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Yamaha exclusief dealer

InhoudVoorwoord

Voor je ligt het nieuwe Mag-a-zine, wederom gemaakt door een 

groepje enthousiaste vrijwilligers onder leiding van de nieuwe 

hoofdredacteur Hugo Pinksterboer. En er zijn nog meer veranderingen. 

We hebben sinds februari dit jaar ook een andere samenstelling 

van het bestuur. Wim Taal en Dolf Willigers hebben ervoor gekozen 

om zich volledig aan de FEMA te wijden. Ze doen dus nog steeds 

lobbywerk op het gebied van belangenbehartiging voor motorrijders, 

maar dan Europees. Het bestuur dankt Wim en Dolf voor hun inzet 

in de afgelopen jaren en verwelkomt drie nieuwe bestuursleden. 

De functie van secretaris wordt nu vervuld door Gerrit Wesselink, al 

jaren enthousiast beursvrijwilliger. Gerwin Batten is als nieuweling 

voor de MAG toegetreden tot het bestuur en gaat zich voornamelijk 

bezighouden met het onder de aandacht brengen van de MAG bij 

rijscholen en motorclubs. Als derde heten we Mathijs van der Noordaa 

welkom als algemeen bestuurslid. Mathijs deed afgelopen jaren al de 

coördinatie van de vrijwilligers en gaat dit naast andere taken ook 

vanuit zijn bestuurdersrol doen.

Natuurlijk geven we in dit Mag-a-zine een update over lopende zaken, 

zoals afgesloten maar ook weer geopende dijken. Maar natuurlijk 

laten we ook een stuk geschiedenis van 30 jaar MAG zien, in dit deel 

de eerste roerige jaren. Dit artikel krijgt dus nog een vervolg in het 

volgende Mag-a-zine.

Dit hele jaar houden we nog de actie levend om een vriend of 

vriendin lid te maken. Jij krijgt dan als bestaand lid 50% korting op je 

lidmaatschap voor 2019 en het nieuwe lid betaalt maar 30 euro voor 

2018 en 2019! Ga hiervoor naar www.motorrijdersactiegroep.nl, klik op 

’lidmaatschap’, dan op ‘lid worden’ en maak gebruik van de nieuwe 

iDeal betaaloptie. 

Maak er een mooi en veilig motorseizoen van!

Michiel Buitenwerf - voorzitter
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In het afgelopen jaar werden er 1.631 motoren 

gestolen. Dat betekent weer een stijging ten 

opzichte van het jaar ervoor. Yamaha en Suzuki 

lijken het meest populair bij het dievengilde, 

met meer dan 250 stuks elk. Omgerekend naar 

het aantal geregistreerde motorfietsen wordt 1 

op de 449 motoren gestolen. Slechts een kleine 

twintig procent wordt teruggevonden. Voor mer-

ken als Harley en KTM is dat percentage nog 

veel lager. Bij BMW, Ducati en KTM zijn motoren 

van tien jaar en jonger het meest in trek bij het 

dievengilde. Bij Yamaha, Honda en Suzuki gaan 

ze vaker voor wat oudere modellen. In Zeeland 

en West-Brabant vinden de minste diefstallen 

plaats. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 

ligt het diefstalrisico een stuk hoger. Ook in 

Noord-Holland en het oosten van Nederland 

moet je je kostbare bezit extra goed in de gaten 

houden.  (Bron: Stichting AVc)

In 2009 kwamen twee motorrijdsters in Maarssen om het leven toen 

ze door hobbels in de weg vielen en aangereden werden. In 2012 werd 

de gemeente Stichtse Vecht veroordeeld tot een geldboete van 22.500 

euro. Men wist van de slechte staat van de weg, maar had er niets aan 

gedaan en ook geen waarschuwingsborden geplaatst. Vorig jaar ont-

ving de Hoge Raad een juridisch advies, waarin gesteld werd dat de 

gemeente niet veroordeeld had mogen worden. Kern van het verhaal 

was dat een overheidsorgaan strafrechtelijke immuniteit heeft als het 

gaat om taken die diezelfde overheid zou moeten uitvoeren -  en weg-

beheer zou daar onder vallen. In februari 2018 heeft de Hoge Raad 

echter besloten dat een gemeente wel degelijk kan worden vervolgd 

als zij nalaat wegen te onderhouden en er daardoor strafbare feiten 

plaatsvinden. Basis van dit besluit is dat het noodzakelijke onderhoud 

niet per se door gemeentefunctionarissen uitgevoerd hoeft te worden. 

Voor het niet plaatsen van waarschuwingsborden zijn gemeentes niet 

te veroordelen, stelt diezelfde Hoge Raad.

Met ingang van dit nummer heeft het Mag-

a-zine een nieuwe man aan het roer. Hugo 

Pinksterboer, mogelijk al bekend van zijn 

maandelijks column in MotoPlus, deed het 

grootste deel van zijn journalistieke ervaring 

op in de muziekbranche. Daar is hij ook nog 

altijd in actief. Verder schrijft hij onder meer 

voor medische vaktijdschriften. In Mag-a-zine 

147 interviewde Harold de Bock hem en zijn 

toen 10-jarige dochter over hun gezamenlijke 

motorervaring.

De MAG viert zijn dertigste verjaardag met drie 

nieuwe bestuursleden. Tijdens de algemene 

ledenvergadering van 18 februari stemden de 

leden in met de benoeming van Gerrit Wesse-

link als algemeen secretaris en van Mathijs van 

der Noordaa en Gerwin Batten als algemeen 

bestuursleden. Welkom! Alle bestuursleden 

worden in komende nummers nader voorge-

steld. Wim Taal en Dolf Willigers, die voorheen 

deel van het bestuur uitmaakten, richten zich nu 

geheel op hun activiteiten voor de FEMA.
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Meer motoren 
gestolen in 2017

Nalaten wegonderhoud strafbaar

Nieuwe 
hoofdredacteur

MAG-bestuur uitgebreid
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De Nieuweweg in Tienhoven na het ongeluk

Meer motordiefstallen dan in 2016

Hugo Pinksterboer

Van links naar rechts: voorzitter Michiel Buitenwerf, penningmeester Harold de Bock, algemeen bestuursleden 

Gerwin Batten en Mathijs van der Noordaa en secretaris Gerrit Wesselink. 

We kennen het allemaal: automobilisten die slingerend over de weg 

gaan omdat ze heel dringend moeten bellen of appen. Ook de poli-

tiek snapt dat dit levensgevaarlijk is. Op 7 maart werd er daarom een 

voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet ingediend. Artikel 

5a, voorheen een kapstokartikel, bevat nu een aantal gespecificeer-

de verboden, waaronder het negeren van een rood kruis, over de 

vluchtstrook rijden en tijdens het rijden vasthouden van een mobiele 

telefoon. Als het voorstel aangenomen wordt, word je bij overtreding 

niet meer direct op de bon geslingerd, maar kom je voor de rechter. 

Krijgt minister Grapperhaus daarbij zijn zin, dan ga je straks voor 

maximaal zes jaar de cel in als je een ongeluk veroorzaakt door 

roekeloos rijgedrag. Het in gevaar brengen van medeweggebruikers 

kan je op twee jaar komen te staan. Maken deze strenge maatre-

gelen een eind aan hufterig verkeersgedrag? De 239 euro die het 

je nu kost als je tijdens het rijden je telefoon vasthoudt, lijkt weinig 

mensen tegen te houden. De pakkans verhogen is één ding, maar 

het is mogelijk nog effectiever als het de norm wordt dat je niet meer 

belt of appt tijdens het rijden. Het kan: wie durft er tegenwoordig nog 

toe te geven dat hij met een slok op achter het stuur stapt?

Hufterigheid
aangepakt 
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Nu nog een boete, straks de cel
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Met 12.987 stuks werden er vorig jaar iets meer motoren 

verkocht dan in 2016. Die kleine 1,5% extra is een flinke 

afvlakking ten opzichte van de tien procent groei die in 2016 

geboekt werd. Marktleider bleef BMW, alweer voor het 

achtste jaar op rij. Met 2.055 verkochte motoren worden de 

Duitsers voorzichtig op de hielen gezeten door Yamaha en 

Kawasaki met 1.885 en 1.866 stuks. Merken die een opval-

lende stijging konden noteren waren Kawasaki, Ducati,  Zero 

en Mash. Voor Honda en Moto Guzzi verliep het jaar minder 

gunstig. (Bron: Nieuwsmotor.nl)

Motorverkopen
stabiel 
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Lichte stijging… (MotoPort Wormerveer)

Het gebeurt niet vaak, dus is het extra leuk als een op auto’s gericht tijdschrift 

wél een keer een motor op de cover zet. Het maandblad Arts en Auto deed dat in 

het februarinummer, met een kort interview met verloskundige en enthousiast 

motorrijdster Elsemieke Malestein. Voor haar werk gebruikt ze altijd haar auto, 

toch: “[…] want alle spullen die ik als verloskundige nodig heb, kan ik op de motor 

helaas niet kwijt.”

Motor in Arts en Auto
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Vorige jaar haalden ruim 24 duizend mensen 

hun motorrijbewijs. Dat is het hoogste aantal 

in de afgelopen vijftien jaar, zo laat de BOVAG 

weten. Het aantal nieuwe rijbewijzen lag zeven 

procent hoger dan in 2016. Bijna zestig procent 

van de geslaagden was jonger dan dertig; zes 

procent was de vijftig al gepasseerd. Tegelijk 

neemt het rijbewijsbezit onder achttien- en ne-

gentienjarigen sterk af, met wel zestig procent. 

Dat klopt met de verhalen die de MAG van mo-

torrij-instructeurs hoort: de belangstelling voor 

het A1-rijbewijs is minimaal. Goed nieuws is dat 

het motorbezit onder jongere rijbewijshouders 

(30-) aan het stijgen is. Ook vijftigplussers kopen 

meer motoren. Het aantal motoren per duizend 

inwoners in de groep van 50 tot 65 jaar steeg 

in de afgelopen vier jaar met 8,5 procent. Deze 

groep heeft verhoudingsgewijs het grootste 

aantal motoren in bezit. De aantallen rijbewijzen 

en motorbezit verschillen overigens per regio. 

