
JA
AR

G
AN

G
 2

7 
N

R.
 1

57
 L

os
se

 n
rs

. 
e

 2
,5

0
JA

AR
G

AN
G

 2
7 

N
R.

 1
57

 L
os

se
 n

rs
. 

e
 2

,5
0

AUGUSTUS 2018

157

MAG 2009-NU 
HELM OP MAAT

PARKEERPERIKELEN
MAG IN ACTIE



2

Tussen alle nieuwe gezichten in de 

laatste Mag-a-zines ben ik blij om 

een oude bekende opnieuw welkom 

te heten: Madelaine Vos is terug! Deze 

zelfverklaarde petrolhead on heels 

schreef eind 2016 een drietal columns 

over haar motorliefde, een gewoonte 

die ze gelukkig weer voortzet. Minder 

gelukkig zijn we met het feit dat Iris 

Windmeijer ons verliet, met tijdgebrek 

als belangrijkste reden. Ze schrijft nog 

wel volop en doet dat onder meer op 

hebban.nl en readalicious.nl, sites 

die – we geven het eerlijk toe – meer in lijn liggen met haar opleiding 

Letterkunde en literatuur. Dank voor alles wat je voor de MAG en het 

Mag-a-zine deed, Iris!

Met de komst van Madelaine telt elk Mag-a-zine vijf vaste onderdelen: 

dit redactioneel, de visie van de voorzitter op bladzijde 7, de rijlessen 

van Gerwin Batten, de ervaringen van Madelaine, de column van 

Veldhuis Assurantiën en drie vaste pagina’s In Het Nieuws. Op die 

drie pagina’s en elders in het blad kom je meer dan vroeger ook 

productgerichte bijdragen tegen. Nee, we gaan geen spullen testen: er 

zijn genoeg bladen die dat doen. Wel laten we je graag kennismaken 

met ontwikkelingen die motorrijden vrijer, betaalbaarder of veiliger 

kunnen maken – en dat gaat in dit nummer dan van snel reagerende 

vizieren tot bijna letterlijk ijzersterke kleding.

Ook de MAG in ACTIE-bijdragen zijn een vast onderdeel van de nieuwe 

formule. Bijna een kwart van dit nummer gaat over wat de MAG in 

de afgelopen tijd deed. We brachten onder meer parkeerperikelen en 

-oplossingen in kaart, belden met wegbeheerders over niet nagekomen 

beloftes en vergeten split, we deden verslag van een test van metalen 

voegconstructies in het wegdek en we keken vooruit naar zelfrijdende 

systemen en wat die met zich meebrengen. 

Vrijwel altijd komen we daarbij in actie lang voordat er iets fout gaat. 

Da’s mooi, want voorkomen is beter dan genezen. Nadeel is dat wat 

we doen voor de buitenwereld minder zichtbaar is. En wat zal je lid 

worden van een club waarvan je niet ziet wat hij doet? Het antwoord 

is duidelijk: omdat je anders straks wel onderuit gaat op dat split, 

eindeloos voor een stoplicht staat dat jouw motor niet ziet, je motor 

nergens meer mag staan en de dijken verboden motorgebied zijn. Met 

meer stemmen staan we sterker. Vraag je vrienden zich ook bij ons aan 

te sluiten? Dankjewel!

Hugo Pinksterboer

redactie@mag-nl.org

Mag-a-zine is het verenigingsblad van de  

Motorrijders Actie Groep en verschijnt zes keer  

per jaar. 

Coverfoto: Harley-Davidson  
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Karel Hanse en Anton Vos: in beroep

Aan motorsporters besteden we in Mag-a-zine 

eigenlijk nooit aandacht, maar voor Ton van 

Heugten maken we graag een uitzondering: 

de gemeente Amersfoort besloot Nederlands 

eerste wereldkampioen motorcross te eren 

door een hof in een nieuwbouwwijk naar hem 

te noemen. Die positieve aandacht zien we 

heel graag!
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Ton van Heugtenhof

Gevaarlijk, scherpe en onverwachte bochten 

worden gemarkeerd met de bekende bocht-

schilden. Mocht je zo’n bocht toch missen, dan 

is het akelig als je in botsing komt met de paal 

van het bord dat je probeert te waarschuwen. 

In Duitsland hebben ze daar wat op gevonden, 

mede op initiatief van de Duitse belangen-

organisatie Biker Union e.V. De stalen palen 

worden er vervangen door kunststof exem-

plaren die bij zo’n impact afbreken. Ook de 

borden zelf zijn van kunststof. Tests met een 

dummymotorrijder waren even schrikbarend 

als overtuigend: bij 60 km/u overleef je een 

botsing met de stalen versie niet. Raak je de 

nieuwe plastic uitvoering, dan blijven je ver-

wondingen in principe beneden de kritische 

grenzen. 

Plastic paaltjes perfect
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Ten zuiden van Zwolle kun je prachtig langs 

de IJssel rijden. Dat doet lang niet iedereen 

voor het natuurschoon, meldt de gemeente 

Olst-Wijhe. Bewoners klagen over te luidruch-

tige motoren die de maximumsnelheid vaak 

niet respecteren. Het vriendelijke verzoek 

van de gemeente geven we graag door: hou je 

alsjeblieft aan de geldende regels en spreek 

collega-motorrijders waar nodig aan. Anders 

komen straks die verbodsborden weer uit de 

kast, gokken we. 

Meekleurende lenzen en vizieren bestaan al 

jaren. Grootste nadeel is dat ze nogal traag 

reageren: als je op een mooie dag een tunnel 

inrijdt, wil je geen halve minuut wachten tot 

je iets kunt zien, zeker niet als je binnen die 

halve minuut de tunnel alweer verlaat. Het 

Franse Shetters heeft er iets op gevonden. Hun 

microchipgestuurde maar batterijloze vizieren 

kleuren binnen 0,4 seconde van licht naar 

donker en andersom. Voordat je nu een gat in 

de al dan niet bewolkte lucht springt: op crowd-

fundingplatform Kickstarter zouden de helmen 

in september weer aangeboden worden. Als 

dat voldoende aanmeldingen oplevert, kan de 

productie van start gaan.

Vriendelijk 
verzoek

Snel 
schakelen

Niet alleen voor het natuurschoon…

Ton van Heugten met bakkenist Frits Kiggen in de finale van het Nederlands kampioenschap 1980.
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Paal en bord uit kunststof

Testresulaten in beeld: de stalen paal blijft staan...

... en de kunststof paal breekt.AD
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Vrijheid is een groot goed voor de meeste 

motorrijders. Custombouwers gaan daarin 

nog een stapje verder. In het fotoboek Soul 

Fuel zie je hoe zeventien custombouwers zich 

uitleefden op de BMW R nineT. De uitgever 

noemt het een hommage aan de trend om je 

eigen leven vorm te geven en trekt een ver-

gelijking met hoe musici bestaande hits van 

hun eigen stempel voorzien. Wij zien vooral 

prachtige tweewielers om in alle vrijheid op te 

genieten. Soul Fuel telt 160 pagina’s en werd 

samengesteld door Dirk Mangartz (TeNeues; 

ISBN 978-39-6171-051-5; € 43,99)

Brandstof 
voor je ziel

Sterker dan staal
Dat met Kevlar versterkte motorjeans toch een 

heel stuk warmer zijn dan gewone jeans, heb je 

deze zomer goed kunnen merken. Uit Litouwen 

komt een alternatief: de Steel Black motor-

jeans van Pando Moto voelen niet veel anders 

dan een gewone spijkerbroek, maar bieden 

alle bescherming die je van motorkleding moet 

kunnen verwachten. Het geheim zit ‘m in de 

toepassing van Dyneema, een in Nederland 

ontwikkelde vezel, die in de stof verwerkt 

wordt. Een extra slijtvaste laag is dus niet meer 

nodig. Dat Dyneema de nodige kwaliteiten 

heeft, lijkt wel duidelijk: de industriële kettin-

gen die ervan gemaakt worden zijn acht keer zo 

sterk als stalen exemplaren, bij slechts vijftien 

procent (!) van het gewicht. 

Ook het Belgische Bowtex heeft Dyneema 

ontdekt. Zij passen het toe in hun toplijn mo-

torondergoed, dat op alle bekende plaatsen van 

pockets voor protectoren voorzien is. Goedkoop 

is het allemaal niet, maar wat asfaltbestendig 

is bij dagelijks gebruik niet snel zal slijten. De 

Steel Black jeans kosten je 379 euro, inclusief 

knieprotectoren. Heupprotectie is optioneel. 

Voor een Bowtex Elite Suit (legging plus shirt) 

betaal je 599 euro. 

Pando Moto roadtest Pa
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Vorig jaar bestuurde 17% van het aantal 

verkeersdoden in Europa een motor, scooter 

of brommer. Als je dan weet dat die voertuigen 

samen slechts 1,8% van de totale verkeers-

stroom uitmaken, wordt het duidelijk dat er 

iets moet gebeuren. In de gezamenlijke nota 

Improving infrastructure safety for powered 

two-wheelers pleiten FEMA en de European 

Union Road Federation (ERF) voor maatre-

gelen om het aantal ongelukken met deze 

voertuigen terug te dringen. Daarbij wordt de 

nadruk gelegd op eenvoudige, even doel-

treffende als betaalbare maatregelen zoals 

motorvriendelijke geleiderails, zorg voor een 

goed wegdek en een adequate stroefheid van 

wegmarkeringen. Dat moet bijdragen aan 

het realiseren van de halvering van dit aantal 

doden in 2020, zoals door de EU vastgelegd in 

het Road Safety Action Program 2011-2020. 

De volledige nota staat online. 

In navolging van Kawasaki laat ook KTM weten over enkele jaren 

motoren met adaptieve cruisecontrol en blinde-hoekdetectie te in-

troduceren. Dat is natuurlijk geen toeval: beide fabrikanten maken 

gebruik van de ontwikkelingen bij Bosch, de elektronicagigant die 

ook talloze andere motorfabrikanten als klant heeft. Dat de firma 

voortdurend in de toekomst kijkt, zie je aan hun schetsen van een 

systeem dat ze als Rutschverhinderung aanduiden. Het idee is 

eenvoudig: als de elektronica merkt dat je in een bocht onderuit 

dreigt te glijden – door olie, grit of andere oorzaken – volgt er een 

fikse gasontlading in tegenovergestelde richting en blijf je gewoon 

met je rubbers aan de grond. Slide control, zouden wij zeggen, in 

aanvulling op launch control, wheelie control en traction control. 
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VAN DE VOORZITTER 

In de vele mobiliteitsplannen van onze regering wordt 

de motorrijder al jaren genegeerd, alsof deze niet 

zou bestaan. Terwijl in deze mobiliteitsplannen juist 

geschreven wordt over het terugdringen van het fileleed, 

over het parkeerprobleem in de grote steden, over 

financiële steun aan werkgevers en werknemers om in 

het OV te stappen of op de fiets. 

De motorrijder maakt volgens ons op een efficiëntere 

manier gebruik van de weg. Rijdt bijvoorbeeld tussen de 

file door met woon-werkverkeer. Parkeert samen met 

andere motorrijders op een kleinere plek ten opzichte 

van de auto’s waar meestal maar één persoon in zit. 

Onderzoeken laten tevens zien dat de verbrandingsmotor 

van de motorfiets zuiniger is per gereden kilometer dan 

de auto en minder uitstoot heeft van onder meer CO2. 

En de motorrijder betaalt, via de brandstofaccijns en de 

wegenbelasting, ook gewoon de belastingen.

En toch worden wij motorrijders genegeerd in de 

mobiliteitsplannen. Zo komen er steeds minder specifieke 

plekken waar je de motor kan parkeren en is het voor ons 

niet mogelijk om gebruik te maken van bijvoorbeeld de 

bus- of trambaan in de binnenstad. Als we niet uitkijken 

mogen we in verband met milieuzones straks met onze 

motor van voor 1990 de weg niet meer op.

Er zijn 1,4 miljoen Nederlanders met een motorrijbewijs. 

Er zijn 660.000 motoren op kenteken. Deze staan 

natuurlijk niet allemaal in de schuur voor alleen het 

zondagse ritje of voor vakantie. Veel van deze motoren 

zie je nu alleen met het mooie weer door de week op de 

weg juist ook voor woon-werkverkeer. Want wat is nou 

lekkerder om na een dag werken je hoofd even lekker leeg 

te rijden op je motor?

Wat wij willen is niet zo moeilijk te realiseren. Stimuleer 

de verkoop van  nieuwe motorfietsen door het verlagen of 

afschaffen van de BPM voor motoren. Geef uitwerking aan 

een programma waarmee werkgevers ook gestimuleerd 

worden om hun werknemers op de motor te laten komen. 

Laat gemeenten en steden plannen ontwikkelen voor 

het parkeren van je motorfiets en dan natuurlijk op een 

plek waar je de motor goed op slot kan zetten. En om 

veiliger door de drukke stad te kunnen rijden, zou het 

mooi zijn als we gebruik mogen maken van de busbaan 

en trambaan.

Natuurlijk weten wij ook dat de meesten van ons alleen 

op de motor stappen als het mooi weer is. Maar ook dan 

kunnen we wel een groot gedeelte van het dagelijkse 

forensenverkeer helpen minder in de file te gaan staan. 

En als het financieel gunstig(er) is om met de motor het 

woon-werkstuk te rijden en als we ook nog eens goed en 

veilig kunnen parkeren bij onze eindbestemming, dan 

zullen de meeste motorrijders op de motor blijven rijden 

en niet terug in de auto stappen. Tegenwoordig bestaat 

er voldoende keuze in goeie weersbestendige kleding om 

ook met minder weer te blijven motorrijden.

Een mooi plan dus voor de MAG om hier komende 

maanden verder aan te werken. Wie doet er mee?

Michiel Buitenwerf 

FEMA in actie

Meer motorvriendelijke geleiderails welkom…

Iemand van de Franse tegenhanger van 

de MAG, de FFMC, maakte deze foto van 

een Franse drempel. Moet je weten dat die 

afkorting staat voor Fédération Française 

des Motards en Colère, ofwel de club van de 

woedende motorrijders. Dat je van dit soort 

bulten niet gelukkig wordt, kunnen we ons 

helemaal voorstellen. Zichtbaar zijn ze geluk-

kig wel…

Woedend

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker 

als het ook nog een dood hoekje is: 360-gra-

densystemen van autonoom rijdende auto’s 

zien motorrijders nogal eens over het hoofd. 

