE MAN
VEILIGHEID IS EEN VERDEDIGINGSOORLOG

“You be safe. Ride like 
the invisible man.”
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Vanzelfsprekend hebben deze panelen niet 

het hoogglanzende oppervlak van de pane-

len die je op daken ziet. De beschermlaag 

is ruw, bestand tegen zware voertuigen en 

geschikt voor druk verkeer. 

De 20 meter lange panelenmat, die op een 

van beide rijstroken ligt, is een product 

van het Franse Wattway: een weg die watts 

opwekt. Voor deze specifieke locatie werd 

onder meer gekozen omdat het er schaduw-

loos is en omdat het verkeer van Breukelen 

richting Kockengen bij werkzaamheden een-

voudig over een parkeerplaats langs de weg 

te leiden is. Tijdens de twee jaar durende 

proefperiode wordt onder meer gekeken of 

en in hoeverre de mat slijt, hoe de interactie 

met voertuigen is en of de mat mogelijk ook 

tot lagere onderhoudskosten leidt. Daarnaast 

wordt theoretisch onderzocht of de matten 

ook elektrisch te verwarmen zijn, zodat er bij 

vorst niet meer gestrooid hoeft te worden.

Een, twee, test
Voordat de matten gelegd werden, heeft 

de provincie onderzocht of ze aan stroef-

heidseisen en andere richtlijnen voldeden 

en of de overgangen vlak zouden zijn. 

Verder is er een waarschuwingsbord voor het 

proefvak geplaatst en is de mat over de hele 

breedte van een van de rijstroken aange-

legd. Ter plaatse geldt een inhaalverbod. Een 

specifieke test voor motorrijders had niet 

plaatsgevonden, dus stelde de MAG voor om 

direct na het leggen van de zonnepanelen 

remproeven en uitwijkmanoeuvres te komen 

uitvoeren. Daar ging de provincie mee 

WERK AAN  
DE WATTWAY

Half mei legde de provincie Utrecht zonnepanelen op de 

N401 bij Kockengen. Hoofddoel van deze pilot is om te kijken 

of wegen op deze manier elektriciteit kunnen opwekken. 

Zijn de zonnepanelen ook motorvriendelijk? De MAG pro-

beerde ze uit!

BE
LANGENVERENIGINGVOOR MOTORRIJDERS

MAGinACTIE

Testrijder Rob van Riel

Tekst: Vera de Bruijn

Foto’s: Carlijn Willms



akkoord. De test werd gedaan door motor-

rijinstructeur Rob van Riel, die voor dit doel 

bewust zijn ABS-loze Honda VF500C Magna 

uitkoos. Wat waren zijn bevindingen?

Remmen en uitwijken
Om te beginnen voelde hij niet of nauwelijks 

dat hij de panelen opreed. Rob: “Het was 

hooguit het gevoel dat je wel eens hebt bij 

een kleine wegreparatie. De ‘afstap’ was 

iets duidelijker merkbaar, maar dat kan dus 

ook een onnauwkeurigheid bij het weg-

frezen van het asfalt geweest zijn.” De test 

werd tot nu toe alleen uitgevoerd met droog 

weer op klaarlichte dag. “Het remmen ging 

probleemloos, ook met snelheden die hoger 

lagen dan de toegestane 80 km/u. Uitwijken 

ging al net zo probleemloos: enig gripver-

schil met een gewone goede weg was niet 

merkbaar.” Spiegelen doet de mat niet.  

In het donker
Uren later reed Rob ook in het donker nog 

even over de N401. “Omdat de mat precies 

tussen twee lantaarnpalen ligt, zie je hem 

eigenlijk niet aankomen. Het bord ‘proefvak’ 

valt in het donker ook niet  echt op, dus dan 

kan je even schrikken: de mat geeft duidelijk 

meer bandengeluid dan het gewone weg-

dek. Ik heb al gesuggereerd dat er in aanvul-

ling op dat bord misschien een lengtemar-

kering aangebracht kan worden. Maar verder 

geen problemen, dus. Het lijkt me wel goed 

om de mat later nog eens te proberen als het 

regent, als er olie op komt of als hij versleten 

is: het is nu nog niet te zeggen hoe de ruwe 

laag zich houdt, kan ik me voorstellen.” We 

houden je op de hoogte!

MAG-A-ZINE JUNI 2018 27

Persoonlijk ben ik al heel lang lid van de MAG. Begin jaren zeventig ben ik be-

gonnen met motorrijden en ik ben nooit meer opgehouden. Nu ben ik de trotse 

bezitter van vier motorfietsen, waaronder een prachtige Honda CB750 van 1973. 

Motorrijders vormen een groep die zichtbaar en vaak ook hoorbaar opvallen. Een 

gemakkelijk doel voor allerlei vijandige initiatieven. Gelukkig is er de MAG die 

voor onze belangen opkomt. 

