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TRUCKER AAN HET WOORD
RIJ DOOR MET RIDE-ON 
DOSSIER EIERSNIJDER

GWS-MELDINGEN
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Er gebeuren mooie dingen in de mo-

torwereld, zoals je straks leest. Een 

motorfiets die 1 op 65 rijdt, bijvoorbeeld, 

voor als je echt voor betaalbaar gaat. Of 

een handige tracker waarmee je je gesto-

len tweewieler kunt lokaliseren. En wat 

denk je van op vangrails aangebrachte 

zonnepanelen die diezelfde vangrails 

minder onveilig maken? Ook vanuit het 

buitenland valt goed nieuws te melden. 

Zo krijg je van de Zweedse regering een 

premie van maximaal duizend euro als 

je een elektrische motorfiets aanschaft, 

en in Finland hebben ze besloten om motorrijden te stimuleren om zo de 

gestelde klimaatdoelen te behalen. 

De vijf nieuwe vaste rubrieken die ik in het vorige redactioneel noem-

de, kregen gezelschap van een zesde. Onder de kop GWS-meldingen 

houden we je op de hoogte van gevaarlijke wegsituaties en hoe we die 

aanpakken. In dit nummer gaat dat onder meer over die verkeerd ge-

plaatste drempel bij Eerbeek, spekgladde dilatatievoegen vlak voor een 

bocht bij Kaatsheuvel en een al even gladde lasnaad op oprit 8 van de A1. 

Het goede nieuws? De drempel wordt vervangen, aan de dilatatievoe-

gen wordt gewerkt en het bitumen van de lasnaad is met zand en split 

stroef gemaakt. Had al veel eerder moeten gebeuren, maar een eerste 

MAG-melding aan Rijkswaterstaat kwam bij een verkeerde aannemer 

terecht, waar hij blijkbaar bleef liggen.  

Kwalijke zaak, vooral voor de motorrijders die naderhand nog op die 

naad onderuit gingen, zoals Robert van den Boogaard. Gesterkt door het 

feit dat de MAG al eerder meldingen had ontvangen, stapte hij naar de 

pers, met artikelen in De Telegraaf en andere kranten als gewenst gevolg. 

Dat soort publiciteit brengt de ernst van onze zaak kernachtig onder de 

aandacht. Wel heel spijtig dat daar eerst zo’n hoge prijs voor betaald 

moet worden. Beterschap, Robert – en weet dat de MAG er als altijd al-

les aan doet om motorrijden zo veilig mogelijk te maken. Door te voor-

komen dat er toch weer kabelvangrails geplaatst worden, bijvoorbeeld, 

en door iedereen tegen de schenen te schoppen die plannen maakt waar 

motorrijders last van kunnen hebben, zoals Gerrit Wesselink in dit num-

mer meldt. En voor als het dan toch een keer fout zou gaan? Lees voor 

de zekerheid het verhaal van Miriam Rybier op bladzijde 16 maar even. 

Doe je goed aan.

Hugo Pinksterboer

redactie@mag-nl.org
Mag-a-zine, het verenigingsblad van de  

Motorrijders Actie Groep, verschijnt zes keer 

per jaar.
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De Zweedse regering betaalt je maximaal 

duizend euro bij aanschaf van een elektrische 

motorfiets. De regeling was in eerste instantie 

alleen voor auto’s bedoeld, maar motorrijders-

belangenverenging Sveriges MotorCyklister 

(SMC) vond terecht dat hij ook voor motoren 

moest gelden. Tot half augustus streken al ruim 

1300 motorrijders de maximale premie op. 

(Bron: FEMA)

Volgens MAG’er Baudouin Knaapen wordt het 

verkeer een stuk veiliger als je alle auto’s ont-

doet van ABS, veiligheidsgordels, kreukelzones 

en airbags, en je op de stuurkolom een bajonet 

monteert. Nu gaat dat laatste wel erg ver, maar 

feit is dat je met remassistentie, rijstrookassis-

tentie en parkeersensoren aan boord aan-

zienlijk meer kans op schade hebt dan zonder. 

Dat gaat om 23 versus 14 procent, zo meldt 

de Branchemonitor Schadesector 2018-2030. 

De MAG is dus lang niet de enige partij die de 

ontwikkelingen op dit gebied met argusogen in 

de gaten houdt. 

Voordelig 
elektrisch

Argusogen
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Autonoom rijden

Een op 
hoeveel?

Nadat Yamaha eerder een robotgestuurde R1M 

tegen Rossi liet racen, presenteerde BMW 

deze zomer zijn eerste zelfstandig rijdende 

motorfiets. Dat niemand erop zit te wachten 

om zijn motor de straat op te sturen en zelf 

thuis te blijven (hoewel, voor een servicebeur-

tje?) lijkt duidelijk. Daar is het BMW dan ook 

niet om te doen. De autonome GS maakt deel 

uit van de ontwikkeling van nieuwe motoren 

die hun berijders met alle mogelijke veilig-

heidssystemen en sensoren optimaal kunnen 

ondersteunen. De lol van het rijden blijft na-

tuurlijk voorop staan, gaan we maar vanuit. 

(Bron: Motorcycle.com)

Een jaar nadat de 100 miljoenste (!!) Super 

Cub verkocht werd, presenteert Honda het 

2019-model. Nog altijd even herkenbaar, maar 

wel aan alle kanten opgefrist. Het blokje levert 

met z’n 125 ccc een kleine tien pk, je sleutel kun 

je op zak houden, er is LED-verlichting rondom 

en het verbruik van de charmeur is reden om 

hem onverwijld op deze pagina’s op te nemen: 

de Super Cub brengt je op een liter sap dik 65 

kilometer ver. Dat is nog ’s betaalbaar rijden. 
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Motorexamen doen wordt minder spannend, 

gelukkig: per 1 september zijn de clusterop-

drachten vervallen. Kandidaten krijgen dus 

niet meer een hele rits route-instructies die 

ze moeten zien te onthouden. Opdrachten 

moeten nu altijd via communicatieapparatuur 

worden doorgegeven, door een WRM-bevoeg-

de instructeur. Dat is dan liefst de instructeur 

die de kandidaat ook lesgaf. “We willen dat de 

kandidaat zich op het rijden focust en niet op 

de vraag: was het nou derde links, of derde 

rechts? We toetsen tenslotte of iemand veilig 

rijdt en niet zijn geheugen”, stelt woordvoerder 

Nathalie Dingeldein. En gelijk heeft ze!
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Tweede rechts, 
rotonde driekwart…

Met de campagne We, the riders wil de 

internationale motorsportorganisatie FIM bij-

dragen aan veiliger wegen voor iedereen – en 

natuurlijk vooral voor motorrijders. “Er komen 

nog altijd veel te veel motorrijders om het 

leven,” stelt FIM-president Vito Ippolito. “Om 

daar iets aan te veranderen, hebben we veel 

mensen nodig. Wij geloven in people-powered 

change, in de kracht van een internationaal 

netwerk.” Op wetheriders.com kun je je aan-

sluiten, waarbij je je in het goede gezelschap 

van Jorge Lorenzo en Marc Márquez weet. Ook 

coureurs Andrea Iannone, Johann Zarco en 

Jack Miller (vlnr op de foto) doen mee. 