Ook dodehoekdetectoren nemen ons niet 

altijd waar. Zeker in de file, als die sensor ook 

allerlei andere voertuigen in beeld heeft. Ford 

ging ermee aan de slag en ontwikkelde een 

systeem dat filerijdende motorrijders wél ziet 

en dat aan de automobilist meldt. Productie 

zal nog wel even op zich laten wachten, maar 

het begin is er. Nog meer toekomstmuziek is 

een andere vondst van dezelfde fabrikant, die 

een patent verwierf op een auto met een inge-

bouwde elektrische scooter. Als de tweewieler 

op z’n plek zit, dient het zadel als armsteun 

voor chauffeur en bijrijder. Filemelding? Dan 

lanceer je je scooter en ga je op twee wielen 

verder. Voorlopig geven wij de voorkeur aan 

dat detectiesysteem. De kans dat dit er komt, 

lijkt ook een heel stuk groter.

Ford ziet motoren
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Het is 2012 als de Europese Unie 

nieuwe eisen voor motorfietsen 

vaststelt. Euro-4, vanaf 2016, en de 

Euro-5 norm, die in 2020 in zal gaan, 

zijn dus definitief. In dat nieuwste plan 

zit ook het verplichte ABS voor de lichte 

A1-motorfiets. Ondanks protest van de 

FEMA, de Europese federatie van mo-

torrijdersbelangenverenigingen, is deze 

regeling ingevoerd. Terwijl de FEMA en 

ook de motorbranche verwacht hadden 

dat het door hen voorgestelde CBS, een 

minder kostbaar gecom-

bineerd remsysteem, de 

standaard voor die 125 

cc-motoren zou worden.

Anti-APK
Terugkijkend op 2012 

stond dat jaar eigenlijk in het teken 

van de protestrit tegen de APK.

Massaal gingen de motorrijders uit 

diverse landen naar Brussel. Maar 

ook naar andere steden zoals Dublin, 

Helsinki en diverse steden in Frank-

rijk. Bij het Atomium waren vele 

prominenten aanwezig om de ruim 

5.000 mensen toe te spreken. Door 

het massale protest was nu ook Den 

Haag wakker geworden, waarbij 

de Eerste Kamer tegen het 

30 JAAR 
MAG-GESCHIEDENIS
DEEL 3: 2009-HEDEN

In dit laatste deel van 30 jaar MAG kijken we terug op de 

laatste periode van de roerige jaren waarin de we ons nog 

steeds bevinden. We voerden actie tegen de Europese APK, 

we kwamen in actie tegen de derde rijbewijsrichtlijn. We 

voerden acties voor veilige geleiderails, om dijkwegen open 

te houden en om gevaarlijke rotondes weer veilig berijdbaar 

te laten maken. We doen dat al 30 jaar, en we blijven het 

doen zolang als het nodig is! Tekst: Michiel Buitenwerf

MAG

besluit van de Europese Commissie 

is. In 2014 blijkt toenmalig minister 

van Infrastructuur en Milieu, Melanie 

Schultz, ook tegen de APK-regels te zijn. 

Ze parkeert de plannen in de ijskast 

tot in elk geval 2020. Hierna is het weer 

aan elk Europees lid om te besluiten 

om motorfietsen uit te sluiten van de 

periodieke controle. 

Derde rijbewijsrichtlijn
2012 was ook het jaar dat de derde 

rijbewijsrichtlijn gepresenteerd werd. 

Deze werd in januari 2013 echt inge-

voerd. Dit ondanks het mooie betoog 

van de toenmalige voorzitter van de 

MAG, Nico Perk. Hij mocht tijdens de 

hoorzitting over de nieuwe richtlijn de 

tegenargumenten van de MAG laten 

horen. Perk liet de Tweede Kamer weten 

dat deze richtlijn een te grote beperking 

zou worden voor de motorrijder. Daarbij 

was er geen bewijs aangeleverd voor de 

richtlijn dat deze tot een verlaging van 

Dierenvoertoer: gestopt door regelgeving

MAG-voorzitter Nico Perk spreekt Tweede Kamer toe.

Nieuwe eisen vanuit Brussel
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ongevallen met zware motorfietsen, ten 

opzichte van lichte motorfietsen, zou 

leiden. Ook zou het een inbreuk op het 

recht van eigen keuze voor de Europese 

burger zijn, stelde Perk. Tevens streefde 

hij in zijn verweer naar gelijke betaal-

baarheid en dus de bereikbaarheid van 

het motorrijbewijs voor de volgende 

generatie motorrijders. Vanaf het begin 

van de ontwikkeling van de nieuwe 

rijbewijsrichtlijn is de MAG in Den Haag 

en in Brussel actief geweest om de 

schade van deze richtlijn te beperken. 

Helaas heeft de politiek weer anders 

besloten door hem wel in te voeren.

Gevaarlijke wegsituaties
Gevaarlijke wegsituaties zijn altijd de 

kerntaak geweest van de MAG. Een van 

de vele meldingen ging over een roton-

de onderaan de afrit Maarsber-

gen op de A12. Ze waren daar nog aan 

het werken aan de weg en dachten dat 

het verkeer de snelheid maar moest 

matigen. De wegbeheerder plaatste 

daarom zogenaamde biggetjes op de rij-

baan van de rotonde. Terwijl dit ook nog 

eens onoverzichtelijk was, zodanig dat 

je als motorrijder in elk geval verrast 

werd. De MAG moest veel druk uitoefe-

nen op de wegbeheerder en de gemeen-

te om te zorgen dat deze gekke dingen 

weer van de weg af zouden gaan.

Verkeersveiligheid
In deze periode heeft de MAG ook al 

nauw overleg met CROW over het ac-

tieplan verbetering verkeersveiligheid 

motorrijders. Dit plan zou eigenlijk eind 

2012 geactualiseerd moeten zijn, maar 

nog steeds zal dit geen verplichting zijn 

voor de wegbeheerder om zich hier-

aan te houden. Het betreft 

namelijk een advies. Deze 

nieuwe richtlijn gaat over 

veel, heel veel, zoals put-

deksels in het wegdek, waar 

deze aan moeten voldoen, 

wegmeubilair zoals paaltjes 

in de berm, blokken langs de 

weg, lantaarnpalen wel of 

niet in de buitenbocht plaat-

sen en waar verkeersborden geplaatst 

moeten worden. Maar ook gietbitumen 

dat gebruikt wordt voor reparatie van 

scheuren en gaten in het wegdek. Deze 

moet voldoen aan de richtlijnen zoals 

opgesteld door CROW, maar niet elke 

wegbeheerder houdt zich daaraan, met 

fatale gevolgen. En natuurlijk de mo-

torvriendelijke geleiderail langs de weg, 

waar de MAG zich hard voor maakt. 

Voor zo veilig mogelijke wegen en een-

duidige weginrichting blijft de MAG in 

gesprek met CROW en wegbeheerders: 

gemeentes, provincies en het rijk. 

Vergunningenwoud
Helaas betekenen strengere regels ook 

het einde van MAG-fenomenen als 

de Dierenvoertoer en de Speelgoed-

rit. Waarom deze succesvolle evene-

menten stoppen? De verplichting om 

gecertificeerde verkeersregelaars in te 

zetten, het woud aan vergunningen, de 

garantie van de veiligheid van de deel-

nemers en omstanders, alles moest nog 

beter geregeld worden. Het eenvoudig 

afstemmen met de lokale politie was er 

niet meer bij. Na 15 jaar probleemloos 

organiseren en uitvoeren werd dit dus 

door de overheid en regelzucht de nek 

omgedraaid.

FEMA: Goed werk 
In 2012 voert de FEMA in opdracht van 

de Europese Commissie een enquête uit 

met diverse vragen die samenhangen 

met de veiligheid van motorfietsen. Het 

doel van deze Riderscan was om ken-

nis te verzamelen en zo de Europese 

Commissie objectief te informeren voor 

verdere besluitvorming. Jij als motor-

rijder mocht toen ook al de vragenlijst 

invullen. Dit project was opgezet in een 

driejarige vorm, van 2011 tot en met 

2014. In 2015 verscheen de uitslag in 

de vorm van een vuistdik rapport. Het 

rapport is opgedeeld in acht gebieden 

en kon zo goed gebruikt worden voor 

beleid binnen de EC maar ook binnen 

de landen zelf. Een goed stuk werk van 

de FEMA.

Gevaarlijke geleiderail vervangen
Na diverse mooie samenwerkingen in 

diverse provincies komen we toch nog 

rare zaken onderweg tegen. Zoals in 

2013 een vangrail bestaande uit houten 

palen van 50 cm hoog met afgeschuinde 

kant, wat tot fatale gevolgen kan leiden 

bij een motorongeluk. Na hoog beraad 

met de provincie Friesland werd de 

gevaarlijke vangrail vervangen door een 

motorvriendelijk alternatief.

Klassiekers
Dat we als MAG niet alleen opkomen 

voor de motorrijder die woon-werk-

verkeer rijdt of alleen in het weekend 

over een dijk rijdt, komt in 2014 goed 

naar voren toen de MAG meedeed aan 

een grote protestrit tegen de plannen 

van Den Haag om de regels rond de 

motorrijtuigenbelasting voor oldtimers 

te veranderen. Motoren van 25 jaar en 

ouder (een kwart van de geregistreerde 

motorfietsen!) waren tot op dat mo-

ment vrijgesteld van deze belasting. Die 

grens zou naar 40 jaar gaan. De MAG 

steunt de initiatiefnemers met hun 

rechtszaak tegen de Staat der Nederlan-

den. Ondanks de felle protesten is de 

nieuwe regel wel ingegaan.

Open wegen
Dat de Lekdijk bij Lopik-Schoonhoven 

in 2017-2018 niet voor het eerst speelt, 

was al bekend. In 2014 was diezelfde 

dijk dus ook al onderwerp van discussie 

tussen de MAG, de gemeente en om-

wonenden. Na goed overleg werd in dat 

jaar besloten om hem open te houden 

voor motorfietsen. Drie jaar later werd 

dit besluit alsnog teruggedraaid, wat 

dus als resultaat had dat begin 2018 

de gang naar de rechtbank ingezet is. 

Dat overleg wel degelijk kan leiden tot 

mooie oplossingen bewijst het overleg 

van de MAG met de beleidsmedewerker 

van de gemeente Ubbergen. Ze onder-

schreef dat het gebied van de Ooijpolder 

open moet blijven voor “boeren, burgers 

en buitenlui”, zoals zij dit indertijd 

mooi verwoordde. De dijkweg onderging 

een herstructurering en een optische 

verandering. In plaats van de gebrui-

kelijke verkeersdrempels verschenen 

er borden die motorrijders welkom 

heten, maar ze ook wijzen op de eigen 

verantwoordelijkheid van samen rijden 

en veiligheid. Zo kan het dus ook.

Parkeerbelasting opgelost
Dat parkeren van je motorfiets niet 

altijd even vanzelfsprekend is, bewijst 

de gemeente Amsterdam nog maar een 

keer. Waar de gemeente jaarlijks ruim 

166 miljoen euro (cijfers uit 2013) aan 

parkeerbelastingen incasseert, wil de 

wethouder dat op de stoep geparkeerde 

motoren ook gaan betalen. Naar aanlei-

ding van een naheffing (bekeuring) op 

een geparkeerde motor is het verhaal 

gaan rollen. De MAG dook in de proble-

matiek en zag een dossier van meer dan 

70 pagina’s van bijna een jaar 

Een kwart van de geregistreerde motorfietsen is 

ouder dan 25 jaar.

Lichtmast en kei in de buitenbocht

Aangepaste motorrijtuigenbelasting voor oldtimers
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Snelheidsremmers in de bocht
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werk. De bekeuring op een motor die 

tussen de parkeervakken voor auto’s 

bij de fietsen stond, gaf aanleiding tot 

uitspraken vanuit het college van B&W 

richting de motorrijder en Cition, de 

organisatie die indertijd de parkeer-

handhaving in de hoofdstad verzorgde. 

Wanneer een motor niet op een ‘echte’ 

autoparkeerplek staat, is geen parkeer-

belasting verschuldigd. En zo werd in 

2014 ook dit dossier succesvol door de 

MAG gesloten.

Kooimeerplein aangepakt
Het is begin 2014 als de eerste motor-

rijder onderuit gaat op de vernieuwde 

Kooimeerplein-rotonde in Alkmaar. Hij 

kwam van de A9 vanuit Haarlem en 

wilde naar Heiloo rijden. Direct op het 

eerste stuk van de grote rotonde ging 

het mis en lag de motor op zijn kant en 

gleed de onfuruinlijke bestuurder een 

stuk door. 

Een incident? Nee, want dat jaar gaan er 

nog zeker 90 onderuit! Tijd dus voor de 

MAG om samen met de KNMV de actie 

op te schroeven naar de wegbeheerder. 

Rijkswaterstaat komt na onderzoek tot 

de conclusie dat het asfalt stroef genoeg 

is. De rotonde zou veilig zijn. Dit wordt 

echter niet geaccepteerd door de belan-

genvereniging en de druk wordt verder 

opgevoerd. In 2015 plaatst De Telegraaf 

een paginagroot artikel over de roton-

de. Rijkswaterstaat komt in beweging, 

nadat ook de provincie en de Tweede 

Kamer vragen hebben gesteld. De 

rotonde zal aangepast worden. Er wordt 

met budget geschoven en het eerste 

kwart kan opnieuw aangelegd worden. 

Ook worden de individuele motorrijders 

schadeloos gesteld, al geeft Rijkswater-

staat niet toe aan de aansprakelijkheid. 

Inmiddels is het begin 2016. Het asfalt 

wordt vervangen, de belijning wordt 

aangepast en een hobbel in de linker-

rijstrook is gladgestreken, kortom een 

grondige aanpak. 

April 2016. De heropening van het Kooi-

meerplein. De aanpassingen hebben 

echt geholpen. Bij de MAG zijn tot op 

heden geen meldingen over de rotonde 

meer binnengekomen. De directeur-ge-

neraal van Rijkswaterstaat West-Ne-

derland-Noord wordt door de MAG, de 

KNMV en de aanwezige motorrijders 

hartelijk bedankt. Kooimeerplein: weer veilig dankzij MAG en KNMV

Bij de fietsen: toch gratis! 