In het Overijsselse Dalfsen hebben 189 op de 

duizend inwoners een rijbewijs. Iets meer dan 

de helft (101) heeft ook een motor. In Amsterdam 

ligt het aantal rijbewijzen per duizend op minder 

dan een derde, met 59 stuks. Ook in die stad 

ligt het motorbezit ongeveer half zo laag. Dat 

komt overeen met het landelijke beeld: op een 

totaal van 1,4 miljoen rijbewijsbezitters stonden 

er begin dit jaar ruim 725 duizend motoren 

geregisterd. Voor een compleet beeld zou het 

goed zijn om ook te weten over hoeveel mensen 

die motoren verdeeld zijn. We kennen allemaal 

wel moto rijders die er twee of meer hebben. 

(Bron: CBS)

Meer motorrijbewijzen, 
meer motoren
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Meer motorrijbewijzen in 2017
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De MAG is een enthousiaste, kritische 

en altijd constructieve partner in het 

Motorplatform, het overlegorgaan 

over veilig motorrijden voor alle 

experts, belangenorganisaties en 

wegbeheerders. De MAG weet in dui-

delijke taal de belangen van motorrij-

ders over te brengen vanuit de passie 

voor motorrijden. Daarmee heeft 

de MAG er mede voor gezorgd dat 

veilig motorrijden zowel nationaal 

als internationaal op de agenda blijft 

staan. Jullie kennis van de doelgroep 

is essentieel voor het maken van 

goed beleid. Gefeliciteerd met jullie 

dertigste verjaardag. Blijf jong!

Robbert Verweij

Afdeling Verkeersveiligheid

Directie Wegen en Verkeersveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat feliciteert de Motor-

rijders Actie Groep met haar 30-jarig 

jubileum en bedankt haar voor de 

prettige samenwerking in 2017. De 

vereniging heeft belangeloos vanuit 

haar ledenbestand een enthousiaste 

motorrijder geleverd die in samen-

werking met het stuntteam De Beu-

kelaer een aantal voegovergangen bij 

het knooppunt Amstel getest heeft. 

Over deze voegovergangen ontving 

Rijkswaterstaat geregeld klachten. 

Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe 

inzichten en een vervolgonderzoek 

dat binnenkort gerapporteerd zal 

worden.

Rijkswaterstaat is blij met de inbreng van de 

weggebruikers op het gebied van alles wat met de 

weg te maken heeft en roept hen dan ook op om 

voor alle vragen over de weg contact op te nemen 

via het nummer 0800-8002.

Van 
 harte ! Vergeleken met automobilisten hebben motorrijders een relatief grote kans om 

bij een ongeval betrokken te raken. Het samenspel tussen motorrijders en andere 

weggebruikers is bij ongevallen een belangrijke factor. Dat betekent dat dit óók 

een onmisbare factor is als het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Daarom vinden wij het geweldig dat de MAG zich nu al 30 jaar inzet voor (onder 

andere) de veiligheid van motorrijders. Wij feliciteren jullie van harte met dit 

prachtige jubileum!

Veilig Verkeer Nederland

Vanaf de oprichting van de FEM 

in 1988 en de FEMA in 1998 is de 

MAG actief bij ons werk betrokken 

geweest. Zowel voormalig voorzitter 

Kees Meijer, voormalig boardmember 

en huidig Communications Officer 

Wim Taal als ikzelf zijn uit de MAG 

afkomstig. Daarnaast zijn de MAG-af-

gevaardigden vanaf het begin actief 

geweest in werkgroepen en andere 

extra activiteiten, waardoor de rol 

van de MAG binnen de FEMA altijd 

bovengemiddeld groot is geweest. 

Vooral ook omdat het aantal uit te 

brengen stemmen tijdens de ver-

gaderingen samenhangt met de 

omvang van de organisatie heeft de 

MAG altijd buiten de vergaderingen 

om zijn stempel op ons werk gedrukt. 

De FEMA feliciteert de MAG met 

haar dertigjarig bestaan en hoopt op 

een langdurige voortzetting van de 

samenwerking.

Dolf Willigers, General Secretary FEMA
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In december 1988 werd de MAG opge-

richt als protest tegen het verplicht 

dragen van de motorhelm. Al snel 

daarom volgde in 1989 de Eurodemo als 

protest tegen de 74 kW of 100 pk-limiet 

voor motorfietsen, een maatregel die in 

1995 in zou moeten gaan. In 1989 werd 

ook de protestrit georganiseerd tegen 

de voorgestelde tariefverhoging voor 

motoren op de veerpont over de Schel-

de. Na het laten horen van het luide 

protest, is het tarief voor motorrijders 

aangepast.

Tropenjaren
De eerste jaren waren tropenjaren voor 

de oprichters van de MAG, de Motor-

rijders Actie Groep. De organisatie van 

zowel de MAG als de organisatie van 

protestritten was in handen van Mario 

en Rosa. Zo werd er in 1990 een protestrit 

georganiseerd tegen de discriminatie 

van motorfietsen op de veerpont naar 

Engeland door de firma Brittany Ferries. 

Zij vonden het gevaarlijk om motorfiet-

sen in het ruim van de veerpont mee te 

nemen. 

Beenkappen
Als je de geschiedenis van de MAG 

doorbladert, kom je ook absurde be-

richtgeving tegen. Zo kwam in 1992 een 

lobbyorganisatie met het initiatief om 

motorfietsen verplicht uit te rusten met 

beenkappen. Dat zou veiliger zijn voor 

de rijder, zei men. Maar door diverse 

tests en goed lobbywerk van de MAG 

werd twee jaar later duidelijk dat dit 

MAG-A-ZINE APRIL 2018 9

30 JAAR 
MAG-GESCHIEDENIS
DE EERSTE VIJFTIEN JAAR

In dit eerste deel van de terugblik op 30 jaar MAG-geschie-

denis kijken we naar de start, de diverse activiteiten en de 

groei van de belangenvereniging. Vanaf de start is de MAG 

bezig om de belangen te behartigen van de motorrijder.
Tekst: Michiel Buitenwerf

MAG-protestrit tegen de helmplicht (1988)

8

MAG
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Door het vele lobbywerk 

van de MAG zijn wegen 

die toen voor motoren 

afgesloten waren of dicht 

zouden gaan weer vrij-

gegeven. Bij De Meije bij 

de gemeente Bodegraven, 

bijvoorbeeld, of de Lekdijk 

bij Culemborg, of de door 

de gemeente Zuidlaren 

afgesloten weg tussen 

Tynaarlo en Glimmen. Na 

interventie van de MAG 

zijn er andere maatrege-

len genomen en kon de 

weg weer gewoon open 

voor motorrijders. Helaas 

herhaalt de geschiedenis 

zich om de zoveel jaar, zo werd ook in 

ons huidige jubileumjaar weer duidelijk. 

Elders in dit nummer lees je meer over 

het succes dat we daarbij behaalden – 

en de strijd gaat door. 

Born to be wild
Het tienjarig bestaan van de MAG werd 

groots gevierd tijdens de Eurodemo-run 

in ’98, en tijdens diverse MAG-regioda-

gen in het land. MAG-vrijwilliger Rens 

Brandenburg liet zich spontaan van zijn 

muzikale kant horen door het originele 

MAG-lied ten gehore te brengen, natuur-

lijk op de melodie van Born To Be Wild.

Ludiek
In de 30 jaar geschiedenis van de MAG 

kom je ook ludieke dingen tegen, zoals 

een raceteam dat geheel vrijblijvend 

reclame maakte voor de MAG, met stic-

kers op hun motoren. Het warme hart 

voor de MAG heeft zo ruim drie jaar over 

Nederlandse en Belgische circuits ge-

MAG-A-ZINE APRIL 2018 11

volslagen nonsens was. Het plan ging 

van tafel. Waar het in 1988 mee be-

gon, het grote protest tegen de helm-

plicht, kreeg in 1992 vervolg vanuit 

de politiek: de typegoedkeuring voor 

de helm werd ingevoerd. Dat maakte 

in elk geval wel duidelijk dat de ene 

helm de andere niet was. De E-keu-

ring was een feit.

100 pk
Tussendoor liep ook nog 

steeds de discussie over 

de pk-limiet voor de 

motorfiets. De grens van 

100 pk was niet alleen in 

paardenkrachten bereikt, 

want in 1993 ging ook 

de Europese voorloper 

van de FEMA, de FIM, 

zich ermee bemoeien. 

Veel media namen in die 

jaren de argumenten van 

de politie over door te 

roepen dat het veel te ge-

vaarlijk zou zijn, een mo-

torfiets met meer dan 100 

pk. Doordat in 1993 de ver-

antwoordelijke eurocom-

missaris een andere baan 

kreeg en door de eerdere 

genoemde druk op de ove-

rige Europarlementariërs 

kreeg de maatregel verder 

geen steun meer in Brussel. 

Wat direct volgde was de introductie van 

een nieuwe uitvoering van de Duitse 

BMW K1100. Deze was oorspronkelijk op 

100 pk begrensd, maar verscheen na het 

vervallen van de regeling in een uitvoe-

ring met extra vermogen.

Mag-a-zine
In 1991 verscheen het eerste Mag-a-zi-

ne. Een exemplaar van enkele kantjes, 

netjes voorzien van een nietje, en als 

nieuwsbrief rondgestuurd naar de leden. 

Hierna is het blad geëvolueerd van een 

gestencilde uitgave naar een Mag-a-zine 

met het inmiddels zo bekende logo op 

de cover. In 1999 verschijnt het Mag-

a-zine voor het eerst in kleur, met een 

voorkant die nog steeds in de basis terug 

te vinden is in ons huidige Mag-a-zine. 

De oplage steeg door de jaren heen van 

een paar honderd tot duizenden exem-

plaren van een blad waarin de MAG haar 

leden vertelt waar ze mee bezig is. 

Te goed
De MAG heeft ook soms initiatieven die 

eigenlijk te goed zijn, maar niet bij de 

kern van haar activiteiten behoren en 

daardoor aan een stille dood sterven. Zo 

ook de MAG-hulpbrief. In 1995 had de 

ANWB natuurlijk al haar buitenlandse 

pechservice in de vorm van de reis- en 

kredietbrief. De KNMV had een verge-

lijkbaar product voor haar leden. Maar 

als je motor ouder was dan zeven jaar 

had je een probleem om hem bij pech 

uit het buitenland weer terug in Neder-

land te krijgen. Dit werd opgelost door 

de MAG-hulpbrief, die hier wel in voor-

zag. Ondanks het feit dat deze service 

goed doordacht was, werd het niet alom 

omarmd door leden en niet-leden, en is 

de service niet verder voortgezet.