Sinds enkele jaren ben ik bestuurslid van de FEHAC, de Federatie van Historische 

Automobiel en Motorfietsclubs in Nederland. Bij de FEHAC zijn ongeveer 220 oldti-

merclubs aangesloten met een totaal van zo’n 70.000 leden. De FEHAC is een dikke 

40 jaar geleden opgericht om de belangen te behartigen van de oldtimers. En daar 

kom ik de MAG tegen, het eerst in het Motorplatform. Daar overleggen alle partijen 

die er in het Nederlandse motorwereldje toe doen met elkaar om motorrijden zo 

veilig mogelijk te maken. Dat betekent dat alle activiteiten die we daar onderne-

men goed zijn voor zowel de FEHAC als de MAG. Het zal niemand verwonderen dat 

de MAG en de FEHAC het eigenlijk altijd met elkaar eens zijn. Omdat de FEHAC er 

is voor het behoud van het rijdend erfgoed leggen we natuurlijk andere accenten 

dan de MAG, maar voor de veiligheid van motorrijders hebben we dezelfde belan-

gen. Veel wetgeving komt niet uit Nederland, maar uit Brussel. In het Nederlandse 

Motorplatform kunnen we aan het ministerie aangeven wat goed is voor motor-

rijders, zodat ze dat kunnen meenemen naar Brussel. Maar het is ook goed om 

onze belangen op Europees niveau zelf te behartigen. En daar kom ik de MAG ook 

weer tegen. Zelf ben ik namens de FEHAC lid van de FIVA Motorcycles Commissi-

on. De FIVA heeft als wereldwijde koepel voor de FEHAC een speerpunt in Brussel 

voor Europese wetgeving. En zoals bekend is de MAG een toonbepalend lid van de 

Europese koepel FEMA. 

Vorig jaar werd ik gevraagd om in de werkgroep van het Europese Parlement over 

historische voertuigen een presentatie te verzorgen over specifieke problemen 

waar historische motorfietsen door Europese regels mee kampen. Twee weten 

meer dan een en daarom heb ik Dolf Willigers, secretaris-generaal van de FEMA, 

uitgenodigd dit klusje samen te klaren. Dat is uitstekend gelukt. Sindsdien houden 

we nauw contact. Want de wereld draait door en er blijven bedoeld en onbedoeld 

nieuwe aanvallen op motorrijders komen. Ik hoop daarom dat we de samenwer-

king zowel met de MAG als met de FEMA nog lang kunnen voortzetten. Namens 

alle oldtimerbezitters feliciteer ik de MAG van harte met het 30-jarig bestaan en ik 

hoop dat de MAG nog lang voor onze belangen mag opkomen. 

Doede Bakker

FEHAC

Van 
 Harte !

MAG

Zonnepanelen als wegdek
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Even een paar uur gassen en je hebt 

op je motor zomaar zes buitenlan-

den gehad. Rij maar eens bij Maastricht 

het land uit en steek via de Belgische 

Ardennen door naar Luxemburg. Daar 

neem je de Franse autoroute om bij 

Straatsburg de Duitse Autobahn te 

kiezen. Vervolgens ga je bij Bazel je de 

grens over naar de verleidelijke Zwit-

serse passen om even later met een glas 

koud bier aan de Italiaanse Riviera tot 

rust te komen. Fantastisch, al die afwis-

seling. Maar wist je dat de regels elkaar 

bij die grensovergangen minstens net zo 

snel afwisselen? Onderstaande alinea’s 

zijn een samenvatting van het door de 

FEMA online gepubliceerde overzicht 

(google op ‘fema riding abroad’). 

> Snelheid
Over de maximumsnelheid in de 

verschillende landen bestaat meestal 

weinig onduidelijkheid. Bij elke grens-

overgang kom je gewoonlijk borden 

tegen met de voor snelwegen, provincia-

le wegen en de bebouwde kom geldende 

snelheden. Verder is elk land vergeven 

van de borden die de ter plekke gelden-

de limieten vermelden. Op snelwegen 

varieert in Europa het maximum van 

90 tot 140 km/u, met de nog resteren-

de volledig vrije Autobahn-stukken in 

Duitsland als uitzondering. Op provin-

ciale wegen varieert de snelheidslimiet 

van 70 tot 100 km/u. In de bebouwde 

kom geldt 50 km/u vrijwel universeel als 

maximum. De belangrijkste tip: prent 

je bij elke grensovergang de in het land 

geldende regels in. Boetes zijn vaak niet 

mals. Nog een tip: de maximumsnelheid 

op Franse N- en D- wegen gaat per 1 juli 

van 90 naar 80 km/u!

