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Ik geef het maar direct toe: tot bij het 

schrijven van dit nummer had ik van 

het verschijnsel ‘botsvriendelijke licht-

mast’ nog nooit gehoord. Maar het 

bericht dat de projectgroep Buitenring 

Parkstad Limburg zulke masten vóór de 

vangrail geplaatst had, zette me direct 

aan het denken. Hun verklaring, na een 

klacht van een ongeruste motorrijder, 

dat zulke masten volgens de normen 

niet als obstakels gezien worden, stopte 

dat denkproces acuut. De telefoon is 

dan effectiever. We belden met twee 

fabrikanten van zulke masten, waaronder de leverancier van de mas-

ten langs de Nutherweg in het Limburgse Schinnen. Hun reacties – hart-

verwarmend voor ons, minder lachen voor die projectgroep – lees je op 

bladzijde 25-26. 

Het is goed om te weten, zoals die contacten weer bevestigden, dat  

er wegmeubilairfabrikanten zijn die met ons meedenken. Die ons ook 

laten meedenken. En die snappen dat verkeersveiligheid voor motor-

rijders vaak om een andere benadering vraagt. Daarom waren we ook 

blij met de uitnodiging van Altena Infra-Materialen om in Overijssel te 

komen ervaren hoe een motorfiets zich bij remacties en manoeuvres ge-

draagt op verschillende soorten grasbetonblokken. Een verslag van dat 

bezoek lees je verderop. Ook spraken we opnieuw met de wegbeheerd-

er van de Wattway-zonnepanelen op de N401 bij Kockengen. Voor het 

komend jaar staat het versterken en uitbreiden van contacten met zulke 

leveranciers en wegbeheerders stevig op de agenda: onze directe betrok-

kenheid maakt motorrijden rechtstreeks veiliger.

Een groot deel van je veiligheid heb je natuurlijk in eigen hand. De 

kwaliteit van de vering en de demping van je motor spelen daar een 

grote rol in, met directe effecten op onder meer wegcontact, remweg en 

stuurgedrag. Net wat lastiger te beoordelen dan de conditie en de leeft-

ijd van je banden, maar met het heldere verhaal van de veringexperts  

van HK Suspension weet je waar je op moet letten en waar je bij twijfels 

terecht kunt. Wat MAG’ers al veel langer weten is waar ze moeten zijn 

als ze eindeloos voor een rood licht staan. De man die ervoor zorgt dat 

zo’n verkeerslicht wél weer op motoren reageert, komt in dit nummer 

uitgebreid aan het woord. Applaus voor Peter Zuurbier!

Hugo Pinksterboer

redactie@mag-nl.org

Mag-a-zine, het verenigingsblad van  

motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt  

zes keer per jaar.
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Op een elektrische motorfiets uit Bologna 

moeten we nog even wachten – of zou de op de 

Milanese motorbeurs geïntroduceerde Ducati 

E-mountainbike een voorzetje zijn? Met het 

koppel komen ze al een heel eind die kant op: de 

MIG-RR levert een lang niet misselijke 70Nm. 

Dat is dus net zoveel als een Triumph Street Tri-

ple of een KTM Duke 690, om maar twee potente 

voorbeelden te noemen. Hebben? De fiets wordt 

in de lente in ons land verwacht.

Goed nieuws uit Den Haag: er wordt actief 

aandacht besteed aan onze veiligheid. Het 

tweede Actieplan Verbetering Verkeersveilig-

heid Motorrijders is een coproductie van het 

ministerie van IenW en het Motorplatform, 

waar ook de MAG in deelneemt. 

Belangrijke maatregelen uit het AVVM2 

zijn onder meer verbeterde detectie van 

motorrijders door aandacht voor verkeersvei-

ligheidssystemen in (vracht)auto’s, continue 

voorlichting, stimuleren van meer slimme 

veiligheidssystemen op motoren, aanvullend 

onderzoek naar de oorzaken van motoronge-

vallen, meer aandacht voor risicoherkenning 

bij motorrijles en stimulering van nascholing.

Haagse actie
D
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Heb je nog moeite met filefilteren? Dan moet je 

daar beslist op gaan oefenen, of gewoon een fi-

levriendelijker motorfiets aanschaffen: tot 2023 

kunnen reistijden tot 35 procent langer worden. 

In een rapport dat eind oktober aan de Tweede 

Kamer gepresenteerd werd, staat dat er over 

vijf jaar tien procent meer wordt gereden dan 

nu. Oplossingen voor bekende knelpunten, 

zoals bij het knooppunt Hoevelaken, zijn pas 

na 2023 klaar. “Daar hebben we de komende 

jaren dus nog niks aan”, stelde minister Van 

Nieuwenhuizen van Infrastructuur in het NOS 

Radio 1 Journaal. 
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Zonder meteen voor open pijpen te gaan, zijn 

de meeste motorrijders toch redelijk gehecht 

aan het geluid van hun vervoer. Blinden en 

slechtzienden hebben een heel andere reden 

om je te willen horen. Nieuwe elektrische 

auto’s moeten daarom per juli volgend jaar 

geluid maken bij snelheden tot 20 km/u en 

bij achterruit rijden, zo meldt Rijschool Pro. 

Twee jaar later geldt die verplichting ook voor 

andere elektrische voertuigen. Mogen we 

wel hopen dat ze voor ons tegen die tijd een 

beetje stoere sound ontwikkeld hebben. Met 

de scifi-huil uit het YouTube-filmpje over het 

Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) pakken 

veel motorrijders liever de trein.

Elektrisch geluid 

Over de toevoeging van bio-ethanol aan je ben-

zine was overal het nodige te lezen. Wat daarbij 

vaak ontbrak is het feit dat benzine met bio-

ethanol sneller veroudert. Staat je ros ’s winters 

op stal, dan heb je kans op startproblemen als 

je weer gaat rijden. Dat voorkom je door nu nog 

even een tank vol bio-ethanolloze superplus te 

halen, zoals BP Ultimate, Shell V-power, Esso 

Synergy Plus 98 of Firezone Competition 102.  

Zit je tank al vol? Kiep er dan een flesje Forté 

MotoPower II in: dat verbetert de opslagbesten-

digheid van de brandstof en stabiliseert brand-

stoffen met ethanol. Motor even laten draaien, 

en vol goede moed op naar de lente! Voor wie 

het gemist heeft: of je motor berekend is op 

rijden met E10 en E5 lees je op E10check.nl

Tank vol ethanol

In de fileMotor koppelfiets

We schreven het al eerder: motorrijden met een A2-rijbewijs wordt steeds leuker. De nieuwste verlei-

ding komt van Indian, dat na een lange periode van afwezigheid weer de ene na de andere flattrack-

race op z’n naam schrijft. De FTR1200 is rechtstreeks van die machines afgeleid. De vette 1203cc 

V-twin met z’n ranke vakwerkframe levert een gezonde 120 pk ofwel 99kW. Voor markten waar dat 

te veel van het goede is, maakt Indian ook een 70kW-versie – en die kan geheel volgens de A2-regels 

tijdelijk terug naar de helft van dat vermogen. Een ideale forensenfiets, schreef Moto73. Dat doet-ie 

met dat gereduceerde vermogen zeker zo goed.

Vette forensenfiets

Finland stimuleert motorrijden

Ons kabinet moet toch hoognodig met de Finse 

regering gaan praten: die wil de klimaatdoelen 

voor 2030 onder meer halen door motorrij-

den actief te stimuleren. Dat rijmt natuurlijk 

perfect met de door SMOTO (de Finse MAG) 

uitgezette toekomststrategie. Met meer 

mensen op de motor worden de files korter, 

is er minder parkeerruimte nodig en wordt de 

CO2-uitstoot gereduceerd, is het idee. Duurt 

nog wel even: de gemiddeld 19 jaar oude Finse 

motoren nemen 2% van de jaarlijkse ver-

keersstroom voor hun rekening en produceren 

daarbij rond de 15% (!) van de door verkeer 

veroorzaakte koolmonoxide en koolwaterstof. 

Au. Nieuwe motoren doen het veel beter: een 

verbruik van minder dan 1:25 is vaak prima 

haalbaar. Om mensen op de motor te krijgen 

denken de Finnen aan gratis parkeren, gebruik 

van busstroken en belastingvoordelen. 

(Bron: FEMA)

Veel slechthorende motorrijders dragen hun 

hoortoestellen liever niet: ze versterken het 

windgeruis, zitten klem tussen helm en schedel, 

worden vochtig door transpiratie en vallen mak-

kelijk uit je oor als je je helm opzet of afdoet. 

Toch is het prettiger en veiliger om te kunnen 

horen wat er om je heen gebeurt. De oplos-

sing wordt geboden door de Phonak Lyric, een 

minihoortoestel dat diep in de gehoorgang wordt 

geplaatst en daar blijft zitten tot na een aantal 

maanden de batterij op is. Met een afstandsbe-

diening zet je de Lyric uit of in de slaapstand, en 

je kunt er probleemloos mee slapen, douchen 

en zwemmen. En motorrijden, dus. 

Horen op 
motoren
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VAN DE VOORZITTER 

H et motorseizoen is voor de meesten van ons nu ei-

genlijk wel ten einde. Er zijn gelukkig altijd motorrij-

ders die wel doorrijden. Voor woon-werkverkeer omdat dit 

de snelste vorm van mobiliteit is of omdat ze geen ander 

vervoersmiddel hebben. Of gewoon wanneer toch even het 

zonnetje zich laat zien: even de motor uit de schuur en een 

rondje rijden. 

Dan is het wel zo fijn als je niet wordt tegengehouden door 

milieuzones of ondoorzichtig parkeerbeleid in steden. Op 

dit moment hebben Amsterdam, Utrecht en Rotterdam een 

milieuzone. Nu alleen nog van toepassing op vrachtauto’s, 

personenauto’s, brommers en scooters. Vooralsnog blijft de 

motor hier buiten beeld. 

Maastricht echter wil een stap verder gaan. Zonder vignet 

zou je met een vervuilende auto straks de binnenstad niet 

meer in mogen. Overwogen wordt om dat uit te breiden 

met een verbod op vervuilende brommers en motoren. 

MAG zal daar tegen strijden: de motor kan juist helpen om 

de verkeersdruk in steden te verminderen, zeker als het 

om woon-werkverkeer gaat. En dan is het mooi meege-

nomen dat we in de vroege lentezon ook bij het Vrijthof 

kunnen parkeren en een koffietje doen op een van de vele 

terrassen. In Londen en andere Europese steden geldt voor 

motoren al een soepeler milieubeleid. 

Over parkeren gesproken. Ook zo een dingetje van ‘motor-

rijders pesten’: het oerwoud aan afwijkende, bijzondere 

regels. Bijvoorbeeld: hoe mag je nou wel of niet in de Am-

sterdamse binnenstad je motorfiets parkeren? We hebben 

als MAG al een keer eerder aandacht besteed aan het ‘zelf-

gemaakte’ bordje van de gemeente Amsterdam. Het bordje 

zou een parkeerverbod moeten aangeven voor bromfietsen 

en motorfietsen. Niet een officieel bord, maar daaruit 

spreekt wel het idee waar het gemeentebestuur aan zit te 

denken en waar het naar toe wil met haar parkeerregels. 

De gemeente vergeet echter dat wij onze motor makkelij-

ker op de gracht parkeren dan auto’s, of op de stoep zonder 

de voetgangers te hinderen. 

Wij vragen dan ook regelmatig aan het Amsterdamse 

gemeentebestuur om duidelijkheid te geven over het 

parkeerbeleid ten aanzien van motoren. En we verzoeken 

regelmatig om mee te mogen denken en praten over goede 

oplossingen voor het mobiliteitsprobleem in de binnen-

stad. Voor Amsterdam zit er nu een beetje schot in het 

overleg. Je motor parkeren op de stoep is er nog steeds gra-

tis. Dan moet je wel weten waar je nog welkom bent met 

de motor. Bij het Leidseplein niet, bijvoorbeeld. Dat maakt 

het dan wel weer lastiger.

De andere steden lopen nog niet echt warm voor een 

goede en eenduidige oplossing. Het blijft dus zaak om goed 

de lokale regels te blijven volgen op verkeersborden en 

regeltjes die verborgen staan op gemeentelijke websites. 