Dijkstrijd
De strijd tegen afsluitingen van wegen 

voor alleen motorrijders is al jaren een 

terugkerend thema voor de MAG. In 1998 

organiseerde de MAG met haar vrijwilli-

gers een eerste telling op diverse dijken 

en binnenwegen. Ook toen al werden 

delen van de Lekdijk genoemd als afge-

sloten wegen voor alleen motorrijders. 

In die tijd hield de MAG een overzicht 

bij van wegen in Nederland waar het 

motorfietsen verboden werd om op be-

paalde stukken openbare weg te rijden. 

Politiebegeleiding bij de protestrit tegen de 100 pk-grens

Het eerste Mag-a-zine verscheen in 1991

Aandacht voor de Eurodemo en rekening- 

rijden in Mag-a-zine 40 (1999)

Rens Brandenburg bij de Eurodemo 1998

MAG-vrijwilligers tellen motoren op de Waalbanddijk
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stormd. Sommige leden waren hierover 

niet te spreken. Ze vonden dat de MAG 

zich niet moest verlagen tot het spon-

soren van een raceteam en het geld be-

ter moest besteden. Maar na uitleg dat 

de MAG deze publiciteit helemaal gratis 

kreeg, vonden de meeste van deze le-

den het juist weer een leuke actie.

Dierenvoertoer
De MAG was vooral eind jaren 90 van de 

vorige eeuw bekend om haar dieren-

voertoers. In 1995 werd de eerste toer 

georganiseerd, kleinschalig, van Dieren 

naar een dierenasiel. Met als doel dat 

motorrijders diervoeding meenamen 

voor de dieren in het asiel. Begin 2000 

was deze rit uitgegroeid tot een echt 

fenomeen in motorland, met in 2005 

een rit met meer dan 560 motoren het 

hoogtepunt. Helaas door de vele regels 

van onze overheid was het niet meer 

mogelijk om zulke grote ritten georga-

niseerd te gaan rijden voor het goede 

doel. En zo werd een mooi initiatief van 

de MAG weer de nek omgedraaid.

Bigtwin en MAG
Dat de MAG een warme relatie heeft met 

Bigtwin-rijders is niet alleen voortgeko-

men uit het rebelse van de oprichters 

van de vereniging in 1988, maar je ziet 

het door de hele tijdlijn terugkomen. 

Zo ook in 1996. Want tijdens de Bigtwin 

motorbeurs, toen nog het Bigtwin en 

Interbike Event genoemd, werd een 

Harley-Davidson Sportster verloot! 

Voor 2,50 gulden per lot kon je al 

meedoen. De opbrengst van de 

loterij kwam geheel ten goede van 

MAG België en MAG Nederland. 

Mario Aandewiel, toenmalig voor-

zitter van onze MAG, kreeg van 

Margo Vos van Bigtwin de riante 

cheque overhandigd die hij direct 

deelde met MAG België voorzitter 

Erwin Renette.  

MAG-LIED
Tekst: Rens Brandenburg

Je tank vol benzine

De MAG staat op je T-shirt

Start de motoren

Het asfalt krijgt een beurt

Ja, dat is mijn stijl van leven

Ik wil niet anders meer

En komen ze aan mijn vrijheid

Komt de MAG in ’t geweer

Overal in Europa

Wil ik mij vrij bewegen

Ik en mijn motor

Komen overal vrienden tegen

Ja, dat is mijn stijl van leven

Ik wil niet anders meer

En komen ze aan mijn vrijheid

Komt de MAG in ’t geweer

Met goede zin en weinig geld

Is elke biker zijn eigen held

Hij gaat zijn eigen gang

Is voor regels niet bang

Vrij wil ik rijden

Met de MAG aan mijn zijde!

Vrij wil ik rijden

Met de MAG aan mijn zijde! In het volgende nummer:  
de tweede vijftien jaar MAG!Aantrekkelijk: een Harley-Davidson  

winnen voor 2,50 – in guldens!

De cheque van 16.800 werd  

gedeeld met MAG België

MAG-vrijwilliger van het eerste 

uur Bob Bruijn in actie voor de 

dierenvoertoer

Rens Brandenburg zingt het MAG-lied (1998)

De KNMV en de MAG hebben in december 

2017 zitting gehad bij de rechtbank tegen de 

gemeente Lingewaard. De gemeente had 

namelijk besloten om in 2017 de Waaldijk via 

de toegangswegen af te sluiten voor alleen 

motorrijders. Voor dat besluit er kwam, 

waren de KNMV en de MAG al tijden bezig om 

met de gemeente tot een oplossing te komen 

voor het zogenaamde overlastprobleem.

Gesprekken, metingen en tellingen, aan-

dragen alternatieve oplossingen: dit alles 

had niet geholpen om de raadsleden tot een 

andere mening te brengen. Dus kwamen we 

de betrokken raadsleden in december 2017 

weer in de rechtbank tegen.

De motivatie van de gemeente was onvol-

doende voor de rechters om de gemeente 

gelijk te geven. De rechtbank had trouwens 

meer tijd nodig gehad dan eerst gedacht 

om tot een uitspraak te komen. De eisers, 

de KNMV en de MAG, hebben van de rechter 

gelijk gekregen en de weg moet weer open. 

De gemeente heeft wel nog tot 24 april de 

tijd gekregen om beroep aan te tekenen. 

Formeel hoeft zij dus tot die tijd geen actie 

te ondernemen. Maar wij hopen als belan-

genvereniging natuurlijk wel dat het verbod 

opgeheven wordt zodat wij als motorrijders 

weer kunnen gaan genieten van dit mooie 

stuk Nederland.

RECHTSZAAK 
LINGEWAARD 
GEWONNEN

We hebben het voor elkaar! Het dijkverbod in Lingewaard 

is van de baan. We mogen dus ook in de weekenden en op 

feestdagen weer van die prachtige dijkweg genieten. 

Wel kan de gemeente nog beroep aantekenen.
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Michiel Buitenwerf

Dit bord gaat dus verdwijnen!

BE
LANGENVERENIGINGVOOR MOTORRIJDERS

MAGinACTIE
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tijdsmotorkledingeen echte uitkomst. 

Van jeans tot hoodies, in alle mogelijke 

uitvoeringen en dessins, en vaak ook 

met de nieuwste protectoren, die je 

nauwelijks ziet zitten. Paula: “Die zijn 

nog niet zo effectief als de traditionele 

protectoren, maar het is beter om een 

broek met iets minder veilige protectie te 

dragen dan dat je in je gewone spijker-

broek op de motor stapt.”  

Ook de helmfabrikanten besteden steeds 

meer aandacht aan design, zeker als het 

damesmodellen gaat. Een goede tip? 

Angelique: “Bij duurdere merken hebben 

de kleine helmmaten vaak ook een 

kleinere buitenschaal, in plaats van extra 

dikke wangkussens. Dat maakt de helm 

kleiner én lichter, zodat je minder wind 

vangt en je nek minder belast.”

Biker Outfit
Annemarie Bernasco begon in 2012 met 

Biker Outfit, een Amsterdamse motorkle-

dingzaak met relatief veel producten van 

kleine, exclusieve merken en dameskle-

ding. “Een met kevlar gevoerde legging 

van MotoGirl, bijvoorbeeld, of spullen 

van uglyBROS, met kniestukken aan de 

buitenkant. Ook Bell helmen en Roland 

Sands Design hebben we in huis. Geen 

rekken vol, maar wel een aantal items. 

Wat in Nederland nog niet verkocht 

wordt, importeren we zelf. Die uitge-

sproken designs zijn natuurlijk niet voor 

iedereen interessant, dus we verkopen 

ook de standaard toerkleding van een 

aantal grotere merken.” 

Balans
Traditionele motorkleding wordt hier 

vooral gekocht door dames die zelf 

rijden. “Die gaan eerder voor functionele 

en warme kleding. Vrouwen die alleen 

achterop zitten vinden de looks meestal 

belangrijker. Die willen er liever niet als 

een motorrijder uitzien.”

Bij het kiezen van kleding gaat het 

volgens Annemarie vaak om de balans 

tussen veiligheid, comfort en uiterlijk. 

“Een eendelig leren pak is de veiligste 

keuze, maar het is lastig om aan trekken, 

om in te lopen of om op iets anders dan 

een motor te zitten. Ga je alleen voor 

het design, dan lever je vaak wat in op 

veiligheid. En als je het lekker warm wil 

hebben, zie je er al snel wat steviger uit 

dan je eigenlijk bent.” 

Keuze groeit
Het is een goede zaak dat 

het aanbod in damesmo-

torkleding zo toege-

nomen is, “maar 

we zijn er nog lang niet,” stelt 

Annemarie. “Het gebeurt nog vaak 

genoeg dat merken tien nieuwe 

modellen lanceren en dat daar dan 

één damesjasje bij zit, een variant 

op het model van vorig jaar. En als 

je als vrouw een leren one-piece 

zoekt, dan heb je het heel moeilijk.” 

Bij helmen is de situatie vergelijk-

baar. “We hebben HJC heel lang 

gevraagd om een XXS systeemhelm, 

en die maken ze nu. Andere merken 

beginnen er nog niet aan, jammer 

genoeg.” De realiteit is natuurlijk 

wel dat 17% van de mannen een 

motorrijbewijs heeft, tegen 4% van 

de vrouwen. Maar de realiteit is ook 

dat die verhouding aan het veran-

deren is. “Van de leerlingen van de 

motorrijscholen die hier voor de 

deur hun bijzondere verrichtingen 

oefenen, is zeker de helft vrouw,” 

lacht Annemarie.

Hugo Pinksterboer

Paula Luttik en Angelique Binkhorst, MotoPort Wormerveer Annemarie Bernasco, Biker Outfit
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“Met een paar simpele 
lijnen kun je bijvoorbeeld 
een smallere taille sug-
gereren.”

- Angelique Binkhorst

“Het aanbod in dames-
motorkleding neemt 
langzaam toe.”