> Alcohol
Alcohol is in dit verhaal eigenlijk een 

non-issue. Alcohol en motorrijden gaan 

niet samen. De Nederlandse grens van 

0,5 promille (ongeveer twee glazen) als 

toegestaan maximum is ook in andere 

landen de meest gebruikte grens. In het 

Verenigd Koninkrijk mag het met 0,8 

promille een glaasje meer zijn. Cyprus, 

Estland, Griekenland, Polen, Zweden en 

Zwitserland leggen de grens bij één glas: 

0,2 promille. Zero tolerance (0,0 promil-

le) geldt in Bulgarije, Tsjechië, Honga-

rije, Roemenië en Slowakije. Denk dus 

niet dat je in het buitenland met meer 

wegkomt dan in Nederland; het losse 

vakantiegevoel met een extra glas erbij 

gaat er echt niet op. 

> Licht
Essentieel voor passieve veiligheid: 

gezien worden, met name door auto-

mobilisten. “Ik heb de motor totaal niet 

gezien” is de gebruikelijke automobi-
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In het verenigde Europa is een Europese eenheid vaak nog 

ver te zoeken, onder meer als het om verkeersregels gaat. 

Wat in het ene land is toegestaan, mag in een ander land 

beslist niet. En wat in het ene land een verplichting is, is dat 

niet in het andere. Zo vlak voor de zomervakantie zetten we 

de belangrijkste weetjes op een rijtje. 

Tekst: Harold de Bock
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listenverklaring bij een aanrijding met 

een motorfiets op een kruising, bij de 

weg oprijden of linksaf slaan – de drie 

meest voorkomende en letsel veroorza-

kende ongeluksoorzaken. In vrijwel alle 

Europese landen zijn motoren daarom 

verplicht ook overdag onder alle weers-

omstandigheden (tenminste) dimlicht 

te voeren. Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk zijn hier de grote uitzonde-

ringen: in die twee landen is dimlicht 

overdag alleen bij slecht zicht verplicht. 

> Veiligheidshesje
Kom je met je motor langs de kant te 

staan, dan is het in vrijwel alle Europese 

landen verplicht om een geel veilig-

heidsvest aan te hebben. In Nederland 

hoeft dat niet. Ook ten aanzien van 

kleding of reflectie op kleding of helm 

gelden er in het buitenland soms andere 

regels dan hier.

> Eerste hulp
Een motorongeluk zit in een klein hoek-

je. Als het fout gaat, kan het goed zijn 

als je direct kun ingrijpen. Een EHBO-kit 

is in veel landen verplicht, ook in het 

bij motorrijders zo populaire Duitsland. 

Neem het zekere voor het onzekere: zorg 

ervoor dat je zo’n EHBO-kit bij je hebt.

> In de file 
Als het verkeer weer eens vast staat, 

mag je in Nederland – met maximaal 10 

km/u snelheidsverschil – tussen de au-

to’s doorrijden. Voor de meeste andere 

Europese landen gelden vergelijkbare 

regels. Maar in Denemarken, Finland, 

Duitsland, Tsjechië en Zwitserland is 

het expliciet verboden. In IJsland ook, 

al moet daar vermoedelijk de eerste file 

nog ontstaan. In Frankrijk is het comme 

ci, comme ça. Landelijk mag het niet, 

maar het wordt als proef gedoogd in 

de vijf grote steden Parijs, Lille, Lyon, 

Bordeaux en Marseille. In de file in het 

buitenland? Realiseer je in welk land je 

bent voor je er tussendoor gaat!

> Eigenaardigheden
Er zijn landen met verplichtingen waar 

je als Nederlandse motorrijder niet on-

middellijk bij stil staat. Bijvoorbeeld:

• In Tsjechië moet je een reserveset 

zekeringen bij je hebben.

• Detectieapparatuur voor snelheids-

controles is verboden in Frankrijk, 

Ierland en Zwitserland.

• Kledingvoorschriften gelden in België: 

handschoenen, jack met lange mou-

wen, lange broek en enkel-bedekkend 

schoeisel.

• In Frankrijk draag je verplicht 

CE-goedgekeurde handschoenen en 

heb je reflecterende stickers op je 

helm.

• Bril- en lensdragers moeten in Duits-

land reserve-exemplaren aan boord 

hebben.

• De busbaan mag je in Noorwegen met 

je motor gebruiken, maar niet als je 

een zijspan rijdt.

• Voor motoren met zijspan is een 

waarschuwingsdriehoek verplicht in 

Tsjechië.

> Kinderen en meer
Er is een woud van verschillen in de 

regels voor het meenemen van kinderen 

op de motor. Een samenvatting van die 

regels is hier dan ook niet mogelijk, dus 

verwijzen we je graag naar het eerder 

aangehaalde FEMA-overzicht. Check dat 

overzicht ook voor alle andere regels, 

bijvoorbeeld ten aanzien van aanhan-

gers en milieustickers. 