FIM voor veilig rijden 
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Dat er onder die 175.000 zeventigplussers 

met een motorrijbewijs nog heel wat actieve 

motorrijders zijn, nemen we graag aan. Maar 

dat mensen er op die leeftijd nog mee beginnen, 

is op z’n minst opvallend. Deze zomer slaagde 

de 73-jarige Ton Bruijs voor zijn A, met dank 

aan zijn nog twee jaar oudere instructeur Cees 

Ligtvoet. Als fervent fietser beklom Bruijs me-

nige berg. Het gevoel dat motorrijden hem geeft 

komt daar dichtbij, zo vertelde hij aan vakblad 

RijschoolPro: “Met de auto heb ik dat niet, dan 

voel ik me slechts toeschouwer.” 

We hebben heer Bruijs voor 2019 een gratis lid-

maatschap aangeboden. Welkom in ons midden!

Beter laat  
dan nooit
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VAN DE VOORZITTER 

De zomervakantie is alweer een tijd achter de rug. 

We zijn op de motor op pad geweest of met de auto, 

en voor een enkeling was het vliegtuig het aangewezen 

vervoermiddel om bij het vakantieadres te komen. Of 

we zijn natuurlijk gewoon thuis gebleven en hebben 

genoten van het prachtige weer voor korte motortripjes.

En dan is de eerste werkdag en schrik ik van de mensen 

die weer achter het stuur kruipen en vol aan het appen 

zijn met hun telefoon. Of die een telefoon tussen 

schouder en hoofd geklemd houden omdat dit volgens 

hen dan “handsfree” is. Het gevolg: de meest rare 

capriolen op de weg met files en zelfs ongelukken als 

resultaat.

En alleen daarom al ben ik blij met de campagne MONO 

van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Doel: bewustwording zoals BOB dat ook heeft bereikt 

voor alcohol. Wel helaas na een periode van bijna 10 

jaar, maar voor de meesten is het nu not done om met 

een glas bier op in de auto te klimmen. Of je vrienden 

spreken je wel aan wanneer je dit wilt gaan doen. 

Laten we hopen dat MONO zijn doel in een kortere tijd 

gaat bereiken, want asociaal is het wel: bellen doe je 

handsfree met een oortje of carkit, appen doe je gewoon 

niet als je rijdt. Laten we als motorrijders kijken hoe we 

kunnen helpen. Ik ga er in elk geval voor zorgen dat de 

MAG de campagne goed ondersteunt.

En dan het volgende nieuws: de nieuwe Blankenburg-

toltunnel tussen de A20 en A15 nabij Rotterdam voor de 

ontsluiting van de Rotterdamse haven. Bij een toltunnel 

denk ik direct aan de problemen die wij als motorrijders 

hebben gehad bij de Westerscheldetunnel. Het heeft 

jaren geduurd voor wij als motorrijder een normale 

behandeling kregen met een normaal tarief om gebruik 

te maken van de tunnel. Waar wij eerst op hetzelfde 

niveau als een auto werden aangeslagen kregen wij als 

MAG het voor elkaar om een tariefverlaging door te laten 

voeren.

De minister heeft aangegeven dat de tol  voor de 

Blankenburgtunnel voor de auto 1,80 euro zou moeten 

worden; dat zal wel oplopen tot 2,20 euro wanneer de 

tunnel over zes jaar daadwerkelijk opengaat. Over een 

apart tarief voor motoren wordt  nog niet gesproken. Wij 

gaan ons daarom nu al bij Rijkswaterstaat hard maken 

voor een lager tarief, of wellicht zelfs een vrijstelling. 

Hoe mooi zou dat zijn. Willen we met de motor richting 

de haven willen rijden, bijvoorbeeld om er te werken, 

laat ons dan gewoon doorrijden met de motor. Een 

mooie kans voor het ministerie om motorrijden te 

promoten en zo het fileleed in de spits te verminderen. 

Het klinkt natuurlijk niet veel, die 1,80 euro, maar 

op jaarbasis is dit voor woon-werkverkeerrijders 

toch een dikke 800 euro Dat kan dus anders: de 

Westerscheldetunnel (ook van Rijkswaterstaat) heeft 

dat bewezen. We begrijpen dat het miljoenengat in de 

tunnelbegroting ergens terugverdiend moet worden, 

maar zeker niet over de rug van de motorrijder.

Michiel Buitenwerf 

Harley-Davidson, dat als een van de laatste 

motorfabrikanten met ABS kwam, loopt voor-

aan in de rij met een patentaanvraag op een 

autonoom remsysteem. Idee is dat je motor zelf 

remt als er gevaar dreigt en je zelf niet ingrijpt. 

Auto’s doen dat al, natuurlijk. Het verschil? Als 

motorrijder wil je helemaal niet door zo’n actie 

verrast worden. Het systeem scant daarom niet 

alleen de omgeving maar zou ook waarnemen 

of je fysiek en mentaal klaar bent om in te 

grijpen, met onder meer sensoren op het stuur, 

op het zadel en zelfs in je helm. Lijk je er even 

niet helemaal bij, dan waarschuwt Harley je 

bijvoorbeeld met geluid, licht of trillingen, door 

het gas even los te laten of de remmen iets aan 

te zetten, om daarna pas serieus in te grijpen. 

Autonoom remmen

Elektrisch in stijl 
Er zijn al heel wat woon-werkmotorrijders overgestapt naar een elektrisch model omdat het ze 

tientjes per maand aan brandstof scheelt. Dat ze dan niet meteen voor de Saroléa MANX7 kiezen, 

lijkt duidelijk. Toch wilden we je deze straatlegale superbike niet onthouden, al was het omdat hij van 

Belgische makelij is. De vorig jaar geïntroduceerde MANX is dit kwartaal in productie gegaan. Voor 

wie het weten wil: het monster levert een koppel van niet minder dan 450 Nm bij een totaalgewicht 

van slechts 217 kilo. Ook de prijs is niet direct van woon-werkniveau (denk aan een halve ton), maar 

de snelle Belg laat wel zien hoe snel de ontwikkelingen gaan. 
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Een artikel op de FEMA-site maakte ons attent op een geleiderail die aan de bovenkant afgedekt was. 

“Eindelijk, een vangrail met een voor motorrijders afgeschermde bovenkant,” was de eerst gedachte 

bij de man die ze waarnam. De waarheid blijkt anders: het gaat om zonnepanelen. Dat de panelen 

de rails voor motorrijders minder gevaarlijk zouden maken, daar had leverancier Heijmans nooit 

bij stilgestaan. “De eisen die aan het ontwerp gesteld werden waren onder meer dat de vangrails 

overklimbaar moesten blijven en dat de veiligheid voor weggebruikers niet in het geding zou komen”, 

vertelt innovatiemanager Vincent de Waal namens het bedrijf. Hoe de panelen zich gedragen als je 

er met enige snelheid op terecht zou komen, is uitdrukkelijk niet getest. “Maar ze kunnen heel wat 

hebben en ze vangen in zo’n geval zeker een deel van de klap op.” De zonnepanelen zijn te zien langs 

de N196 bij Heerhugowaard. Met een lengte van 72 meter leveren ze voldoende energie voor tien 

lantaarnpalen. De proef duurt een jaar. 