Blijft over dat we nog wel mogen genieten van het motor-

rijden zelf!

Michiel Buitenwerf 

Terwijl de verkopen hier iets terugliepen ten opzichte van vorig jaar, werden er bij onze zuiderburen 

bijna acht procent meer nieuwe motoren en scooters ingeschreven. De groei betreft vooral scooters, 

basic motoren en reisenduro’s. Volgens het Vlaamse blad Motorrijder zou dat een teken kunnen zijn 

dat meer mensen ervoor kiezen om op twee (of drie) wielen naar hun werk te gaan, zeker gezien het 

feit dat er vooral in de provincie Antwerpen een verkoopstijging genoteerd werd. De groei is verder 

vooral sterk bij 125 cc motoren, waarmee je in België ook de weg op mag als je een B-rijbewijs van 

voor 1 mei 2011 hebt. Is je rijbewijs jonger, dan hoef je slechts vier uur les te nemen. Een ander deel 

van de toegenomen verkoop wordt verklaard door het simpele feit dat het economisch beter gaat en 

er dus geld voor leuke dingen overblijft: het als ‘vrijetijdsmerk bij uitstek’ omschreven Harley- 

Davidson verkocht bijna een kwart meer dan in 2017.   

Met vier uur les...
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Op de motor van Java naar Haarlem is ook in 

deze wereldreizentijd nog best een rit. Petje 

af dus voor Ab Aukes en Bab Herwijer, die dat 

avontuur 65 jaar terug per zijspan ondernamen. 

Hun BMW R16 voerde Ab en Bab (je verzint 

het niet) onder meer door Maleisië, Pakistan, 

Afghanistan, Syrië en andere verre oorden. Het 

eerste deel van hun dagboek was al in bezit van 

BMW Group Classic in München. Pas dit jaar 

dook deel twee op. Bij het eeuwfeest van BMW 

Motorrad, over zes jaar, zullen beide delen te 

bewonderen zijn. 

Wereldreis per span 

125cc in 
de plus 

Parkeerpaaltje
gepakt 
Over de drie motorparkeerplaatsen bij de 

nieuwe Albert Heijn XL in Zaandam schreven 

we eerder. Mooi ook, met die RVS-palen met 

een (helaas te laag aangebrachte) beugel voor 

je kettingslot. Wel jammer dat er na enige tijd 

twee van die paaltjes verdwenen waren. Het 

verhaal? AH mag niet in de vloer van de par-

keergarage boren, en de gebruikte lijm kan het 

niet hebben als een auto zo’n paaltje pakt… 

AH is ermee bezig. 
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Onderzoek heeft laten zien dat automobilisten bij ingeschakelde autopilot in geval 

van nood aanzienlijk trager reageren dan blikbestuurders die zelf rijden. Als chauf-

feurs hun handen niet aan het stuur en hun ogen niet op de weg gericht hebben, 

duurt het ruim twee keer zo lang voordat ze bij les zijn. Onze vraag is vooral waarom 

daar onderzoek voor nodig was. De oplossing is overigens al in zicht: er komt een 

systeem dat monitort of je wel actief blijft rijden terwijl dat andere systeem je zo’n 

beetje alles uit handen neemt. En dat heet dan vooruitgang. 

Verrassing van de maand
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“Als je me vraagt om ons werk heel 

kort te omschrijven, dan zeg ik 

dat we het kenniscentrum voor verkeer 

en vervoer zijn,” zegt John Boender. 

“Vanuit die functie ontwikkelen we 

richtlijnen. Belangrijkste doel daarvan 

is vlot en veilig verkeer op provinciale 

en gemeentelijke wegen. Die richtlijnen 

bedenken we niet allemaal zelf, hoor. 

Stel dat we de richtlijnen voor roton-

des willen herzien, dan zetten we alle 

betrokken partijen in een kamer, en ze 

mogen er pas uit als er witte rook is. 

Die partijen zijn onder meer provincies 

en gemeentes (de wegbeheerders; red.), 

aannemers en adviesbureaus, maar ook 

belangenverenigingen zoals de MAG.” 

Turborotonde
Dat er vaak strijdige belangen zijn, 

is logisch. “Maak je een chicane zo 

dat personenauto’s er effectief door 

afgeremd worden, dan kan een vracht-

wagen of een bus er mogelijk niet 

door. En motorrijders vinden dat soort 

bochtjes vaak alleen maar leuk, net als 

rotondes.” Aan dat laatste kwam een 

eind met de invoering van de turboro-

tonde. “Die is ontworpen om voor een 

betere doorstroming te zorgen. Daar is 

de verhoogde rijbaanscheiding een es-

sentieel onderdeel van.” De ontwerper 

van de turborotonde, Bertus Fortuijn, 

werkte vanuit een heel praktische 

invalshoek. “Hij liet een stel motor-  

agenten opdraven om te kijken of je 

door die rijbaanscheiding, met blokken 

met afgeschuinde hoeken, niet direct 

onderuit zou gaan. Ik weet ook wel 

dat die agenten bovengemiddeld goed 

kunnen rijden, maar belangrijkste punt 

is natuurlijk dat je als weggebruiker 

simpelweg niet daar hoort te komen 

waar die blokken liggen.”

Piano
Als het om drempels gaat, is CROW een 

absolute voorstander van de klassieke 

sinusvormige verkeersdrempel, die 

deel uitmaakt van het wegdek. Boen-

der: “Het grote voordeel van deze drem-

pel is dat je heel geleidelijk omhoog en 

omlaag gaat. Bovendien zie je hem goed 

aankomen door de pianomarkering, de 

afwisselend korte en lange strepen aan 

weerszijden van de drempel. Probleem 

is dat het een vrij kostbare oplossing is. 

Als zo’n drempel niet goed aangelegd 

is, gaat hij verzakken waar je erop en 

eraf rijdt: er komen daar enorme krach-

ten los. Een verzakte drempel in een 30 

km-zone kun je met 30 echt niet meer 

nemen.” Boender wijst erop dat je ook 

deze drempel nooit in een bocht moet 

aanleggen. “In een auto word je dan een 

beetje heen en weer geslingerd, maar 

op de motor kun je echt uit balans ra-

ken. Ook zo’n drempel hoort dus alleen 

op rechte stukken thuis.”

Knal
Veel andere drempels zijn niet vei-

lig, ook niet voor voertuigen. “Er zijn 

wegbeheerders die simpelweg twee in-

ritblokken (zoals gebruikt bij de entree 

van een woonerf; red.) tegenover elkaar 

leggen. Dan krijg je een drempel met 

drie behoorlijke scherpe hoeken en dus 

drie keer een enorme knal op je schok-

dempers. Dat wil je niet, nog afgezien 

van het schrikeffect.” Over rubberen 

drempels, halve bollen en andere snel-

heidsremmers laat Boender zich niet 

uit. “Wij geven geen oordeel over dat 

soort producten; we keuren ze ook niet. 

Onze richtlijnen geven aan wat naar 

ons idee de beste oplossingen zijn.”

Asmarkering
Om verkeer zo vlot en veilig mogelijk 

te laten rijden, komt CROW ook met 

oplossingen die je in een oogopslag 

vertellen wat je weten moet. “Een weg 

moet zichzelf uitleggen, als het ware. 

Een voorbeeld? Wegen waar je 60 

mag hebben geen markering of alleen 

een onderbroken markering aan de 

zijkanten. Op een weg met een dub-

bele asmarkering en een onderbroken 

kantmarkering mag je 80 rijden. Is die 

dubbele asmarkering met groen gevuld 

en zie je een doorgetrokken kantmar-

kering, dan mag je 100.” 

Grijze wegen
Niet alle provinciale wegen zijn al zo in-

gericht. “Dat gebeurt alleen bij grooton-

derhoud, wanneer er nieuw asfalt 

gedraaid wordt. We zijn hier eind vorige 

eeuw mee begonnen, maar sommige 

wegen gaan wel dertig jaar mee.” En 

wegen met een 80-km-markering waar-

bij borden aangeven dat je 70 mag? 

“Dan heeft de wegbeheerder blijkbaar 

besloten dat hij die snelheid te hoog 

vindt. Wij noemen dat ‘grijze wegen’: 

dan past de inrichting van de weg niet 

bij de opgelegde snelheid. Het bord gaat 

daarbij altijd boven de markering. Da’s 

wel goed om te weten, met het oog op 

bekeuringen.”

Richtlijn geen wet
Als de CROW-richtlijnen vlot en veilig 

verkeer moeten bevorderen – en als je 

ziet met welke wonderlijke en ge-

vaarlijke oplossingen wegbeheerders 

soms op de proppen komen – vraag je 

je af waarom die richtlijnen geen wet 

worden. Boender: “Dat is simpelweg 

omdat er in richtlijnen een band-

breedte zit. Als de afmetingen van een 

rotonde wettelijk vastliggen en je komt 

een decimeter te kort om er eentje 

aan te leggen, dan verplicht diezelfde 

wet je dus om voor een minder veilige 

oplossing te kiezen. Verkeersveilig-

heid is vaak gebaat bij maatwerk, en 

wetten staan maatwerk in de weg. Wat 

ik zelf wel graag wettelijk verplicht 

zou stellen is de drempel waar we het 

eerder over had, maar dat is helaas 

niet te realiseren. Het is wel zo dat 

een rechter de wegbeheerder nooit ter 

verantwoording zal roepen als er op 

zo’n drempel iets fout gaat: het is een 

bewezen veilige oplossing. Gaat er op 

een ander soort drempel iets mis, dan 

zal de wegbeheerder moeten bewijzen 

dat hij geen onveilige situatie heeft 

gecreëerd.” Dat geldt ook voor andere 

situaties. Als een wegbeheerder zich 

niet aan de CROW-richtlijnen houdt, 

kan hij bij een ongeval dus aansprake-

lijk gesteld worden. “Wegbeheerders 

hebben een zorgplicht. Als ze aan onze 

richtlijnen voldoen, voldoen ze ook aan 

die plicht.”  ■ 

Als het in Mag-a-zine over wegmarkeringen, verkeers-
drempels en vangrails gaat, ontbreekt de naam CROW 
eigenlijk nooit. Wat doet CROW en waarom is de organisatie 
zo belangrijk voor motorrijders en andere weggebruikers? 
Verkeerskundige John Boender vertelt het verhaal.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

8

CROW
RICHTLIJNEN VOOR MAATWERK

Sinusvormige drempels: de bovenste voor 50, de onderste voor 30 km/u. Beide drempels zijn 12 cm hoog.

Een ‘grijze’ weg: 80 km/u volgens de belijning, 70 volgens de borden. John Boender: “Een weg moet zichzelf uitleggen”.

“Bovendien zie je zo’n drempel door de pianomarkering goed aankomen.”
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Van 
   Harte !
A l 30 jaar is de MAG een begrip in 

de motorwereld. Al 30 jaar verte-

genwoordigt de MAG de belangen van 

motorrijdend Nederland. Een felicitatie 

is daarmee zeker op zijn plaats.

Motorrijden is vrijheid, plezier en 

een prachtige manier om je voort te 

bewegen. Dit gaat alleen niet vanzelf. 

Daar zijn organisaties zoals de MAG en 

RAI Vereniging voor nodig, organisa-

ties die zorgdragen voor de belangen 

van de rijders, dealers en importeurs. 

Samen zorgen wij dat deze belangen 

behartigd worden en de motorrijder de 

ruimte krijgt om veilig, duurzaam en 

vooral met veel plezier te blijven rijden. 

Al geruime tijd trekken wij daarom als 

RAI Vereniging samen met de MAG op 

in het Motorplatform, het klankbord 

voor het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat. Binnen dit platform 

wordt gesproken over toekomstige 

Nederlandse én Europese plannen die 

direct effect hebben op onze branche. 

Denk daarbij aan thema’s als geluid, 

emissies, APK, imago en natuurlijk 

veiligheid.

Veiligheid is en blijft een cruciaal on-

derwerp. Het aantal slachtoffers is nog 

altijd te hoog en we moeten ons samen 

met onder meer de MAG blijven inzet-

ten voor een veiliger verkeer, zonder 

dat de motorrijder aan rijplezier inboet. 