N
ic

o 
Pe

rk

Twee jaar geleden spraken MAG, de KNMV 

en de FEMA bij de RDW hun zorg uit over 

ongelukken tussen motorrijders en auto’s 

met een geavanceerd – maar blijkbaar nog 

lang niet perfect – zelfrijdend systeem aan 

boord. De RDW is gaan testen, waarbij we 

bij elke stap op de hoogte werden gehou-

den. Onze zorg was terecht: het systeem 

in zelfrijdende auto’s ziet motorrijders in 

bepaalde gevallen niet. De conclusies uit het 

onderzoek zijn ook gedeeld met een werk-

groep van het Europese New Car Assessment 

Programme. Deze organisatie informeert 

consumenten over de veiligheid van nieuwe 

auto’s (euroncap.com/nl). 

Schokkend
Voorlopig werd alleen nog getest of de sys-

temen motorrijders waarnemen die voor de 

zelfrijdende auto rijden. Voorrangsituaties, 

bijvoorbeeld op gelijkwaardige kruisingen, 

werden nog niet meegenomen. Uit de tests 

bleek dat motorrijders soms over het hoofd 

worden gezien als ze zich uiterst links of 

uiterst rechts van de rijbaan bevinden. 

In andere gevallen werden ze in eerste 

instantie wel gezien, maar verdwenen ze 

door die specifieke positie op de weg weer 

uit beeld. Het systeem kan dan aangeven 

dat er ruimte is om te versnellen, terwijl 

de auto nog altijd te dicht op de motor zit. 

Nu zijn die uiterste posities niet de beste 

plekken om langere tijd te rijden, maar je 

kunt je daar wel bevinden bij de voorbe-

reiding van een inhaalactie, bijvoorbeeld. 

Ook dan moet je natuurlijk gezien kunnen 

worden. Die zelfrijdende auto’s zijn er dus 

nog niet helemaal, om het maar zachtjes uit 

te drukken. 

Vraagteken?
Ze zijn er zelfs nog lang niet, zoals onder 

meer Volkskrant Magazine meldt. Het kan 

nog wel decennia duren voordat zelfstan- 

dige rijdende auto’s veilig de weg op 

kunnen, schrijven ook SWOV en RAI in hun 

publicatie veiligonderwegmetde auto.nl.  

Met de miljarden die er inmiddels geïnves-

teerd zijn, is dat voor de autoindustrie geen 

aangename gedachte. Voor motorrijders en 

andere weggebruikers wel, zo blijkt. Het In-

ternational Transport Forum kwam onlangs 

met het rapport Safer Roads With Automated 

Vehicles? Het vraagteken in de titel spreekt 

boekdelen. Het forum trekt de bewering 

dat autonoom rijdende auto’s het aantal 

verkeersdoden tot tien procent zouden 

terugbrengen vooralsnog sterk in twijfel. 

Het rapport laat onder meer zien dat er niet 

goed getest is, zo meldt de nieuwsbrief van 

Verkeerskunde.nl. Dat klinkt ons bekend in 

de oren. Om het volledige rapport gratis te 

kunnen downloaden volstaat een zoekop-

dracht naar de titel.

Telefoon!
Terwijl speciaal daartoe ontwikkelde zelf-

rijdende auto’s dus nog lang niet foutloos 

zijn, verraste IT- en telecomgigant Huawei 

ons met een app die het stuur zou kunnen 

overnemen. We namen direct weer contact 

op met de RDW, die ons liet weten dat het 

ging om een experiment dat vooral bedoeld 

was om de rekenkracht van de telefoon aan 

te tonen. Verder werd benadrukt dat de 

apparatuur voor dit soort toepassingen aan 

strenge eisen moet voldoen. De telefoon 

is hiervoor niet goedgekeurd. Dat Huawei 

heeft laten zien dat de grenzen van wat een 

smartphone kan nog lang niet bereikt zijn 

is mooi – maar het besturen van een auto is 

gelukkig nog even toekomstmuziek. Google 

op ‘Huawei drives car’ voor meer informatie 

over het experiment. 

ZELFRIJDENDE
AUTO’S
Motorrijders en andere kwetsbare weggebruikers werden 

al meer dan eens slachtoffer van zelfrijdende auto’s. 

We maken ons daar natuurlijk zorgen over, en ook uit 

verschillende tests blijkt dat helemaal terecht. Tegelijkertijd 

ontvangen we berichten over smartphones die het stuur 

kunnen overnemen. Een korte update.
Vera de Bruijn
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Het Friese paar doet niets liever 

dan de motor pakken voor mooie 

ritten, in weekends en vakanties. “En 

als het dan onderweg gaat regenen of 

hagelen, rijden we gewoon door,” meldt 

Hans enthousiast. Hun voorgeschiede-

nis is opmerkelijk. Motorrijden had Co-

by’s hart veel eerder gestolen dan dat 

van Hans. Tijdens vakanties in Zwitser-

land was ze een paar keer bij haar zwa-

ger achterop gestapt. Dat waren ruige 

ritjes, waar ze van genoot. Hans zag het 

aanvankelijk niet zo zitten, maar werd 

toch overgehaald ook eens achterop te 

kruipen. Hij was direct om. Uiteindelijk 

haalde hij als eerste zijn rijbewijs, twee 

jaar later gevolgd door Coby. “Dat was 

in 1985. In datzelfde jaar zijn we op 

onze motoren naar het gemeentehuis 

gereden, hebben we ons boterbriefje 

gehaald en zijn we op vakantie naar 

Frankrijk gegaan. Heerlijke reis gehad!” 

vertelt Coby.

Spartaans
Hans is tegenwoordig de trotse bezitter 

van een BMW K1600 GT, een dikke 

zespitter met alles erop en eraan. Voor 

Coby staat er een F800GT van hetzelf-

de merk – en die motor staat er niet 

zomaar. “Voor deze motor had ik een 

nieuwe Harley-Davidson Sportster. 

Die motor was al besteld toen ik na 

pijnklachten gediagnosticeerd werd 

met reuma. We hebben de motor wel 

laten komen; ik had er zo naar uitge-

keken! Ik werd ook helemaal blij van 

het telefoontje met het bericht dat hij 

ingescheept was…”  

Helaas werd de eerste keer rijden een 

teleurstelling. “Ik kon wel janken: hij 

voelde loodzwaar en wilde in mijn 

beleving alleen maar rechtdoor. Om 

hem te sturen leek het of ik mijn hele 

lichaam moest gebruiken.” En voordat 

sommige heren der schepping diep in-

ademen om hun mening te geven over 

hoe je een motor bestuurt: die Harley 

was zeker niet Coby’s eerste motor. 

Ze begon met  een Yamaha RD350LC, 

en daarna kwamen nog een Suzuki 

Savage 650, een Bandit 650 (“Daar ben 

ik een keer mee omgekukeld: hij was 

eigenlijk nét iets te hoog voor me”) en 

een Honda Shadow 650. 

“Die Sportster was weer iets heel an-

ders – en dat bleek helaas geen goede 

combinatie met mijn reuma. Het is 

ook een beetje een Spartaanse motor, 

natuurlijk, en dat voelde ik vooral 

in mijn polsen, mijn armen en mijn 

schouders.” 

Helemaal klaar
In de drie jaar dat ze de motor had, 

reed ze er een luttele 6800 kilometer 

mee, veel minder dan ze daarvoor 

deed. Ze stapte wel af en toe bij Hans 

achterop, maar voor een ervaren 

motorrijdster was dat het toch niet he-

lemaal. De pret ging er steeds meer af. 

Coby wordt nog emotioneel als ze aan 

die tijd terugdenkt: “Op een gegeven 

moment was ik er helemaal klaar mee. 

Dan heb je een echte, mooie Harley. 

Een nieuwe ook nog. Ik wilde er zo 

graag mee rijden, maar door die reuma 

lukte het niet.”  

Hans: “Ik confronteerde haar met de 

vraag: ‘Wil je niet meer of kun je niet 

meer?’ ‘Allebei’, zei ze. Daar kon ik 

geen genoegen mee nemen. Ik vond 

dat zo’n sneu einde van haar motor-

leven en ik gunde haar zo het plezier 

om te kunnen rijden. Dus ben ik me 

gaan verdiepen in wat er zoal te koop 

was, op zoek naar een geschikte 

motorfiets. Met haar klachten moest 

ze goed rechtop kunnen zitten, met 

haar voeten onder zich. Dan blijft 

haar rug recht, gaat ze niet aan haar 

armen hangen en kan ze ook haar 

benen gebruiken om drempels op te 

vangen. Een goede, instelbare vering 

was heel belangrijk, en met het oog op 

haar pijnlijke handen was handvatver-

warming ook een vereiste. De F800GT 

kwam er uiteindelijk uit als de beste 

kandidaat.” 

Al bij de eerste bocht
Hoewel Coby haar twijfels had en zo’n 

motor haar veel te sportief leek, regel-

de Hans een proefrit met de woorden: 

“Als het met deze motor niet lukt, dan 

mag je ermee ophouden.”

Tot ieders verrassing reed Coby er 

direct mee weg. “Bij de eerste bocht 

snapte ik al hoe Hans altijd zo snel 

door die bochten ging. Ik wist het me-

teen: dit is hem!” Hans was heel blij: 

“Dat was dus precies de bedoeling. En 

in de eerste zestien maanden heeft ze 

er ook alweer een dikke 10.000 kilome-

ter opzitten.” 

Coby: “Wel vond ik de koppeling wat 

zwaar gaan. We hebben er een hevel-

systeem op laten zetten. Dat maakte 

het lichter om hem ingetrokken te 

houden, maar voor het intrekken zelf 

maakte het maar weinig verschil.” Bij 

een kennis kon ze een hydraulisch sys-

teem testen. “Dat beviel een stuk beter, 

dus dat gaan we er nu op laten zetten.” 

Ook was het zadel iets aan de hoge 

kant. “Een lager zadel zou ten koste 

gaan van het comfort, hoorden we van 

de verkoper. Om ervoor te zorgen dat ik 

toch goed met m’n voeten bij de grond 

kan, heb ik in plaats daarvan laarzen 

met een plateauzool gekocht. Dat 

scheelt net die paar centimeter, en van 

buiten zie je er niets van.”  

Blij
Het Friese echtpaar zag heel Europa 

al op de motor. Dit jaar is de planning 

om op de twee motoren naar Luxem-

burg, de Vogezen en het Zwarte Woud 

te gaan. Coby: “Ik heb er zin in, en alle 

vertrouwen.” De campings hebben 

inmiddels plaatsgemaakt voor hotelle-

tjes, maar de passie en het plezier zijn 

weer als vanouds. Tijdens het inter-

view staan de motoren van het stel te 

schitteren in het zonlicht. “‘Een mooi 

setje,’ zei iemand laatst nog tegen ons. 

Geen idee of het over die motoren of 

over ons ging, maar we werden er wel 

blij van!”

Coby Ydema en Hans  
Andringa zijn mensen met 
een bijzonder verhaal. Zij 
was de vrouw die hem nog 
voor hun huwelijk stimu-
leerde om zijn motorrijbe-
wijs te gaan halen. Hij was 
de man die niet kon accep-
teren dat zij moest stoppen 
met rijden omdat ze te veel 
pijn had. De oplossing voor 
die pijn? Een andere motor..

Tekst: Katinka Brandenburg
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STOPPEN 
DOOR 
PIJN?

ANDERE MOTOR!

1985: Op twee motoren naar Frankrijk. 

1984: Met kunststof 
MQP-pakken, een tent en slaapzakken naar Engeland 

1983: “Onvoorstelbaar nu: zonder motorpakken of -laarzen 

op vakantie naar Zwitserland!”
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We gaan de dilatatievoegen testen op de 

aansluiting van de A2 naar de A10. Jullie 

weten natuurlijk wat dilatatievoegen zijn: 

de aansluiting tussen twee asfaltdelen 

van de weg, op een punt waar beweging 

noodzakelijk is. In dit geval tussen weg en 

brugdeel. Oké. Boeiuh… Ja, toch wel. Zeker 

als je die 50 cm brede strook metaal in je 

bocht tegenkomt? Beetje regen erbij? Ja, er 

staat een maximumsnelheid van 70, maar er 

is in die mooie bochten toch geen controle. 

Goed dus als die voegen niet spekglad zijn.

Nachtje doorhalen
Een test dus. Eerst de oude profielen, 

daarna de nieuwe. Om het verkeer zo 

min mogelijk te hinderen, doen we het ‘s 

nachts. Om 0:30 gaan we op pad. De baan-

delen zijn al afgekruist. We rijden tussen de 

pylonnen door de oprit op en parkeren aan 

de linkerkant. Op de vluchtstrook staat een 

afzetting voor het geval we onderuit gaan. 

Voor we gaan rijden – met ondergetekende 

als proefpersoon – wordt de stroefheid van 

de actuele profielen gemeten. Dan volgt een 

geluidsmeting en nog een stroefheidsme-

ting, nu op microniveau. Pas na een uur zijn 

wij aan de beurt. Maar goed ook, eigenlijk, 

want het gaat allemaal om onze veiligheid. 

Sterker nog: deze test staat compleet in het 

teken van de motorrijder. Geen gestunt met 

vrachtauto’s of personenwagens. De weg is 

de hele nacht afgezet. Voor ons!

Tegenlicht
We stappen op. Eerst drie keer met 70 door 

het traject. We rijden vanaf het begin van 

de oprit, waar de wegafsluiting begint. Dan 

pakken we de bocht, over het brugdeel, 

en gaan we door tot het laatste deel van 

de invoegstrook. Na die eerste ritten doen 

we er een scheutje gas bij. We kruisen de 

voegen in de bocht met 85 en later met 

100. En als die voegen met flink wat water 

nat zijn gemaakt, merk je dat goed. Al bij 

70 voel je je voorwiel reageren. Het glijdt 

niet echt weg, maar zet wel een stapje 

opzij. Oeps. We worden voortgegaan door 

een camera-auto, die de beweging van de 

voorband op de voeg haarfijn vastlegt. Wel 

jammer dat de lamp die daarbij nodig is 

recht in m’n gezicht schijnt. Dat maakt stu-

ren moeilijk. Toch iets voorzichtiger doen. 