- Annemarie Bernasco 

STEEDS MEER, STEEDS MOOIER

Motorkleding 
voor vrouwen
Dat het met motorkleding jarenlang behelpen was, lees je      

elders in dit Mag-a-zine. Voor vrouwen duurde het nog 

langer. Pas de laatste vijftien jaar zijn fabrikanten echt aan-

dacht gaan besteden aan hun specifieke eisen en wensen. 

We spraken drie experts over de stand van zaken.
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Angelique Binkhorst en Paula Luttik 

maakten het begin van die ont-

wikkeling van de damesmotorkleding 

samen mee: ze werken allebei al ruim 

vijftien jaar op de kledingafdeling van 

MotoPort Wormerveer. “Dat begon met 

het aanpassen van de maten: smalle-

re schouders, bredere heupen, kortere 

mouwen… Pas daarna werd er ook meer 

aan het design gedacht,” weet Paula 

nog. “Met een paar simpele lijnen kun je 

bijvoorbeeld een smallere taille suggere-

ren,” vult Angelique aan, “maar omdat je 

motorkleding toch vooral voor de veilig-

heid draagt, zie je er in de spiegel toch al 

snel een maatje of twee groter uit.’ Dat 

geldt natuurlijk vooral voor de textiel-

pakken met een waterdichte laag en 

een thermovoering. Dan draag je al snel 

drie jassen over elkaar. Paula: “En daar 

komen de protectoren nog bij, natuurlijk. 

We moeten dus vaak heel goed uitleggen 

waarom die kleding zo belangrijk is voor 

je veiligheid. En al neemt je omvang door 

al die lagen wel wat toe, toch kun je er 

best leuk uitzien.”

Drie, vier jaar
Belangrijk is dat klanten weten wat ze 

kunnen verwachten. Paula: “In motorkle-

ding vind je nooit de laatste trends. 

Logisch, want de ontwerpen gaan veel 

langer mee dan bij gewone kleding. 

Reken maar op een jaar of drie, vier.” Net 

zo belangrijk is dat de meeste motorpak-

ken ook veel langer gedragen worden 

dan normale kleding. “Zou je iets kopen 

wat vandaag heel actueel is, dan rij je 

over drie jaar in een ouderwets ontwerp. 

Daarom is motorkleding wat neutraler, 

in het algemeen.” 

Omdat het slanker afkleedt, neigen veel 

dames eerder naar leer dan naar textiel. 

Aan de andere kant is leer ook een stuk 

minder warm, dus valt de keuze vaak op 

een leren broek met een textieljas. “Dan 

moet je er wel rekening mee houden dat 

leer altijd oprekt. Vooral op je achter-

ste, door de houding waarin je zit. Dure 

pakken blijven beter in model,” geeft 

Angelique aan.

Hoodies en helmen
Voor veel vrouwen is de komst van vrije- 
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Harry van Bommel nam vorig jaar afscheid van de Tweede 

Kamer waar hij, namens de SP, met 19 jaar het langstzit-

tende kamerlid was. Harry is een enthousiast motorrijder, 

die wij altijd konden benaderen zodra er items aan de orde 

kwamen die betrekking hadden op het motorrijden. Toen wij 

hem onlangs spraken, was hij vol lof over zijn contacten met 

de MAG tijdens zijn kamerlidmaatschap. In verband met ons 

dertigjarig bestaan stuurde hij ons onderstaande felicitatie.

Gedurende mijn gehele lidmaatschap van de Tweede Ka-

mer heb ik me actief beziggehouden met beleid gericht op 

motorfietsen. Aanvankelijk lag dat ook voor de hand, aange-

zien ik woordvoerder Verkeer en 

Waterstaat was. In die hoedanig-

heid kwam ik naar de actie van de 

MAG op het Malieveld om daar te 

pleiten voor een uitzondering van het rekeningrijden voor 

motorfietsen. Méér motorfietsen zou immers resulteren in 

minder file. Samen met de MAG maakte ik later ook een mo-

torrit om het pleidooi voor meer onderplanken bij vangrails 

kracht bij te zetten. In de Tweede Kamer gaf ik daar een ver-

volg aan, waarbij ik de toezegging kreeg dat bij vernieuwing 

veel vaker de onderplanken standaard gemonteerd zouden 

worden. Wat mij betreft mag dat proces worden versneld en 

worden alle vangrails in gevaarlijke bochten, zeker die bij 

toe- en afritten, voorzien van onderplanken. Samen met mijn 

collega Farshad Bashir stelde ik de gevaarlijke situatie bij het 

Kooimeerplein in Alkmaar aan de orde. In het laatste jaar van 

mijn Kamerlidmaatschap maakte ik nog een motorrit langs 

gevaarlijke wegsituaties. Voor het ministerie, de provincies en 

de gemeenten is er nog veel werk aan de winkel. De weg kan 

nog veel veiliger worden gemaakt voor motorrijders en soms 

hoeft dat niet eens veel geld te kosten.  In mijn nieuwe baan 

als strategisch bestuursadviseur bij de gemeente Zwolle kan 

ik daar ook aandacht voor vragen. Toen mijn benoeming ze-

ker was, trakteerde ik mijzelf op een nieuwe motor. Ik stapte 

over van mijn trouwe Honda Deauville naar de Yamaha FJR; 

tweemaal zo zwaar en ook dubbel genieten. 

Harry van Bommel

30 jaar belangenvereniging MAG. En dat op eigen kracht, zon-

der subsidie en voornamelijk met vrijwilligers.  Bij een ver-

jaardag als deze heb je de neiging om even terug te kijken. De 

oprichting in 1988 heb ik niet meegemaakt, omdat ik in die 

tijd grotendeels in het buitenland werkte. Terug in Nederland 

maakte motorrijdende kennissen me op de MAG attent met 

het vriendelijke doch dringende verzoek om lid te worden. 

Dat was begin 1997. Omdat er een demo-rit bij Amsterdam op 

stapel stond, werd ik meteen vrijwilliger. Vanaf die tijd was de 

route “1997: vrijwilliger – 2001: bestuurslid – 2005: voorzitter – 

2013”. Wat is de les uit die periode? De MAG hoeft niet bang te 

zijn dat er niets meer te doen is. De afgelopen jaren laten zien 

dat naast nieuwe ontwikkelingen keer op keer afgewezen 

regelgeving opgepoetst en als nieuw gepresenteerd wordt. 

Ik hoop dat de MAG nog vele jaren voor onze motorbelangen 

opkomt. 

Nico Perk

MAG-voorzitter 2005-2013
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MAG

Trumps aankondiging leidde direct tot 

tegengas vanuit Brussel. Bij monde van 

Jean-Claude Juncker kondigde de Euro-

pese Commissie aan om heffingen te gaan 

toepassen op Amerikaanse producten, van 

whiskey tot jeans en motoren, onderdelen 

en accessoires. De FEMA heeft hier direct 

actie op ondernomen en de MAG liet zich 

natuurlijk ook niet onbetuigd. In een brief 

aan de staatssecretaris van Economische 

Zaken maakten we duidelijk welke conse-

quenties zulke stappen onder meer voor 

motorrijders en verkopers van Amerikaan-

se motoren kunnen hebben. Overigens is 

Trumps besluit wat Europa betreft tot 1 mei 

van dit jaar uitgesteld. 

Resultaat
Het is niet voor het eerst dat zoiets 

dreigt te gebeuren. In 2002 had Amerika, 

toen nog onder aanvoering van George 

W. Bush, vergelijkbare plannen. Ook toen 

schreef de MAG het ministerie aan. Met 

succes: motorfietsen werd van de sanctio-

neringslijst afgevoerd. Den Haag blijkt dus 

gevoelig voor  onze argumenten. Enkele 

jaren daarvoor kwam de American Motorcy-

clists Association AMA met evenveel resultaat 

in opstand tegen Amerikaanse heffingen op 

Europese motorfietsen. Inspraak bestaat, 

maar je moet er wel altijd als de kippen bij 

zijn. En dat doen we, samen met onze leden 

en onze internationale partners!

Het leek even een dreigement, maar hij deed het toch: op 

7 maart zette Donald Trump zijn handtekening onder to-

renhoge heffingen op geïmporteerd staal en aluminium. De 

Europese reactie liet niet lang op zich wachten. Dat klonk 

als slecht nieuws voor Harley-rijders, onder meer. De MAG 

kwam meteen in actie.

Actie tegen
importheffingen

Hugo Pinksterboer
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Importheffingen op Harley-Davidson? Nee, zegt de MAG

BE
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MOTORBEURS 
UTRECHT 2018

Jannet Korenblek was een van de twee gelukkigen die op de beurs een eigen ont-

werp op haar motor mocht laten zetten: cadeautje van de MAG voor onze dertigste 

verjaardag. De  libelle, een verwijzing naar een overleden vriendin, werd door 

pinstriper Teunis Spits op de tank van haar Diversion 900 gezet. Jannet, verkeers-

leider bussen en trams in Amsterdam, rijdt dagelijks 70 km naar haar werk en te-

rug, naast toer- en vakantieritten. Ze is MAG-lid sinds de massale rit naar Brussel, 

zes jaar geleden, in actie tegen de APK. ‘Normaal vind ik een groep van dertig man 

al erg groot, maar dit was geweldig: een hele snelweg vol motoren!’

Ook Alida Veenstra mocht haar motor laten beschilderen. Teunis Spits zette op haar 

verzoek haar initialen op het zijpaneel van haar Kawasaki 500GPZS. Ze kocht deze 

motor op de beurs van vorig jaar, toen ze nog maar net vier weken aan het lessen 

was. ‘Eigenlijk zouden we ons alleen gaan oriënteren. Beetje motoren passen, 

kijken wat het best voegt. Een motor  kopen als je nog geen rijbewijs hebt is toch 

een beetje de goden verzoeken, niet? Maar toen ik aan het eind van de dag op 

deze Kawasaki ging zitten, wist ik meteen dat dit ‘m was!’

Teunis Spits, de man achter Future Relics, beschilderde op de MAG-stand de mo-

toren van Jannet Korenblek en Alida Veenstra maar nam ook nog wat zijkoffers en 

een tank onder handen. Hij doet zo’n dertig, veertig motoren per jaar, variërend 

van ingewikkelde ontwerpen tot strakke biezen. Verder beschildert hij wat je maar 

wilt, van muziekinstrumenten tot kleding en etalageruiten.