Dat beeld van onveiligheid zorgt er he-

laas mede voor dat een groep reizigers 

de motor niet als aantrekkelijk alterna-

tief ziet voor hun reis. De gezamenlijke 

branche is aan zet om de positieve 

verhalen en aantrekkelijkheid van 

het motorrijden beter over de bühne 

te krijgen. Meer dan ooit te voren zijn 

belangenbehartigers als de MAG en RAI 

Vereniging nodig om motorrijden posi-

tief onder de aandacht te brengen. 

Ik ben ervan overtuigd dat wij door 

verenigde krachten motorrijden nog 

aantrekkelijker kunnen maken en 

potentiële motorrijders en inactieve 

motorrijders motiveren om toch de 

motor (weer) te pakken. Een weg van 

de lange adem waarbij de MAG nog 

eens vele mooie jaren zijn meerwaarde 

voor motorminnend Nederland kan 

aantonen.

 
Martijn van Eikenhorst 

RAI Vereniging
Manager secties Equipment, Motoren en Scooters

MAG 30 jaar, wat een mijlpaal! Proficiat met 30 jaar vech-

ten voor onze rechten als motorrijders. Zelf ben ik lid 

geworden in 1992 of 1993; ik was net weer in Nederland na 

bijna tien jaar gevaren te hebben bij de Marine. Ik kwam op een 

motorbeurs in gesprek met ‘Opa’. De oudgedienden zegt die 

naam zeker wel wat. Dit gesprek heeft mij aan het denken gezet 

en ik besloot actief geworden binnen de MAG. Dat begon met 

het opzetten van de regio’s in de functie van Regiocoördinator 

Zuid-Holland en later in het bestuur in de hoedanigheid van 

Algemeen Secretaris. 

Veel onzinnige wetten en voorstellen kwamen vanuit Brussel, 

maar landelijk was er ook heel veel te doen om ons, als motor-

rijders, een stem te geven en te proberen de zaken zó te sturen 

dat wij er ook mee konden leven. Dat viel niet mee. Daar is 

vandaag de dag nog niet veel aan veranderd. Ik ben zelf geen lid 

meer van de MAG omdat ik in 2001 naar het buitenland vertrok, 

maar ik ben altijd wel erg betrokken gebleven via MAG Neder-

land en MAG Engeland. We kunnen helaas nog niet zeggen dat 

alles oké is en ‘rustig gaan motorrijden’. 

De MAG moet nog steeds aanwezig zijn in het politieke land-

schap om de bureaucraten voor te zijn. Daar zijn wij – en hier 

spreek ik als nog steeds betrokken ex-lid – in 30 jaar best goed in 

geworden. Wees daar trots op! De motorrijder, dat ben jij, en de 

MAG zijn wij met elkaar. Steun de MAG daar waar je kan. Als ik 

weer terugkom naar Nederland word ik zeker weer lid van deze 

fantastische belangenvereniging voor en door motorrijders!

Greetz en ride free vanuit Jakarta
Nando van Leeuwen

Nando van Leeuwen in 1995

MAG-bestuurder Harold de Bock 

reed bij laagstaande zon over de 

zonnepanelen. Dat was geen feestje, 

vond hij: de verblindende schittering 

van de panelen was beslist hinderlijk. 

Bij de 20 meter zonnepanelen die er nu 

ligt, lijkt dat niet onoverkomelijk. Met 

de geldende 80 km/u ben je er in pre-

cies een seconde overheen. Als je lan-

ger over de panelen zou rijden, wordt 

het een andere zaak. Volgens Werner 

Spekkink, die het proefproject met de 

zonnepanelen leidt, is de mate van 

schittering vergelijkbaar met een nat 

wegdek bij tegenlicht. Toch dringt de 

MAG bij nieuw te ontwikkelen panelen 

sterk aan op een minder reflecterend 

oppervlak. Dat natte wegdek droogt 

tenslotte weer op, terwijl die reflecties 

zich voordoen als de zon schijnt en er 

meer motorrijders op de weg zijn.

Richting de grens
Aan die nieuwe Wattway-panelen 

wordt al gewerkt. Spekkink: “Het traject 

bij Kockengen is nadrukkelijk een 

proef. We doen dus regelmatig meting- 

en. Daarbij hebben we vastgesteld dat 

de stroefheid van de panelen bij droog 

weer nog ruim voldoende is, maar bij 

nat weer gaan we richting onze inter-

ventiegrens. Dat betekent dat we ze 

zouden weghalen als ze in een scherpe 

bocht of op een rotonde zouden liggen. 

Op een recht stuk weg met goed over-

zicht, zoals hier, kunnen ze gewoon blij-

ven liggen – maar we blijven onze tests 

wel steeds herhalen. Uiteindelijk zijn 

wij als provincie verantwoordelijk als er 

iets fout zou gaan, en die verantwoor-

delijkheid nemen we heel serieus.”

Vol in de remmen
Spekkink kijkt niet alleen als ver-

antwoordelijk projectleider naar het 

wegdek, maar zeker ook als motorrij-

der. “Elke motorrijder weet dat je bij nat 

weer niet schuin over wegmarkeringen 

moet rijden. Dat geldt voor deze pane-

len net zo, hoewel ze stroever zijn dan 

die markeringen.”

En als je dan vol in de remmen moet, 

zonder ABS? “Dat moet je overal zien te 

voorkomen, en zeker als een bord je at-

tent maakt op een proefvak. Daar moet 

je altijd extra alert zijn. Hou je je aan de 

maximumsnelheid en blijf je op twee 

seconden afstand van je voorligger, dan 

voldoen deze panelen aan alle gelden-

de eisen en kun je het in principe zelfs 

op je motorrem af. Dat betekent niet 

dat we tevreden zijn: we zijn met de 

fabrikant bezig met nieuwe panelen 

met een hogere aanvangsstroefheid en 

een betere slijtvastheid. En die reflectie 

nemen we als aandachtspunt zeker 

mee.”  ■ 

In het juni nummer deden we uitgebreid verslag van een 

proefrit over een set zonnepanelen op de N401, bij Kocken-

gen. In een notendop: geen problemen bij uitwijken en hard 

remmen, dus probleemloos. Hoe ziet het er vier maanden 

later uit?  Hugo Pinksterboer

WATTWAY
OPNIEUW BEKEKEN 
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Stroef bij droog weer, op de grens bij nat weer

Verblindende schittering bij lage zon
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A rie 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 hoofdkwartier 

werd opgezet. “De lichte motoren waren 

heel geschikt voor verkenners, die zich 

snel en stil moesten kunnen ver-

plaatsen. 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 mo-

toren 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 exem-

plaren, die hun diensten ruimschoots 

hebben bewezen, houdt de geschiedenis 

gelukkig niet op. Ze zijn in goede han-

den 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!

VLIEGENDE VLOOIEN EN 
STINKENDE WIELEN

OP BEZOEK BIJ ARIE HAMER

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.
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Midden op het stuur van de Royal Enfield zit de hendel waarmee het stuur een kwartslag te draaien is.Arie Hamer met zijn James ML. De schroefveer is zichtbaar achter de koplamp.

Een nIeuwe editie van dit boek is nog altijd te koop. 

Het brilletje hoort bij de legerhelm van Arie Hamer.
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SAMEN 
STAAN WE

STERKER

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

Samen staan we sterker.

Prima deal!
Nieuwe leden krijgen een waardebon van 50 euro voor een rijvaardigheidstraining  

cadeau (zie bladzijde 30). Heb je je lidmaatschap er in één klap uit.  
Doe je mee? www.motorrijdersactiegroep.nl.

SAMEN
STAAN WE

STERKER

D e Europese typegoedkeuring voor 

Tesla wordt verzorgd door de 

Nederlandse RDW. Waarom worden 

zelfrijdende systemen goedgekeurd als 

ze blijkbaar flinke fouten maken? In 

een serie gesprekken liet de organisatie 

aan dat het allemaal zo simpel niet ligt. 

Zo is het waarnemen en reageren op 

motorrijders geen onderdeel van het 

Europese testprotocol. Het heeft dus 

niet zoveel zin als RDW dit als enige wel 

zou opnemen: autofabrikanten gaan 

dan gewoon naar een ander testcen-

trum, dat niet zo moeilijk doet. Geluk-

kig stond de RDW wel open voor ons 

verhaal, en kwamen we tot een geza-

menlijke strategie. De afspraak: de RDW 

gaat proeven uitvoeren om te onderzoe-

ken of het testen met motorfietsen niet 

ook in het testprotocol thuishoren, en 

om daarvoor dan het bewijs te leve-

ren. Gezamenlijk zouden we dan gaan 

lobbyen om dit ook ingevoerd te krijgen. 

Uit tests van RDW bleek namelijk dat de 

adaptieve cruisecontrol van alle geteste 

auto’s het laat afweten als de motorrij-

der aan de rand van de rijstrook rijdt.

De boer op
Met deze kennis zijn we de boer opge-

gaan. RDW vertegenwoordigt Neder-

land in een aantal werkgroepen, onder 

andere van de Europese Economische 

Commissie van de Verenigde Naties 

(VN EEC). In deze commissie worden de 

meeste technische eisen van voertuigen 

in Europa vastgelegd. Ook de testpro-

tocollen worden daar bepaald. Verder 

nam de RDW contact op met de Euro 

NCAP, alom bekend van de botsproeven. 

De FEMA lobbyde vooral in de politieke 

hoek, met name bij Europarlementari-

ers en de Europese Commissie.

Klinkend resultaat
Het resultaat is met recht een klinkend 

resultaat. Binnen de VN EEC is dit as-

pect van motorveiligheid nu onderwerp 

van gesprek, Euro NCAP heeft besloten 

om motorveiligheid op te nemen in zijn 

autoproeven en de Europese Commis-

sie heeft beloofd motorfietsen mee te 

nemen in de toekomstige eisen waar 

auto’s en vrachtwagens aan moeten 

voldoen. We hebben ons einddoel nog 

niet bereikt, maar de raderen zijn in be-

weging gezet en we blijven de ontwik-

kelingen natuurlijk op de voet volgen. 

Het indrukwekkende verslag van de 

aangereden motorrijdster is overigens 

te vinden op de FEMA-site: google op 

FEMA Norwegian Tesla.  ■

Het eerste signaal kwam uit Noorwegen, waar in 2016 een 

Tesla op autopilot een jonge motorrijdster van achteren 

raakte. Gelukkig kon zij het verhaal navertellen – maar het 

voorval riep een grote vraag op: hoe kan het dat er een 

typegoedkeuring is verleend aan een zelfsturende auto die 

motorrijders over het hoofd lijkt te zien? De FEMA ondernam 

actie, met steun van de MAG.  

 Dolf Willigers

AUTOPILOT
FEMA-ACTIE  

Vangrailnormen voor 
motorrijders

In het kader van een wetsvoorstel

dat Europese beheerders van door-

gaande wegen verplicht om ook met 

motorrijders rekening te houden, 

heeft de FEMA nóg een belangrijk 

resultaat geboekt: de Europese 

werkgroep die testcriteria ontwik-

kelt voor vangrails gaat ook normen 

ontwikkelen voor beschermings-

systemen voor motorrijders. Dat 

geldt niet alleen voor de onder-

zijde, de bekende onderplanken, 

maar ook voor de bovenzijde van 

de geleiderails. Onderzoeken laten 

namelijk zien dat ongeveer 60% van 

de motorrijders bij het raken van 

de geleiderail nog op de motor zit. 

Met die nieuwe normen komen er 

eindelijk echte teststandaards voor 

vangrails! 