Voelt een beetje alsof je de bocht in gaat 

achter een vrachtwagen ofzo. Geen zicht en 

er toch voorbij willen. En dan bij 85 km/u 

niet alleen voor maar ook achter voelen 

reageren… Bij 100 is het duidelijk. Ai. Geen 

foutjes maken, nu.

James Bond
Rond 04:15 zijn we klaar met de eerste ron-

de. De voegen worden gewisseld. Er komen 

platen met een echt profiel erop. In de eer-

ste bocht een soort wybertje, in de tweede 

platen met langsribbels. Opnieuw stroefheid 

en geluid meten, opnieuw een uur wach-

ten. Maar voor een goed doel, weten we. 

De 70 km/u slaan we over. We beginnen met 

85, daarna rijden we het traject met 100. We 

zijn het er alle drie over eens. Wat een ver-

schil. Bijna alsof er geen voeg is. Stuntman 

één, die voor een James Bond-film ooit in 

Griekenland over de daken reed, dacht bij 

de wybertjesvoeg nog wel iets te voelen. 

En nummer twee vond de tweede voeg 

aanvoelen alsof hij over een wegmarkering 

reed. Ik kreeg die subtiliteiten niet mee. Ben 

ook geen stuntman maar gewoon iemand 

die veel rijdt. Perfect, vond ik de nieuwe 

voegen. Als ze zo blijven, ook na slijtage, 

hoor je mij mooi niet meer klagen. De nieu-

we platen zijn getest en goed bevonden, 

maar ze blijven niet liggen. Eerst worden ze 

nog verder uitontwikkeld en afgewerkt. Om 

06:00 rij ik naar huis. De mannen van Rijks-

waterstaat en de aannemers nog niet: die 

maken alles weer in orde voor het verkeer 

van de nieuwe werkdag. Zie je ze langs de 

kant van de weg? Doe dan even rustig aan. 

Ze staan er ook voor jou.

TEST
DILATATIEVOEGEN
Overal in het land liggen dilatatievoegen: stalen overgangen 

die beweging tussen twee wegdelen of een wegdeel en 

een brug mogelijk maken. Meestal rij je er zo overheen – 

maar dat verandert als ze in een snelle bocht liggen. In de 

ontwikkelingsfase van nieuwe, slijtvastere voegen mocht de 

MAG hun slipvastheid te testen. MAG-vrijwilliger Baudouin 

Knaapen deed mee als lid van het stuntteam. Hij gaat even 

terug in de tijd en beschrijft de uiterst serieuze exercitie met 

een uiterst aangename knipoog.

Tekst: Baudouin Knaapen
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De beslissing van MTC Beuningen om MAG-ondersteu-

nend te worden werd al in een vroeg stadium genomen 

en met trots gedragen. Dit zal rond 2009/2010 geweest 

zijn. Veel leden van onze club zijn ook individueel lid van 

uw organisatie, en op onze website pronkt het MAG-Io-

go naast ons eigen logo. Maar uiteraard is onze club 

niet MAG-ondersteunend geworden enkel om het feit 

MAG-ondersteunend te zijn. Nee, ook onze club wilde 

actief een bijdrage leveren aan een veilig Nederland voor 

motorrijd(st)ers maar wel graag zonder geldverslindende 

betuttelingen zoals een APK.

De club
De leden van de twaalf jaar jonge MTC Beuningen komen over-

al uit de regio, tot Nijmegen en Veghel aan 

toe. Hun leeftijd is net zo gevari-

eerd als hun rijervaring en hun 

motoren. Bij toertochten wordt 

er meestal in twee groepen 

gereden: een recreatieve 

groep en een sportievere 

groep. 

Voor meer informatie: 

mtcbeuningen.nl 

MAGVan 
 Harte !
Webmaster Harold Verra is al bijna vanaf het begin lid van de 

MAG. Hij begon direct als vrijwilliger  met het helpen organi-

seren van ritten, demo’s en andere activiteiten, en hij bouwde 

ook de eerste website van de organisatie. Naast het onder-

houd van de site regelt hij nog altijd het mailverkeer van de 

MAG – met onze grote dank!  

Het indrukwekkendst van alles wat ik heb gedaan was het 

mede-organiseren van de demonstratie tegen het reke-

ningrijden in 2000. Een sterdemo vanuit drie vertrekpunten 

in Nederland met als resultaat 25.000 motorrijders op het Ma-

lieveld. Het was een fantastische dag. Ik was toen spreekstal-

meester van de MAG (en dat deed hij op krukken, na een 

vervelende ontmoeting met een automobiel; red.). Wat mij 

vooral is bijgebleven is de samenwerking met de politie: er is 

die dag niets fout gegaan, het was perfect geregeld. 

De MAG blijft nodig. We begonnen als een vrijbuiterszootje dat 

ageerde tegen de helmplicht, waarmee we aanvankelijk ook 

weerstand opriepen. En kijk nou: nu zit de MAG om de tafel 

met Europese Commissieleden! Dat heet doorgaan en groeien 

en dat is góed. 

We zijn blijven schoppen, nu op een andere manier dan 

vroeger. Vanaf 2000 stond de MAG op de kaart en werden we 

serieus genomen door de politiek. De MAG heeft invloed tot in 

Brussel omdat we durven te spreken. Op deze manier bereik je 

de politiek en kun je een beeld geven hoe je als motorrijder in 

bepaalde zaken staat. Door goede informatie aan de Europe-

se Commissieleden te geven kan de MAG ervoor zorgen dat 

beslissingen beter doordacht genomen worden. Aan ons zal 

het niet liggen. Zo groeit de MAG; we zijn volwassen geworden 

en we staan op de kaart!

Harold Verra

De Honda VFR Owners Club heeft al jaren een clublidmaat-

schap bij de MAG. Voor ieder lid dragen wij een bedrag af 

omdat we vinden dat ze de belangen van motorrijders zeer 

goed behartigen. Als je in Nederland een gevaarlijke wegsi-

tuatie tegenkomt, kun je dat via hun site melden. De MAG 

onderneemt actie en de situatie wordt snel aangepast. De 

MAG behartigt ook op (inter)nationaal niveau de belangen 

van motorrijders. Wij willen natuurlijk de MAG feliciteren 

en zeggen erbij: “Op naar de volgende 30 jaar!”

De club
De 500 leden telllende Honda VFR Owners Club organiseert ritten 

en activiteiten door het hele land. Ook heeft de club een groot 

forum met veel actieve en uiterst deskundige leden.
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“Toen we met ons bedrijf stopten, had 

ik tijd over”, vertelt Gerda. “Ik was op 

zoek naar vrijwilligerswerk en juist in 

die tijd werd ik door de MAG gevraagd 

voor de functie als beurscoördinator.” 

Die vraag kwam niet zomaar, natuurlijk: 

het was de MAG uit het gezamenlijke 

beursverleden allang duidelijk dat Gerda 

vaak prima ideeën had om de stand 

aantrekkelijk aan te kleden. “Het werken 

voor een non-profitorganisatie trok me 

erg aan en vanuit ons assurantiekantoor 

stapte ik natuurlijk in een redelijk be-

kende omgeving. Toch heb ik als beurs-

coördinator bij de MAG in het afgelopen 

jaar ook weer heel veel geleerd. Het is 

een boeiend vak!” 

Teamwork
Gerda deed in het verleden onder meer 

een toeristische opleiding, waardoor ze 

haar hand niet omdraait voor contac-

ten met mensen van diverse pluimage. 

“Dat komt op beurzen natuurlijk goed 

van pas. En het coördinatiewerk voor de 

MAG ligt me heel erg, heb ik gemerkt.” 

Heel in het kort komt haar werk erop 

neer dat ze ervoor zorgt dat de MAG op 

allerlei beurzen en andere evenementen 

goed voor de dag komt. Ze zorgt voor 

een goede plaats, de nodige publici-

teit, voldoende en goed geïnformeerde 

vrijwilligers op de stand, een pakkende 

inrichting en een goede publiekstrekker, 

en voor alles wat er verder aanwezig 

moet zijn – van promotiemateriaal tot 

een pinapparaat, banners, pennen en 

een waterkoker. “Wat het werk ook zo 

leuk maakt is het overleg dat ik heb, 

zowel met MAG-vrijwilligers als met de 

contactpersonen van evenementen of 

de coördinatoren van bijvoorbeeld de 

Jaarbeurs. Ik maak afspraken over een 

staanplaats waar we voldoende opval-

len en voldoende plek hebben, maar 

ik zorg er ook voor dat de advertenties 

voor die evenementen in het Mag-a-zine 

geplaatst worden. Het resultaat staat 

altijd voorop: het moet een goede beurs 

worden. Ik krijg veel voldoening van sá-

men iets bereiken; door teamwork kom 

je oneindig veel verder dan je denkt.” 

Verjonging
De administratie die deze functie met 

zich meebrengt is aanzienlijk. Gerda 

heeft voor de verschillende beurzen en 

evenementen complete draaiboeken: 

wie doet wat, waar, van wanneer tot 

wanneer en vooral hoe. “Je kunt niet 

zomaar in een stand gaan staan. Dat is 

verspilde tijd en energie. Ik moet ervoor 

zorgen dat de juiste mensen op de juiste 

plek staan. Daarom begin ik al heel tijdig 

met oproepen voor vrijwilligers voor 

beurzen en evenementen. Daarna maak 

ik een rooster naar beschikbaarheid en 

verdeel ik jong, oud, rijp en groen over 

de beursdagen. Vooral jonge mensen 

  MAG-VRIJWILLIGER
De eerste keer dat Gerda 

Wentzel met de MAG op 

een motobeurs stond, was 

in Utrecht, negentien jaar 

geleden. Ze was er met haar 

man, met wie ze Assurantie-

kantoor Wentzel runde – en 

met dat bedrijf was het stel 

verantwoordelijk voor de 

MAG-verzekeringen. Hun 

kantoor deden ze inmiddels 

van de hand, maar als en-

thousiast beurscoördinator is 

Gerda gelukkig nog altijd bij 

onze organisatie betrokken.

Gerda 
Wentzel

Bevlogen beurscoördinator

Tekst: Katinka Brandenburg

vraag ik altijd zich op te geven. Ze zijn 

belangrijk; een organisatie vaart wel bij 

verjonging!”

Publiekstrekkers
Wat er zoal op de beurs zelf geregeld 

moet worden is veel – en vooral veel 

tegelijk. En dan moet het ook nog in 

de juiste volgorde gebeuren. “Op de 

motorbeurs in Utrecht trokken we dit 

jaar mensen naar de stand door ze uit 

te nodigen om een kettingslot door te 

knippen. Daarvoor moesten betonscha-

ren en kettingsloten beschikbaar gesteld 

worden, we hadden een vloeranker 

nodig en er moest een motor worden 

geleend. Voor het Mega Motortreffen 

in mei leenden we een sloopmotor die 

we op z’n zijkant legden: wie hem het 

snelst op z’n wielen zette, won een prijs. 

Dan moet je ook mensen bereid vinden 

om deelnemers te instrueren en ik wilde 

een goede, op een weg lijkende onder-

grond hebben om de motor neer te leg-

gen. Ook hebben we een partytent met 

MAG-logo’s laten bedrukken, waardoor 

we op zulke evenementen weer beter 

zichtbaar zijn. De tent werd gesponsord 

door de FEMA.” 

Ideeën welkom!
“Bij dit soort acties is je netwerk ontzet-

tend belangrijk; of mensen iets voor je 

willen doen hangt af van de goodwill die 

je hebt opgebouwd. Ik ben nu al bezig 

met de beursinrichting voor Utrecht in 

2019. We werken aan een multifunctio-

nele stand, die we op verschillende ma-

nieren kunnen neerzetten. Hij wordt ook 

heel levendig, kan ik je vast vertellen. 

Het is belangrijk om je te onderscheiden 

in een grote menigte. Goede ideeën voor 

de beurs zijn dus altijd welkom!”

Tevreden achterop
Gerda heeft een A-rijbewijs, maar ze 

rijdt zelf niet meer. “In mijn twenties 

heb ik een Yamaha FJ600 gereden. Na 

twee maanden motorpret bleek ik 

zwanger te zijn en dan ligt een auto toch 

meer voor de hand. We hebben vlot ach-

ter elkaar drie kinderen gekregen, waar-

door er voor dat motorrijden weinig tijd 

overbleef. Bovendien werd ons bedrijf 

in die tijd opgestart. Ik heb mijn motor 

toen met enige spijt, maar in volle over-

tuiging weggedaan. Nu zit ik tevreden 

achterop. Het grootste voordeel? Ik zie 

veel meer van de omgeving!” 

““Ik krijg veel voldoening 
van samen iets bereiken.”
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 We beginnen in Amsterdam, de stad 

waar je je bezit altijd beter ergens aan 

vastzet: nergens in het land worden 

meer motoren gestolen. MAG-lid 

Christiaan van de Camp vraagt niet 

eens om die luxe. Het enige wat hij wil 

is dat hij zijn motorfiets mag blijven 

parkeren waar hij dat al zeven jaar 

doet: in de Hirsch Passage bij het 

Leidseplein, naast het gebouw waar hij 

werkt, zonder dat de motor iemand in 

de weg staat. Vorig jaar leest hij dat de 

gemeente dat wil gaan verbieden. Een 

boete komt op 90 euro, en als je over 

de stoep naar je parkeerplek zou rijden 

ben je 140 piek armer. Helaas zijn er 

geen alternatieven. De voorzienin-

gen voor tweewielers in de buurt zijn 

niet ingericht op motoren: een beetje 

motor is makkelijk een halve meter 

langer dan het parkeervak. Hij schrijft 

de gemeente aan en biedt daarbij drie 

mogelijke oplossingen: opschorten van 

de handhaving op motoren en scooters 

in een deel van het gebied, het verle-

nen van een ontheffing op kenteken 

voor mensen die daar werken, of het 

aanleggen van motorparkeerplekken. 