De FEMA houdt de verkeersvoor-

schriften voor Europese landen zo 

goed mogelijk bij, vanzelfsprekend 

gefocust op motorrijders. Wet- en 

regelgeving is voortdurend aan ver-

andering onderhevig. De FEMA kan 

uitdrukkelijk niet verantwoordelijk 

of aansprakelijk gehouden worden 

voor mogelijke onvolledigheid van of 

onjuistheden in het hierboven aange-

haalde overzicht. Datzelfde geldt voor 

de MAG ten aanzien van bovenstaan-

de samenvatting. 

Disclaimer

Nog maar 80 in Frankrijk… Speciale zijspanregels in Noorwegen en Tsjechië
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Bij Eerbeek (schuin onder Apeldoorn) ligt 

een dwarsgeplaatste drempel over de hele 

breedte van de weg. De drempel is met 

de hier geldende 60 km/u absoluut niet 

te nemen. Bovendien wordt hij spekglad 

als het nat is, luidt de klacht. Niet alleen 

motorrijders klaagden; ook automobilisten 

vinden het een onoverkomelijk ding. Onze 

melding is door de gemeente in ontvangst 

genomen. Een eerste reactie volgt meestal 

na drie tot vier weken. We belden ook even 

met de leverancier van de drempel, die ons 

liet weten dat deze Gumatec bij plaatsing 

dwars op de rijrichting inderdaad niet met 

60, maar hooguit met 30 km/u te nemen 

is. Daarnaast geeft de leverancier aan dat 

het materiaal met nat weer niet glad dient 

te worden: de stroefheid bij droog en nat 

weer blijft ook na intensief gebruik identiek 

aan die van asfalt. We onderzoeken hoe de 

klachten over gladheid ontstaan.

Letters in Leeuwarden
Leeuwarden is culturele hoofdstad van het 

jaar. De gemeente leek het een goed idee 

om daar de aandacht op te vestigen door 

letters en cijfers op het wegdek te plakken. 

Helaas liggen ze op plaatsen waar ze niet 

te ontwijken zijn en worden ze glad bij nat 

weer. We hebben verzocht om ze weg te 

laten halen. Een belofte om ons ‘vanmiddag 

nog’ terug te bellen werd niet nagekomen. 

De MAG houdt aan.

Voor de vangrail
Op het knooppunt Klaverpolder, tussen Dor-

drecht en Breda, werd verlichting niet achter 

maar voor de motorvriendelijke vangrail ge-

plaatst. Het effect van die geleiderails werd 

daardoor teniet gedaan. We hebben de 

melding doorgegeven aan Rijkswaterstaat; 

het probleem wordt opgelost.

Bulten bij je burgers
Omdat er op de parkeerplaatsen van de 

McDonalds-vestigingen in Uithoorn en 

Sneek overlast was van snel rijdende jon-

geren, zijn er baksteensgewijs twee rijen 

halfronde betonnen bulten neergelegd. We 

kregen er al snel een melding over. Na een 

vergeefse poging om het hoofdkantoor tot 

een reactie verleiden, hebben we contact 

opgenomen met de franchisenemer in 

Sneek. Hij liet weten zelf motor te rijden en 

de bulten niet als potentieel gevaar te zien. 

Dat klopt, hebben we zelf later gecheckt. 

We reden er met en zonder handen aan het 

stuur probleemloos overheen, ook nadat 

we een zeer lokale regenbui geïmiteerd 

hadden. Dat zo’n oversteek niet comfortabel 

is, spreekt voor zich – maar daar zijn drem-

pels ook niet voor bedoeld. Ons grootste 

probleem is dat de grijze bulten tussen de 

grijze straatstenen nauwelijks opvallen. Een 

markering ontbreekt. Een schrikreactie kan 

wel degelijk gevaar opleveren. We hebben 

McDonalds gevraagd om de zichtbaarheid 

van de drempels te verbeteren, bijvoorbeeld 

met in het wegdek verwerkte verlichting.

Buskussens
In Utrecht liggen op verschillende plaatsen 

buskussens waar weggebruikers niet voor 

gewaarschuwd worden. Niet met borden, 

niet met een zogenaamde bliksemschicht 

op de weg en niet met belijning op de 

drempels. Ze hebben dezelfde kleur als de 

rest van het wegdek maar zijn wel gladder. 

De gemeente regeert verrast. De drempels 

liggen er al jaren en er zijn nooit klachten 

over geweest, luidt het antwoord. “Zou 

het misschien zo kunnen zijn dat ze door 

slijtage gladder geworden zijn?” vragen we 

geduldig. Ze gaan de markering controleren 

en de drempels op stroefheid testen. Ho-

pelijk pakken ze dat serieus aan en haalt er 

niet met droog weer iemand z’n schoenzool 

overheen.

 

Schuiver na bui
Een motorrijder maakte een schuiver op 

een afslag van de N391 bij Emmen. Hij had 

er eerder al eens een ‘wiebel’ gevoeld, ook 

met droog weer. Navraag leerde hem dat 

hij niet de enige motorrijder was die hier 

last van had, en ook auto’s hadden al eens 

een schuiver gemaakt. De gemeente Emmen 

heeft de melding in ontvangst genomen en 

gaat ermee aan de slag.