BE
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geef dat een verkeersregelinstallatie 

(VRI; red.) motorrijders niet signaleert, 

krijg ik meestal een bevestiging met 

een zaaknummer. Gebeurt dat niet, 

dan mail ik nog een keer, of ik pak de 

telefoon. Dat werkt wel, hoor, want dan 

weten ze al snel wie je bent. ‘Oh, is het 

Zuurbier? Dan moeten we het maar snel in 

orde maken, want die blíjft bellen’”, lacht 

Peter. Het resultaat? Gemiddeld duurt 

het een maand om het probleem op te 

lossen. “Dat is mooi, want een over-

heidsdienst hoeft eigenlijk pas na zes 

weken te reageren – en dan is er nog 

helemaal niets gebeurd.” Bij Rijkswater-

staat, verantwoordelijk voor de rijkswe-

gen, krijgt hij lang niet altijd te horen of 

de zaak opgelost is. “Dan bel of mail ik 

de melder met de vraag of ze zelf even 

willen gaan kijken of het licht weer op 

groen springt. Als ik daar verder niets 

op hoor, ga ik er maar vanuit dat de VRI 

weer goed werkt en ook motorrijders 

ziet.”

Niet voor motorrijders
Anders dan vaak gedacht wordt, werkt 

een VRI altijd met meerdere detectielus-

sen. De aanvangslus ligt het verst van 

de stopstreep. “Als je met de auto op een 

verder verlaten kruispunt afrijdt, zorgt 

die lus ervoor dat het licht op groen 

springt en je meteen door kunt rijden.” 

Op motorrijders reageert de aanvang-

slus niet. “Dan zou je hem zo gevoelig 

moeten afstellen dat hij een vrachtauto 

of een bus die de in de andere baan rijdt 

ook detecteert. Dat is natuurlijk niet de 

bedoeling.” De volgende lus is de langs-

lus, die kijkt of er na de eerste auto nog 

een tweede komt – enzovoort. 

Zigzaggen zinloos
Voor motorrijders is de koplus het 

belangrijkst. Als die jouw motorfiets 

niet waarneemt, kun je uren voor rood 

staan. “Vaak herken je de koplus aan 

een scheve rechthoek in het wegdek, 

vlak voor de stopstreep. Als je met je 

motor aan de rechterkant van die recht-

hoek gaat staan, op ongeveer een derde 

van de breedte van de weg, is de kans 

het grootst dat je motor gesignaleerd 

wordt.” Andere trucs helpen niet, weet 

Peter. “Zigzaggend over het wegdek, je 

zijstandaard uitklappen, een magneet-

je onder je motor plakken: allemaal 

zonde van de moeite. We hebben het er 

wel eens over gehad om de gevoelige 

plek van detectielussen met metalen 

‘punaises’ in het wegdek te markeren, 

maar dat is erg duur. Bovendien wil een 

wegbeheerder visuele ballast voorko-

men en niet alles markeren.”

Afstellen
Gemiddeld krijgt Peter twee meldingen 

per week. Wat doet een wegbeheerder 

om het probleem op te lossen? “Dat is 

bijna altijd een kwestie van de gevoe-

ligheid opnieuw afstellen. Bij veel VRI’s 

gebeurt dat in een grijze kast bij het 

kruispunt. Als die detectielus al op z’n 

maximale gevoeligheid staat, dan moet 

het wegdek open – maar het komt niet 

vaak voor dat een lus het eerder begeeft 

dan dat de hele installatie vervangen 

moet worden.” Lussen die je niet kunt 

zien liggen, en dat worden er steeds 

meer, worden vaak op afstand afgesteld, 

vanuit het kantoor van de wegbeheerder.

Door rood?
Na hoeveel tijd mag je door rood rijden 

als een licht weigert groen te worden? 

“Dat mag nooit”, zo luidt Peters sim-

Als motorrijder met een 

voorliefde voor Noord-

Hollandse dijkwegen kwam 

hij nogal ’s losliggend 

grind, split en in bochten 

geplaatste drempels tegen. 

Daar moest wat aan te doen 

zijn, dacht hij. Zijn zoek-

tocht leidde naar de MAG, 

waarvoor hij alweer dertien 

jaar als vrijwilliger actief 

is. Blijft er ergens een licht 

op rood staan? Dan lost hij 

het voor je op. Mister Groen 

Licht in eigen persoon: Peter 

Zuurbier.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Over die dijken rijdt Peter jaarlijks 

vier- of vijfduizend kilometer 

bij elkaar. “Gewoon een paar uurtjes 

genieten. De ene keer flink het gas 

erop en scherp sturen, de andere keer 

rustig om me heen kijken. Het verveelt 

nooit, ook al omdat je je kop er altijd bij 

moet houden. Dan denk ik dat ik met 

vijftig jaar ervaring de grote lijnen wel 

beheers, maar die dijken hier zijn zo 

breed niet…”

Toen hij zich met z’n grind- en drem-

pelverhalen bij de MAG meldde, kreeg 

hij meteen de vraag of hij daar niet zelf 

mee aan de slag wilde. “Zo kwam ik 

in de werkgroep Verkeer terecht. Het 

meldpunt Groen Licht, waar je kunt 

doorgeven dat de detectielussen bij een 

verkeerslicht je niet zien, was nooit 

goed van de grond gekomen. Daar wilde 

ik me wel in verdiepen. Van toenmalig 

voorzitter Nico Perk kreeg ik een tool 

van Rijkswaterstaat, waarmee je kunt 

zien welke wegen onder welke wegbe-

heerder vallen. Zelf heb ik een systeem 

opgezet om de melding te registreren 

en het hele verloop vast te leggen, van 

het zaaknummer tot het moment dat ik 

hoor dat het probleem opgelost is.”

Is het Zuurbier? 
En voor die oplossing zorgt hij. “Als ik 

per mail aan de wegbeheerder door-

Peter
Zuurbier

Een stoplicht springt op groen…

PETERS MOTOREN
Peter Zuurbier, die vanuit een 

technische achtergrond naar de 

verslavingszorg overstapte, was een 

jaar of acht toen er iemand op een 

Suzuki 250 langsreed. “Dat is wat ik 

later wil”, wist hij toen al. Het werd 

een oude BMW R50, die hij na een 

jaartje bij Minus de Vries voor een 

licht overjarige CB750 inruilde. Hij 

moest 3.500 gulden neerleggen (€ 

1600,-). “Een koopje, zou je nu zeggen, 

maar het was wel in de tijd dat ik per 

week zes tientjes verdiende, in zo’n 

papieren envelopje.” Met die Honda 

was hij de eerste in de regio die met 

een viercilinder rondreed. “Geweldig 

ding en terecht een klassieker – maar 

die enkele schijfrem deed bijna niks. 

Ik heb er een tweede schijf bijgezet, 

en zelfs toen remde hij niet zo goed 

als die R50 uit 1962…” Na onder meer 

een Kawasaki GPZ 900 en een Yama-

ha Thundercat rijdt Peter alweer tien 

jaar op een donkerblauwe Fazer.

MAG-vrijwilliger

Zelfs met trommels remde die oude R50 beter.Alle meldingen in beeld

Het hele verloop wordt vastgelegd.
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Al lang voor ik mijn rijbewijs had ging ik 
naar de motorbeurs in Utrecht. Voor 

mij blijft dat toch altijd de ‘echte’ motor-
beurs – misschien wel omdat het met 
afstand de grootste is. 

De organisatie noemt Utrecht altijd dé start 
van het motorseizoen. Toch gaat er maar 
een handjevol bikkels op de motor richting 
Jaarbeurs. Voor de rest van motorrijdend 
Nederland lijkt het alsof ze hun motorpak 
pas van zolder mogen halen na deze vier 
dagen in februari. Zo ook voor mij, hoor. Ik 
heb het enkele keer op de motor gedaan, 
maar vind het niet heel prettig om na zo’n 
ritje bijna letterlijk te moeten ontdooien. 

Naar mijn beleving komen er steeds meer 
motorgerelateerde evenementen bij. Zo 
kan je in januari al naar de Noordelijke 
Motorbeurs in Assen, haalde ik een paar 
weken geleden mijn hart op tijdens de 
Ital-dag van de Ducati Club Nederland (als 
kersverse Ducatista kon ik dit absoluut niet 
overslaan!), hadden we ook nog de eerste 
versie van de Hollandse Motorbeurs en 
natuurlijk de Bigtwin Bikeshow. Ook buiten 

het bekende motorseizoen om is er dus 
echt meer dan genoeg te doen. 
Wel denk ik dat er een verschuiving is in 
het ‘waarom’ van het bezoeken van zo’n 
dag. Vroeger was het naar mijn idee meer 
om koopjes te jagen en misschien wel je 
volgende (tweedehands) motor uit te zoe-
ken, tegenwoordig draait het meer om het 
vertellen van verhalen en de hele beleving 
rondom het motorrijden. Bij de grotere 
beurzen en evenementen kan je natuurlijk 
altijd wel even neuzen bij de importeurs en 
zo het nieuwste speelgoed van je favoriete 
merk even bekijken. 

En er kan natuurlijk nog veel meer. Op 
zoek naar inspiratie voor je nieuwste 
motorvakantie? Up-to-date blijven over alle 
nieuwe technologieën en ontwikkelingen? 
Weten hoe je je motorpak het best kan 
verzorgen of misschien wel je helm laten 
personal fitten; je kan het bijna zo gek niet 
verzinnen of het is wel ergens te doen. Ook 
motordealers zien deze verschuiving en 
doen er graag aan mee. Ik vind 
het persoonlijk heel erg leuk. 
Livemuziek, iets lekkers te 

eten, een praatje maken met medemotor-
rijders die je tegenkomt… Het is echt een 
dagje uit, en niet enkel en alleen maar kij-
ken of je voor een prikkie een pak kan sco-
ren. Dat kan natuurlijk wel nog altijd, wist 
ik toen me dat als nieuwbakken motormuis 
de eerste keer lukte. En mocht het weer 
mee zitten, dit jaar? Dan pak ik natuurlijk 
meteen de kans om even de show te stelen 
met mijn matzwarte liefde. Zo ben ik dan 
ook wel weer.   ■

D e MAG... Veel motorrijders weten 

al meteen wat “MAG” betekent en 

waar het voor staat. Anderen zegt het 

eerst niets, maar als je “Motorrijders 

Actie Groep” zegt, begint er meestal wel 

wat te dagen. Niet zo verwonderlijk, 

want de MAG is regelmatig in het nieuws 

wanneer de organisatie weer eens 

tegengas geeft als de vrijheid van de 

motorrijder in het geding komt. En met 

herhaald succes! Cable-barriers (eier-

snijders) werden vervangen door minder 

letseltoebrengende geleidesystemen, er 

werden motorvriendelijke geleiderails 

geplaatst en op knooppunten verhuis-

den lichtmasten naar de binnenkant van 

de bocht, om maar een paar voorbeelden 

te noemen. Ook het wegdek zelf kreeg 

volop aandacht, met acties tegen gladde 

bitumenreparaties, kleurrijk beschilder-

de plakkaten, paddenstoelen pal in de 

rijlijn, rijbaanscheidingen op rotondes, 

vervuiling door landbouwvoertuigen, 

door boomwortels omhooggeduwd 

asfalt...

Ook is de MAG scherp op het gebied van 

regelgeving. Wij zijn dankbaar voor de 

gedragscode bij files (helaas in Duitsland 

nog steeds niet opgepakt), voor afschaf-

fing van de motor-APK, lagere toltarie-

ven, het nog steeds mogen parkeren op 

het trottoir en voor het open houden 

van onze dijkwegen. En zolang iedereen 

het gezond verstand gebruikt, zal er in 

de toekomst voor de overheid ook geen 

reden ontstaan om dit alsnog te gaan 

reguleren. Een wettelijke verplichting tot 

het dragen van beschermende motorkle-

ding vinden wij juist een goed plan, 

maar ook niet verder dan dat. Keuzevrij-

heid in materiaal, dikte, kleur, reflectie, 

interne protectie en losse hesjes, dat 

moet iedereen voor zichzelf kunnen 

blijven bepalen.  

Afsluitend feliciteren wij de MAG met 

het 30-jarig jubileum en bedanken wij 

alle medewerkers en vrijwilligers voor 

het veilig(er), leuker en betaalbaarder 

maken en houden van alles wat be-

langrijk is voor ons als vereniging en 

als individueel motorrijder, nu en in de 

toekomst. 