De gemeente reageert wel, maar tien 

maanden later nog altijd niet inhoude-

lijk. Wel werd er inmiddels al gehand-

haafd. Hoe klunzig dat soms gebeurde 

lees je op de beschikking aan het stuur 

van een ter plekke geparkeerde motor 

(zie foto bladzijde 23). Voor de volledig-

heid: de motor in kwestie stond niet in 

een voetgangersgebied.

E3 voor motoren?
De gemeente laat Christiaan wel weten 

dat de nieuwe regelgeving in de Staats-

courant gepubliceerd is. In de recent 

bijgewerkte Algemene Politieverorde-

ning is daar echter nog niets over te 

lezen. Daarnaast stelt de gemeente 

dat de in dit gebied geplaatste borden 

met een verbod voor het plaatsen van 

fietsen en bromfietsen (bord E3) ook 

voor motoren zou gelden. Dat klopt na-

tuurlijk niet, tenzij ze dat bij die borden 

specifiek zouden aangeven. Wel geeft 

een tekstje op de website van de ge-

meente aan dat het “in gebieden waar 

(brom-)fietsen op aangewezen plekken 

moeten parkeren niet is toegestaan 

om uw motor op de stoep te parkeren.” 

Of de gemeente op basis van die tekst 

kan handhaven en of de gemeente van 

bewoners, werkers en bezoekers mag 

verwachten dat ze die Nederlandstali-

ge site daadwerkelijk bekijken, is zeer 

de vraag. Christiaan, die na een motor-

loze periode inmiddels weer opgestapt 

is, parkeert zijn motor inmiddels weer 

op zijn vaste plek. Het risico op een 

bekeuring neemt hij – en die zal hij dan 

beslist aanvechten. Wordt vervolgd!

Koop je plek
Woningbouwcoöperatie Stadgenoot is 

duidelijk op de hoogte van de motor-

parkeerperikelen in de hoofdstad. Zij 

biedt de oplossing: in een parkeer-

garage in Oud-West kun je je eigen 

motorparkeerplaats kopen, ter grootte 

van 3/5 autoparkeerplek. Op dat stukje 

garagevloer staat je scooter of motor 

in elk geval droog, zonder risico’s op 

bekeuringen en met een verminderd 

risico op diefstal of beschadiging, maar 

nog altijd zonder beugel, zonder mo-

gelijkheid om een druppellader aan te 

sluiten en zonder volledige garantie te-

gen al dan niet opzettelijke schade. Het 

goede nieuws is dat je geen erfpacht 

betaalt. Daar staat wel een koopsom 

van 11.500 euro tegenover. Exclusief 

kosten koper, voor de volledigheid.  

Onderzoek
Ondertussen wordt er in het hele land 

druk nagedacht over hoe het nou toch 

verder moet, met al dat verkeer. Zo 

deed het Kennisinstituut voor Mo-

biliteitsbeleid (KiM) onderzoek naar 

parkeer- en oplaadmogelijkheden in 

de stad. Alleen voor auto’s, zoals te 

verwachten. Motorfietsen kwamen in 

het verhaal niet voor. Dat aantal zou te 

klein zijn, liet KiM desgevraagd weten. 

Als je niet faciliteiten zorgt, blijft dat 

natuurlijk ook zo, merkten wij toen op. 

Dat was dus ook onze belangrijkste 

boodschap aan minister van Infra-

structuur en Waterstaat (I&W) Cora 

van Nieuwenhuizen. We spraken haar 

in het kader van de Elfwegentocht, een 

manifestatie met fossielvrije voertui-

gen waar ook elektrische motoren aan 

meededen. Een elektrische motorfiets 

is fiscaal vaak zeer voordelig te rijden. 

Als je daar parkeer- en oplaadplekken 

voor aanlegt, maakt je het mensen een 

heel stuk makkelijker om mee te wer-

ken aan een beter milieu en een ver-

mindering van de filedruk. Het is dus 

alleszins zinvol om elektrische, maar 

ook gewone motorfietsen voortaan in 

onderzoeken te 

laten meenemen. 

Van Nieuwenhui-

zen heeft aangege-

ven ons verzoek te 

gaan bestuderen. 

Van B naar 
Anders
In dezelfde 

periode kwam 

de Raad voor de 

Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) 

met een advies onder de titel Van B 

naar Anders, over het slimmer beste-

den van het beschikbare geld voor en 

het verduurzamen van mobiliteit. Ook 

daar zou de (elektrische)motorfiets 

een belangrijke rol in kunnen spelen, 

zoals de een Rli-woordvoerder ruiter-

lijk toegaf in een reactie op een bericht 

van de MAG. Maar nee, de motor was 

inderdaad niet expliciet in het advies 

opgenomen, laat staan dat iemand 

gedacht zou hebben aan parkeer- en 

oplaadfaciliteiten voor elektrische mo-

toren. Herkenbaar. We blijven met de 

raad en opdrachtgever I&W in gesprek.

Bastogne rules
Dat je je motorfiets behalve met een 

stuurslot, een remschijfslot en een 

alarm het best ook nog beveiligt door 

hem te verankeren, is logisch. Thuis 

kun je daar een speciaal muur- of 

vloeranker voor kopen, maar elders 

ben je toch al snel aangewezen op een 

lantaarnpaal, een hek of een ander 

object. Aparte motorpalen, zoals de 

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 

ze noemt, zijn bijna niet te vinden. 

Bijna, maar niet helemaal. In de Waalse 

plaats Bastogne zagen MAG’ers van 

het eerste uur Rens en Katinka 

Brandenburg dat het zelfs nog veel 

beter kan. Op de de Place Général 

Mc Auliffe vind je vier heuse mo-

torparkeerplaatsen, compleet met 

een roestvrijstalen kluis met ruimte 

voor twee helmen, kleding en een 

tas. De ketting op de foto hoort bij 

de kluis; je zet hem vast met je eigen 

remschijfslot. Gratis!

 

Supermarkt
Zulke voorzieningen zouden natuur-

lijk overal elders van harte welkom 

zijn, maar dat wordt nog een hele 

strijd. Niet alleen overheden zijn laks, 

maar ook commerciële instellingen.

Daar sta je dan voor de zoveelste keer 

bij een hotel van een grote Nederland-

se keten. Ja, bij de receptie begrijpen 

ze wel dat je je motor liever niet 

tussen twee auto’s parkeert, omdat hij 

dan vaak te laat gezien wordt. En dat 

het bij de fietsen erg krap is, weten ze. 

Voor de trap naar de hoofdingang dan 

maar? “Nee, liever niet, meneer, als u 

het niet erg vindt.” Toch zijn er plekken 

waar je je wel welkom voelt. Op bezoek 

PARKEERPLEZIER
EN -PERIKELEN
Wie z’n motor veilig wil achterlaten, verankert hem liefst aan 

een aard- en nagelvast object, zoals dat in verzekeringstaal 

heet. Dat je zulke objecten lang niet overal vindt, is jammer. 

Dat je je motorfiets lang niet overal kan of mag parkeren, is 

problematisch. En dat ons favoriete vervoer in allerlei welge-

meende mobiliteitsadviezen glad genegeerd wordt, is rond-

uit kwalijk. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen, zij 

het op kleine schaal. Een rondgang.
Tekst: Hugo Pinksterboer

Motorstalling met kluisjes bij het AH distributiecentrum in Zaandam

Half juli hangt Amsterdam 

deze boodschap aan sturen 

van ‘fout’ geparkeerde 

motoren en scooters.  Het 

verkeersbord bedacht de 

gemeente zelf.Motorpalen bij de Zaanse Albert Heijn XL De (motor)parkeergarage van Stadgenoot, Amsterdam
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We rijden allemaal de ene bocht na de andere. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Maar het kan ook eigenlijk 
altijd beter. Die betere bocht begint vaak bij de bewustwording van hoe je je bochten neemt. Een van de 
termen die je daarbij vaak voorbij hoort komen, is de ‘ideale lijn.’  

Die term is zelf niet helemaal ideaal, 

moet ik zeggen. Er is namelijk niet één 

ideale lijn. Niet op het circuit, waar 

rijders bijvoorbeeld kiezen tussen 

defensieve of aanvallende rijlijnen. En 

ook niet op de openbare weg, waar de 

ideale lijn opeens veel minder ideaal 

is als je niet door de bocht kunt kijken 

of als er halverwege een putdeksel ligt. 

Met het oog op dat laatste begin ik niet 

met de snelste, maar met de veiligste 

lijn. Samen met een goede zithouding, 

waar ik het in de vorige aflevering over 

had, is die lijn de beste basis voor goede, 

bewust genomen bochten. Snellere 

lijnen komen in volgende nummers aan 

de beurt.

 

Ruimtekussen 
De veilige lijn is de lijn waarbij je aan 

het eind van de bocht precies uitkomt 

waar je had willen zijn, zonder onder-

weg te moeten remmen of bijsturen. 

Die lijn begint met je plaats op de weg. 

In principe is dat in het midden van 

je weghelft of rijstrook, of liever nog 

iets links daarvan: dan rij je niet over 

maar langs de pijlen op het wegdek en 

ben je in sommige gevallen ook eerder 

zichtbaar. Je kiest deze positie omdat je 

dan optimaal gebruikmaakt van je zo-

genaamde ruimtekussen: je creëert zo-

veel mogelijk vrije ruimte om je heen. 

Die vrije ruimte is je veiligheidsmarge. 

Daarmee verklein je de kans op onge-

wenste ontmoetingen met het open-

zwaaiende portier van een geparkeerde 

auto, een niezende fietser die van zijn 

ideale lijn afwijkt of – als het om boch-

tenrijkere wegen gaat – rommel, stenen 

of uitstekende takken. 

 

Vingers in de neus 
Deze positie is een goede basis voor 

de meeste bochten die je tegenkomt. 

Belangrijk is altijd dat je die bocht goed 

kunt voorspellen en op basis daarvan je 

snelheid kunt bepalen. Kies daarbij in 

eerste instantie voor de snelheid waar-

mee je die bocht met de spreekwoor-

delijke twee vingers in de neus kunt 

nemen. Rij dan vanuit je basispositie de 

bocht in en hou vanaf dat punt steeds 

diezelfde positie en dezelfde snelheid 

aan. Pas als je je richtpunt kunt zien – 

het eindpunt van de bocht, ofwel het 

punt waar je wilt uitkomen – draai je je 

gas wat verder open om de bocht mooi 

af te ronden.  

 

Tractie 
Met je gas kun je ook de grootte van de 

bocht iets aanpassen. Gas erbij betekent 

dat je meer vaart maakt en je motor een 

ruimere bocht zal kiezen. Bij gas terug 

maak je je bocht juist kleiner. Zeker 

bij krappere bochten moet je daar voor-

zichtig mee zijn: om een bocht goed en 

vloeiend te ronden, moet je achterwiel 

voortdurend aangedreven worden. Als 

je teveel gas terugneemt, verdwijnt de 

tractie van je achterwiel en zal je motor 

naar binnen willen vallen. Daarom 

wordt bij haarspelden vaak geadviseerd 

om je snelheid met je achterrem en niet 

met je gas te matigen. 

 

Richtpunt 
Het op tijd bepalen van je richtpunt – 

daar waar je aan het eind van de bocht 

wilt zijn – is essentieel. Beeld je in dat 

je een nieuwe straat in rijdt. Vanaf dit 

beginpunt probeer je zo ver als je kunt 

de straat door te kijken. Dan weet je 

waar je naartoe gaat. Da’s natuurlijk 

altijd handig, zou je zeggen. Maar er is 

meer dan dat. Als je weet waar je straks 

uitkomt, heb je veel meer ruimte voor 

wat er onderweg naar dat eindpunt alle-

maal kan gebeuren. Verkeer van rechts, 

voetgangers die opeens toch oversteken, 

autodeuren die openzwaaien, datzelfde 

putdeksel van daarnet… Kun je daar in 

alle rust en ruimte op reageren, dan heb 

je ook meer ruimte voor het bepalen 

van je volgende richtpunt – enzovoort. 

Om relaxed en veilig te kunnen rijden, is 

het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je 

emmertje nooit overloopt. Dit helpt!

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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bij Yamaha Motor Nederland, bijvoor-

beeld. Wel jammer dat die motorpalen 

zo kort zijn dat je kettingslot op straat 

ligt en dus makkelijk te kraken is. Die 

kraakvriendelijkheid zie je ook bij de 

motorpalen in de parkeergarage van 

de nieuwe Albert Heijn XL in Zaandam. 

Fijn dat ze er staan, maar die beu-

gel had natuurlijk aan de bovenkant 

moeten zitten. Werknemers van het 

distributiecentrum in dezelfde stad 

hebben het beter getroffen. Ze kunnen 

hun tweewieler vastzetten en hebben 

daarnaast de beschikking over kluizen. 

Het kan dus wel. De Zaanse kruidenier 

is van plan ook andere supermarkten 

van motorpalen te gaan voorzien, op 

ons dringende verzoek mogelijk zelfs 

met hooggeplaatste beugels. Omdat 

supermarkten elkaar goed in de gaten 

houden, zou dat zomaar ’s het begin 

van iets moois kunnen zijn. Zie je 

ergens goede parkeervoorzieningen, 

nieuw of oud? Maak een foto, liefst met 

je motor erbij, en laat het weten op 

redactie@mag-a-zine.nl!

Roestvrijstalen kluis met ketting in Bastogne 

K
at

in
ka

 B
ra

nd
en

bu
rg

Handhaving in Amsterdam 

C
hr

is
tia

an
 v

an
 d

e 
C

am
p

Medewerker
verkeer

Motorrijden wordt nog leuker als je een doel 

hebt. Doe mee als vrijwilliger en ga op pad om 

gemelde gevaarlijke wegsituaties te bekijken en te 

rapporteren. Goed werk, waar andere motorrijders 

je dankbaar voor zijn! 

De MAG zoekt VRIJWILLIGERS 
Medewerker

evenementen
Kom je graag op motorevenementen? Meld je aan 

als vrijwilliger en vertegenwoordig de MAG op 

motorbeurzen, open dagen, dealerdagen 

en andere evenementen.

Youtubers /
filmers

Voor onze website en sociale media zijn we altijd 

op zoek naar goed beeldmateriaal. Ben je handig 

met video en wil je ook voor de MAG aan de slag? 

Graag!

Schrijvers en
fotografen

Wat is er leuker dan schrijven en fotograferen voor 

andere enthousiaste motorrijders? We zoeken 

vrijwilligers met een vlotte pen of een goed oog. 