Een stoplicht springt op rood, een stoplicht springt op 

groen – maar deze dus niet, of pas na zoveel tijd dat bijna 

iedereen doorreed. Wel lachen, als het verkeerslicht naar 

de motorparking van de motorbeurs motoren niet lijkt 

te zien. Natuurlijk is dit doorgegeven aan ons meldpunt 

Groen Licht en heeft MAG-vrijwilliger Peter Zuurbier het 

direct opgenomen met de wegbeheerder. Het probleem is 

opgelost!

Ondanks de lage temperaturen, zo ergens rond 

het vriespunt, kwamen er gemiddeld zo’n 800 

bezoekers per dag op de motor naar de Jaar-

beurs. Ook MAG-fans, zoals de foto laat zien. 

Dat je met deze temperaturen binnen kunt 

parkeren, is natuurlijk wel zo fijn. Kosteloos 

én bewaakt, met dank aan de organisatie en 

de KNMV.

Alida Veenstra

Teunis Spits en Jannet Korenblek

Teunis Spits - Future relics

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Het was een geweldige motorbeurs, dit jaar in 
Utrecht. Zelfs de ruime stand die we hadden leek 
af en toe te klein. Mooiste nieuws: dankzij onze 
onvermoeibare MAG-crew noteerden we een  
recordaantal nieuwe leden!  
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Er was volop belangstelling voor de mannen 

die een betonschaar loslieten op een ART4-ket-

tingslot. Dat je zo’n slot niet zomaar doorknipt 

werd de meesten wel duidelijk.

Wilco van der Voort was een van de winnaars van 

een ART4-kettingslot, uitgereikt aan bezoekers 

die kans zagen om zo’n zelfde slot te kraken. 

Ook de allerjongste beursbezoekers zetten hun 

beste beentje voor.

Wilco van der Voort

Op de vier beursdagen waren 

een kleine twintig MAG’ers – 

van bestuursleden tot vrijwil-

ligers en medewerkers in touw 

om bezoekers te vertellen wat 

we allemaal gedaan hebben, 

wat we doen en wat we van 

plan zijn. Een paar van hen zie 

je hier in actie. Het was een 

feestje!

MOTORBEURS 
UTRECHT 2018

Vera de Bruijn

MAG-crew in actie

René Halfweeg

 Jacco van der Maat

Gerda Wentzel

Jan VastbinderMathijs van der Noorda
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MAG 
ACTIEPROGRAMMA 

2018-2022

Bij het MAG meldpunt voor gevaarlijke 

wegsituaties (GWS) komen de meldingen 

jaarlijks met tientallen binnen: verkeers-

drempels in onoverzichtelijke bochten, 

paddenstoelachtige hobbels op de weg, 

allerlei gladde plakkaten op de weg (van 

regenboogzebra’s tot waarschuwingen voor

schoolgebieden), lantaarnpalen die voor 

in plaats van achter de vangrails staan, 

levensgevaarlijke wegafscheidingen (de 

Friese ‘eiersnijders’), spekgladde belijning 

– noem maar op.  En ze komen overal voor: 

op lokale wegen, op provinciale wegen, op 

snelwegen. 

MAG-advies
Wegbeheerders weten de MAG gelukkig wel 

steeds vaker te vinden. Achteraf, als ze zelf 

een klacht van een motorrijder hebben 

ontvangen. Of vooraf, bij een voorgenomen 

vernieuwing van bestaande weginrich-

ting. De MAG heeft er de handen aan vol. 

Ter plekke inspecteren, motorvriendelijke 

oplossingen bedenken, advies uitbrengen. 

Veelal lukt het ons om gevaarlijke wegsitua-

ties te laten verhelpen of te voorkomen.

 

Van richtlijn naar wet
Toch hebben diezelfde wegbeheerders nog 

altijd grote vrijheid om hun wegen naar 

eigen goeddunken in te richten, meestal 

niet gehinderd door enige kennis van het 

motorrijden. Veel ellende zou kunnen wor-

den voorkomen als ze zich zouden houden 

aan de door CROW uitgevaardigde richtlijnen 

voor een veilige weginrichting. Dat lukt 

alleen als die richtlijnen de kracht van wet 

krijgen. De MAG doet er alles aan om dat te 

realiseren.

Niet alleen Tesla, maar ook alle grote au-

tomerken en andere bedrijven zijn ermee 

bezig: de zelfrijdende auto. Of die auto’s ook 

veilig zijn voor motorfietsen? Nooit getest. 

Toch mogen ze de weg op. Het gevolg? 

Zelfrijdende Tesla’s en auto’s van General 

Motors hebben al meerdere motorrijders 

aangereden. 

Tests met motoren
De MAG wil dat er veiligheidstests met 

motorfietsen worden uitgevoerd voordat 

zelfrijdende auto’s een typegoedkeuring 

voor de openbare weg krijgen. Omdat de 

Nederlandse RDW verantwoordelijk is voor 

de Europese typegoedkeuring van de Tesla, 

heeft de MAG de RDW daar op aangespro-

ken. Er wordt met die tests nu een begin 

gemaakt. Helaas gaat dat alleen nog om de 

situatie die volgens MAGs grote 2014 Motor-

rijdersonderzoek nauwelijks voorkomt en 

meestal weinig letsel oplevert:  de auto die 

de motor van achteren aanrijdt. 

Top-3
Er zijn dus nog geen testprotocollen voor de 

meest voorkomende motorongevallen, die vaak 

ook het meeste letsel veroorzaken: van rechts 

komende motoren krijgen geen voorrang, de 

weg opdraaiende auto’s rijden motoren aan, 

en naar links afslaande auto’s laten motoren 

niet voorgaan. De MAG eist dat deze top-3 de 

kern vormt van de op motorfietsen gerichte 

veiligheidstests van zelfrijdende auto’s.

Zelfrijdende auto’s: niet de weg op zonder goede tests

Paddenstoelachtige hobbels op de weg…  

Zelfrijdende auto’s: nooit zonder test
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De MAG zet zich in voor veilig,  
betaalbaar en in vrijheid  

motorrijden. In dit Mag-a-zine  
presenteren we zes belangrijke  

actiepunten.

Als het onderwerp rekeningrijden weer de kop opsteekt, zal 

de MAG direct strijden voor vrijstelling voor motorfietsen.

 

Alle verkeersdeskundigen zijn het erover eens: rekeningrijden zou 

een enorme verlichting van de filedruk betekenen. Het huidige 

kabinet, met VVD en coalitiepartner CDA, is niet van plan reke-

ningrijden in te voeren. Maar als het CDA-kabinet Balkenende IV de 

eindstreep had gehaald, dan was het al in 2011 ingevoerd. Ook voor 

motorfietsen!

Kwestie van tijd
Dat rekeningrijden weer als optie op tafel komt is een kwestie van 

tijd. Het kan niet anders, alleen al omdat er laatste tien jaar 1 mil-

joen personenauto’s bij zijn gekomen. Het zijn er nu al meer dan 8 

miljoen en dat is nog exclusief bestelbusjes en vrachtwagens. Of-

ficiële prognoses laten zien dat wonen, werken en leven zich meer 

en meer naar de stedelijke gebieden verplaatsen. Voor autoverkeer 

wordt de fysieke ruimte daar steeds beperkter, ook al omdat de on-

stuimige groei van online-aankopen er een even onstuimige groei 

van het bezorgverkeer veroorzaakt. De officiële voorspellingen zijn 

dat de filedruk binnen enkele jaren met 40% toeneemt.   

Niet voor motoren
Zeker met een partij als het CDA in de regering kan dat rekeningrij-

den dus zomaar weer een optie worden. Waakzaamheid blijft dus 

geboden. De MAG zit erbovenop en zal alles doen om motoren van 

rekeningrijden te vrijwaren. 

Motorrijders veroorzaken geen files – dus geen rekeningrijden!

Geen rekeningrijden  
voor motoren
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Om veilig te kunnen blijven rijden, wil de MAG dat zelfrijdende auto’s alleen 

een typegoedkeuring krijgen als ze zijn getest op de drie voor motorrijders 

meest gevaarlijke verkeerssituaties.

Stop willekeur motor onveilige  
weginrichting
Om veilig te kunnen blijven rijden, wil de MAG dat zelfrijdende auto’s 
alleen een typegoedkeuring krijgen als ze zijn getest op de drie voor 
motorrijders meest gevaarlijke verkeerssituaties.

Rivierdijken zijn openbare wegen. Afsluiting voor alleen motor-

fietsen is onaanvaardbare discriminatie. De MAG verzet zich daar 

krachtig tegen. Ook via de rechter. En met succes: op 13 maart heeft 

de rechter beslist dat het dijkverbod in Lingewaard onrechtmatig 

was. De dijkafsluiting bij Lopik gaan we op dezelfde manier aan-

pakken. 

Geen bewijs
Dijkafsluiting volgt gewoonlijk op ‘klachten’ van dijkbewoners. 

Vaak gaat dat om mensen die er net zijn komen wonen. Hard 

bewijs ontbreekt, elke keer weer. Geluidsmetingen geven aan dat 

motorfietsen een minimale extra belasting zijn, snelheidsmetingen 

tonen niet of nauwelijks hogere gemiddelde snelheden, en onge-

lukken waarbij motorfietsen betrokken zijn komen niet meer voor 

dan op andere wegen. 

Andere verhalen
De MAG praat ook met omwonenden. Dan hoor je heel andere 

verhalen dan die van de klagers. Over hordes racefietsers die zich 

heer en meester op de dijk wanen, over senioren die hun e-bikes 

in bedwang proberen te houden. En over die paar motorrijders 

die de dijk onveilig maken buurtbewoners zijn: alleen zij kennen 

de bochten goed genoeg. Hoezo de motor als enige te verbannen 

overlastgever? De MAG verzet zich met hand en tand. En daar zijn 

de horecabedrijven langs de dijk ook blij mee: ze missen ons! 

Stop discriminerende 
wegafsluitingen

De MAG wil dat het gemeentes verboden wordt om dijken 

alleen voor motorfietsen af te sluiten.