(Bronnen: FEMA, NH Nieuws, Heijmans)

Vangrail met zonnepaneel
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Motormonitor
Maandelijks verdwijnen er zo’n honderd mo-

toren en scooters. Overkomt jou het een keer, 

dan scheelt het al een stuk als je weet waar 

ze je bezit gelaten hebben. Met de in Litouwen 

gemaakte MoniMoto is dat geen probleem. Hart 

van het systeem is een 12,6 x 3,5 cm metende 

tracker, die je met trekbandjes op een onopval-

lende plaats monteert. Zolang je met de bijbe-

horende sleutelhanger in de buurt van je motor 

bent, slaapt de tracker. Hij gaat pas op scherp 

als je wegloopt. Wordt je tweewieler verplaatst, 

dan krijg je daar binnen een minuut bericht van. 

Vervolgens krijg je te zien waar hij zich bevindt. 

Die informatie wordt elke vijf minuten ververst. 

Geruststellend idee, te koop voor 159 euro. 

Installeren lukt iedereen.
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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 ver-

baast hem niets. “Zowel motorrijders 

als chauffeurs zijn weggebruikers die – 

als het goed is – weten wat ze doen. Ze 

rijden veel bewuster dan de gemiddel-

de 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 die-

zelfde 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 anti-

ciperen. 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 me-

ter voor hun motorkap.” Met een dikke 

80.000 vrachtwagenkilometers per jaar 

is Rob zo’n chauffeur die het anticipe-

ren bijna tot kunst heeft verheven. “Als 

ik mensen bij een afslag zie twijfe-

len, 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 controles 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 meteen paniek. Ook de technologie 

maakt mensen lui, van navigatie tot 

adaptieve cruisecontrol. Als automobi-

list kun je je die luiheid blijkbaar per-

mitteren. Als motorrijder of chauffeur 

niet.” Het feit dat auto’s steeds veiliger 

worden, draagt bij aan die luiheid. “Ze 

hebben daar onderzoek naar gedaan. 

“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

8
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Mensen in een auto met alle mogelijke 

veiligheidssystemen aan boord rijden 

veel roekelozer dan mensen in een 

oude brik zonder gordels of ABS en met 

een los benzinetankje op de achter-

bank.” Bij motorrijders ziet Rob ook wel 

dat ze stoppen met denken: “Dat ge-

beurt 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 

maken 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 detecteren beweging. Op 

het waarnemen van stilstaande objec-

ten 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 mei-

den 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 ieder-

een 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 men-

sen wel weten dat je er bent. Botsingen 

tussen twee voertuigen zijn meestal 

het gevolg van het feit dat er twee men-

sen 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!”

Van 
   Harte !
Namens SWOV wil ik de MAG en al zijn medewerkers 

en vrijwilligers van harte feliciteren met het 30-jarig 

bestaan. In de 10+ jaren dat ik de MAG heb meegemaakt is 

me vooral de passie voor motorrijden opgevallen. De motor 

is voor de meeste rijders geen vervoermiddel (een manier 

om van A naar B te komen) maar een geliefde hobby – voor 

sommigen zelfs een ‘way of life’. Dat is heel mooi om te zien 

en mee te maken.

Mijn eigen passie ligt bij het zorgen dat alle verkeersdeelne-

mers veilig thuis komen. En voor motorrijden is hier helaas 

nog veel werk te verzetten. Gemotoriseerde tweewielers 

hebben een relatief hoog ongevalsrisico. Dit is begrijpelijk; 

het vergt nogal wat vaardigheid om een tweewieler met hoge 

snelheid te controleren. Elk element (een gladde drempel, 

een gat in de weg) is een potentieel gevaar voor een motor-

rijder, waar een automobilist op vier wielen gewoon doorka-

chelt, veilig achter een airbag en in een kooiconstructie. Het 

is mijn streven om de veiligheid voor motorrijders maximaal 

te vergroten – waar dat kan samen met de MAG – zodat alle 

motorrijders nog vele jaren kunnen genieten van hun gelief-

de hobby.

Saskia de Craen, SWOV

Op een motorbeurs in Houten, dat moet rond 1994 zijn 

geweest, maakte ik op de MAG-stand kennis met Mario 

Aandewiel en Nando van Leeuwen. Ik had vooraf al het een 

en ander gelezen over de ‘Motorrijders Actie Groep’ en was er 

nog niet geheel van overtuigd of ik lid moest worden. Het was 

het goede en vooral gezellige gesprek dat ervoor zorgde dat 

ik vol overtuiging lid werd van de MAG én mezelf ook meteen 

beschikbaar stelde als vrijwilliger. Ik werd al snel regiohoofd 

Twente/Achterhoek, vervolgens landelijk regiocoördinator en 

ik heb mij ook een periode ingezet als algemeen bestuurslid. 

In mijn tijd als vrijwilliger heb ik mooie dingen gedaan; zo 

coördineerde ik het verzamelpunt in Rotterdam tijdens de 

Demorun tegen rekeningrijden, heb ik deelgenomen aan de 

toen jaarlijkse MEP (Member of European Parlement) ride 

vanuit Straatsburg en ben ik in de periode als regiocoördinator 

op veel plekken in Nederland geweest op beurzen en regio-

meetings. Ik ben nog steeds lid van de MAG omdat het ook 

nog steeds nodig is. Er blijven ontwikkelingen in de politiek 

die ons als motorrijders treffen. Vaak werden en worden we 

simpelweg vergeten en dan is het zó belangrijk dat een organi-

satie als de MAG alert reageert. 

Ik blijf me ook verbazen over het feit dat bepaalde regelge-

ving, die eind jaren negentig naar de prullenbak is verwezen, 

tóch weer actueel wordt. Een voorbeeld daarvan is dat nog 

steeds niet iedereen motoren op zijn of haar lokale wegen wil 

hebben, dat er opnieuw wegen worden afgesloten voor één 

specifieke groep verkeersdeelnemers: de motorrijders. Ik blijf 

het vreemd vinden dat dit kan in ons land, terwijl er juist nu 

in allerlei lagen en groepen in de maatschappij wordt gevoch-

ten voor gelijke behandeling van ieder individu. De geschiede-

nis herhaalt zich, maar gelukkig is er een wakkere en ervaren 

MAG die blijft opkomen voor onze belangen! 

Robert Kuiperij
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De Bigtwin Bikeshow & Expo moet 

niet alleen een gewone beurs zijn, 

maar ook een ontmoetingsplaats 

van gelijkgestemden. Dus maken we dit jaar 

een paar grote terrassen die gezellig zijn in-

gericht. En om het nóg gezelliger te maken 

hebben we een paar muzikanten uitgenodigd 

om je in de juiste sfeer te brengen.

Op het grote podium in het Bigtwin Biker Cafe 

gaat het er iets harder aan toe. Daar spelen 

bands de beste rocksongs en zijn er natuurlijk 

de (voor mannen) populaire erotic acts. Dit 

jaar wordt het Bigtwin Biker Cafe gesponsord 

door Eighty-One. Powerdrink.

Meer info over de bands en erotic acts volgt in 

het volgende nummer en op Facebook.