De club
De Biltse Motorrijders Vereniging is een 

honderd leden tellende club die actief 

bijdraagt aan een positief imago van 

de recreatieve motorsport. Dat doen ze 

onder meer door het organiseren van 

acht toertochten per jaar, waaronder 

een sponsorrit voor een goed doel. Bij de 

ritten van de BMV (introducees wel-

kom!) wordt in kleine groepjes gereden, 

verdeeld naar rijstijl: toer, sport-toer en 

sport). Dat beperkt de risico’s en zorgt 

voor een betere doorstroming.  

“En het werkt uitstekend!”, aldus de 

organisatie. Voor meer informatie:  

www.bmvmotor.nl
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Dagje uit

pele antwoord. “Maar als al het andere 

verkeer al een keer of vier groen kreeg 

en jij staat nog steeds stil, krijg je als 

MAG-lid van mij een afschrift van de 

melding. Daarmee kun je bezwaar 

aantekenen als je bekeurd zou worden. 

Juridisch blijf je schuldig, maar de boete 

hoef je in principe niet te betalen. Dat 

kan ik je niet zwart op wit geven – maar 

er is wel jurisprudentie: als rechters 

eerder in het voordeel van motorrijders 

beslisten, is de kans groot dat ze dat 

nu weer doen.” En melders die geen lid 

zijn? “Die vragen we om lid te worden. 

Doen ze dat niet, dan krijgen ze geen af-

schrift. Het is fijn dat ze zo’n VRI bij ons 

melden, maar ze moeten ook snappen 

dat we zonder leden geen vuist kunnen 

maken. We moeten het wel met z’n 

allen doen.”  ■

Van Harte !

“We moeten het wel met z’n allen doen.”

René van Oyen - BMV

‘Scheve rechthoeken’: stoplussen in Westzaan

Madelaine Vos, petrolhead on heels met motor, 
auto én kind, kijkt vanuit haar perspectief naar de 
MAG-thema’s veiligheid, vrijheid en betaalbaarheid.
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Om te zien dat een band versleten 

is, hoef je geen expert te zijn. Het 

beoordelen van je vering is niet eens 

zoveel lastiger – maar veel te weinig 

mensen doen het. “Het probleem is dat 

het verouderingsproces van je schok-

dempers zo traag verloopt, dat je er 

eigenlijk niets van merkt,” vertelt Edgar  

Hendrikx (foto hiernaast), een van de 

twee eigenaren van HK Suspension. 

“Pas als je op een motor met frisse 

schokdempers stapt, voel je het ver-

schil.” Om dat verschil goed te kunnen 

voelen, is wat basiskennis onmisbaar – 

en heel technisch wordt dat niet.

Onderuit
Een motor zonder vering is niet alleen 

oncomfortabel, maar ook onveilig. Bij 

elke hobbel stuitert hij van de weg af. 

Gebeurt dat in een bocht, dan ga je 

direct onderuit. Vering is dus noodzake-

lijk. Maar met een veer alleen ben je er 

niet. “Een veer die hard genoeg zou zijn 

om de klap van een verkeersdrempel op 

te vangen, is zo hard dat je er niet mee 

kan rijden. Een veer die zacht genoeg is 

voor die drempel wordt onder zwaar-

dere belasting helemaal samengedrukt. 

Dat wil je niet meemaken.” De oplos-

sing? Een schokdemper. 

Olie
De veer heeft als belangrijkste taak om 

de motor te dragen. De met olie gevulde 

schokdemper ondersteunt de werking 

van die veer. Rij je over een hobbel, dan 

remt de schokdemper de inverende be-

weging, zodat de veer niet doorslaat. Als 

de drempel veilig gepasseerd is, zorgt 

diezelfde demper ervoor dat de veer 

alleen maar uitveert. Zonder demper 

zou je motor nog een paar keer op en 

neer gaan – en elke keer dat hij omhoog 

beweegt verlies je contact met de weg. 

Lek
Dat contact met de weg raakt ook 

verloren als je met lekke dempers 

rondrijdt, weet ondergetekende uit 

eigen ervaring. Met een dikke allroad op 

hobbelige Duitse stuurweggetjes moest 

ik die twee snaarstrakke Aprilia’s laten 

gaan, omdat ik wegcontact verloor: 

mijn motor begon te deinen. Edgar: “Een 

goede garage checkt de werking van je 

schokdempers bij elke beurt, maar ook 

tussen twee beurten door kan een lek 

optreden, of een eerder niet opgemerkt 

lek steeds groter worden. En wat bijna 

niemand doet is z’n demperolie op tijd 

laten vervangen. Met verouderde olie 

kan een demper z’n werk niet goed 

doen. Moet je er bij dat vervangen wel 

op letten dat alles even doorgespoeld 

wordt. Dat gebeurt lang niet altijd.”

Revisie 
Je kunt de werking van je schokdem-

pers ook zelf testen. Dat is eigenlijk niet 

meer dan hem flink in z’n vering duwen 

en kijken of hij nadeint als hij omhoog 

komt. Is dat het geval, laat er dan even 

naar kijken. “Dat kan bij je eigen garage, 

maar ook wij bieden je een gratis check 

aan, op afspraak. Dan stellen we me-

teen je vering en je demping af, als dat 

met jouw motor mogelijk is.” Blijkt een 

demper lek, dan kun hem laten vervan-

gen of reviseren. Dat laatste gebeurt 

eigenlijk altijd door gespecialiseerde 

bedrijven. “Bij ons ben je je schokdem-

pers voor een revisie ongeveer een week 

kwijt, als je het na het motorseizoen 

laat doen” vertelt Edgar. “Als je wacht je 

tot het seizoen weer begint, kan het wel 

drie weken duren: iedereen komt dan 

tegelijk.” 

Bumprubber
Bij zo’n revisie worden alle onderde-

len grondig gereinigd en waar nodig 

vervangen. Edgar laat een bumprub-

ber zien, een simpel onderdeel dat de 

klap opvangt als de totale slag van de 

schokdemper gebruikt wordt. “Als dat 

rubber z’n werk niet meer doet, slaat er 

metaal op metaal. Dat wil je echt niet 

meemaken = en neem van mij aan dat 

bumprubbers niet het eeuwige leven 

hebben.” Het verteerde rubber dat hij 

laat zien spreekt boekdelen. 

Wil je een revisie altijd voor zijn? “Wij 

adviseren om je hele systeem eens in 

de 20.000 tot 30.000 kilometer te laten 

nakijken en indien nodig een service-

beurt te geven.”

Vervangen
Hecht je waarde aan een serieus goed 

sturende motorfiets, dan kun je je 

originele schokdempers door betere 

exemplaren laten vervangen. Edgar: 

“Vrijwel elke motor gaat daar beter door 

sturen. Waarom fabrikanten dan niet 

meteen iets beters monteren? Omdat 

hun motoren dan relatief te duur wor-

den.” Er zijn verschillende fabrikanten 

van aftermarket schokdempers. HK 

Suspension is importeur van Wilbers en 

servicecenter voor Öhlins. Het verschil 

tussen die twee Duitse merken? Edgar: 

”Öhlins gaat echt alleen voor de top, 

met vooral sportieve dempers die je op 

allerlei manieren kunt instellen. Wilbers 

biedt een breder pakket, van niet- tot 

volledig instelbare dempers.”

Je banden raken het wegdek 
met een oppervlak van niet 
meer dan anderhalve cre-
ditcard. Dat stelt hoge eisen 
aan de conditie van die 
banden, weten de meeste 
motorrijders. Maar dat vering 
en demping aan vergelijk-
bare eisen moeten voldoen, 
wordt vaak vergeten. Bij HK 
Suspension weten ze daar 
alles van. Een introductie 
voor leken en tips voor wie 
meer wil weten.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Over veren en dempen

HK SUSPENSION
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Afgesteld op gewicht, rijstijl, gebruik…

HK Suspension
Net als zijn compagnon Jos van Keulen 

begon Edgar Hendrikx zijn loopbaan bij 

veringfabrikant WP – en zowel voor Jos 

als voor Edgar was dat hun eerste baan. 

Toen WP werd overgenomen door het 

Oostenrijkse KTM besloot het duo samen 

verder te gaan, nu dertien jaar geleden. 

Daarbij namen ze het complete magazijn 

over. Voor oude WP- en Marzocchi-onder-

delen kun je er nog altijd terecht.  

Meer weten over vering en afstelling? 

Download het veringtestboekje op  

hksuspension.nl

Met alleen een veer ben je er niet.
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In balans
Voor een motor die optimaal stuurt en 

optimaal wegcontact heeft, zijn goede 

en goed afgestelde vering en demping 

essentieel. Edgar: “Om te beginnen 

moet je motor in balans zijn. Dat be-

tekent dat hij voor en achter even ver 

inveert. Ga erop zitten, laat je flink in 

het zadel vallen en voel – of laat iemand 

kijken – of dat het geval is. Is dat niet 

zo, dan moet je je veervoorspanning 

aanpassen, of dat laten doen.” Gaat er 

een duopassagier of veel bagage mee, of 

allebei, dan moet de veervoorspanning 

van je achtervering omhoog. 

Doorslaan
Een hogere veervoorspanning maakt 

de veer niet harder, zoals vaak gedacht 

wordt. Edgar: “Als je de voorspanning 

verhoogt, druk je de veer iets verder 

in elkaar. Dan zakt hij bij die hogere 

belasting minder ver in en komt je 

motor aan de achterkant iets omhoog.” 

Het feit dat je veer zo iets korter wordt, 

betekent niet dat hij eerder doorslaat: 

“Een veer mag echt nooit doorslaan. De 

lengte van je veerweg wordt dan ook 

niet bepaald door de veer, maar door de 

maximale slag van de schokdemper of 

de voorvork.”

Afstellen
Bij veel schokdempers kun je de uit-

gaande demping instellen. Dan be-

paal je hoe sterk de demping is bij het 

uitveren. “Dat is nodig als je de veer-

voorspanning verhoogt”, legt Edgar uit. 

“Door die hogere voorspanning wordt 

de veer met meer kracht uit elkaar 

gedrukt. Dat vraagt dus om een ster-

kere uitgaande demping.” Draai je de 

veervoorspanning terug en de uitgaan-

de demping niet, dan veert je motor 

te langzaam uit, het achterwiel vangt 

oneffenheden niet goed op en kan gaan 

stuiteren.” 

Bij duurdere schokdempers en voorvor-

ken kun je ook de ingaande demping 

instellen. “Als je motor snel induikt bij 

remmen, staat je ingaande demping te 

zacht. Rem je hard en gaat je voorwiel 

stuiteren, dan is er juist te veel ingaan-

de demping”, legt Edgar uit, die meteen 

aangeeft dat dit maar twee uit een 

lange rij voorbeelden zijn. 

Op maat
Koop je een nieuwe set schokdempers, 

dan worden die bij HK Suspension op 

jouw gewicht, je motor, het gebruik van 

je motor (solo of duo, met of zonder 

bagage) en je rijstijl afgesteld. 

Dat gaat verder dan de in- of de uit-

gaande demping instellen. “In de 

demper zit een zuiger, feitelijk een 

schijf met gaatjes. De olie gaat bij het 

in- en uitveren door die gaatjes heen, 

wat de veerbeweging dempt. Hoe snel 

de olie door die gaatjes stroomt, bepaal 

je met shims,  metalen schijfjes met 

verschillende diameters en diktes. Meer, 

dikkere of grotere schijfjes zorgen voor 

meer demping. Schijfjes aan de boven-

kant van de zuiger bepalen de ingaande 

demping, met schijfjes aan de onder-

kant stel je de uitgaande demping in.” 

Ideale pakketjes     
Op basis van jouw informatie stelt 

HK Suspension de ideale pakketjes 

shims samen, en die gegevens worden 

allemaal genoteerd. Dat doen ze voor al 

hun klanten, van privérijders tot profes-

sionele coureurs –  en bij die laatste gaat 

dat soms om twee pakketjes van meer 

dan tien verschillende shims. Vanzelf-

sprekend kun je ook je bestaande dem-

pers op deze manier laten afstellen. Of 

dat allemaal echt nodig is? Edgar: “Daar 

kom je maar op een manier achter: 

Maak een afspraak en kom ’s langs!”  ■

Schokdemper in onderdelen: zuiger en shims op de bovenste rijen.

Het bumprubber: eenvoudig maar essentieel.