Protestrit tegen de dijkafsluiting bij Lopik
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Terwijl motorrijders helpen om de filedruk 

te verminderen, lijken Brussel en Den Haag 

motorrijden alleen maar duurder te willen 

maken. Het ingewikkelde driefasesysteem 

voor het rijbewijs komt uit de Europese ko-

ker. Uit de mogelijk varianten koos Neder-

land helaas voor de duurste versie. Met de 

invoering van code-80 is er iets versoepeld, 

maar het zou nog altijd goedkoper moeten 

kunnen.

Lage BPM
Uit Den Haag komt de regeling dat je voor 

een nieuwe motorfiets van € 2.133 slechts 

9,6% BPM betaalt, terwijl het tarief voor 

duurdere motoren 19,4% bedraagt.  Bij een 

verlaging van dat tarief zou de overheid 

ruim 5 miljoen minder belasting innen, 

maar het zou woon-werkverkeer per motor 

stimuleren en dus de fileschade verlagen. 

Een gezonde mobiliteitsinvestering, dus!

Geen APK
Terwijl statistieken uitwijzen dat technische 

mankementen vrijwel nooit de oorzaak van 

motorongelukken zijn,  bedacht Europa een 

APK voor motoren, uit te voeren door een 

aparte, dure organisatie. In 2012 organi-

seerde de MAG met Europese partners daar-

om een massale protestrit naar Brussel. Met 

succes. De APK-verplichting is uitgesteld 

tot 2022 en vervalt geheel voor landen die 

maatregelen hebben genomen motorvei-

ligheid te vergroten.  Dat is precies wat de 

MAG namens motorrijdend Nederland van 

de overheid blijft eisen.

Fileleed, wie kent het niet? Er staan dagelijks 

honderden kilometers. De economische 

schade voor alleen al de transportsector 

bedroeg vorig jaar 1,2 miljard euro. Om-

dat motorrijders actief bijdragen aan het 

verminderen van de alsmaar stijgende 

filedruk, mogen ze al sinds 1991 tussen de 

files door rijden. Gebruik van de motor voor 

woon-werkverkeer is zonder meer file-ont-

lastend. Berekeningen tonen aan dat slechts 

een bescheiden percentage automobilisten 

op de motor hoeft te stappen om de filedruk 

sterk te reduceren. 

Glansrijk gewonnen
Vorig jaar bewezen de MAG en de RAI in 

een officiële mobiliteitstest nog eens hoe 

verkeersefficiënt de motorfiets is. Vanuit fo-

renzenstad Purmerend reden zes verschillen-

de vervoermiddelen over een kleine dertig 

kilometer naar een zakelijke bestemming bij 

de Zuidas in Amsterdam. Auto, motor, scoo-

ter, speed pedelec, e-bike en fiets startten 

gelijktijdig – en de motorfiets won glansrijk.

Ruim baan
Toch komt de motor als instrument tegen 

de filedruk niet voor in de mobiliteitsplan-

nen van het kabinet. Verbazingwekkend, 

zeker gezien het feit dat er bijna 1,5 miljoen 

Nederlanders met een motorrijbewijs zijn. 

Met betere motorparkeervoorzieningen (met 

beugels om je tweewieler aan te veranke-

ren), toegang tot busbanen en milieuzones 

en andere maatregelen wil de MAG motor-

gebruik zeker ook voor woon-werkverkeer 

stimuleren: ruim baan voor de motor!  

Sneller dan auto, scooter, speed pedelec...

Tegen de APK: protestrit naar Brussel  

Extra ruimte voor motormobiliteit
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Houd motorijden betaalbaar
De MAG is tegen een verplichte motor-APK en strijdt voor lagere rijbewijskos-

ten en voor het lage BPM-tarief voor alle nieuwe motoren.
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De MAG zet zich in voor het verruimen van de motormobiliteit met onder meer 

toegang tot busbanen en milieuzones.

MAG 
ACTIEPROGRAMMA 

2018-2022
De MAG zet zich in voor veilig,  

betaalbaar en in vrijheid  
motorrijden. In dit Mag-a-zine  
presenteren we zes belangrijke  

actiepunten.

De N205, tussen Haarlem en Nieuw-Vennep 

is de eerste slimme weg van Nederland: je 

rijdt daar van begin tot eind langs slimme 

verkeerslichten. De eerste intelligente ver-

keersregelinstallaties (IVRI’s) werden vorig 

jaar al geplaatst, in Deventer en Apeldoorn. 

Het idee is eenvoudig: de verkeerslichten 

nemen weggebruikers via hun naviga-

tie-apps of GPS-systemen waar, zodat ze de 

verkeersstoom en -intensiteit optimaal kun-

nen reguleren. Net als die dure detectielus-

sen, maar dan een heel stuk geavanceerder. 

IVRI’s kunnen bijvoorbeeld hulpdiensten of 

vrachtverkeer laten voorgaan en aan wegge-

bruikers doorgeven hoe lang verkeerslichten 

nog op rood of op groen staan. Zo kun je 

ook als bestuurder aan een betere door-

stroming bijdragen. Appontwikkelaars en 

fabrikanten van navigatiesystemen zijn met 

deze mogelijkheid bekend en kunnen hun 

systemen daar dus op aanpassen. Verwacht 

wordt dat je deze informatie later dit jaar al 

op je beeldscherm kunt ontvangen. Daartoe 

moeten er eerst voldoende intelligente 

verkeerslichten actief zijn. Dit jaar wordt 

ruim twintig procent van de meer dan 5.500 

installaties aangepast.  De slimme verkeers-

lichten zijn onderdeel van Talking Traffic, 

een samenwerkingsverband tussen overheid 

en bedrijfsleven.

Talking Traffic, dat natuurlijk sterk gericht is 

op gebruik in combinatie met zelfrijdende 

auto’s, zal weggebruikers in de toekomst 

ook aanvullende verkeersinformatie bieden. 

We houden het vervolg nauwlettend in 

de gaten, waarbij we zeker zullen kijken 

of het systeem waar nodig of gewenst ook 

onderscheid maakt tussen automobilisten 

en motorrijders.

(Bronnen: Gemeente Soest, Provincie Noord-Holland)    

SLIMME 
VERKEERSLICHTEN

Dat er lussen in het wegdek zitten die je voertuig ‘zien’ 

waardoor het licht op groen gaat, is bekend. Dat dit met 

motoren niet altijd even goed werkt, weten we ook. Maar de 

oplossing is al voorhanden: intelligente verkeerslichten die 

met het verkeer communiceren. 
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Tonny (64) en Baudouin (61) haalden 

hun rijbewijs zodra het kon, op hun 

achttiende. Door de jaren heen hebben 

ze dus nogal wat motorjassen, -broeken 

en helmen versleten. Toen ze begonnen 

met rijden was motorrijden voor de 

meesten zeker geen hobby: een motor 

was vooral een betaalbaar alternatief 

voor de auto. Tonny vertelt: “En omdat 

mensen vooral uit armoe op de motor 

stapten, was de kleding ook verre van 

luxe.” Er werd bijvoorbeeld gereden met 

een krant onder de jas, om de wind tegen 

te houden. Baudouin beaamt dit verhaal. 

“Het grootste deel van mijn motorkle-

ding kwam uit de dump. Als het je maar 

droog en warm hield.” Leren motorkle-

ding bestond al wel, maar werd eigenlijk 

alleen gedragen door de rijkere motorrij-

ders. “Als beginnende motorrijder op een 

oude legermotor, zoals wij dat deden, 

was dat totaal niet aan de orde. Een pilo-

tenjack, dat was al heel wat!”

Schilderpak 
Tonny vertelt vol verve over zijn zoge-

heten ‘schilderpak’, vernoemd naar de 

fabrikant Schilder in Volendam. “Het is 

een soort tankoverall, zoals die in het le-

ger gebruikt werd, met een dikke voering 

erin en een rits van je enkels tot je kraag. 

Ik kocht dit pak ergens rond 1985 en ik 

draag het nog steeds, vooral met koude 

dagen, over mijn andere motorkleding 

Van pilotenjacks tot technische weefsels

30 JAAR 
MOTORKLEDING

heen.” Baudouin noemt een vergelijk-

baar product uit die tijd, de Jeepcoat. De 

hoge insnijdingen aan de achterkant 

maakten het mogelijk om deze jas over 

je benen aan elkaar te knopen, zodat het 

soort overall werd. De belangrijkste over-

eenkomst tussen deze kledingstukken? 

Ze waren verre van waterdicht.

Vetpak
Het fameuze vetpak van de Engelse 

firma Belstaff was een serieuze verbete-

ring. Belstaff, inmiddels bijna honderd 

jaar oud, was de eerste fabrikant die 

Egyptisch gewaxed katoen gebruikte als 

basis voor waterdichte motorkleding. 

Hun befaamde Trialmaster-jas werd in 

1948 gelanceerd. Onder de ambassa-

deurs waren onder meer Ernesto ‘Che’ 

Guevara en acteur Steve McQueen. “De 

was maakte het materiaal waterdicht. 

Dat was een hele verbetering,” herinnert 

Baudouin zich, “maar je kon nooit er-

gens op bezoek gaan zonder vlekken op 

de bank achter te laten…” Tonny: “Leer 

werd in die tijd natuurlijk ook gedragen, 

maar dat was meer iets voor racers. 

Bovendien was leer in de winter altijd 

koud,” vult Tonny aan. 

Dubbel leer
Tonny reed jaren voor de politie. “We 

droegen toen ballonbroeken, blauwe 

stoffen broeken met heel wijde boven-

benen, met paardrijlaarzen, een witte 

plastic jas en een oranje pothelmpje. 

Iets van bescherming was er eigenlijk 

niet bij, en ’s winters was het knap koud. 

Daarom droegen we er vaak nog een 

pyjama onder,” biecht hij op. De leren 

pakken uit die tijd beschermden je wel 

tegen schaafwonden, maar van enige 

vorm van protectie was verder geen 

sprake. “Op de schouders en de knieën 

zat dubbel leer, en bij de duurdere pak-

ken nog een laagje teflon voor de slijt-

vastheid, maar dat was het wel,” vertelt 

Ton-Louis Adam van Damen Leathers. 