MEN AT WORK
Op de beursvloer wordt tijdens de Bigtwin 

Bikeshow & Expo ook niet alleen plezier ge-

maakt, maar wordt er ook hard gewerkt. Zo 

laat Jacco van Royal Jack zien hoe je bijvoor-

beeld een tank en spatborden spuit. Speciaal 

voor de gelegenheid neemt hij een spuitwand 

mee. Hebben we het over zadels, dan laten 

Marcel Miller, Tijger Leathers en Kolstee Up-

holstery zien wat er allemaal bij komt kijken 

om een mooi zadel voor je bike te maken. 

Het team van Saints & Sinners is bijna niet 

meer weg te denken op de Bigtwin beurs. Ook 

dit jaar zijn Dennis, Ed, Frank en Martin weer 

present met mooie staaltjes pinstriping. 

Graveren was hot in de jaren ‘60, maar geluk-

kig is deze vorm van versieren weer helemaal 

terug. Robert van Diest van Diestyboy Engra-

ving laat de kunst van het graveren zien. 

Hoe maak je van een oud verweerd onderdeel 

weer een juweeltje? Mark Jorna van Custom 

Polished laat live zien hoe je dat het beste 

kunt doen. 

Niet tevreden over je kapsel? Maak dan een 

afspraak met Custom Cutz. Sandra knipt en 

kapt live op de beurs en geeft je hoofd weer 

een nieuwe frisse look.

Ben je op zoek naar een unieke en professio-

neel gezette tattoo? Dan kun je een afspraak 

maken met Franklyn van Custom Tattoo 

AMS. 

LIVE CUSTOMBOUW
In de afgelopen maanden heb je de projectbi-

kes van René Groot Wassink van Back Cor-

ner Customs en Dennis en Joe van El Lobo 

uitgebreid in Bigtwin kunnen volgen. Zowel 

de Pretty Reckless als de Brooklyn Bruiser 

zijn uiteraard te zien op de beurs. Maar dat 

niet alleen, want de mannen gaan tijdens de 

beursdagen live een custombike bouwen. 

Naast deze projectbikes heb je de afgelopen 

maanden ook kunnen lezen hoe twee stan-

daard Honda Rebels door een Nederlands en 

een Belgisch team zijn verbouwd. Het resul-

taat van beide teams zijn te bewonderen op de 

beurs.

Enica van Wannabe-Choppers uit Duitsland 

gaat aan de gang met metaal. Hij maakt er 

een soort show van, waarbij er volop wordt 

gelast en geslepen. Laat je verrassen…

BIKESHOW
Belangrijk onderdeel van de Bigtwin Bikeshow 

& Expo is de Bikeshow. Deze show is toegan-

kelijk voor iedereen die thuis of in de werk-

plaats lekker creatief is bezig geweest en een 

fraaie custombike heeft gebouwd. Inschrijven 

voor de Bikeshow kan nog tot 23 oktober. Ie-

dere deelnemer krijgt een uniek Bigtwin cover 

met daarop zichzelf en zijn/haar custombike.

Op zondagmiddag is de prijsuitreiking, waarbij 

tevens de custombike van Moto Adonis wordt 

onthuld. Daan van Moto Adonis heeft samen 

met Motoshare en Bigtwin succesvol een 

crowdfunding project opgezet met als doel het 

bouwen van een Harley-Davidson custombike.

MOTORBLOK IN BROKKEN
Peter van de Barsselaar en Berry Spithoven 

nemen een motorblok mee. Nee, niet in-, 

maar uit elkaar. Ze laten zien welke scha-

de er wordt aangericht als je onzorgvuldig 

met je onderhoudsbeurten omgaat. Peter en 

Berry beantwoorden tijdens de beursdagen 

al je vragen over Harley-Davidson motor-

blokken. 

EN VERDER...
Naast genoemde highlights zijn er veel 
stands met custom motoren, nieuwe mo-
toren, kleding, gereedschap, lifestyle, en 
nog veel meer. 
Ook de motorrijdersactiegroep heeft een 
stand. Je vindt de MAG bij de ingang van 
een van de twee hallen.

Dit jaar staat de Bigtwin Bikeshow & Expo in het teken van 
gezellige drukte. Dat wil zeggen; Leuke terrassen met live 
muziek en kijken naar mensen die aan ‘t werk zijn. Natuur-
lijk ontbreekt de inmiddels beroemde Bikeshow niet en 
ook de koopjesjagers komen aan hun trekken.

Noteer 2-3 en/of 4 november     in je agenda!

Sfeermakers op de Bigtwin      Bikeshow & Expo!

SPECTACULAIRE 
BEURSACTIE!
Dit jaar gaan we elke bezoeker verras-
sen met een gratis abonnement dat 
goed is voor 3 nummers Bigtwin! Het 
enige wat je moet doen is je tijdens de 
beurs melden bij de Bigtwin Infobalie en 
daarna krijg zomaar 3 nummers gratis 
thuisgestuurd. Heb je al een abonne-
ment? Dan ook melden bij de Infobalie 
en krijg je gratis 3 nummers extra. Zo 
heb je in der geval je entreegeld al meer 
dan terugverdiend. 

MAG-A-ZINE OKTOBER  2018 1312
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Uit door de Stichting Wetenschappe-

lijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

(SWOV) uitgevoerd onderzoek blijkt 

dat de kabelvangrail het als rijbaan-

scheiding beter doet dan een betonnen 

scheiding. De traditionele vangrail, 

die daarbij slechter zou scoren dan de 

kabelvangrail of cable-barrier, komt als 

rijbaanscheiding op tweebaanswegen 

niet in aanmerking: het ding is veel 

te breed. Er moet dus iets aanzienlijk 

smallers komen, en aan die eis voldoet 

de kabelvangrail. Bovendien zou hij 

sterk genoeg en voldoende vergevings-

gezind zijn. 

In slaap
Dat is mogelijk goed nieuws als je au-

torijdt, maar niet zonder metalen pla-

ten om je heen. Natuurlijk wil je geen 

in slaap gevallen of illegaal passerende 

automobilist op je af zien stormen. 

Maar hoe vergevingsgezind die aan 

paaltjes opgehangen staalkabels voor 

auto’s ook mogen zijn, als motorrijder 

wil je niet uitvinden wat die construc-

tie voor effect op lijf en leden heeft. Dat 

vindt ook CROW-verkeerskundige en 

motorrijder Frans Heijnis: “Voor andere 

weggebruikers verhoogt zo’n kabel-

vangrail de verkeersveiligheid wellicht, 

zeg ik als verkeerskundige. Maar als 

motorrijder moet ik er toch echt niet 

aan denken wat er gebeurt als je er een 

zou raken.” 

Gezond verstand
Die mening wordt onderschreven door 

Herman Odijk. Hij is managing director 

van SafeRoad Holland, producent en 

leverancier van verkeersveiligheidssys-

temen, én motorrijder. Odijk: “Ook wij 

waren heel verbaasd over de conclu-

sies uit het onderzoek. Het is duidelijk 

dat wat voor de ene weggebruiker een 

goede oplossing is voor de ander heel 

gevaarlijk kan zijn. Voor motorrijders 

is de kabelvangrail bij ons weten nooit 

getest. Dat zou ook een zinloze exerci-

tie zijn. Je kunt met je gezonde ver-

stand al voorspellen hoe zo’n dummy 

uit die test komt.” 