GWS-MELDINGEN
Als MAG-lid weet je natuurlijk dat je gevaarlijke wegsituaties bij 

ons kunt melden, en dat wij indien nodig contact met de weg-

beheerder opnemen om te kijken of we de zaak kunnen oplos-

sen. Op bladzijde 14 lees je uitgebreid hoe zo’n melding verwerkt 

wordt, in dit geval door de provincie Noord-Holland. Hier bieden 

we je een korte bloemlezing van een aantal meldingen van de 

afgelopen maanden. 
Tekst: Vera de Bruijn 

Eerbeek: onoverkomelijk ding. 
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In de eerste aflevering van ‘met batten in de bocht’ moet ik die titel natuurlijk wel eer aandoen. Ik ga het 
dus hebben over bochtentechniek, een onderwerp waar je eindeloos over kunt schrijven. En dan begin ik 
niet met de ideale lijn of de techniek van het tegensturen, maar met de basis: voor het betere bochtenwerk 
moet je vooral goed op je motor zitten.

Die ideale zithouding schiet er nogal 

eens bij in. Vooral ook bij ervaren rijders. 

Die stappen op zoals ze dat al jaren 

doen en staan eigenlijk geen moment 

meer stil bij hoe ze op hun motor zitten. 

Alleen met een goede zithouding kun 

je je echt één voelen met je motor. Voor 

de beste bochten is dat een belangrijke 

voorwaarde. Ga er eens even goed voor 

zitten, letterlijk, als je de volgende keer 

op je motor stapt?  

Voelen 
Je één voelen met je motor vraagt vooral 

om optimaal contact en ontspanning. Ga 

rechtop op je motor zitten en voel hoe 

je gewicht op je zadel rust. Dat zadel-

contact speelt een grote rol. Probeer dat 

dus vast te houden terwijl je je handen 

op je stuur legt. Hou met je bovenbenen 

lichtjes contact met je tank en laat je 

hielen – als dat mogelijk is – tegen de 

motor rusten. Vooral bij machines waar-

bij je erg voorover zit kun je de neiging 

hebben om op je stuur te leunen, en dat 

is niet ontspannen sturen. De truc? Ont-

span je bovenlichaam en verplaats voor 

je gevoel je gewicht naar je zadel. Het 

contact tussen bovenbenen, hielen en 

motor helpt hier beslist bij. Laatste tip: 

als je je in stuur knijpt, vecht je vooral 

met jezelf. Niet doen. Check? Check!

Kijken 
Het is een bekende regel: je motorfiets 

volgt je blik. Je rijdt dus in de richting 

waar je naar kijkt. Ook over dit onder-

werp is heel veel te zeggen. Voor nu hou 

ik het even wat op wat er gebeurt als je 

dat kijken combineert met die ontspan-

nen zithouding. Ga om te beginnen eens 

gewoon met beide benen op de grond 

staan, met je armen langs je zij. Als je 

dan schuin over je schouder naar achte-

ren kijkt, merk je dat je lichaam auto-

matisch meedraait. De draaibeweging 

zet zich zelfs door richting je voeten. Op 

de motor werkt het precies zo. Dat merk 

je vooral bij een techniek als straatje ke-

ren. Als je daarbij achterom kijkt, wordt 

de draaibeweging doorgezet naar je heu-

pen en op die manier ook naar je motor 

– maar alleen als je er echt ontspannen 

op zit. Heb je dat voor elkaar, dan hoef 

je eigenlijk alleen maar goed te kijken 

om je motor ook op smallere straten te 

kunnen keren. Hou je nog ruimte over 

ook, met een beetje mazzel. 

Denken
Om die ene boom aan de buitenkant 

van de bocht niet te raken, moet je er 

dus niet naar kijken. Maar je moet er 

ook niet aan denken. Doe je dat wel, dan 

loop je kans op een partijtje boomknuf-

felen, en dat is een hobby voor een heel 

ander tijdschrift. Bij slalomoefeningen 

zie ik het vaak gebeuren, ook bij ervaren 

rijders. Ze zijn in hun hoofd zo bezig 

met die pylonnen die ze echt niet willen 

raken, dat die motorfiets er bijna vanzelf 

op afgaat. Het gaat veel beter als je je 

richt op het punt waar je uiteindelijk 

wilt komen, aan het eind van die rij 

pylonnen. Kijk kort waar de eerstvolgen-

de pylon staat. Verleg je aandacht dan 

meteen weer naar je richtpunt, voorbij 

de laatste pylon. Diezelfde techniek is op 

de weg ook toe te passen.