Geen druppels, wel damp
Een heel grote stap in de ontwikkeling 

van motorkleding was de opkomst 

van Gore-Tex. In 1969 ontwikkelde de 

Amerikaan Bob Gore dit materiaal, dat 

zowel ademend als waterdicht was. Het 

De dertigste verjaardag van de MAG is natuurlijk een mooie 

aanleiding om terug te kijken naar de laatste dertig jaar 

motorkleding. Wat gebeurde er allemaal in die tijd, en welke 

rol speelden en spelen die ontwikkelingen in veilig motorrij-

den? Redacteur Iris Windmeijer, zelf de dertig nog lang niet 

gepasseerd, sprak met ervaringsdeskundigen Tonny van der 

Spoel en Baudouin Knaapen. 

 

MAG

Baudouin Knaapen

Tonny van der Spoel

Baudouin Knaapen: “Een pilotenjack was al heel wat!”

Tekst: Iris Windmeijer   
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geheim? De poriën in het materiaal zijn 

20.000 keer kleiner dan een waterdrup-

pel, die er dus niet doorheen kan, maar 

ze zijn groot genoeg om waterdamp wel 

door te laten. Tonny: “Ik geloof dat Go-

re-Tex een van de belangrijkste ontwik-

kelingen was. Je voert transpiratievocht 

af, je blijft droog en dat waterdichte 

laagje helpt nog tegen de kou ook.” 

Andere fabrikanten maken vergelijkba-

re membranen, waarvan Sympatex de 

bekendste is. 

Gelamineerd
Voor doorrijders die vaker een bui 

over zich heen krijgen, zijn er pakken 

waarbij het membraan in de buiten-

laag verwerkt is. Met dat gelamineerde 

textiel heb je geen last meer van uren 

nadruipende kleding. De techniek wordt 

ook voor handschoenen toegepast. Als 

het membraan los in de handschoen 

zit, trek je het bij het uittrekken van de 

handschoenen vaak mee naar buiten, 

zeker met vochtige vingers. Met gela-

mineerde handschoenen behoort dat 

probleem tot het rijke motorverleden.

Helmen
Dat een helm je belangrijkste vorm van 

protectie is, wist men al vroeg. Toch 

werd de helmplicht in Nederland pas in 

1975 ingevoerd. Baudouin reed nog een 

half jaar zonder, Tonny droeg zijn oranje 

helm bij de politie en de pothelm was 

ook nog steeds populair. De eerste inte-

graalhelm voor motorrijders verscheen 

in 1971, van het Amerikaanse Bell. Een 

paar jaar later introduceerde Schuberth 

z’n eerste integraalhelm, opgebouwd uit 

composietmateriaal. Van die eerste mo-

dellen moest je het vizier vaak nog met 

drukknopen vastzetten. Als het besloeg, 

had je dus echt een probleempje. De sys-

teemhelm, met een opklapbaar kinstuk, 

zou pas twintig jaar later verschijnen.

Pinlock
Een belangrijke ontwikkeling voor de 

helmen was het Pinlock-vizier, een los 

vizier van condenswerend plastic dat 

tegen de binnenkant van het gewone 

helmvizier wordt bevestigd. De Pin-

lock-lens werd in 1994 geïntroduceerd, 

maar werd pas echt populair toen het in 

1998 de prijs voor de beste Nederlandse 

uitvinding van het jaar won. Jawel, dit 

wereldwijd gebruikte product komt van 

eigen bodem – en daar doet het feit dat 

een Engelsman het bedacht niets aan af. 

In weer en wind
Motorkleding bestaat vaak uit laagjes, 

zoals hierboven al werd aangehaald. 

Bij de eenvoudigste textielpakken is 

de waterdichte laag aan de buitenjas 

vastgemaakt. Koop je een drielaags pak, 

dan heb je een slijtvaste buitenjas met 

(ruimte voor) protectoren, een uitneem-

baar membraan en een uitneembare 

thermovoering. Dan ben je in principe 

voor alle vier de seizoenen klaar, zeker 

als je het pak aanvult met een wind-

stopper, de moderne versie van de krant. 

Ook onder het textielen of leren pak 

worden steeds vaker speciale laagjes 

gedragen, tegen de warmte én tegen de 

kou. Tonny: “Ik rijd regelmatig offroad in 

Marokko. Daar gebruik ik de zomervari-

ant van de technische onderkleding die 

nu te koop is. Dat werkt niet alleen goed 

tegen de warmte, maar het is ook een 

stuk hygiënischer. En bij die hoge tem-

peraturen is doorwaaikleding natuurlijk 

ook heel welkom.” 

 

Plaatselijke warmte
Handvatverwarming verscheen ergens 

in de jaren ’80. Eerst was deze vondst 

alleen als aftermarketproduct leverbaar; 
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Kleding uit de oude doos…

Vetpakken van Damen. Advertentie Struijk Onderdelen, 1983

Tonny van der Spoel: “… en ik draag het nog steeds.”

Het vizier moest je nog met drukknopen vastzetten… 

Pinlock-uitvinder Derek Arnold

MAG-lid Sjuul Bodewes op vakantie in de jaren ‘80: 

wel leer, geen protectie 

Met doorgestikte schouders… Rijnsport, 1983
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later werd het steeds vaker standaard 

gemonteerd. Ook voor die tijd hoefde je 

niet altijd koude handen te hebben, bij-

voorbeeld met producten als de Peacock, 

een handwarmer die met benzine werkt. 

Baudouin: “Ik gebruik er nog altijd een-

tje, ook deze winter weer. Als de gevoels-

temperatuur zo’n 15 graden beneden 

nul is, wil je wel!” Als moderner alterna-

tief zijn er verwarmde handschoenen. 

En wil je het helemaal luxe doen, dan 

koop je er verwarmde onderkleding en 

sokken bij en schaf je nog een verwarmd 

zadel aan ook! 

Protectoren
Het werd hierboven al even aangehaald: 

van protectoren in motorkleding is lange 

tijd helemaal geen sprake geweest. Een 

dubbele laag leer: daar moest je het mee 

doen. De harde protectoren – met een 

laagje schuimplastic voor het draagcom-

fort – die later geïntroduceerd werden, 

verdeelden de impact wel over een gro-

ter oppervlak, maar aan demping deden 

ze niets. Rubber protectoren werken een 

heel stuk beter. De nieuwste generatie 

protectoren wordt steeds effectiever, en 

tegelijkertijd steeds dunner, flexibeler 

en lichter: het zachte materiaal verhardt 

bij impact. Voorbeelden zijn de level 2 

Seeflex en level 1 Seesmart-protectoren 

van het Nederlandse Rev’it. Merken als 

D3O maken vergelijkbare producten. 

Aramide
De laatste jaren is er een duidelijk 

tendens naar de zogenaamde urban 

motorkleding: kleding waarin je ook de 

stad in kunt, zonder dat het opvalt dat 

je nog in je motorkleding rondloopt – 

maar wel een stuk veiliger dan gewone 

kleding. Zo zijn spijkerbroeken voor mo-

torrijders superslijtvast door aramide te 

gebruiken, de vezel die bekend is onder 

merknamen als Kevlar en Twaron. Met 

een smeltpunt dat ergens bij 400-500°C 

ligt en kwaliteiten die het spul ook voor 

kogelwerende vesten geschikt maken 

ben je niet zo veilig als in leer, maar veel 

en veel veiliger dan in gewone jeans. Het 

nadeel van dit soort kleding is dat het 

niet waterdicht is. Ook jacks, hoodies 

en schoenen worden steeds hipper, de 

keuze groeit met de dag en de eerder ge-

noemde nieuwe protectoren zijn in deze 

kleding nauwelijks nog zichtbaar.

Vrij en veilig
Baudouin: “Motorkleding is in elk op-

zicht ontwikkeld: het is veiliger gewor-

den, maar er is ook een verschuiving van 

louter functioneel naar modieus.” De 

kleuren worden opvallender, er worden 

hippe dessins gebruikt. Ook zie je steeds 

meer reflecterende motorkleding. Tonny 

stelt dat dit wel functioneel gebruikt 

moet worden. “Als we allemaal in het 

geel gaan rijden, schieten we door”. Dat 

de toegenomen veiligheid een groot 

goed is, bevestigen Tonny en Baudouin 

allebei. De MAG is voor vrijheid in kle-

dingkeuze, maar veiligheid is natuurlijk 

zeker zo belangrijk. “Je huid is geen goed 

motorpak,” aldus Baudouin. 

Handvatverwarming: al vanaf de jaren ‘80

Windstopper: Nieuwe variant op de krant

Flexibel, licht en effectief: Seeflex protectoren

In je spijkerbroek op de motor – maar wel veilig! 
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Al met al is de Lekdijk West bij Lopik al bijna 

twintig jaar gespreksonderwerp van MAG, 

KNMV, gemeente en buurtbewoners. Begin 

maart reden we er een protestrit tegen een 

hernieuwde afsluiting. 

Twee jaar geleden leek het er op dat we tot 

een passende oplossing zouden komen voor 

buurtbewoners en de motorrijders. Helaas 

besloten enkele buurtbewoners toch anders, 

en daar is de gemeente in meegegaan. Wat 

resulteerde was een pilot om de Lekdijk 

West voor een deel alleen voor motorrijders 

af te sluiten, en dan alleen in de weeken-

den en op feestdagen. De MAG heeft op dat 

moment nog samen met de KNMV gekeken 

of we nog tot een oplossing konden komen 

met de gemeente, maar de wethouder bleef 

voet bij stuk houden. Dus was de dijk in 2017 

tijdens het motorseizoen gesloten voor ons 

als motorrijder.

Evaluatie
Eind 2017 hebben we een evaluatie gehou-

den. Vragen die de MAG aan de gemeente 

gesteld heeft: welke metingen zijn gedaan 

door de gemeente, is er gehandhaafd door 

de politie en wat zijn de resultaten van de 

vragenlijst die de gemeente aan de buurt-

bewoners heeft rondgestuurd? Als antwoord 

ontving de MAG een zeer eenzijdige conclu-

sie van de gemeente in een rapport dat wij 

maar half hebben gekregen.