Alternatief
Ter illustratie van zijn verhaal laat 

Odijk een journaalitem uit de jaren 

zeventig zien, waarin de kabelvangrail 

met een klassiek Volkswagenbusje ge-

test werd. Een belangrijke eis die toen 

aan de constructie gesteld werd, zo 

vertelt de voice-over heel vriendelijk, 

was dat de kabels zich in het plaatma-

teriaal moesten snijden om te voor-

komen dat het voertuig over de kabel 

heen zou schieten of terug de weg op 

zou stuiteren. Kun je je voorstellen 

wat dat dan met onze benen doet? 

Odijk: “Er zijn naar ons idee voldoende 

alternatieven, ook in smalle uitvoerin-

gen.” Hij denkt dan bijvoorbeeld aan 

de slechts 18 cm brede MegaRail. Deze 

kokerconstructie op paaltjes voldoet 

aan dezelfde eisen als de kabelvangrail, 

met als belangrijk voordeel dat hij bij 

een aanrijding niet zo ver uitbuigt: bij 

de kabelvangrail komt het voertuig met 

kabels en al alsnog op de andere weg-

helft terecht. Bovendien is de MegaRail 

met motorrijdersvriendelijke onder-

planken uit te rusten. 

Verbod blijft
Belangrijkste goede nieuws is dat het 

ministerie van IenW liet weten geen 

plannen te hebben om het huidige 

verbod op de kabelvangrail op te  

heffen. We blijven met ze in gesprek 

over wat het dan wel moet worden - 

zolang het maar geen eiersnijder is.

Frontale botsingen op tweebaans 80- en 100-kilometerwegen 

komen nogal eens voor. Een even degelijke als vergevings- 

gezinde rijbaanscheiding zou daar verandering in kunnen 

brengen. Op basis van literatuuronderzoek wordt nu de  

kabelvangrail als beste oplossing naar voren geschoven. Au. 

 Tekst: Vera de Bruijn

Zweden geeft het slechte voorbeeld: kabelvangrail als rijbaanscheiding. MegaRail: dezelfde protectie, zonder kabels, en uit 

te rusten met onderplank.

Fo
to

: 
Je

a
n

n
et

te
 v

a
n

 d
er

 W
a
l

Fo
to

: 
Sa

fe
Ro

a
d

 H
ol

la
n

dDOSSIER 
EIERSNIJDER

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

BE
LA

NGENVERENIGING

VOOR MOTORRIJDERS

MAG
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We staan met de MAG-stand op 

de Ducati-dagen 2018 in Assen. 

Er nadert een vrouw in een rolstoel. 

Het is Miriam Rybier. Ze komt even 

buurten. Miriam en haar vriend Bert 

zijn enthousiaste Ducati-rijders; zij 

is redactielid van Strada, het clubblad 

van de Ducati Club Nederland. Samen 

hebben ze grote delen van Europa op de 

motor doorkruist. Vorig jaar, samen in 

Engeland op reis met hun Multistrada 

uit 2014, ging het ernstig mis. 

Vol geraakt
“Bij IJmuiden hadden we de boot ge-

nomen naar New Castle voor een lang 

weekend Schotland met Ducati-vrien-

den die we daar hebben. Sinds 2011 rijd 

ik zelf niet meer omdat mijn gezichts-

vermogen door MS ernstig is aangetast, 

dus ik zat achterop. Op een provinciale 

weg reden we richting Carlisle. Na een 

uurtje rijden was er een file. Van de 

andere kant kwam er steeds een hele 

tijd niets en dan weer een rijtje tegen-

liggers. Kennelijk een verkeerslicht bij 

werkzaamheden. Het was warm. Dus 

steeds als er geen tegenliggers aankwa-

men reden we rustig met zo’n 30-40 

km/u langs de file. In Engeland is dit 

toegestaan. Plotseling schoot een auto 

zonder richting aan te geven uit de file 

en werden we vol geraakt. De motor 

schoof de greppel in, ik bleef op de weg 

liggen. Twee vrachtwagens blokkeer-

den de weg om het verkeer te stoppen. 

Er kwam een politieman in burger bij 

die ook in de file stond. Hij regelde van 

alles, inclusief een getuigenverklaring. 

De traumahelikopter was er snel.”

Verzekeraar in actie
“In het ziekenhuis bleek dat ik zwaar 

gewond was: vier gebroken ribben, een 

geperforeerde long, gebroken teen, 

gekneusd onderbeen en een gescheur-

de schouderband en kniebanden. Eerst 

een week ziekenhuis in Engeland. 

Ik mocht niet vliegen en niet met de 

boot, dus ben ik met een ambulance 

via de Kanaaltunnel opgehaald. Die 

bracht me naar het ziekenhuis voor 

een knieoperatie. De motor is door een 

bergingsbedrijf gerepatrieerd. Mijn 

vriend Bert, die alleen een gekneusd 

ego had opgelopen, heeft op de dag van 

het ongeluk zelf meteen gebeld met 

Veldhuis Advies, het bedrijf achter MAG 

Verzekeringen, en met onze reis- en 

zorgverzekeraars. Veldhuis verzorgde 

direct de activering van onze motor- en 

schade-opzittendenverzekering.”

Alles gedekt
Met de combinatie van deze vier verze-

keringen waren alle kosten van het stel 

gedekt. “De medische kosten, ook die 

in Engeland, vielen in principe onder 

onze zorgverzekering. De motor zelf 

was allrisk verzekerd en pas drie jaar 

oud. Daardoor kregen we het volledige 

aankoopbedrag uitgekeerd, zoals de 

MAG-polis belooft. We hebben er wat 

bijgelegd en konden zo een nieuwe 

Multistrada 1200S kopen.” 

Ook alle andere kosten werden ver-

goed, van spullen die nodig waren om 

een week in Engeland te blijven in 

plaats van het geplande weekend, tot 

motorkleding en helmen, communica-

tieapparatuur, de taxi van en naar het 

ziekenhuis, revalidatie en fysio, de huur 

van een scootmobiel, huishoudelijke 

hulp en zelfs het eigen risico van onze 

zorgverzekering.” De aanvullende scha-

deverzekering voor opzittenden speel-

de daarbij een belangrijke rol: zaken die 

door andere verzekeringen niet of niet 

volledig gedekt waren, werden vanuit 

deze verzekering alsnog vergoed.

Aansprakelijkheid
“We hebben een dashcamopname van 

iemand die in de file stond, waarop de 

hele toedracht van het ongeluk te zien 

is. Die opname toont aan dat wij geen 

schuld hadden. Niet dat dit voor de 

kostenvergoeding in dit geval uitmaak-

te, want de aanvullende opzittenden-

verzekering keert uit ongeacht wie de 

schuldige is. Wel is het heel fijn dat de 

juridische aansprakelijkheid via Veld-

huis Advies door de Europeesche met 

de Engelse tegenpartij uitgevochten 

wordt. Zo is ook die zorg ons uit handen 

genomen. We hebben ook een rechts-

bijstandverzekering, maar die bleek in 

dit geval dus niet nodig.” 

Met de nieuwe Ducati deed het stel de 

geplande trip eind augustus opnieuw. 

Zonder problemen, dit keer. “Alleen die 

420 kilometer door de stromende regen 

op de terugweg was wat minder. Maar 

je weet het: slecht weer bestaat niet, 

alleen slechte kleding,” lacht Miriam. 