Wat gebeurt er precies in de demper 

als je de uitgaande demping instelt? In 

de demper zit een rond kanaal waar de 

olie vrij doorheen kan stromen. Als je de 

ingaande demping opschroeft, schuift er 

een stelnaald een stukje dat kanaal in. 

Dat beperkt de stroomsnelheid van de 

olie, dus krijg je meer demping.

Opvallende foto bij de aankondiging van 

een algemene ledenvergadering?  

Het wordt dan ook een opvallende  

vergadering, begin maart.  

Er zijn niet veel organisaties die een circuit kiezen als 

locatie voor hun jaarlijkse ALV. De MAG doet dat wel. 

En met een goede reden: aansluitend op de vergade-

ring, die we nadrukkelijk beknopt houden, bieden we 

alle aanwezigen de gelegenheid om hun rijvaardigheid 

op te poetsen op het bekende Midland Circuit in 

Lelystad. In het volgende Mag-a-zine lees je hier meer 

over. Blokkeer zaterdag 2 maart vast in je agenda! 

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

1. Verantwoording over het afgelopen jaar

2. Verkiezing nieuwe voorzitter 

3. Plannen 2019

4. Rondvraag en afsluiting

5. Het circuit op!

Uitblazen na de vergadering!

DÉ NOORDELIJKE  
MOTORBEURS WIN 
GRATIS KAARTJES!
Rond de 120 stands met nieuwe en gebruik-

te motoren, kleding, accessoires, informatie 

over reizen en motorverzekeringen plus de-

monstraties: reden genoeg om half januari 

naar de Expo Assen te rijden. Op 18, 19 en 20 

januari vind daar de 24e editie van Dé

Noordelijke Motorbeurs plaats. Oorspronke-

lijk bedoeld voor de noordelijke provincies, 

maar ook bezocht door motorrijders uit 

de rest van het land en zelfs uit België en 

Duitsland. Openingstijden en adres vind je 

in de advertentie achter op dit Mag-a-zine. 

Extra attractie: op vrijdagavond wordt de 

nieuwe MAG-stand geopend door de man-

nen die aan de wieg van onze organisatie 

stonden. Kans maken op gratis beurs-

kaartjes ter waarde van 12 euro? Bezoek de 

MAG-Facebookpagina!

Dé Noordelijke 
Motorbeurs
Dé Noordelijke 
Motorbeurs

VERGADEREN IN MOTORSTIJL
Algemene ledenvergadering - ALV 2019

Er zijn per 2 maart vacatures voor de functies van 

voorzitter en algemeen bestuurder. Interesse?  

Mail Gerrit Wesselink via secretaris@mag-nl.org

Bumprubbers hebben niet het eeuwige leven.
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M aar eerst nog wat anders. Voor wie 

het noordelijke stuk van de A2 

geen feestje vindt, kan een stukje langs 

het Amsterdam-Rijnkanaal verlichting 

bieden. Bij Breukelen begin je op de 

Westkanaaldijk, die later overgaat in de 

Kanaaldijk West. Bijna helemaal recht-

door, maar een mooie rit met uitzicht op 

een bijna continue stoet binnenvaart-

schepen. Kijk je wat lager, dan wordt 

het uitzicht veel minder aantrekkelijk: 

tussen de weg en het naastgelegen 

fietspad ligt een kilometerslange rij 

betonnen broodjes. Op de openingsfoto 

van dit artikel zie je ze duidelijk liggen. 

Dat de wegbeheerder fietsers voor 

uitwijkmanoeuvres wil beschermen, is 

logisch. Maar wat er gebeurt als je op je 

motor voor een aanstormende auto aan 

de kant gaat? Voer voor nachtmerries. Ja, 

er zijn uitwijkhaventjes waar je elkaar 

kunt te passeren, maar daar heeft lang 

niet iedereen het geduld voor. We gaan 

in overleg voor een alternatieve oplos-

sing.

Drempel in de bocht
Op diezelfde route, een kilometer of vier 

boven Breukelen, zit een van de weinige 

bochten. Uitgerekend in die bocht zit 

een drempel. Ja, je mag er niet harder 

zestig – maar het CROW vaardigt z’n 

richtlijnen voor de inrichting van deze 

wegen niet voor niets uit. Zo’n obstakel 

is vooral bij het uitkomen van deze snel-

le rechts-linksbocht verre van wense-

lijk. Niet voor die twee meiden die het 

fietspad blijkbaar over het hoofd zagen, 

maar wel voor snellere twee- en drie-

wielers. Ook deze drempel is gemeld, 

natuurlijk.

Houten vangrails
Een gerenoveerde kruising op de N348 

bij Dieren is mooi geworden, laat een 

melder weten. Nog mooier zou het zijn 

met een motorrijdersvriendelijke onder-

plank op die rustieke houten vangrails. 

De provincie Gelderland gaat erover 

nadenken. Daarbij kunnen we ons 

zomaar voorstellen dat ze geen metalen 

onderplanken onder houten geleiderails 

willen monteren. Blijven wij natuurlijk 

stellen dat onze veiligheid belangrijker 

is dan de sfeervolle uitstraling van dat 

hout. In diezelfde tijd gaan wij nog eens 

na of houten geleiderails geen splinter-

gevaar met zich meebrengen: daar heb-

ben auto’s geen last van, maar wij wel. 

GWS- 
MELDINGEN

Lichtmasten
En dan dus die lichtmasten. De ge-

meente Leeuwarden, verantwoordelijk 

voor de lichtmast die tussen Grou en 

Wartena vóór de vangrail stond (zie 

Mag-a-zine 158), onderneemt actie: 

ze zette hem erachter. In Schinnen, 

onderdeel van Parkstad Limburg, lijkt 

dat wat lastiger te worden. De onlangs 

aangelegde buitenring ziet er prachtig 

uit, maar aan de Nutherweg staat er 

dus wel een rijtje lichtmasten voor de 

vangrail. Een bezorgde motorrijder nam 

direct contact op met de projectgroep 

Buitenring Parkstad Limburg. Hun 

reactie was helder: “Door een riolering 

en een nog te realiseren geluidsscherm 

tussen deze weg en de nieuwe afrit A76 

kunnen die masten helaas niet achter 

de vangrail worden geplaatst.” Pas na 

die uitleg blijkt dat we ons toch echt 

geen zorgen hoeven te maken: “De 

masten die nu voor de geleiderail zijn 

geplaatst zijn allen botsvriendelijk en 

worden niet als een obstakel gezien 

(volgens de normen). Met vriendelijke 

groet…”

Botsvriendelijke lichtmasten die niet 

als obstakel gezien worden? Daar wil-

den we het onze van weten. We belden 

eerst met Jos Berg van Valmont, een 

bedrijf dat deze producten in het pro-

gramma heeft. Hij legde eerst uit  

dat er onderscheid gemaakt wordt  

tussen non-energy absorbing masten 

(NE), waarbij een auto na een botsing 

met vrijwel ongewijzigde snelheid 

doorrijdt, en high energy absorbing 

masten (HE) die het voertuig bij botsing 

de meeste vertraging geven. Daarnaast 

zijn er LE-masten, een tussenvorm. De 

overeenkomst, volgens heer Berg? “Het 

plaatsen van botsvriendelijke masten 

voor een vangrail biedt letterlijk NUL 

toegevoegde waarde. Een auto moet na 

een aanrijding met zo’n mast kunnen 

uitrijden, minder of meer vertraagd 

door de lichtmast. Een botsvriendelijke 

mast heeft bij een vangrail net zo wei-

nig zin als tussen een rij dikke bomen. 

Schijnveiligheid, in één woord.” 

Natuurlijk wilden we weten of de 

leverancier van de lichtmasten aan de 

Nutherweg zich hierbij aansloot, en hoe 

men dacht over de botsvriendelijkheid 

van hun product als het om motorrij-

ders ging. De firma Hydro – Pole Pro-

ducts legde onze vragen voor aan hun 

expert op het gebied van botsveiligheid, 

Bas van Boxtel. Zijn reactie: “Omdat 

een motor veel lichter is dan de 900 kilo 

zware auto waarmee de tests uitgevoerd 

worden, zal een botsvriendelijke licht-

mast niet vervormen of afschuiven. De 

kans op letsel vliegt daarmee omhoog. 

Daarnaast zit de bestuurder niet vast in 

Kregen we voor de tweede keer in een paar maanden berich-

ten over lichtmasten die niet achter, maar voor de vangrail 

staan. Eerste reactie van een van de wegbeheerders? “Deze 

masten zijn allen botsvriendelijk.” Soms geloof je je oren niet. 

En terecht, zo blijkt.
Vera de Bruijn / Hugo Pinksterboer

Onderplanken welkom bij Dieren
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of aan het voertuig, dus ondergaat die 

zelf nog eens z’n eigen impact-test. Om 

nog maar niet te spreken over de deuk-

gevoeligheid van het voertuig: bij een 

motor is de bestuurder z’n eigen kreu-

kelzone. Kortom: met een motor kun je 

maar beter uit de buurt van lichtmasten 

blijven, al zijn ze nog zo botsveilig of 

botsvriendelijk.”

Wil je zien hoe de lichtmasten van 

deze leverancier zich in tests gedragen, 

zoek dan op YouTube naar ‘Sapa pole 

crash test NE’ of ‘crash test LE’. De foto 

op deze pagina spreekt ook boekdelen. 

MAG gaat Parkstad Limburg hier van-

zelfsprekend mee confronteren. 

Gemeenterichel
Binnendoor van Assendelft naar 

Beverwijk kom je een fijne, net niet 

lekker doorkijkbare S-bocht tegen. 

Precies waar die bocht begint, waar de 

Vonderweg overgaat in de Noorderweg, 

vertoont het asfalt een veel minder fijne 

hobbel. Dat geeft ook bij aangepaste 

snelheden een flinke zwieper aan je 

stuur, zeker bij sportieve fietsen. Instu-

ren wordt dan knap lastig. De melder 

gaf dit probleem door aan Assendelft, 

waar hij direct naar Beverwijk verwezen 

werd – en toen dacht hij aan de MAG. 

We gaan het er werk van maken: dat 

heeft ook altijd meer effect dan indivi-

duele meldingen. De vraag onder welke 

wegbeheerder dit stukje asfalt valt zal 

nog wel even een punt zijn. Op grond 

van wat Google ons vertelt lijkt die 

richel precies de gemeentegrens aan te 

geven…

Reparaties
En dan zijn er natuurlijk ook nog de 

nodige meldingen van reparaties. Twee 

voorbeelden. De N246 bij Wormerveer, 

richting de A8 naar Amsterdam, is in 

belabberde staat. Door de slecht uitge-

voerde reparaties word je als motor-

rijder alle kanten opgeslingerd – zeker 

als je tussen de files doorrijdt of met de 

toegestane snelheid van baan wisselt. 

Bij de Stichtse Rotonde bij Amersfoort 

signaleerden we al eerder het bordje 

met de raadselachtige tekst ‘onjuiste 

verkanting’ (Mag-a-zine 156). Dankzij 

een GWS-melding weten we nu waar 

het voor staat: de rotonde loopt naar 

binnen in plaats van – zoals gebruikelijk 

–  naar buiten af. Dat zou mooi zijn voor 

onze bochtensnelheid, maar helaas: 

er zitten grote, enigszins met bitumen 

opgevulde geulen tussen de wegdelen 

bij de aansluiting op de N221 (Rondweg 

Zuid). In combinatie met die helling en 

de toegepaste gladde betonplaten ging 

er begin november al een motorrijder 

onderuit, zo liet de melder weten. We 

hebben de zaak aangekaart.  ■

In de vorige aflevering noemde ik drie manieren waarop je een bocht kunt nemen. Daarbij lag het accent op 
het afschuinen van de motor, waarbij je zelf min of meer rechtop blijft zitten. Manier twee is meeleunen. Wat 
zijn de belangrijkste verschillen?

Om te beginnen is het duidelijk dat je 

motor hoe dan ook schuin de bocht door 

moet. Verticaal kan ook, maar alleen als 

je niet sneller gaat dan een kilometer of 

vijftien per uur. Ligt je snelheid hoger en 

hou je motor en jezelf rechtop, dan val je 

door de middelpuntvliedende kracht de 

bocht uit. Die kracht biedt je het hoofd 

door je motor schuin te leggen. Da’s 

geen hogere wiskunde, en je hoeft er al 

helemaal niet bij na te denken: je doet 

het al vanaf het moment dat je leerde 

fietsen. 