Relaxen
Mijn leerlingen moeten vaak lachen als 

ik motorrijden vergelijk met het hebben 

van een relatie. Als de één een controlf-

reak is die z’n partner in een wurggreep 

houdt, dan ben je allebei heel veel 

energie kwijt en gaat het geheel nooit 

de goede kant op. Laat je elkaar vrij en 

is er geen sprake van dwang, dan kun je 

allebei veel meer.  

Zo zijn controlfreaks ook zelden goede 

motorrijders. Pas als je relaxt en je mo-

tor z’n bewegingsvrijheid geeft, wil hij 

opeens een stuk platter door de bocht, 

zijn die smalle straatjes geen probleem 

meer en rij je bovendien een heel stuk 

veiliger. 

met batten in de bocht
Gerwin Batten

MAG-A-ZINE JUNI 2018 31



32

MAG

De Ducati Club Nederland feliciteert 

de Motorrijders Actie Groep met het 

30-jarig bestaan! Uiteraard kennen 

we elkaar al jaren, waarin we leden 

vertegenwoordigen die met passie 

voor werk en vrije tijd de motor ge-

bruiken. We zijn onder de indruk van 

de inzet en betrokkenheid waarmee 

de MAG ons al 30 jaar vertegenwoor-

digt en we gaan ervan uit dat jullie 

dat nog lang blijven doen.

De club
De Ducati Club Nederland vertegen-

woordigt bijna 3500 rijders en bewon-

deraars van Ducati. 

Naast ons tijdschrift Strada organi-

seren we tal van evenementen zoals 

de Ducati Club Races, de Italdag en 

verschillende reizen en toertochten. 

Meer informatie: www.ducaticlub.nl.

MC Grathem is al sinds 1999 lid van de MAG. De keuze 

voor het lidmaatschap hiervan was vrij snel en met een 

meerderheid van stemmen genomen. Dit omdat de MAG 

zich richt op de collectieve belangenbehartiging op regi-

onaal, nationaal en internationaal niveau, en omdat de 

MAG het motorrijden in het algemeen wil bevorderen en 

keuzevrijheid wil waarborgen door goede wet- en regelge-

ving te bevorderen en onnodige wet- en regelgeving tegen 

te gaan. De MAG stelt alles in het werk om haar standpun-

ten en wensen kenbaar te maken aan alle weggebruikers 

en aan de relevante overheidsinstellingen, politici en 

organisaties. De vrijheid van de motorrijder is de spil waar 

het hier om draait. En dus sta je samen sterker!!! 

De club
MC Grathem bestaat uit zo’n 130 leden, van jong tot oud, 

van man tot vrouw, met een behoorlijke diversiteit aan 

motoren. De meeste leden wonen in Grathem en omlig-

gende gemeentes tussen Roermond en Weert. Aan de twee 

grote toertochten die de club jaarlijks organiseert kan 

iedereen deelnemen.  

Voor meer informatie: www.mcgrathem.nl.

Van 
 Harte !
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Op het tweede Mega MotorTreffen 

stonden zo’n beetje alle nieuwe 

modellen voor je klaar. Formuliertje in-

vullen, tijd afspreken, sleutel aannemen 

en gaan! De MAG was er natuurlijk bij. 

Van de 9.500 bezoekers van het tref-

fen stapten er ruim 1.600 op voor een 

proefrit. Altijd in een groep, maar dat 

maakte het geen seconde minder leuk. 

De keuze was overweldigend. De snelste 

racers, dikke Amerikanen, all-roads, 

gillende nakeds, A2-motoren en lichter 

spul, elektrische motoren van Zero, 

Energica en Johammer: vrijwel alle mer-

ken waren aanwezig en het leek soms 

of ze de complete catalogus bij zich 

hadden. Dat het vooral aan die kant van 

de megagrote hal van de Expo Haar-

lemmermeer erg druk was, was logisch. 

Daarmee leek de rest van de ruimte 

soms wat leeg, ook al omdat de meeste 

mensen die geen proefritten maakte 

lekker buiten in het zonnetje bij de food-

trucks zaten, met muziek voor en door 

motorrijders op het podium.

Waardebonnen
De MAG mocht van MotoPort Amster-

dam drie waardebonnen weggeven aan 

de bezoekers die een op z’n zij liggen-

de motorfiets het snelst op z’n wielen 

wisten te zetten. Winnaar was Ramon 

Tomassen, die daarmee honderd euro te 

besteden had. De tweede en derde prijs 

waren voor Jasper Wiersema en Maurice 

van der Putten. Volgend jaar verzinnen 

we weer een leuke actie! Het derde Mega 

MotorTreffen, zo liet organisator Promo-

tor weten, vindt plaats in het weekend 

van 18 en 19 mei.

TWEEDE MEGA MOTORTREFFEN
Het is een vast beeld op elke motorbeurs: enthousiaste  

motorrijders die plaatsnemen op de motor van hun dromen. 

Zou het niet fantastisch zijn als je er zo op weg kon rijden? 