Protestrit
Resultaat van dit alles? Vanaf 1 maart 2018 

elk weekend en elke feestdag een alleen 

voor motoren afgesloten Lekdijk West bij 

Lopik. En hoe hebben wij als MAG gerea-

geerd? Natuurlijk hebben wij onze stem 

laten horen! Op zaterdag 3 maart stonden 

zeven vrijwilligers van de MAG, inclusief 

twee bestuursleden, in Lopik. Het had de 

nacht ervoor nog behoorlijk gevroren en op 

enkele plekken had het zelfs gesneeuwd, 

dus wat dat betreft zeker niet een slech-

te opkomst. Om 1 uur ’s middags gingen 

de motorrijders richting de Lekdijk, onder 

toeziend oog van een cameraploeg van AD 

Utrecht en fotograaf Olaf Bok. De groep had 

verwacht dat ze bij het verbodsbord voor 

motoren een groepsfoto zou kunnen maken, 

maar de wethouder was even vergeten om 

het bord te laten plaatsen. De MAG’ers kon-

den dus ongestoord hun weg vervolgen over 

de dijk, burgerlijk gehoorzaam en genietend 

van het mooie uitzicht.

Rechtszaak
De volgende stap is weer een rechtszaak. 

De MAG gaat weer samen met de KNMV naar 

de rechtbank om de rechter uitspraak te 

laten doen over deze inmiddels zeer lastige 

kwestie. De uitspraak van de rechter over 

de Lingewaard, waar de dijk weer open is, 

geeft ons natuurlijk goede hoop. Blijf onze 

website en nieuwsbrief volgen over de laat-

ste ontwikkelingen. 

PROTESTACTIE
LEKDIJK 

Als je zo de geschiedenis van de MAG doorloopt, hebben we 

al meerdere keren als MAG bij de Lekdijk gestaan. Om aan-

dacht te vragen voor de afsluiting, om motoren te tellen op 

de dijk en als we horen dat de dijk weer voor alleen motor-

fietsen afgesloten wordt. 

O
la

f 
B
ok

Burgerlijk gehoorzaam over de dijk

Bij de protestrit was ook het AD aanwezig

Michiel Buitenwerf
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Een schoolvoorbeeld van een MAG-succes-

verhaal is de herziening van de zuidelijke 

rijbaan van de N525 bij Laren, naar aanlei-

ding van een GWS-melding. Ter hoogte van 

La Place, op een druk punt, gaat de maxi-

mumsnelheid van 80 naar 50. Het bebouw-

de-kombord dat daarop wijst, staat deels 

achter een lantaarnpaal. Kwalijk is voor 

ons vooral de fikse paddenstoeldrempel in 

de bocht. Als je daar op onderuitgaat, is de 

kans dat je de eerstvolgende lichtmast raakt 

niet denkbeeldig. Au. De provincie reageerde 

positief op ons contact. De paddenstoel lag 

er om het verkeer dat daar de bebouwde 

kom inrijdt af te remmen, ook al omdat er 

ondanks een verbodsbord toch veel voet-

gangers en fietsers oversteken. De voor hen 

bedoelde tunnel onder de weg door wordt 

vrijwel niet gebruikt. De MAG is ter plaatse 

gaan kijken en heeft een reeks adviezen 

voorgelegd.

Adviezen overgenomen
Vrijwel al onze adviezen zijn overgenomen. 

De planning is dat alles al voor 1 juli 2018 

volledig uitgevoerd is. Er komt onder meer 

een specifiek op motorrijders gericht waar-

schuwingsbord, de maximumsnelheid (50) 

wordt veilig op het wegdek aangebracht, de 

bebouwde-komborden wordt verplaatst, er 

komen wegmarkeringen die voor de snel-

heidsverlaging en de drempel waarschuwen 

en weggesleten witte markeringen op de 

drempels zelf worden vernieuwd. Nee, de 

paddenstoeldrempels zelf mogen om poli-

tiek-verkeerstechnische redenen niet weg, 

maar door bovengenoemde aanpassingen 

worden motorrijders er niet meer door ver-

rast. Weer een voor motorrijders gevaarlijke 

wegsituatie uit de wereld geruimd dus, met 

dank aan de provincie Noord-Holland. 

Leeuwarden: dubbeldeks rotonde
Vanuit Leeuwarden kwam een melding 

die ons al een tijd bezighoudt. De geheel 

vernieuwde rotonde op het Europaplein is 

dubbeldeks uitgevoerd, waarbij fietsers en 

voetgangers onder de weg door gaan. Een 

prachtig ontwerp, waarbij het esthetische 

een belangrijke plaats inneemt. Zo was er 

aanvankelijk bedacht dat er alleen een re-

ling moest komen om weggebruikers te be-

hoeden voor een val van drie meter naar het 

voetgangers- en fietsersniveau. Hiertoe had 

de gemeente staalkabels gespannen, omdat 

die het minst in het oog springen. Het 

duurde niet lang voordat er bij de MAG een 

melding over deze zogenaamde eiersnijders 

binnenkwam. De gemeente verwijderde de 

constructie deels en dacht hiermee alles te 

hebben opgelost. 

Buizenconstructie
Vrij kort na het verwijderen van de reling 

reden er twee auto’s van het talud. Daarop 

is besloten tot een nieuwe, degelijke 

vangrail. Toen de eerste resultaten van de 

tekentafel kwamen, werd de MAG gecon-

sulteerd; iets waar we natuurlijk blij mee 

zijn. Het betrof een constructie met een 

dikkere en een dunnere buis met een totale 

hoogte van 75 cm. Motorrijders die bij dit 

ontwerp onderuit gaan, glijden deels onder 

de onderste buis door en komen verder tot 

stilstand tegen een staander. Of ze gaan 

over de reling heen en komen drie meter la-

ger terecht. Omdat de gemeente de vangrail 

uit esthetisch oogpunt niet dicht wil maken, 

stelde de MAG voor om in elk geval niet 

één maar twee dunne buizen te monteren, 

zodat je niet tussen de reling door kunt 

schuiven. Liever nog zien we een dichte rail. 

Daar gaat de gemeente echter niet in mee. 

We maken vorderingen, maar we zijn nog 

niet tevreden!

Motorrijdersoog
De MAG krijgt wekelijks meerdere GWS-mel-

dingen. We geven deze berichten altijd op 

korte termijn door aan de verantwoordelijke 

wegbeheerders. Op deze manier kunnen we 

de omgeving steeds motorveiliger maken. 

Net zo belangrijk is dat deze wegbeheerders 

ons steeds vaker weten te vinden als ze aan 

het renoveren of ontwerpen slaan. De MAG 

is uitstekend in staat om de veiligheidsas-

pecten van plannen en ontwerpen vanuit 

een motorrijdersoogpunt te beoordelen. En 

dat levert wegbeheerders vaak een dank-

baar aha-momentje op! 

GEVAARLIJKE 
WEGSITUATIES

Ook in de afgelopen periode kwamen er bij de MAG weer de 

nodige meldingen van gevaarlijke wegsituaties (GWS) bin-

nen. Sommige meldingen zijn zo opgelost, andere vergen 

wat meer tijd. We lichten er twee uit: de eerste in Laren, de 

tweede in Leeuwarden.
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Vera de Bruijn

Drempel in de bocht, lichtmast... Au!

De oorspronkelijke eiersnijders op het Europaplein
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Felicitaties voor de MAG: 30 jaar op de 

weg voor de goede zaak. Ik heb mijn 

motorrijbewijs sinds juni 1983 en rijd 

toch wel zo’n 15.000 km per jaar. Dat 

was meer dan 20.000 km, maar een 

mens wordt ouder, nietwaar? Ik houd 

ontzettend van supersportmotoren maar 

mijn knieën neigen steeds meer naar de 

Harley en de Tracer 700. Bovendien moet 

je steeds minder eten om in je overall te 

blijven passen. Sic.

Mijn relaties met de MAG zijn indrin-

gend(!), langdurig(!) en leuk(!). Ik ben al 

heel lang lid en waardeer het werk van 

de MAG buitengewoon. Motorrijders 

blijven een kwetsbare groep (leeftijd, ge-

luid, dijken, straatmeubilair en verkeers-

veiligheid). We moeten altijd opkomen 

voor onze belangen, anders worden we 

gewoon weggedrukt door de auto en ver-

geten door de politiek. De samenwerking 

van de MAG in de FEMA zorgt ervoor dat 

het Nederlandse geluid ook in Brussel 

verdraaid helder doorklinkt.

Mijn eerste grote ervaring met de MAG 

was de megademonstratie in Den Haag, 

op het Malieveld, op 23 september 

2000. Ik mocht daar 25.000 motorrijders 

toespreken samen met mijn toenmalige 

goede collega Harry van Bommel (SP). Zo 

veel mensen heb ik daarna nooit meer 

gehad. Ook de anti-APK voor motoren-

demonstratie naar Brussel, in september 

2012, was geweldig.  Ik kon zelf meerij-

den met de motor, hoewel ik ook verant-

woordelijk was voor het wetgevingspro-

ces. Gelukkig hebben we die overdreven 

Brusselse overheidsbemoeienis kunnen 

tegenhouden. Later dreigden er ook nog 

verplichte kledingvoorschriften voor 

motorrijders te komen. Ook dat hebben 

we gekeerd: er kwamen kwaliteits- en 

veiligheidseisen voor de fabrikanten van 

die motorkleding. Koop je wat goeds, dan 

zit je meteen veilig op de motor.

Het nieuwste hoofdstuk is de zelfrij-

dende auto. Brussel wil de concurren-

tiestrijd met de Chinezen en Amerikanen 

winnen. Maar wat betekent dat voor de 

veiligheid van de motor- en scooterrij-

der? Worden wij wel op tijd gezien en 

kan die zelfrijdende auto al die onvoor-

spelbare verkeerssituaties goed inschat-

ten? Ook op dit punt zijn FEMA en MAG 

duidelijk in Brussel aanwezig. Ik vind het 

heel goed dat MAG en KNMV zijn gaan 

samenwerken. Onze groep is te klein om 

in de belangenbehartiging concurren-

tie te hebben. Steeds meer gemeenten 

gaan eigen lokale milieu- en verkeers-

veiligheidsideeën uitvinden: daar moet 

wel superalert op gereageerd kunnen 

worden. 

Het nieuwe motorseizoen staat voor de 

deur. Heel veel plezier en kom veilig weer 

thuis.

Wim van de Camp 

Lid Europees Parlement 

CDA/EVP fractie
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30 jaar op weg voor de goede zaak…
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