“En wij kwamen kurkdroog thuis!”

De schadebehandelaar
Bert Sluijer kent Miriams verhaal 

door en door. Als schadebehandelaar 

kan hij perfect uitleggen hoe de MAG 

Motorpolis en andere verzekeringen op 

elkaar aansluiten. “Het was heel goed 

dat Miriam en Bert hun relatief jonge 

motor nog allrisk verzekerd hadden. Zo 

waren ze in staat om eigenlijk meteen 

een nieuwe te kopen. De schade-opzit-

tendenverzekering is heel belangrijk, 

zoals ze zelf ook al aangaven. Bij een 

niet-eenzijdig ongeluk vergoedt deze 

verzekering namelijk de kosten die je 

normaal gesproken eerst bij een schul-

dige tegenpartij zou moeten claimen, 

meestal tot een bedrag van een miljoen 

euro. Die aansprakelijkheid speelt bij 

deze schade geen rol, gelukkig. Een 

jaar na het ongeval is dat namelijk 

nog steeds een discussiepunt met de 

tegenpartij, die ook bij zijn verzekeraar 

schade heeft geclaimd. En zelfs het En-

gelse politierapport is nu, bijna een jaar 

later, nog steeds niet binnen.”

Lege handen
“Als Miriam en Bert geen schade-op-

zittendenverzekering hadden gehad, 

hadden ze dus nu nog steeds met lege 

handen gestaan. Zonder die aanvulling 

op de motorverzekering ben je afhan-

kelijk van de tegenpartij, van de snel-

heid van administratieve en juridische 

procedures, van getuigenverklaringen. 

Zolang er geen duidelijkheid is over 

schuld, moet je zelf alle kosten beta-

len,” tipt Sluijer. Goed om te weten: Een 

Verzekeringen zijn vreemde producten. Je koopt ze in de 

hoop er nooit gebruik van te hoeven maken. En dan word 

je plotseling van je motorfiets afgereden... MAG-lid Miriam 

Rybier overkwam het, en ze kan als geen ander duidelijk 

maken waarom het zo belangrijk is om goed verzekerd op 

reis te gaan. Bert Sluijer, haar schadebehandelaar bij MAG 

Verzekeringen, vertelt hoe zorg-, motor- en andere verzeke-

ringen op elkaar aansluiten.  Tekst: Harold de Bock

VERZEKERDE 
ZEKERHEID

“De schade- 
opzittendenverzekering 

is heel belangrijk.”
-Bert Sluyer

De motor schoof de greppel in…

Allrisk verzekerd, nog geen drie jaar oud: volledige 

aankoopbedrag vergoed.
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schade-opzittendenverzekering kun 

je aanvullend op je motorverzekering 

afsluiten, ongeacht of je allrisk of alleen 

WA verzekerd bent. 

Dekking motorverzekering
De MAG motorpolis kent een nieuw-

waarde- en een aanschafwaarderege-

ling, afhankelijk van de gekozen dek-

king. Sluijer: “Ben je de eerste eigenaar 

van een nieuwe motor, dan krijg je bij 

een ongeluk tot drie jaar na aanschaf 

het oorspronkelijke aanschafbedrag ver-

goed. De vergoeding daarna gaat volgens 

een afschrijvingsregeling die meestal 

veel gunstiger is dan wanneer alleen de 

dagwaarde vergoed zou worden. Voor 

gebruikte motoren hebben we een ver-

gelijkbare aanschafwaarderegeling. Zo 

heb je met relatief weinig bijbetaling een 

nieuwe of andere motor. De motor van 

Bert en Miriam was allrisk verzekerd en 

slechts drie jaar oud; ze konden daarom 

met een bescheiden bijbetaling meteen 

een nieuwe motor kopen. Daarnaast 

dekt die motorverzekering ook schade 

aan motorkleding, helm, bagage en 

accessoires zoals je intercom. En als de 

schade hoger is dan het maximum van 

de motorpolis kan de schade-opzitten-

denverzekering dus uitkomst bieden.”

Extra kosten
“Medische kosten in het buitenland 

worden vergoed door je Nederlandse 

zorgverzekeraar. Behalve natuurlijk je ei-

gen risico, maar dat kun je claimen bij de 

schade-opzittendenverzekering,” vertelt  

Sluijer. “In het buitenland zoals in Italië 

en Spanje zijn medische behandelingen 

soms veel duurder dan in Nederland. Of 

je wordt er naar een dure privékliniek 

gebracht. Je medische kosten zijn dan 

hoger dan wat je Nederlandse zorgver-

zekering dekt: die vergoedt op basis van 

Nederlandse tarieven. De hogere buiten-

landkosten moet je dan meestal zelf bij-

betalen. Als je een reisverzekering hebt 

met een dekking van medische kosten, 

kun je eerst daar je extra kosten claimen. 

En als dat nog niet voldoende is, dan kan 

de schade-opzittendenverzekering de 

overige medische kosten opvangen.” 

Alarmcentrales
Bij een ongeluk in het buitenland bel je 

het best direct de alarmcentrales van je 

zorg-, reis- en motorverzekeraar. Voor 

je motorverzekering staat dat telefoon-

nummer op je groene kaart. Sluijer: “De 

alarmcentrales zorgen zelf voor onder-

linge coördinatie: meestal neemt eentje 

de leiding om alles goed te regelen. 

Die alarmcentrale heeft contact met 

bergers, met ziekenhuizen, met garages 

en andere partijen. Het contact met de 

verzekerde loopt dan via die alarmcen-

trale; daar zit Veldhuis Advies niet tus-

sen. Bij ongelukken in het buitenland 

geven we de afhandeling ter plekke 

over aan de Europeesche Verzekerin-

gen; die beschikt over lokale kantoren 

voor juridische en verzekeringszaken. 

Wij checken of alles goed gaat en trek-

ken zo nodig aan de bel, bijvoorbeeld 

wanneer iets te lang duurt.”  ■ 

Ongevallen- of schadedekking voor 
opzittenden: het verschil

Het grote voordeel van een aanvullende opzittendenverzekering is dat er altijd 

uitgekeerd wordt, ongeacht wie er aansprakelijk is. Wel is er een heel groot en 

vaak onbekend verschil tussen de ongevallen- en de schadedekking van de opzit-

tendenverzekering. 

Sluijer: “Een ongevallendekking opzittenden, die alleen de verzekerde persoon 

zelf dekt, keert bij een motorongeluk een vast geldbedrag uit als er sprake is van 

overlijden of blijvende invaliditeit. Feitelijk gemaakte of toekomstige kosten spe-

len geen rol. Naar de werkelijke schade wordt ook niet gekeken. Is er sprake van 

ander letsel dan overlijden of blijvende invaliditeit van de verzekerde, dan wordt 

er dus niets uitgekeerd.”

“Een schadedekking voor opzittenden dekt voor zowel de bestuurder als de duo-

passagier de werkelijk geleden letsel- en materiële schade die door het motoron-

geluk veroorzaakt zijn, voor zover die kosten niet al op andere wijze, bijvoorbeeld 

door de zorg- of reisverzekering, worden vergoed. Bij overlijden kunnen dat 

bijvoorbeeld ook uitvaartkosten of verlies van inkomsten zijn, en bij letsel kun je 

ook denken aan smartengeld.”