Op eerste en tweede pinksterdag kon dat. 

Winnaar Ramon Tomassen aan het werkKlaar voor de proefrit
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De verzekeraar bepaalt of een bepaalde 

motor daadwerkelijk als oldtimer aange-

merkt wordt. In ieder geval moet de 

motor ouder zijn dan twintig jaar en hij 

moet aan de technische eisen voldoen 

om veilig aan het verkeer deel te kunnen 

nemen. Sommige verzekeraars kijken 

ook wel naar de vrijstellingsregeling 

van de belastingdienst om te bepalen of 

uw motorrijtuig een oldtimer is. In dat 

geval moet de eerste toelating van het 

kentekenbewijs minimaal veertig jaar 

geleden zijn. 

Voor het afsluiten van de oldtimerver-

zekering worden vaak nog aanvullende 

eisen gesteld, zoals het maximaal te 

rijden aantal kilometers per jaar. De 

voorwaarden voor het afsluiten van een 

oldtimerverzekering kunnen per verze-

keraar sterk verschillen. Het is daarom 

raadzaam om een onafhankelijk financi-

eel adviseur in te schakelen die gespe-

cialiseerd is in motorverzekeringen. De 

adviseur vergelijkt alle voorwaarden en 

premies en biedt u de gunstigste verze-

kering aan. Zo hoeft u dit niet allemaal 

zelf uit te zoeken.

Als de motor aan alle voorwaarden 

voldoet, kunt u eenvoudig een WA-dek-

king afsluiten. Wanneer u liever een 

uitgebreidere dekking wenst, dan vraagt 

de verzekeraar meestal om een taxa-

tierapport waaruit blijkt wat de waarde 

van de motor is. Deze taxatie moet door 

een erkend taxateur uitgevoerd worden. 

Het voordeel van deze constructie is dat 

uw vergoeding bij schade vaak op de 

taxatiewaarde en niet op de – veel lagere 

– dagwaarde gebaseerd wordt. 

Wordt uw motor door de verzekeraar 

niet als oldtimer gezien? Dan zijn er 

nog voldoende mogelijkheden om een 

reguliere motorverzekering af te sluiten. 

Door de grote concurrentie onder verze-

keraars kunt in veel gevallen uw motor-

fiets nog steeds tegen een redelijke prijs 

verzekeren. 

Hendri Bastiaan

Acceptant MAG Verzekeringen 

www.mag-verzekeringen.nl 

www.mag-verzekeringen.nl

VINTAGE 
VERZEKEREN
Heeft u een oldtimer of een vintagemotor in huis? Dan 

wilt u die goed en het liefst goedkoop verzekeren. Dat 

kan met een speciale oldtimerverzekering. Omdat u 

uw oldtimer anders gebruikt dan uw hoofdvoertuig, uw 

kilometrage is bijvoorbeeld veel lager, is het risico voor 

de verzekeraar ook lager. Daarom worden deze verzeke-

ringen in veel gevallen goedkoper aangeboden dan een 

gewone motorverzekering. Er gelden echter vaak wel 

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

Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen

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

AlTIJd SUpERAANbIEdINGEN
750 leren combipakken en overalls
750 leren jassen, ook retro jassen
1000 broeken; textiel, leer, jeans, doorwaai
1250 textiele jassen; waterdicht, Gore-tex en doorwaai
2500 helmen; integraal, jet, systeem en cross

Meer dan 500 Arai’s 
in de aanbieding!

TERMAAT MOTOREN

ga naar www.termaatmotoren.nl en klik op

HEEl vEEl KORTING !! 
op uitlopende collecties

topmerken
motorkleding | helmen | laarzen | handschoenen

Yamaha exclusief dealer

Medewerker 
evenementen (m/v)

Kom je graag op motorevenementen? Meld je aan 

als vrijwilliger en vertegenwoordig de MAG op 

motorbeurzen, open dagen, dealerdagen en  

andere evenementen.  

Interesse? Kijk op www.motorijdersactiegroep.nl

 of meld je aan bij vrijwilligers@mag-nl.org.

 



SAMEN 
STAAN WE

STERKER

Laat je stem horen en help ons mee om motorrijden vrij, veilig en betaaalbaar te houden. 
Word lid, maak een vriend lid of meld je motorclub aan als 

ondersteunende club. Samen staan we sterker.

Jubileumactie
De MAG is jarig. Voor 30 euro ben je tot en met 2019 lid – en daar krijg je een waardebon 

van 50 euro bij cadeau. Goede deal! Meer informatie over onze acties op bladzijde  
23 van dit Mag-a-zine. Doe je mee?

SAMEN
STAAN WE

STERKER





VLIEGENDE VLOOIEN EN 
STINKENDE WIELEN

OP BEZOEK BIJ ARIE HAMER
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Arie Hamer is eigenaar van twee zeer 

bijzondere motoren uit de Tweede 

Wereldoorlog. 