Van bochten rijden kun je overigens 

wel hogere wiskunde máken. Er spelen 

namelijk nog veel meer krachten een 

rol. Online is daar van alles over te 

lezen, voor wie dat interessant vindt. 

Hier noem ik naast die middelpuntvlie-

dende kracht alleen nog de zwaarte-

kracht. Daar krijg je namelijk last van 

als je schuin in die bocht hangt en je 

opeens je snelheid eruit haalt. Dan is er 

dus opeens veel minder middelpunt-

vliedende kracht om tegen te gaan. Dit 

betekent dat je op dat moment veel te 

schuin hangt – en dan komt het wegdek 

heel snel dichterbij. Ook daarom is die 

trekkende motor in bochten zo belang-

rijk, met als bijkomende tip om in heel 

krappe bochten (straatje keren, haar-

spelden…) je snelheid met je achterrem 

te reguleren.

Afschuinen, doorkantelen of tegen-

leunen werkt vooral goed in die korte 

bochtjes. Zeker als die bochtjes elkaar 

snel opvolgen, zoals bij een rotonde 

binnen de bebouwde kom. Je blijft zelf 

vrijwel rechtop zitten en je duwt je mo-

tor op zo’n rotonde vanuit je heupen van 

rechts naar links en weer naar rechts. 

Daarbij laat je eigenlijk je motor al het 

werk doen. Bochtenwissels gaan daarbij 

veel sneller dan wanneer je meeleunt.

Bij meeleunen blijf je in één lijn met 

je motor. Je bovenlichaam maakt dus 

dezelfde hellingshoek als je motor. 

Hang je op die manier in een bocht naar 

rechts, dan kost het meer moeite en tijd 

om het gewicht van je motor plus jezelf 

in positie te brengen voor een bocht 

naar links. Waar je motorrijders in korte 

bochtjes vaak ziet afschuinen, zie je dat 

ze vaker meeleunen in lange bochten. 

Dat betekent niet dat het altijd zo moet, 

overigens. 

Onderzoek is er bij mijn weten niet naar 

gedaan, maar als je om je heen kijkt zie 

je dat motorrijders die rechtop zitten 

(op allroads of nakeds) meestal eerder 

afschuinen. Chopperrijders en bestuur-

ders van snelle motoren leunen vaker 

mee. Dat laatste is opvallend, omdat 

zowel hun zithouding als de geometrie 

van hun motoren bijna elkaars tegen-

polen zijn. Dat die motorrijders minder 

vaak afschuinen betekent niet dat het 

niet kan, met die motoren. Dus doe het 

gewoon ‘s. Als je zelf altijd meeleunt, 

schuin je motor dan ook eens af, en an-

dersom. Zo leer je je motor beter kennen 

en ontdek je mogelijk dat je meer kunt 

dan je dacht – al was het maar omdat je 

je even bewust wordt van hoe je onbe-

wust altijd stuurt. 

Er is natuurlijk ook nog die derde tech-

niek, die vooral op het circuit gebruikt 

wordt. Om met die hoge snelheden 

een bocht te ronden, moet je een stap 

verder gaan dan meeleunen. Die tech-

niek wordt wel verzitten of inleunen 

genoemd. Dan zit je in rechterbochten 

alleen nog met je linkerbil op je motor 

en hang je er zelf grotendeels naast. Niet 

ideaal voor stadse rotondes, vanzelf-

sprekend, en eigenlijk nooit de openbare 

weg, binnen de geldende maximum-

snelheden. We laten dat verhaal in deze 

rubriek dus buiten beschouwing. Noteer 

ik alleen nog even dat alle drie deze 

bochtentechnieken niet mogelijk zijn 

zonder tegensturen. En dat komt over 

twee maanden!

met batten in de bocht
Gerwin Batten

Eeuwige roem
Er komen jaarlijks tientallen meldingen 

van gevaarlijke wegsituaties bij de MAG 

binnen. En we maken er dan ook tiental-

len keren werk van. Toch zijn ze nog lang 

niet allemaal opgelost. Sterker nog: er 

komen voortdurend gevaarlijke situaties 

bij, zoals de onlangs vóór de vangrail 

geplaatste ‘botsvriendelijke’ lichtmasten 

die je in dit artikel tegenkomt (en als je 

pech hebt ook langs de Nutherweg in 

Schinnen). Hoe meer je over dit soort 

situaties leest, des te sneller signaleer 

je ze ook op jouw vaste weggetjes en 

wegen. Geef ze ons door. Noteer de 

locatie en beschrijf de situatie op het 

GWS-meldpunt op www.motorrijdersac-

tiegroep.nl.  

Als het veilig kan, stap dan af en maak 

een paar foto’s, liefst met je motor of een 

deel daarvan ergens in beeld. Stuur de 

beelden naar redactie@mag-nl.org.

Plaatsing in Mag-a-zine en eeuwige 

roem zijn je deel – en natuurlijk de harte-

lijke dank van al je collega-motorrijders.

Botsveilige mast uit de vriendelijkste categorie bij 35 km/u 
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zesduizend mensen op af. Doel? Vooral 

kletsen en kijken. De toegang is gratis, 

voor iedereen. Die investering doen we 

graag.”

Clubraces
De Ducati Club Races vormen het be-

langrijkste evenement van de club. Met 

meer dan vierhonderd deelnemers in 

zestien klassen is het ’t grootste ama-

teurracefeest van Europa. “Als je geen 

uitgesproken hekel aan Ducati’s hebt, 

moet je daar echt een keer geweest 

zijn. Alleen al om het geluid bij die 

starts…”, glimt Eric. Ook bij die races 

is een Duc niet verplicht: Europese en 

Amerikaanse twee- en driecilinders 

zijn net zo welkom. “We zijn nu aan 

het kijken of we een tweetaktklasse 

kunnen toevoegen – en dat zijn per 

definitie geen Ducati’s.” Voor de races 

huurt DCN drie dagen lang het circuit 

van Assen af. “Voor toeschouwers is de 

toegang gratis en de sfeer is geweldig. 

Volgens de directeur van het circuit 

is er geen ander evenement waar zijn 

officials zo graag komen opdraven. 

We maken voor alle deelnemers altijd 

een speciaal T-shirt. Dan geven we die 

officials er ook eentje – maar dat is vast 

niet de enige reden dat ze die dag niet 

willen missen.”  ■

“H et is nooit ons doel geweest 

om de grootste merkenclub 

te worden. We zijn alleen maar bezig 

om leuke dingen te doen voor iedereen 

die Ducati een warm hart toedraagt”, 

vertelt Eric. “En dan hoef je echt alleen 

maar liefhebber te zijn; ook op een 

Guzzi of een Triumph ben je welkom. 

Zelf werd ik gegrepen door de sfeer. 

Voordat ik lid werd was ik vooral in de 

autowereld bezig. Wat me bij deze club 

opviel is dat motorrijders vaak voor 

elkaar klaar staan en dat ze oprecht blij 

kunnen zijn met de prachtige brommer 

van hun buurman. Geen kinnesinne, 

geen jaloezie. Gaaf, hoor.”

Old school
“Wat we wel bewust gedaan hebben is 

jongeren enthousiasmeren om mo-

tor te gaan rijden en zich dan bij een 

tastbare club aan te sluiten. Een club 

met een papieren tijdschrift en éch-

te mensen. Heel old school, maar het 

leverde in drie jaar tijd wel 150 nieuwe 

leden van onder de dertig op.” Wat ook 

bijdroeg aan de groei van de club is dat 

het Italiaanse merk het gamma sterk 

verbreed heeft. “Vroeger waren het 

vooral racers. Werden mensen ouder 

en wilden ze niet meer zo over die tank 

hangen, dan stapten ze vaak naar een 

ander merk over. 

Dat hoeft nu niet meer. Wie graag op 

een Harley rijdt kan bij Ducati nu voor 

een Diavel terecht, met de Multistrada 

wordt het allroad-segment bediend en 

op een Scrambler kan iedereen rijden. 

Wat ook wel helpt is dat je allang niet 

meer elke 2.500 kilometer je olie moet 

verversen, zoals ik dat met mijn 900 SS 

uit ’78 trouw doe...” 

Uit nood geboren
Die Duc stamt dus uit hetzelfde jaar als 

de nu veertigjarige club. “In die tijd was 

Ducati-rijden heel anders dan nu. Im-

porteurs wisselden om de haverklap, 

dealers waren er nauwelijks, het was 

een hele klus om aan onderdelen te ko-

men en ja, er ging nogal eens wat stuk. 

Dus zochten Duc-rijders elkaar op en 

hielpen ze elkaar met spullen en sleu-

telen. Ze moesten wel. Daar is die club 

uit voortgekomen. ‘Uit nood geboren’, 

waren de letterlijke woorden van Joep 

van den Brink, de eerste voorzitter. Het 

merk is zo’n club ook waard, natuurlijk: 

net als bij Coca-Cola of Red Bull heeft 

iedereen wel een bepaalde associatie 

bij Ducati, motorrijder of niet.” 

Meer dan toeren
Voor de 3.800 leden tellende Duca-

ti Club Nederland (DCN) worden de 

meest uiteenlopende activiteiten 

georganiseerd. Dat gaat van meer dan 

twintig binnen- en buitenlandse toer-

tochten tot tweewekelijkse regiocafé’s 

en specialdagen, waarbij de focus op 

een specifiek model ligt en vaak een 

specialist aanwezig is. Ook neemt 

DCN het voortouw bij de Ital-dag, waar 

meerdere Italiaanse-merkenclubs aan 

deelnemen. “Daar komen zo’n vijf- tot 

Het grootste amateurracefeest van Europa. Voor toeschouwers is de toegang gratis.

Ook niet-racers zijn welkom.
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40 jaar Ducati Club Nederland

Eric Hak

Er was er een jarig, dit jaar. Niet alleen de MAG, maar 

ook de grootste merkenclub van het land en de grootste 

Ducati-club ter wereld vierde een jubileum. Een club die 

uit nood geboren werd, haalt voorzitter Eric Hak met 

enig plezier aan – en bij die nood kun je je nu niets 

meer voorstellen.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Club Races en Strada
De Ducati Club Race 2019 staat in de 

agenda in het weekend van 24-26 mei. 

Strada, het DCN-clubblad, verschijnt 

acht keer per jaar.Erik Hak.

De MAG zoekt een nieuwe 

VOORZITTER
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Iemand met het motorhart op de goede plaats en met oog voor de thema’s 

waar de MAG voor strijdt. Iemand die inspireert en motiveert waar gewenst, 

leiding en sturing geeft waar nodig; een man of vrouw die samen met bestuur 

en vrijwilligers de lijnen uitzet voor een bevlogen, vrijheidslievende vrijwilli-

gersorganisatie pur sang. 

Klinkt uitdagend? Mail secretaris Gerrit Wesselink  
op secretaris@mag-nl.org voor een afspraak voor  
een vrijblijvend gesprek. Op hetzelfde adres zijn  
suggesties voor kandidaten van binnen en buiten  

de MAG natuurlijk van harte welkom.
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BETER 
LEREN 
RIJDEN?
DAT DOE JE BIJ 
VERKEERSTRAINING 
NEDERLAND.

10% Ledenkorting
Als MAG-lid krijg je 10% korting op alle cur-
sussen van Verkeerstraining Nederland - van 
rijvaardigheidstrainingen, offroad- en ABS- 
cur sussen 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

MC West-Friesland feliciteert de 

MAG graag met het 30-jarige 

jubileum. De MAG is een onmisbare 

schakel tussen motorrijders, overheid en 

wegbeheerders. In onze regio hebben wij 

de positieve invloed van de MAG onder 

meer gezien bij het aanbrengen van 

motorrijdersvriendelijke onderbeplating 

in de vangrails in bochten. Ook het open-

houden van de route over de West-Friese 

Omringdijk is voor ons een hot item. We 

hopen dan ook dat de jubilaris zich hier-

voor onverdroten blijft inzetten! 