A lle ritjes met mijn matzwarte Italiaan 
zijn genieten. Zelfs woon-werkritjes 

over de A20 zijn bijna pure spielerei, als 
ik het gebrul van die V-twin onder me 
vandaan hoor komen. Motorrijden is voor 
mij pure ontspanning, even weg uit het 
hectische dagelijkse leven. 

Op de motor ervaar ik zelden afleiding. 
Ik heb een intercomsysteem waardoor 
ik naar mijn eigen muziek kan luisteren 
via bluetooth. Dat is ook handig voor mijn 
navigatie omdat mijn app me vertelt waar 
ik heen moet en, niet geheel onbelang-
rijk, waar de flitsers staan. Dat ik verder 
eigenlijk niet gestoord kan worden, vind ik 
een van de fijnere dingen aan het motorrij-
den (en anders druk ik dat ene telefoontje 
gewoon weg). Ik ben alleen met mijn 
motor op pad en geniet van elke meter die 
ik maak.

Tot ik ineens de alertheid van de automo-
bilist over moet gaan nemen. Zo vaak dat 
het gebeurde dat ik heel netjes aan het 
inhalen was en over het hoofd werd gezien, 
of dat ik de ABS van mijn vorige motor zo 
hard voelde ingrijpen dat ik dacht dat ik als 
een soort circusact over mijn motor zou 
tuimelen… Onlangs reed ik achter iemand 
die heel veel aan het doen was, behal-
ve autorijden. Er werden dingen uit een 

dashboardkastje gepakt, de telefoon werd 
gecheckt, er ging een belletje rinkelen en 
er werd opgenomen. Ik wilde er snel langs 
– ik heb met rijles geleerd altijd van gevaar 
weg te rijden – maar er kwam niet echt 
een mogelijkheid. Dus moest ik de alert-
heid even verdubbelen, omdat de persoon 
voor me dit namelijk niet deed. Dan maar 
even een versnelling terug om mezelf 
duidelijker te maken. “Brul!”, deden mijn 
speciale uitlaten. 

Je hoort me echt wel aankomen, je kan 
vrijwel niet om me heen want ik ben er 
écht, en toch, toch gebeurt het veel te 
vaak dat ik voor vier ogen moet spelen. 
Slingerende automobilisten, vrachtwagens 
die gemakkelijk een halve rijstrook mee-
nemen. De social media wordt nog even al 
rijdend gecheckt, er moet nog wat worden 
geappt… 
Heeft die vriend nog wat gepost? 
Hoe doet mijn foto het op Insta? 
Huh? Een motorrijder? 
Waar? Oh, die zag ik net 
te laat.

Het is goed om te we-
ten dat de MAG het ini-
tiatief van de overheid 
steunt om automobi-
listen erop te wijzen 

om ongestoord de weg op te gaan. Het is 
een piece of cake om te rijden zonder be-
richten te kunnen ontvangen of verzenden. 
Er zijn naast al die social media-apps ook 
voldoende apps en snufjes die voorkomen 
dat je onderweg gestoord wordt. Zo kan je 
nog wel navigeren – heel handig – maar 
zie je geen meldingen voorbij komen. Voor 
ons wel zo fijn, want wij zijn er ook nog. En 
we willen er heel graag blijven.

Madelaine Vos, petrolhead on heels met motor, 

auto én kind, kijkt vanuit haar perspectief naar de 

MAG-thema’s veiligheid, vrijheid en betaalbaarheid.

Wij zijn er ook nog

Bert Sluijer.

Augustus 2018: de geplande trip opnieuw gemaakt!
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Er zijn tientallen sealants op de 

markt. Het principe is in alle ge-

vallen hetzelfde: het spul wordt in de 

band aangebracht, waar het zich door 

de middelpuntvliedende kracht over de 

binnenzijde van het loopvlak verspreid. 

Bij een lek wordt een minuscuul beetje 

van het materiaal in het gat geperst, 

waar het stolt en het lek dicht. Werkt 

dat altijd even goed? Nee, helaas niet. 

Toen de Amerikaanse broers Harry en 

Frank Farkham eind vorige eeuw de 

vraag kregen om een kwaliteitsstan-

daard voor sealants te ontwikkelen, 

was er eigenlijk niet eentje die deed 

wat zij wilden. De oplossing? Ze gingen 

zelf aan de slag, met hun eigen eisen-

pakket. Hun product moest minstens 

zo lang meegaan als de band zelf, bij 

-40° net zo goed werken als bij 100° en 

minstens 300 km/u aankunnen. Het 

drukverlies – waar elke band last van 

heeft – moest zoveel mogelijk beperkt 

worden, en het spul moest de band ook 

balanceren en in balans houden. Met 

Ride-On lijkt dat allemaal gelukt. We 

gingen op bezoek bij de Nederlandse 

vestiging van het bedrijf, waar we spra-

ken met manager Jacob Vorenkamp. 

Spijker
Hoe Ride-On in de praktijk werkt, laat 

Vorenkamp graag zien. Hij pakt een 

forse spijker, timmert hem met een 

paar welgemikte slagen in een mo-

torband en trekt hem er weer uit. Er 

verschijnen even een paar luchtbelle-

tjes op het loopvlak. Zodra de band op 

snelheid gebracht wordt, houdt ook dat 

op. Het lek is gedicht. Wat gebeurt er 

als die spijker, een schroef of een ander 

object in de band blijft zitten, zoals 

vaak gebeurt? “Als daar lucht bij lekt, 

dan wordt ook die lekkage gestopt. Het 

is wel zaak dat je je banden regelmatig 

controleert, want als je ermee door-

rijdt kan zo’n object de schade groter 

maken. Zie je iets zitten, trek het er 

dan uit. Het gat dat daarbij ontstaat 

wordt vrijwel meteen gedicht, met een 

vrijwel verwaarloosbaar drukverlies. 

Om de afdichting te verbeteren stap je 

vervolgens op en rij je een rondje, liefst 

op een beetje snelheid. Dat is alles.”

Op de schouders
De afdichting zou veel sterker zijn dan 

een traditionele bandenreparatie met 

een plug van binnenuit. “Je kunt zo’n 

band dus gewoon oprijden. Ook als je 

hem later vaker lek rijdt. Ik heb lange 

tochten gemaakt met een band waar ik 

dik twintig gaten in geprikt had.” 

Dicht het spul alle gaten? “Die garantie 

kunnen we niet bieden. In tubeless 

banden dichten we 95% van alle gaten 

tot een diameter dan 6,4 millimeter. Bij 

banden met een binnenband is dat 4,5 

millimeter. Op spijkers en schroeven 

met teer of vet is een goede hechting 

lastig, en dat geldt ook voor zelftappers 

met een V-groef.” Bovendien doet Ri-

de-On het niet bij gaten op de schouder 

van de band. ”Dan is vaak ook de wang 

beschadigd, en daar wil en mag je een 

band niet repareren.” 

Een praktisch punt is natuurlijk dat Ri-

de-on zich door de centrifugaalkrach-

ten ook niet op dat deel van de band 

bevindt. Een groot probleem? Niet echt, 

stelt ook bandenspecialist Frank Swit-

ser van AFS Motorparts: “Verreweg de 

meeste lekkages zitten in het middel-

ste deel van het loopvlak, simpelweg 

omdat je daar het meest op rijdt.”