Ik tref hem in een groen dorp aan de 

Veluwezoom, waar hij de motorfietsen 

op het gazon voor me heeft klaargezet: 

een James ML en een Royal Enfield WD/

RE. Het zijn oorspronkelijk civiele moto-

ren die in legerkleur werden gespoten, 

een verduisteringskap op de koplamp 

kregen en technisch op een paar punten 

werden aangepast. Arie: “Deze motoren 

werden ingezet in de periode 1943-1945. 

Het waren echte lichtgewichten, bedoeld 

om aan parachutes of met grote zweef-

vliegtuigen achter de vijandelijke linies 

gedropt te worden.” De letters ML op de 

James verwijzen direct naar dat gewicht: 

ze stonden voor Militairy Lightweight. De 

zelfs nog iets lichtere Royal Enfield werd 

wel de flying flea genoemd.

Als een klok
“Ze waren niet alleen makkelijk te 

vervoeren door dat bescheiden gewicht, 

maar ze hadden nog een paar handig-

heidjes,” vertelt Arie. Om te beginnen, en 

dit wordt me ter plekke gedemonstreerd, 

hebben ze een stuur dat in de lengte van 

de motor gedraaid kan worden. Ook de 

steps zijn opklapbaar en de ontluchting 

van de tankdop is afsluitbaar, zodat de 

motoren ook liggend vervoerd konden 

worden zonder kans op lekkage. De kop-

lamp kreeg een verduisteringskap.

Met de zweefvliegtuigen werden niet 

alleen motoren, maar zelfs complete 

divisies – van soldaten tot auto’s en 

wapens – op de plek van bestemming 

gebracht, waar dan een hoofdkwar-

tier werd opgezet. “De lichte motoren 

waren heel geschikt voor verkenners, 

die zich snel en stil moesten kunnen 

verplaatsen. Het uitlaatgeluid werd sterk 

gedempt met een extra pot. Daar dankte 

de Enfield zijn bijnaam ‘clockwork’ aan: 

dat motortje maakt niet meer geluid dan 

een tikkend klokje.” 

Stinky wheels
Beide motoren hebben een  125 cc 

eencilinder tweetaktblokje, wat ze ook 

nog de bijnaam stinky wheels opleverde.  

Het blok van de James werd door Villiers 

geleverd; de Enfield had een motor uit 

eigen huis. “Ze waren nog best snel voor 

die tijd, maar in vergelijking met de 

motoren van nu is zestig kilometer per 

uur natuurlijk niks. Voor lange ritten zijn 

ze ook niet geschikt, want eigenlijk zijn 

ze te  klein.” De ridge frames hebben geen 

achtervering. Alleen het zadel is geveerd. 

Aan de voorkant heeft de Enfield een 

geperste vork met een veersysteem met 

een soort dikke elastieken, die uitgerekt 

worden als de vork inveert. Bij de James 

wordt de voorvering verzorgd voor een 

grote schroefveer, die beter af te stellen 

is. Toch nodigt ook dat veercomfort niet 

uit tot lange ritten. Maar mooi zijn ze 

wel, en ze ademen geschiedenis. 

Liefhebbers
Arie en ook zijn vrouw hebben een grote 

interesse in groen rijdend materieel. Het 

is dan ook niet verrassend dat Arie ook 

een van de oprichters is van de Groene 

Soos, een vereniging voor liefhebbers 

van historische militaire voertuigen. Dat 

de liefde er zowel bij hem als zijn vrouw 

echt in zit, blijkt verder uit het feit dat 

ze er ook mee op vakantie kunnen. “Met 

onze Chevrolet C8A HUP (een militaire 

personenbus van bijna 2,5 ton; red.), 

inclusief een karretje met daarop de 

motor, gaan we dan op pad. Heerlijk. We 

slapen in de auto. Dat gaat prima.”  Na de 

oorlog werd het meeste rijdende materi-

aal door de Engelsen opgebruikt. “Er was 

weinig geld, dus alles wat kon rijden was 

bruikbaar.” Voor Aries exemplaren, die 

hun diensten ruimschoots hebben bewe-

zen, houdt de geschiedenis gelukkig niet 

op. Ze zijn in goede handen en zullen 

hopelijk nog veel ritten maken!

Het was een heel andere manier van motorrijden: op een 

superlichtgewicht tweetaktje, dat aan parachutes achter de 

linies gedropt werd, dwars door vijandelijk gebied op ver-

kenning. Van die Engelse motoren zijn er niet veel meer 

over, maar Arie Hamer heeft er twee staan – en hij rijdt er 

ook nog op!
Tekst en foto’s: Katinka Brandenburg

British Forces Motorcycles
Wie meer over deze en andere leger-

motoren uit die periode wil weten, 

kan daar alles over lezen in het re-

delijk recente British Forces Motor-

cycles 1925-45 van Chris Orchard en 

Steve Madden.