Publiceer je verhaal of je foto’s in Mag-a-zine en 

op de site!

Interesse? Kijk op www.motorijdersactiegroep.nl of meld je aan bij vrijwilligers@mag-nl.org
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De dwarsgeplaatste rubberen Guma-

tec-drempel bij Eerbeek ligt er nog altijd. 

Op onze melding dat deze drempel door zijn 

plaatsing niet met de bedoelde 60 maar 

slechts met 30 km/u te nemen is, reageerde 

de gemeente met een uitleg waarom de 

drempel er ligt. Dat wisten we dus al. Waar 

het om ging is dat de drempel in kwestie 

ontworpen is om de lengterichting van 

de weg geplaatst te worden. Probleem is 

natuurlijk dat motorrijders het ding dan 

op volle snelheid links en rechts kunnen 

passeren, maar daar zijn dan weer andere 

oplossingen voor mogelijk. We willen daar 

graag met de gemeente over praten. Ze heb-

ben beloofd ons terug te bellen. 

Bochtschilden 
Een afslag van de N391 zou zo glad zijn dat 

meerdere motorrijders en automobilisten 

er last van hadden. Op ons verzoek hebben 

de wegbeheerders het asfalt bekeken. De 

stroefheid zou gewoon binnen de marges 

vallen, zo liet men weten. Daarbij merkte de 

wegbeheerder op dat deze afslag vaak met 

een veel te hoge snelheid genomen wordt. 

Je komt er van een 70 km-weg af en moet 

voor de bocht terug naar 50 km/u. Als extra 

maatregel zijn er bochtschilden in de bocht 

geplaatst.

McBult 
Ook over de halfronde betonnen bulten op 

de parkeerplaatsen van McDonalds in Sneek 

en Uithoorn schreven we al eerder. De firma 

meldde ons dat McDonalds zich niet aan 

de normale regelgeving hoeft te houden 

omdat het parkeerterrein privéterrein is. We 

hebben ze uit die droom geholpen. Omdat 

het terrein op de openbare weg aansluit en 

iedereen er mag komen, gelden de normale 

regels ook daar. Daarop liet McDonalds 

weten een kleine concessie te doen. De nog 

te plaatsen bulten krijgen een kleur om hun 

zichtbaarheid te vergroten. Op de terreinen 

waar al bulten liggen worden waarschu-

wingsborden geplaatst. 

Friese letters
In Leeuwarden plakte de culturele hoofd-

stad van het jaar letters en cijfers op het 

wegdek. Nauwelijks te ontwijken en glad 

bij nat weer, lieten we ze weten. Een reactie 

liet lang op zich wachten, maar uiteindelijk 

spraken we de betreffende medewerker. 

Hij was verbaasd dat er commentaar was 

op deze ludieke actie. De stroefheid van de 

karakters wilde hij wel nader bekijken, maar 

van weghalen kon geen sprake zijn. Toen 

we hem wezen op het feit dat er wettelijke 

regels bestaan betreffende het plaatsen 

van uitingen anders dan voor geleiding van 

het verkeer, gaf hij aan niet zoveel met die 

regels op te hebben – maar hij noteerde wel 

de nummers van de betreffende artikelen. 

Sindsdien is het stil in Leeuwarden. Een 

mail om naar de stand van zaken te vragen 

heeft nog geen antwoord opgeleverd. 

Europaplein
Bij de renovatie van het Europaplein 

raadpleegde Leeuwarden de MAG over de 

te plaatsen vangrail. De gemeente heeft 

helaas besloten de vangrail die op basis 

van dat contact tot stand kwam toch niet te 

Het aanpakken van gevaarlijke wegsituaties is en blijft een van de 

speerpunten van de MAG. We proberen er alles aan te doen om 

zulke situaties op zo kort mogelijk termijn op te lossen. Daarbij 

zijn we natuurlijk wel afhankelijk van de medewerking van de 

wegbeheerder in kwestie. Dat gaat soms tergend traag. Jammer, 

want in het laatste item van dit artikel lees je dat het ook super-

snel kan. We nemen je mee langs de vorderingen rond een paar 

oudere en nieuwere meldingen.
Tekst: Vera de Bruijn
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plaatsen. Hij zou ‘te dicht’ zijn, waardoor 

de esthetiek in het gedrang kwam. Van 

de motorvriendelijke kwaliteiten van het 

alternatief, waarbij in plaats van buizen 

voor gaas gekozen werd, waren wij niet 

direct overtuigd. We hebben de gemeente 

ook gevraagd of dit ontwerp wel getest was. 

Een antwoord bleef uit. Wel hebben we 

inmiddels begrepen dat ook de gaasversie 

er niet komt. We hebben sterk het idee dat 

de voorlopige betonnen vangrail dus nog 

wel even dienst zal doen. Het blijkt niet 

eenvoudig om een vangrail te ontwerpen 

die esthetisch gezien acceptabel is en veilig 

voor alle verkeer.

 

Vertraging bij Laren
De wegsituatie bij op de N525 bij La Place, 

in Laren, is ondanks toezeggingen nog niet 

aangepast. Plan was om uiterlijk eind juni 

de verlaging van de maximumsnelheid 

van 80 naar 50 km/u beter aan te geven, 

de in de bocht geplaatste drempel beter te 

markeren en een specifiek op motorrijders 

gericht waarschuwingsbord te plaatsen. 

Dat bord is inmiddels geplaatst. De andere 

aanpassingen zijn nog niet gerealiseerd.

Utrechtse drempels 
Aan de gemeente Utrecht gaven we meldin-

gen door over niet of slecht gemarkeerde 

verkeersdrempels die bij regen glad zouden 

worden. Naar aanleiding van ons bericht 

heeft de markering een oppimpbeurt gehad. 

Onze vraag of het mogelijk was om te kijken 

of de drempels bij regen niet glad worden is 

nog niet beantwoord. Het verzoek zou wel 

uitgezet zijn. 

Bitumen in de bocht
De Beckummerweg in Haaksbergen ver-

toont een aantal fikse bitumenreparaties 

in lengterichting van de weg – en dan nog 

in de bocht ook. Dat ziet er altijd gevaarlijk 

uit. De gemeente liet ons echter weten dat 

ze de stroefheid speciaal door een motorrij-

der hadden laten testen. Omdat er genoeg 

steenslag door het bitumen heen komt, 

waren er naar zijn mening geen proble-

men. Ook zou er voldoende verkanting zijn 

zodat regenwater snel wegloopt, en de 5 cm 

smalle stroken zouden geen gevaar kun-

nen opleveren. Voor de zekerheid gingen 

MAG-vrijwilligers Merith Muller en Henk 

Scheerooren er zelf even kijken en rijden. 

Naar hun inschatting biedt het grit in het 

bitumen inderdaad voldoende grip, ook bij 

regen. Probleem bij veel bitumenreparaties 

is en blijft dat er geen grit toegepast wordt. 

Voorzichtigheid altijd geboden dus – maar 

soms valt het mee, zoals hier.

Gritweg? Grit weg! 
Van de openingsfoto van dit artikel zie je 

het grit bijna afspatten. Plaats van actie 

is een rotonde aan de Noord-Hollandse 

N246, waar over een lengte van een kleine 

kilometer aan het wegdek gewerkt werd. 

Verraderlijk is vooral dat het grit zich enkele 

weken na de reparatie eigenlijk alleen nog 

aan het eind van het gerepareerde wegdek 

bevindt, dus een kleine kilometer na de 

waarschuwingsborden. Denk je dus net dat 

het wel meevalt en is er dik kans dat je bij 

de rotonde bij de Zaandammerweg onderuit 

schuift. We belden met de provincie. Binnen 

een paar uur ontvingen we al een mailtje 

met een bericht van de nieuwe gebiedsaan-

nemer, die liet weten sinds 1 juli voor deze 

regio verantwoordelijk te zijn. Ze hadden al 

heel wat klachten ontvangen over werk-

zaamheden die voor die tijd uitgevoerd, 

maar in veel gevallen nooit afgerond waren. 

Dat gold dus ook voor deze weg. “Bij zo’n 

reparatie wordt er vijf centimeter oud asfalt 

weggehaald en vijf centimeter nieuw asfalt 

ingedraaid. Daarna walsen we een laag 

afstrooisplit in het asfalt, dat daardoor 

z’n stroefheid krijgt. Het split dat los blijft 

liggen, moet weggeveegd worden. Dat 

had onze voorganger blijkbaar achterwege 

gelaten. We sturen meteen een calamitei-

tenwagen om het op te lossen.” Kijk, zo kan 

het dus ook. Compliment! Vullen we nog wel 

aan dat na het vegen bleek dat het nieuwe 

asfalt flinke kale plekken vertoont. We heb-

ben het aan de provincie doorgegeven.
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Het ministerie liet ons daarop weten dat 

de richtlijnen op rijkswegen gehanteerd 

worden, maar dat diezelfde richtlijnen niet 

dwingend aan gemeentes en provincies op 

te leggen zijn: de rijksoverheid heeft daar 

simpelweg geen zeggenschap in. Eerder 

hebben de minister, CROW en wegbeheer-

ders samen al gesproken over wensen 

en noodzakelijkheden. Daarbij gaven de 

wegbeheerders aan dat het verplicht stellen 

van de huidige richtlijnen betekent dat 

maatwerk komt te vervallen: maatwerkop-

lossingen betekenen immers dat je van de 

richtlijnen afwijkt, en dat zou dan niet toe-

gestaan zijn. In de praktijk kan dat bijvoor-

beeld betekenen dat een relatief onveilige 

kruising niet door een veel veiliger rotonde 

te vervangen is. Het CROW sluit zich bij deze 

visie aan.

De regels
Wel moeten provincies en gemeentes zich 

houden aan de regels die vastgelegd zijn 

in het Besluit Administratieve Bepalingen 

inzake het Wegverkeer (BABW). Zo mag je 

bijvoorbeeld volgens artikel 2 “geen borden, 

voorwerpen of inrichtingen van welke 

aard ook” aanbrengen die het verkeer in 

verwarring zouden kunnen brengen. Artikel 

6 meldt dat je ter geleiding van het verkeer 

verkeertekens op de weg mag aanbrengen. 

Uit de combinatie van deze twee artikelen 

begrijpt de MAG dat het aanbrengen van 

culturele of andere uitingen op, langs of 

boven de  weg dus niet zijn toegestaan. 

De praktijk
Toch zijn dergelijke uitingen nog op tal van 

plaatsen te vinden, zoals de veelkleurige 

gaybrapaden of de karakters die Leeuwar-

den op de weg plakte om te laten weten 

dat je in de culturele hoofdstand van het 

jaar bent (zie ook elders in dit nummer). 

Vooral gemeenten lijken zich vaak niks van 

de geldende regels aan te trekken. Meestal 

is dat een kwestie van onwetendheid, maar 

als de MAG ze op die regels attendeert blij-

ken ze met die restricties vaak weinig op te 

hebben. Ze prefereren creatieve uitingen of  

slimme oplossingen dan boven doodsaaie 

verkeersveiligheid , ook als we laten weten 

dat dat voor motorrijders levensgevaarlijk 

kan zijn. We houden vol!

Eerder dit jaar verzocht minister Cora van 

Nieuwenhuizen gemeentes en provincies 

om te komen tot universele rotondes in 

de bebouwde kom. De MAG vroeg haar 

nog een stapje verder te gaan. We zou-

den graag zien dat wegbeheerders ver-

plicht zouden worden zich te houden 

aan alle door  het CROW opgestelde 

richtlijnen voor weginrichting. 

Tekst: Vera de Bruijn
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De meeste helmmodellen zijn er in 

vijf tot zeven maten. Het basismo-

del is voor al die maten in principe het-

zelfde. Met de hoofden die erin moeten 

passen ligt dat natuurlijk heel anders: 

die zijn er niet alleen in groot en klein, 

maar in alle mogelijke en onmogelijke 

modellen, met regelmatige of minder 

regelmatig dimensies. Ebiwara’s schedel 

viel onder die laatste categorie, ontdek-

te hij al metend. Logisch dat een helm 

dan niet lekker zit. Natuurlijk kun je de 

voering dan op gevoel en goed geluk een 

beetje aanpassen, zoals dat in mo-

tor(kleding)zaken ook wel gedaan wordt. 

Ebiwara koos voor een systematischer 

aanpak, waarbij de helm met combina-

ties van hardere en zachtere opvulstrips 

op jouw schedel aan te passen is. Dat 

gaat een hele stap verder dan dat je 

helm ‘lekker zit’. Het verschil tussen 

lekker en perfect kan groter zijn dan je 

denkt, zoals het Shoei Personal Fitting 

System (SPFS) laat zien. 

Passief veilig
Zo’n perfect passende helm draagt 

direct bij aan je passieve veiligheid. “Een 

helm die echt  goed aansluit zit stabiel 

op je hoofd en zorgt voor optimaal zicht 

en optimale ventilatie,” vertelt Paul 

Welp, die Shoei in Nederland vertegen-

woordigt. “Maar het gaat nog verder dan 

dat: een perfect passende helm is ook 

goed gepositioneerd. Als een helm bij-

voorbeeld te veel voor- of achterover zit, 

maak je niet honderd procent gebruik 

van de aerodynamische eigenschappen 

van het ontwerp. Daardoor kan hij gaan 

liften of meer herrie geven dan nodig 

is. Bovendien gaat een slecht passen-

de helm ten koste van de levensduur, 

bijvoorbeeld omdat hij trilt of omdat de 

knellende voering te veel wordt samen-

gedrukt. Als een helm echt goed zit, voel 

je eigenlijk nauwelijks nog dat je ‘m 

draagt. Rijden wordt zo minder vermoei-

end en daarmee direct veiliger.” 

Ideaal
Dat ideaal wilde Ebiwara voor iedere 

helmdrager bereikbaar maken. Ja-

MAG-A-ZINE AUGUSTUS 2018 2928

Fo
to

: 
Ci

n
d

y 
Pi

ek

renlang bestudeerde hij schedels en 

verzamelde hij de data die nodig zijn 

voor zijn systeem, dat in Japan al een 

jaar of vijf met succes gehanteerd wordt. 