De club
Bij MC West-Friesland staan veiligheid 

en plezier hoog in het vaandel. De club 

organiseert jaarlijks een groot aantal 

ritten en evenementen, drie weekenden 

in binnen- of buitenland en maandelijk-

se clubavonden. Voor meer informatie: 

www.mcwest-friesland.nl

Van Harte !

H et MAG Jongerenteam kwam eind oktober voor het eerst 

bij elkaar. Een van de leden werd in Mag-a-zine 156 al ge-

introduceerd: Carlijn Willms, trotse eigenaar van een Triumph 

Street Triple R, die vanaf dat nummer als fotograaf voor de 

MAG aan de slag is. Daarnaast vlogt ze. Ze vindt het geweldig 

om het fotovak en haar passie voor motorrijden met elkaar te 

combineren. De twee andere leden zijn Lucca Corado Nijholt 

en Anco Kuperus. Lucca uit Nieuwe Niedorp is rondvaartschip-

per in Amsterdam. Zijn V-Strom gebruikt hij als woon-werkver-

voer, maar ook in zijn vrije tijd is hij veel op de weg te vinden – 

anders kom je nooit aan die gezonde 30.000 kilometer per jaar. 

Anco Kuperus woont in Drachten, werkt als monteur bij Scania 

in Zwolle en volgt een opleiding tot barbier in Amsterdam. Zijn 

Suzuki GSXF600 gebruikt hij vooral bij mooi weer.

Klik
Bij de eerste bijeenkomst van team was er direct een klik. 

De ideeën stroomden over tafel, variërend van plannen voor 

effectiever gebruik van sociale media tot de inzet van jon-

geren op beurzen, een speciaal jongerentarief en giveaways 

voor ledenwerving. Wil je meer weten over waarom ze zelf lid 

werden en wat hun toekomstvisie voor de MAG is? Kom dan op 

zaterdagmiddag langs op de MAG stand op de Noordelijke Mo-

torbeurs (18-20 januari, Assen) of de MOTORbeurs in Utrecht 

(14-17 februari). 

Doe je mee?
Heb je ideeën over hoe je mee kunt helpen om motorrijden 

veiliger, vrijer en betaalbaarder te maken? Weet jij hoe je jon-

geren kunt inspireren om motor te gaan rijden? Hoe lijkt het je 

om iets met jouw motorplannen te kunnen doen? Denk mee 

met het jongerenteam. Je bent van harte welkom. Stuur een 

mailtje met je gegevens naar veradebruijn@mag-nl.org. Dan 

neemt iemand van het team contact met je op. Idee? Doen!  ■

MAG JONGERENTEAM 
VAN START
Er zijn heel wat dertigminners die liever op 
twee dan op vier wielen rijden. Ook voor die 
groep is het belangrijk dat ze dat in vrijheid, 
veilig en betaalbaar kunnen doen. Het nagel-
nieuwe MAG Jongerenteam maakt zich daar 
sterk voor. 

Vera de Bruijn
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Be-

leidsmedewerker Vera de Bruijn en 

onze vaste testrijder Gerwin Batten 

werden ontvangen door projectleider 

Tonnie Hospers van de firma Altena, 

twee heren van de provincie Overijs-

sel en de mannen van Traffic Support. 

Plaats van handeling: de N375 van 

Meppel naar Baarlo, een 80-km weg 

waar twee soorten bermblokken naast 

elkaar gebruikt worden. Het idee: 

Gerwin stormt op Vera’s V-Strom over 

de bermblokken en duikt dan vol in de 

ankers. En het waarom? Tonnie Hos-

pers: “We hebben onze bermblokken 

met auto’s en met vrachtwagens getest, 

maar niet eerder met motoren. Daar 

kwamen vragen over, en daar willen 

niet alleen die motorrijders, maar ook 

wij graag antwoord op.”

Tramrails
Bermblokken worden ook wel grasbe-

tonblokken genoemd: door de ope-

ningen groeit gras, zodat de berm als 

berm herkenbaar blijft. Tonnie: “We 

krijgen wel eens de vraag of de weg 

niet gewoon breder kunnen maken, in 

plaats van die blokken te gebruiken. 

De reden is simpel: een breder ogende 

weg nodigt uit tot harder 

rijden dan de bedoeling 

is.” Ook de term berm-

verbandblokken kom je 

tegen. Die duidt op een 

belangrijke eigenschap: de 

blokken hebben een in el-

kaar grijpend hol- en dolsys-

teem, ongeveer zoals Lego 

werkt. Dat verband voor-

komt dat ze onder belasting 

32

uit elkaar gedrukt worden, waarbij een 

‘tramrailsleuf’ ontstaat – en daar wil je 

als motorrijder niet in terecht komen. 

Nokken en ribbels
Op de detailfoto bij dit verhaal zie je de 

twee verschillende soorten bermblok-

ken die je langs de N375 aantreft: voor-

aan de blokken met nokken, achteraan 

een model met ribbels. Motorrijders 

lijken vooral het model met nokken 

als riskant te zien, omdat er tussen die 

nokken een smalle geul in de rijrichting 

loopt. Hebben ze gelijk? Gerwin Batten: 

“Als ik bij hoge snelheden hard remde, 

merkte ik dat ik op de blokken met de 

ribbels wel wat meer grip had en dat 

ik strakker in mijn spoor bleef. Op de 

nokken wordt de motor een beetje zoe-

kerig, maar ook daarop is goed te rem-

men.” En hoe hard reed je dan precies? 

“De provincie was zo vriendelijk om de 

weg in beide richting af te sluiten. Dus 

zal ik zeggen dat ik net iets boven de 80 

zat?”, lacht hij. 

Uitdaging
Ook uitwijkmanoeuvres op volle snel-

heid verliepen probleemloos, zoals de 

openingsfoto laat zien. Als je daarbij 

van het asfalt naar de bermblokken 

gaat – en andersom – is het wel belang-

rijk dat de blokken even hoog liggen als 

het wegdek. Gerwin: “Die blokken zelf 

zijn het probleem niet. Het wordt pas 

echt een uitdaging als je vanaf die ver-

harding een paar centimeter omhoog 

moet om weer op het asfalt te komen, 

als je vrijwel evenwijdig aan de weg 

rijdt.” Om verzakken te voorkomen – 

ook onder druk van vrachtwagenwielen 

– worden allerlei maatregelen geno-

men. Zo heeft het asfalt aan de zijkant 

een ‘neusje’ waar de blokken op rusten. 

Blijft het belangrijkste gevaar: dat je je 

wild schrikt van het geluid en van de 

trillingen als je voor het eerst op zo’n 

bermverharding terecht komt. De op-

lossing ligt voor de hand, aldus Gerwin: 

“Rij er eens overheen, als de weg verla-

ten is. Rustig én op snelheid. Trek op en 

rem, alles binnen je eigen grenzen. Dan 

weet je wat je kunt verwachten als het 

een keer nodig is. Dat scheelt meer dan 

de helft!” 

BERMBLOKKEN 
GETEST
Ze klinken zo vriendelijk, die bordjes ‘zachte berm’ langs de 

kant van de weg. Maar in zo’n berm moet je op de motor  

niet terecht willen komen. Met de auto ook niet, overigens.  

Een vaak gehanteerde oplossing? Bermblokken.  

Fabrikant Altena Infra-Materialen nodigde  

ons uit om eens te ervaren hoe je  

op die bermverharding  

een noodstop  

maakt.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

ASFALTNEUSJE
Het in de laatste alinea  

van het artikel genoemde 

neusje is op deze afbeel-

ding duidelijk zichtbaar.  

Op de bodem van de afgra-

ving ligt een laag straat-

zand, met daaroverheen  

de laag geotextiel waar 

deze bermverbandblok-

ken op rusten. De blokken 

worden ingeveegd met 

humusrijke grond.
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Tussentijdse evaluatieVol in de remmen

Tonnie Hospers: op zoek naar antwoord op vragen 
van motorrijders. 

Nokken (voor) en ribbels (achter) Als Lego…
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In de vorige aflevering van deze 

rubriek schreef mijn collega Hendri 

Bastiaan over hoe belangrijk het is dat 

motorbanden in goede conditie zijn. Dat 

geldt natuurlijk net zo voor de remmen 

– met als boeiende vraag of de conditie 

van die remmen ook meespeelt bij een 

eventuele uitkering door je verzekering. 

Versleten banden zijn al op afstand te 

herkennen. Bij remblokken is dat niet 

veel ingewikkelder. Deze blokken, die 

bij het remmen tegen de schijf gedrukt 

worden, slijten door die wrijving. De 

voorremblokken worden daarbij bijna 

altijd het zwaarst belast. Meestal gaan 

ze tussen de tien- en dertigduizend 

kilometer mee. Sportieve rijders zitten 

vaak richting de tienduizend kilometer; 

rustige rijders remmen minder hard en 

hoeven hun remblokken dus minder 

vaak te vervangen.

Remschijven gaan langer mee dan rem-

blokken, maar ze hebben niet het eeuwi-

ge leven. Vaak wordt de minimumdikte 

op de schijven aangegeven. Schijven 

onder die dikte zien er vaak nog prima 

uit,  maar een te dunne schijf kan zijn 

hitte niet goed kwijt. Daardoor ontstaat 

er eerder fading (de werking van de rem-

men vermindert voelbaar), de schijf kan 

kromtrekken en hij kan zelfs scheuren.

Kromme remschijven kunnen ook 

veroorzaakt worden door veel en hard 

remmen, zeker als ze dunner geworden 

zijn. Ook kunnen remschijven krom-

trekken doordat ze plotseling afkoelen, 

bijvoorbeeld als u met hete remmen 

door een plas rijdt. Om kromtrekken 

te voorkomen is het ook beter om de 

remmen na een remactie los te laten, 

bijvoorbeeld bij een rood verkeerslicht: 

de schijven kunnen anders op de plaats 

waar de blokken zitten hun warmte niet 

kwijt. Om te zien of een schijf nog dik 

genoeg is, moet er een goede schuif-

maat of micrometer aan te pas komen. 

Een kromme schijf meldt zichzelf door 

trillingen bij het remmen.

Keert de motorverzekering uit bij schade 

door slecht onderhouden remmen? Van 

bestuurders wordt verwacht dat ze er 

alles aan doen om schade te voorkomen. 

Bij schade door weigerende remmen zou 

de verzekeraar dus kunnen zeggen dat 

de remmen niet goed waren onderhou-

den. Mogelijk deed de bestuurder niet 

alles wat redelijkerwijs te verwachten 

viel om schade te voorkomen. De verze-

keraar kan zich dan beroepen op slecht 

onderhoud en de schadeclaim afwijzen. 

Zo eenvoudig is het vaak gelukkig niet. 

De bewijslast ligt namelijk bij de verze-

keraar en dat is een lastige opgave. Er 

volgt dus meestal gewoon een uitkering. 

Toch is ons advies om de remmen regel-

matig goed te (laten) controleren. Het 

gaat namelijk om uw eigen veiligheid.

Everhard Hulsman 

Adviseur MAG Verzekeringen  

www.mag-verzekeringen.nl 

Remcheck
KANS OP GRATIS KAARTJES!
De MOTORbeurs Utrecht viert feest: van 14 tot en met 17 februari vindt de 35e editie plaats, 

en volgens de organisatie wordt dat de grootste MOTORbeurs ooit. Wat ooit begon als 

een bescheiden show op achtduizend vierkante meter groeide uit tot een beurs van 

bijna acht keer dat formaat met meer dan 100.000 bezoekers. Naast de bekende stands 

met de nieuwe modellen van verschillende fabrikanten, gebruikte motoren en alles wat 

motorrijden nog leuker maakt biedt de Utrechtse beurs gloednieuwe actie-arena’s, een 

workshoptheater, live motorbuilds, motorsport, competities, een opstapparcours voor 

mensen die nog geen rijbewijs hebben en nog veel meer. Kaarten zijn online al te koop. 

Kans maken op gratis kaartjes? Bezoek de MAG-Facebookpagina!

MOTORbeurs Utrecht 2019
Jubileumeditie
MOTORbeurs Utrecht 2019
Jubileumeditie

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