Welp was geïnteresseerd, liet zich door 

Ebiwara inspireren en instrueren, en in-

troduceerde het SPFS in Nederland. Hoe 

werkt het? “Als je je eigen helm of een 

nieuwe helm op maat wilt laten maken, 

beginnen we met je hoofd op te meten: 

de lengte, de breedte, de hoogte en de 

omtrek. Die gegevens voeren we in het 

systeem is, dat dan een helmmaat en 

eventueel twee alternatieven adviseert, 

en aangeeft waar de voering eventueel 

aangepast moet worden.” 

Blik op het hoofd
Die adviezen gaan in principe uit van 

een symmetrisch gevormd hoofd, en dat 

heeft lang niet iedereen. Welp: “In de 

cursus die ik voor Nederlandse dealers 

verzorg, leer je ook heel goed naar hoof-

den te kijken, en je leert hoe je kunt zien 

en kunt vragen of een helm echt goed 

zit. Uiteindelijk kan het definitieve oor-

deel toch maar van een kant komen, en 

dat is van de man of vrouw die de helm 

past. Probleem daarbij is dat de mees-

te mensen natuurlijk maar eens in de 

zoveel jaar een helm kopen, en ze leren 

dus niet hoe je het best kunt uitdrukken 

wat je voelt als je er eentje opzet. Door 

ze de juiste vragen te stellen, kun je ze 

daar wel een heel eind mee helpen.” 

Vijf zones
De uitneembare centerpad van de helm 

is verdeeld in vijf zones: voor en achter, 

Dat de helm van zijn eigen werkgever hem niet lekker zat, 

zat productontwikkelaar Takashi Ebisawa letterlijk niet lek-

ker. Hij ging ermee aan de slag, om te beginnen door zijn 

eigen schedels eens te bestuderen. Het resultaat is het Shoei 

Personal Fitting System.
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Helm 
op maat
Shoei  
Personal  
Fitting System

Paul Welp: “Door de juiste vragen te stellen kun je mensen een heel eind op weg helpen.”

De zelfklevende opvulstrips zijn wasmachine- 

bestendig.Opvulstrips: vijf zones, negen locaties, twee hardheden

Voor het pas maken wordt  

de lengte, de breedte,  

de omtrek en de hoogte  

van je hoofd gemeten.

Met een bovenmaatse schuifmaat…

Het SPFS mag alleen worden toege-

past door verkopers die de cursus van 

Paul Welp gevolgd hebben. Inmiddels 

zijn die bij de meeste Shoei-dealers al 

te vinden. De andere verkopers wor-

den in principe dit jaar nog opgeleid. 

Daarnaast verzorgt Welp bij ver-

schillende dealers SPFS-dagen. Daar 

kun je dan op afspraak terecht. SPFS 

werkt voor alle nieuwe en gebruikte 

Shoei-helmen. De kosten voor een 

personal fitting bedragen 60 euro. 

Om de druk op wangen en kaken te 

reguleren biedt Shoei wangkussens in 

verschillende maten. Die zijn niet bij 

de genoemde prijs inbegrepen.

SPFS
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links, rechts en de bovenkant, de kroon. 

Die kroon bestaat uit drie schuimplastic 

strips, de voor en de achterkant heb-

ben er elke eentje, en opzij zitten er 

twee. Elk van die negen strips kan met 

een of meer opvulstrips verdikt worden 

om de helm op maat te maken en hem 

goed te positioneren. Alle opvulstrips 

zijn er bovendien in een harde en een 

zachte variant. “Daarmee is onder meer 

in te spelen op de persoonlijke voor-

keur van de drager: de een wil liefst een 

helm die compact aanvoelt, terwijl de 

ander liever een zachtere ondersteuning 

heeft.” 

Op basis van de berekeningen van de 

computer, het inzicht en de ervaring van 

de verkoper en de input van de klant 

wordt net zo lang geëxperimenteerd 

totdat de perfecte pasvorm bereikt is. 

“Voordat we de opvulstrips definitief op 

hun plaats plakken, halen we ze er eerst 

weer even uit: zo kunnen we mensen 

het verschil laten voelen tussen de wel 

en de niet gecorrigeerde helm.” Of het 

werkt? Op een personal fitting-sessie bij 

Hans van Wijk Motoren in Zoetermeer 

hoorden we alleen maar positieve reac-

ties. Of het ook voor jou werkt? Bel een 

Shoei-dealer als je zo’n helm hebt of aan 

een nieuwe toe bent. ’t Is het proberen 

meer dan waard.

Als mensen last hebben van moto-

ren, gaat het ze vaak om het geluid. 

Herinner je nog de ‘loud is out’ campag-

nes aan het begin van deze eeuw? Voor 

anderen maakt een brullende motor 

deel uit van de ervaring – en ‘Loud pipes 

save lives’, natuurlijk. En hoewel die 

eerste groep aan de winnende hand is, 

hoeven we voor totale stilte nog niet te 

vrezen.

Met de huidige Euro 4-normen was de 

maximale hoeveelheid geluid die een 

motorfiets mag produceren al verlaagd. 

Euro 5 is nog iets strenger. Met het aan-

nemen van VN/ECE-reglement 41 gaat 

de oude limiet van 80 dB omlaag naar 

77 dB. Anders dan vaak gedacht wordt 

is dat geen halvering van de geluids-

druk. Een verschil van 3 dB is zelfs niet 

heel goed hoorbaar. Voor het beeld: als 

één motor 80 dB produceert, krijg je 

met twee motoren 83 dB. Dat klinkt dus 

maar een klein beetje luider. Voor een 

verdubbeling van de geluidsdruk heb je 

tien motoren nodig: tien motoren van 

elk 80 dB produceren samen 90 dB. Die 

10 dB erbij ervaar je als twee keer zo 

luid.

 

Nieuw meetmethodes
Naast het feit dat die vermindering 

van 3dB dus maar een klein verschil 

in geluidsdruk inhoudt, zijn ook de 

meetmethodes aangepast. Volgens het 

bericht van de FEMA zou dat betekenen 

dat motorfietsen volgens het nieuwe 

reglement niet per se minder luid gaan 

klinken.

Instelbare systemen
Uitlaat- of geluiddempingssystemen 

met meerdere, handmatig instelbare 

bedrijfsmodi moeten aan alle vereis-

ten voldoen. Verwijderbare dB-killers 

moeten zo worden geïnstalleerd dat ze 

niet gemakkelijk kunnen worden ver-

wijderd. Met aftermarket-uitlaten mag 

een motor niet meer geluid produceren 

dan met de originele demper. Voor deze 

uitlaten bestaat een apart reglement, 

VN/ECE R.92. Voor dempers die het 

mogelijk maken om bijvoorbeeld met 

een instelbare klep extra geluid te ge-

nereren is de reglementering uitgebreid 

met een ASEP-bijlage (Advanced Sound 

Emission Provisions). Motorfietsen met 

een zijspan vallen overigens nog onder 

het oude reglement: die mogen dus nog 

altijd 80 dB produceren – maar daar 

komt vast een eind aan. (Bron: Sound Is 

A Sensitive Issue In Our Motorcycle World, 

www.fema-online.eu)

EEN BEETJE ZACHTER

Paul Welp: “Als een helm echt goed zit, voel je eigenlijk nauwelijks nog dat je ‘m draagt.”
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‘Vooral niet naar de afgrond 

kijken’ dacht ik toen ik op 2800 

meter hoogte op de Col de la 

Bonette reed. En wat doet een 

mens? Juist. Ik keek naar de 

afgrond. Toen ik stil stond. Maar 

dat maakte het niet minder eng.

Afgelopen juni was het tijd voor m’n 
vakantie naar Zuid-Frankrijk. Met m’n 

nieuwe Ducati op de trailer vertrokken we 
diep in de nacht vanuit ons platte Neder-
land richting een bergachtig avontuur. 

Het is altijd even wennen om in het bui-
tenland op je geliefde motor te stappen. 
Men rijdt er anders, het verkeer wordt er 
soms toch net even iets anders geregeld 
en de wegen… Laten we het daar maar 
niet over hebben. Wat zijn we in Neder-
land toch verwend met ons fijne asfalt.

Tijdens m’n trip langs de Middellandse 
Zee vielen me een paar dingen op. Zo 
wordt er – in positieve zin – heel goed op 
motorrijders gelet. Iedereen maakt plaats 
voor je en er wordt vrijwel te allen tijde 
rekening met je gehouden. Wat zeker een 
win-win is als je met 30 graden celcius 
in vol leer door het centrum van Nice 

aan het ‘rijden’ bent. Overal is er wel 
een plekje waar je even tussendoor kan 
piepen. Daarnaast zijn er in steden en 
dorpjes overal voldoende parkeerplekken 
voor je tweewieler. Ook heb ik tijdens 
m’n vakantie heel wat afgezwaaid naar 
vriendelijke medemotorrijders, zowel in 
de drukke steden als op passen zoals de 
Route Napoleon. Vrijwel elke meter op 
m’n 848 was intens genieten. Wat een 
prachtig land met waanzinnige uitzichten. 
En wat een heerlijke motor. Ken je dat? 
Dat je daar tijdens zo’n trip keer op keer 
weer verliefd wordt? 
Wat mij ook opviel, hoe mooi het uitzicht 
ook was, is dat de Fransen op nogal wat 
plekken één ding vergeten zijn. Vangrails. 
Ik heb af en toe afdalingen gemaakt en 
bochten geklommen waar ik me minder 
veilig voelde dan ik wilde. Bovendien zie 
ik die vangrails ook altijd als een extra, 
verticale markering van het verloop van 
de bocht.

Ik deed het dus wat kalmer 
aan dan ik gekund had. 
Dat is vermoedelijk mijn 
racemuis-afweersys-
teem, want onwijs hard 
ging ik al niet. Heel 
de bocht door en er 
netjes uitkomen; 

dat is wat telt. Maar goed: wat nou als 
je wèl onderuit gaat? Dan zou er dus 
niets zijn wat me tegenhoudt... Niet over 
nadenken. De bocht doorkijken, de juiste 
positie innemen, m’n Italiaan in de juiste 
versnelling knallen en duiken maar. Met 
het gebrul van m’n Termignoni’s op de 
achtergrond. En vooral niet – zéker niet – 
naar de afgrond kijken. 

Niets wat me 
tegenhield…

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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In de eerste helft van dit jaar ver-

dwenen er 732 motoren en scooters. 

Vergeleken met een jaar geleden is dat 

een kleine tien procent minder. Op zich 

geen enorme reden tot blijdschap, want 

in 2017 waren het er een stuk meer dan 

in 2016. Het fluctueert dus. Wat uit de 

cijfers van de Stichting Aanpak Voer-

tuigcriminaliteit (AvC) onontkoombaar 

blijkt, is dat het diefstalrisico in Amster-

dam verreweg het hoogst is – terwijl het 

motorbezit in die stad het laagst is. En 

jawel: in de delen van het land waar het 

motorbezit het hoogst is, is het dief-

stalrisico het laagst. Verder loop je als 

bezitter van een Gilera, een Piaggio of 

een Kymco de meeste kans dat je eigen-

dom verdwijnt: scooters zijn populair 

als vluchtvervoer. Het diefstalrisico bij 

die merken ligt rond de 1 op 10. Bij KTM 

en Husqvarna ligt het op de 1 op 265. 

Een Honda, Harley-Davidson of Triumph 

lijkt de veiligste investering: de kans dat 

een motor van dat merk gestolen wordt, 

is nog een factor tien kleiner. Motoren 

worden vaak gestolen voor onderdelen, 

zo laat het AvC weten. Mede daardoor is 

het terugvindpercentage (17%) aanzien-

lijk lager dan bij auto’s (37%). De kans 

dat een gestolen Harley of Ducati terug-

gevonden wordt is nog kleiner, met een 

procent of vijf. 

Motorverkopen
Met 8.395 stuks liepen de motorver-

kopen in het eerste halfjaar van 2018 

anderhalf procent achter op die van 

het jaar daarvoor. Marktleiders zijn 

Kawasaki en Yamaha, elk goed voor dik 

vijftien procent van het totaal. Husqvar-

na gaat met een sprong van 76 naar 111 

stuks richting de top-10. Andere snelle 

stijgers waren Royal Enfield, dat bijna 

zeven keer zoveel motoren verkocht, 

en Benelli. De Chinese-Italiaan ging 

van een marktaandeel van nul naar 24 

stuks. De verkoop van occasions steeg 

bijna twee keer zo hard als die van het 

nieuwe spul. Ruim 88 duizend motoren 

kregen een nieuwe eigenaar. (Bron: VWE, 

Nieuwsmotor.nl)

200.000 motorrijbewijzen
In MotoPlus 2018-13 vraagt hoofd-

redacteur Eric Bulsink zich af hoe 

staatssecretaris Stientje van Veldhoven 

van Infrastructuur en Waterstaat een 

bedrag van 250 miljoen wil besteden om 

200.000 forenzen over te halen om op 

de fiets naar hun werk te gaan. Heb je 

daar 1.250 euro per persoon voor nodig? 

Bulsink, die zich er net als de MAG 

aan stoort dat de politiek ook nu weer 

geheel aan de motorrijder voorbij gaat, 

heeft een veel beter plan: voor dat kwart 

miljard kun je ook 200.000 forensen hun 

motorrijbewijs laten halen. Onze steun 

heeft hij!

Thuis werken, langer reizen…
Als elke fulltimer één dag thuis gaat 

werken, wordt het woon-werkverkeer 

met twintig procent gereduceerd, zo 

stelt de Sectortafel Mobiliteit in een stuk 

rond de hoofdlijnen voor het Klimaat-

akkoord. Geografen van de TU Delft 

relativeerden deze winst: mensen die 

deels thuis werken accepteren gemid-

deld een vijf procent langere reistijd 

tussen woning en werkadres, een effect 

dat op langere termijn vier keer zo groot 

kan zijn. Is die twintig procent winst 

meteen weer verdampt. Nee, dan blijft 

dat plan van Bulsink toch beter. (Bron: 

Verkeerskunde.nl)
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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

Verschillende organisaties 

houden per jaar of per 

maand precies bij hoeveel 

motoren er waar en wanneer 

verkocht of gestolen worden. 

En zij zijn zeker niet de enige 

cijferaars.

Eric Bulsink: 200.000 forensen op de motor!

Husqvarna gaat richting top-10.
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Populair vluchtvervoer…

H
ug

o 
P

in
ks

te
rb

oe
r

MAG-A-ZINE AUGUSTUS 2018 33

MOTOR- 
CIJFERS



Motorrijders 
Actie Groep

belangenvereniging voor motorri jders

COLOFON

Postbus 46
8900 AA Leeuwarden
info@mag-nl.org
www.motorrijdersactiegroep.nl
KvK Haarlem: 40596536
IBAN: NL26 INGB 0005 9311 02

Beleidszaken
 Vera de Bruijn
 beleid@mag-nl.org
 06 - 3841 4881
Ledenadministratie en advertenties
 Anja Taal
 lid@mag-nl.org
 adverteren@mag-nl.org   
 06 - 8447 1913 
 (ma en di 09:30-15:30)
Redactie
 Hugo Pinksterboer
 redactie@mag-nl.org
 06 - 5571 6025 
Vrijwilligerscoördinatie
 vrijwilligers@mag-nl.org
Meldpunt Groen licht
 Peter Zuurbier
 groenlicht@mag-nl.org
Meldpunt Gevaarlijke wegsituaties
 meldpunt-verkeer@mag-nl.org
Beurscoördinator
 Gerda Wentzel
 beurzen@mag-nl.org
Webmaster
 Harold Verra
 webmaster@mag-nl.org

MAG-bestuur
Voorzitter
 Michiel Buitenwerf
 voorzitter@mag-nl.org
Penningmeester
 Harold de Bock
 penningmeester@mag-nl.org
Secretaris
 Gerrit Wesselink
 secretaris@mag-nl.org
Bestuurslid  
 Gerwin Batten
 gerwinbatten@mag-nl.org
Bestuurslid  
 Mathijs van der Noordaa
 mathijsvandernoordaa@mag-nl.org 

Redactie Mag-a-zine
Hugo Pinksterboer (hoofdredacteur), Harold de Bock, 
Katinka Brandenburg

Vormgeving  Studiotekst BV, Nieuwegein
Druk  Damen Drukkers BV

ISSN 1571-960X

De MAG maakt deel uit van de  

Federation of European Motorcyclists’  

Associations. www.fema-online.eu

MAG-A-ZINE AUGUSTUS  2018 3534

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.

 

Motorrijders zijn in vergelijking met veel 

andere weggebruikers kwetsbaar. Een 

klein ongelukje kan al tot levensbedrei-

gende situaties leiden. Volgens onder-

zoek van het SWOV vallen er jaarlijks 

ongeveer 80 doden onder motorrijders 

in het verkeer. In de helft van de geval-

len gaat het om een botsing met een 

auto of een vrachtauto. De kans op zo’n 

ongeval kunt u vooral verkleinen door 

ervoor te zorgen dat u gezien wordt. 

Kunt u het gezicht van de chauffeur 

in zijn buitenspiegel zien, als u schuin 

achter hem rijdt? Dan mag u ervan 

uitgaan dat hij u ook kan zien. Ook in 

voorrangssituaties is het altijd goed om 

oogcontact met chauffeurs te zoeken. 

Dat verkleint het risico op onverwachte 

manoeuvres van hun zijde. In verge-

lijking met een auto wordt een motor 

snel over het hoofd gezien. Wanneer u 

bijvoorbeeld donkere kleding draagt op 

een grauwe dag, bij regen of in het don-

ker, kunt u eenvoudig wegvallen tegen 

de achtergrond. Zorg dan in ieder geval 

voor een goede zichtbaarheid, bijvoor-

beeld door een fluorescerend vestje over 

het motorpak te dragen.

Voor de veiligheid is het ook beter om 

een motorpak met goedgekeurde be-

scherming te dragen. Deze pakken zijn 

speciaal gemaakt om motorrijders extra 

bescherming te bieden bij een ongeluk 

of val. Het wel of niet dragen van goede 

motorkleding heeft overigens geen 

invloed op de hoogte van de aansprake-

lijkheid bij een ongeval. Alle bestuurders 

van motorrijtuigen, dus zowel motor-

rijders als vrachtwagenchauffeurs, zijn 

immers aan elkaar gelijkwaardig. 

Er kunnen echter wel situaties ontstaan 

waardoor een vrachtwagenchauffeur 

aansprakelijk gesteld kan worden.  Zo 

rust er op vrachtwagenchauffeurs, vol-

gens een uitspraak van het Gerechtshof 

Amsterdam op 17 juli 2017, een extra 

verantwoordelijkheid wanneer kwets-

baardere verkeersdeelnemers zich in de 

dode hoek van de vrachtauto bevinden. 

Vrachtwagens hebben daarom bijvoor-

beeld verplichte extra spiegels, chauf-

feurs moeten zich bewust zijn van de 

beperkte waarnemingsmogelijkheden 

en ze moeten extra handelingen ver-

richten om het daarmee gepaard gaande 

gevaar te verkleinen. 

Voor elk motorvoertuig is minimaal 

een WA-verzekering (Wettelijke Aan-

sprakelijkheid) verplicht die schade 

aan de tegenpartij of zijn/haar spullen 

dekt bij een ongeval. De aansprakelijk-

heidszaken die bij een ongeval tussen 

een motor en een vrachtwagen komen 

kijken, worden dan ook in de meeste 

gevallen onderling tussen de verzeke-

raars afgewikkeld. Bent u het niet eens 

met de toegekende aansprakelijkheid of 

de afhandeling van de schade? Dan kunt 

u hier bezwaar op maken. Juridische 

kosten die u hiervoor maakt, komen in 

eerste instantie voor uw eigen rekening. 

Alleen als u in het gelijk wordt gesteld, 

betaalt de tegenpartij u de juridische 

kosten terug. Blijkt u uiteindelijk toch 

aansprakelijk te zijn, dan kunt u de ge-

maakte juridische kosten alleen terug-

krijgen als u een aanvullende verkeers-

rechtsbijstandsverzekering heeft.

Hendri Bastiaan

Acceptant MAG Verzekeringen 

www.mag-verzekeringen.nl 

www.mag-verzekeringen.nl

ZORG VOOR 
ZICHTBAARHEID



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.

Jubileumactie
De MAG is jarig. Voor 30 euro ben je tot en met 2019 lid. Dat geldt dit jaar ook nog voor 
clubs. Krijg je als nieuw lid bovendien een waardebon van 50 euro cadeau. Goede deal! 

Doe je mee? www.motorrijdersactiegroep.nl.

SAMEN
STAAN WE

STERKER
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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!

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.

38
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Rob werkt al ruim dertien jaar als 

vrachtwagenchauffeur bij Zand-

bergen, een grote levensmiddelen- en 

bouwmaterialentransporteur. “Van mijn 

dertig directe collega’s rijden er zeker 

tien motor,” weet hij. En het verbaast 

hem niets. “Zowel motorrijders als 

chauffeurs zijn weggebruikers die – als 

het goed is – weten wat ze doen. Ze 

rijden veel bewuster dan de gemiddelde 

automobilist. Dan maakt het niet uit 

of ze beroepsmatig op een truck zitten 

of voor hun lol op de motor. Je hebt in 

allebei de gevallen extra aandacht voor 

de weg zelf, voor je plaats op de weg en 

voor je medeweggebruikers.” 

Lijfsbehoud
Die motorrijder let vooral uit lijfsbe-

houd op die andere weggebruikers; de 

chauffeur omdat grote wagens grote 

brokken kunnen maken. “Het is om 

diezelfde reden voor allebei belangrijk 

dat je duidelijk laat zien waar je heen 

gaat en dat je ziet wat anderen van plan 

zijn. Dat gaat nog een stap verder dan 

anticiperen. Je moet niet alleen voor 

jezelf, maar ook voor die ander denken. 

Veel automobilisten denken helemaal 

niet meer, lijkt het wel. En als ze het wél 

doen, denken ze tot ongeveer een meter 

voor hun motorkap.” Met een dikke 

80.000 vrachtwagenkilometers per jaar 

is Rob zo’n chauffeur die het anticiperen 

bijna tot kunst heeft verheven. “Als ik 

mensen bij een afslag zie twijfelen, weet 

ik vaak al wat ze gaan doen voordat ze 

het zelf in de gaten hebben. Da’s geen 

kunst, hoor, vind ik. Meer een kwestie 

van ervaring.” 

Lui door techniek
Dat automobilisten vaak minder bewust 

rijden heeft een oorzaak, weet Rob. “Met 

al die regels, verkeerslichten en con-

troles hoef je nauwelijks nog zelf na te 

denken. Wie weet nog wie er voorrang 

heeft als die verkeerslichten het een 

keer niet doen? Dan ontstaat er me-

teen paniek. Ook de technologie maakt 

mensen lui, van navigatie tot adaptieve 

cruisecontrol. Als automobilist kun je 

je die luiheid blijkbaar permitteren. Als 

motorrijder of chauffeur niet.” Het feit 

dat auto’s steeds veiliger worden, draagt 
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“We zijn jagers, van  
oorsprong. We detecteren 

beweging.”
-Rob Groentjes

ROB GROENTJES

TRUCKER EN MOTORRIJDER
Zo groot als een vrachtwagen is, zo klein is een motorfiets. 
Zo snel als die motor is, zo traag is die truck. En toch 
vertonen hun bestuurders meer overeenkomsten dan 
verschillen, vertelt chauffeur en motorrijder Rob Groentjes.
Zinvolle observaties van een kilometervreter.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
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bij aan die luiheid. “Ze hebben daar 

onderzoek naar gedaan. Mensen in een 

auto met alle mogelijke veiligheidssys-

temen aan boord rijden veel roekelozer 

dan mensen in een oude brik zonder 

gordels of ABS en met een los benzine-

tankje op de achterbank.” Bij motorrij-

ders ziet Rob ook wel dat ze stoppen 

met denken: “Dat gebeurt vooral als ze 

in een groep rijden: dan gaan ze inhalen 

omdat de rest het doet, zonder te kijken 

of het wel kan. Die neiging kennen we 

allemaal.”

Dode hoek 
Een groot deel van Robs betoog komt 

erop neer dat je ervoor moet zorgen 

dat je gezien wordt. “Als je te snel door 

een file heengaat of ergens anders 

harder rijdt dan je zou moeten, ben 

je er vaak al voordat mensen je in de 

gaten hebben. Dat hoort dus bij reke-

ning houden met je omgeving.” Hang 

je noodgedwongen een tijdje schuin 

achter een auto, zorg er dan altijd voor 

dat je de ogen van de bestuurder in z’n 

buitenspiegel kunt zien. “Alleen dan 

weet je zeker dat hij jou ook ziet, als 

hij de moeite neemt om die spiegel te 

gebruiken.” Bij vrachtwagens geldt dat 

mogelijk nog sterker. Ondanks hun gro-

te spiegels blijft er altijd een flinke dode 

hoek over. Robs advies? “Zorg dat je er 

zo snel mogelijk voorbij gaat. Als er iets 

gebeurt waarbij een chauffeur moet 

kiezen tussen remmen of uitwijken, is 

er dik kans dat hij het laatste doet. Ze-

ker als hij denkt dat er niemand naast 

hem zit.” 

Jagers 
Trajectcontroles en groene golven ma-

ken zo’n advies soms lastig op te volgen. 

“Op zulke wegen houdt bijna iedereen 

dezelfde snelheid aan. Dat kan knap 

gevaarlijk zijn, ook als je niet in iemands 

dode hoek zit: als jij niet beweegt ten 

opzichte van de wagen naast je, word je 

relatief een stilstaand ding. Het gevolg is 

dat die bestuurder je niet meer ziet. We 

zijn jagers, van oorsprong. We detecte-

ren beweging. Op het waarnemen van 

stilstaande objecten is ons brein niet 

berekend. Je moet dus kiezen: of je blijft 

erachter rijden, of je gaat er snel langs. 

Voor vrachtwagens geldt dat nog sterker 

dan voor gewone auto’s. Die overtuiging 

heeft mij op de Coentunnelweg wel ’s 

een bekeuring opgeleverd, maar die 

paar tientjes was het me wel waard.” 

Zulke inhaalacties zijn voor de jongste 

motorrijders niet weggelegd. “Dat die 

jongens en meiden niet meteen op een 

zware motor mogen rijden snap ik, maar 

zo’n 125 cc’tje is echt niet op het huidige 

verkeer berekend. En met tegenwind 

of tunnel uit een vrachtwagen inhalen 

duurt gewoon veel te lang.”

Mee op de wagen 
Als het gaat om de omgang met vracht-

verkeer, zou Rob graag zien dat iedereen 

een keer met zo’n wagen meerijdt. “Dan 

snap je wat je wel en niet ziet, en dan 

zie je hoe motorrijders in spiegels vaak 

maar heel kleine figuurtjes zijn. Of dat 

een motorkoplamp in je natte spie-

gels een soort waaier van licht wordt. 

Dan zie je ook dat een reflectievest wel 

handig is als je pech hebt, maar dat 

het aan je zichtbaarheid in het verkeer 

weinig bijdraagt. Tenslotte worden ook 

politieagenten van hun motor gereden, 

met zwaailicht en al. Of je gezien wordt, 

hangt voor een groot deel van je plaats 

op de weg af. En van het bewustzijn dat 

je er nooit vanuit moet gaan dat mensen 

wel weten dat je er bent. Botsingen 

tussen twee voertuigen zijn meestal het 

gevolg van het feit dat er twee mensen 

niet opletten. En omdat de rest het 

vaak vergeet, moet jij het dus voor twee 

doen.” 

Allebei leuk
Rob rijdt een brandweerrode 

Triumph Speed Triple, met de 

nadruk op speed. “Zodra ik de 

woonwijk uit ben, begint voor mij 

de wedstrijd al. Met het huidige 

verkeer is dat niet zo’n goed plan, 

dus ga ik het circuit weer opzoe-

ken. Dan kan ik daar mijn ei kwijt 

en hoef ik op de weg niet meer zo 

tot het randje.” Voor z’n werk zit 

hij meestal op een 15,40 meter 

lange combinatie met een dik tien 

liter metende zescilinder met 340 

pk en twaalf versnellingen. En hij 

vindt het nog altijd allebei leuk. “Ik 

zou niets anders willen!”