Balans
Als je Ride-On in je banden laat lopen, 

vloeit het uit op het laagste punt van 

de band. Zodra je gaat rijden, wordt het 

over de binnenzijde van de band ver-

spreid. Daarmee wordt de band meteen 

gebalanceerd. Waar de band of het wiel 

lichter is, komt meer gel te zitten dan 

elders. Dat is geen mirakel: als je je was 

centrifugeert, gebeurt er precies het-

zelfde. Natuurlijk moet de gel zich even 

zetten, maar die onbalans duurt maar 

heel kort. Door de specifieke viscositeit 

van het materiaal blijft het ook maan-

denlang op z’n plaats, zodat je dat 

balanceren niet bij elke rit voelt. Een 

belangrijk verschil met de traditionele 

balanceergewichtjes is dat die geen re-

kening houden met het feit dat banden 

ongelijkmatig slijten, bijvoorbeeld door 

stevige remacties, door veel rotondes 

te rijden of simpelweg omdat je wielen 

eigenlijk nooit perfect rond zijn. De gel 

past zich op die ongelijkmatige slijtage 

wél aan: je band wordt dus dynamisch 

gebalanceerd. 

Toch zijn er mensen die daar heel an-

dere ervaringen mee hebben. Voren-

kamp: “Dat klopt, maar dan gaat het 

toch echt om andere sealants. Er zijn 

er die onder bepaalde omstandigheden 

vloeibaar worden, zodat de boel gaat 

klotsen, of die juist indrogen en dus op 

één plek blijven zitten. Dat is ook de 

rommel waar je werkplaatsen wel over 

hoort klagen.” 

Gewicht
Tegenstanders van bandensealants 

merken vaak op dat zo’n toevoeging 

het onafgeveerd gewicht van je motor 

verhoogt, wat stuur- en veereigen-

schappen ongewenst zou beïnvloeden. 

“Wat ze zich vaak niet realiseren is 

dat een band gedurende z’n levends-

duur veel meer gewicht aan rubber 

verliest dan wat je er met een sealant 

aan toevoegt.” Roestvorming op je 

velgen zou ook een probleem zijn, als 

je alle forumpraat moet geloven. “Bij 

sommige sealants wel, inderdaad. Wij 

hebben een antiroestmiddel toege-

voegd. Dat voorkomt ook dat je velgen 

gaan roesten als je je banden met een 

fietspomp of een slechte compressor 

oppompt, waarbij er ook vocht in je 

banden terechtkomt. En als er door een 

inrijding een staaldraad van het karkas 

bloot komt te liggen, kan ook die niet 

gaan roesten. 

Lekke banden kosten geld 
en tijd. Doorrijden met een 
band die door een inge-
reden spijker langzaam 
leegloopt kost je je band. 
Stilstaan of je vakantie uit-
stellen door een lekke band 
wil je ook al niet, en in de 
berm met een reparatieset-
je aan de slag is lang niet 
ieders hobby. De oplossing 
voor al die problemen? Een 
sealant, ofwel een gel die 
lekke banden dicht.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
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Rij door met Ride-On

BANDENPLAK 
TERWIJL JE RIJDT
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Met een paar welgemikte slagen…

Er verschijnen even een paar belletjes op het 

loopvlak…
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Minder verlies
Frank Switser onderschrijft Voren-

kamps verhaal. “Ik ken die sealants 

waarbij je een half uur bezig bent met 

je apparatuur schoonmaken als je 

een band verwisselt heb. Daar heb je 

met dit spul geen last van. Je veegt het 

gewoon weg. Het is een heel eenvou-

dig verhaal: met deze sealant is de 

kans dat je nog ’s met een lekke band 

stilstaat nog maar heel klein, je band is 

altijd gebalanceerd en het drukverlies 

in je band is minder groot. Bovendien 

worden lekken zo snel gedicht dat 

je je band niet meer vernielt door te 

lang met een te lage spanning rond te 

rijden. Hoe lang te lang is? Een paar 

honderd meter, zeg maar. Dat gebeurt 

dus ook als je je lekke band met een 

reparatiesetje gedicht hebt en niet ge-

noeg luchtpatronen hebt om hem goed 

op spanning te brengen. Zo’n band is 

niet meer veilig te repareren.”  ■  

Meer weten?
Ride-On maakt sealants voor de meest uiteenlopende voertuigen, elk met op dat spe

cifieke gebruik toegespitste eigenschappen. Een flesje kost € 24,50. Voor de meeste moto-

ren heb  je aan twee flesjes genoeg. Wat je niet gebruikt, blijft nog jaren goed. Veel motor-

rijders kiezen ervoor om Ride-On te gaan gebruiken als ze nieuwe banden laten monteren. 

Je kunt het ook aan je huidige banden (laten) toevoegen. Op ride-on.com/nl lees je hoe je 

dat doet, inclusief een tabel die je precies vertelt hoeveel Ride-On je voor jouw bandenma-

ten nodig hebt en tips voor het gebruik van de sealant bij banden waar al een spijker in zit. 

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.

Een paar mm dik, verspreid over de binnenzijde 

van de band.

Bandenspecialist Frank Switser: “Het is een heel 

eenvoudig verhaal.”

Win een
vrijkaartje!
Met de gezonde ervaring van 23 keer 

Dé Noordelijke Motorbeurs op zak werd 

organisator Fremar gevraagd om een 

vergelijkbare beurs in het westen van het 

land op te zetten. In het weekend van 

16-18 november ben je van harte welkom 

op de eerste editie van Dé Hollandse Mo-

torbeurs, in de wandelgangen ook wel de 

Amsterdam Motorbike Show genoemd. 

Haarlemmermeer
In de Expo Haarlemmermeer, waar eerder 

dit jaar het Mega Motortreffen plaatsvond, 

vind je alles wat een beurs een motor-

beurs maakt: nieuwe en gebruikte moto-

ren, kleding en helmen, koffers en tassen, 

onderdelen, verzekeringen, verhuur en 

reizen, coatings en nog veel meer. Locatie: 

Expo Haarlemmermeer, Stelling 1, 2141 SB 

Vijfhuizen. De openingstijden vind je in de 

advertentie op pagina 35. Volg het laatste 

nieuws op www.dehollandsemotorbeurs.

com of via facebook of twitter. Tickets kosten 

12 euro. Kans kans maken op een vrijkaartje? 

Kijk dan op de MAG-Facebookpagina hoe je 

daarvoor in aanmerking komt!
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Goed nieuws rond de inmiddels 

vermaarde dwarsgeplaatste 

Gumatec-drempel in Eerbeek. Om je 

geheugen op te frissen: de drempel in 

kwestie is ontworpen om hem met de 

op die weg voorgeschreven 60 km/u te 

kunnen nemen. Leg je ‘m dwars, zoals 

hier gebeurde, dan stuiter je bij die 

snelheid gegarandeerd uit je zadel. Na-

tuurlijk: je kunt er ook lachend omheen 

rijden, over de grasbetonblokken, maar 

daar hebben we het nu niet over. De 

gemeente heeft inmiddels laten weten 

dat de drempel er tijdelijk lag. Hij wordt 

vervangen door een permanent, in het 

wegdek geïntegreerd en op 60 km/u 

afgestemd exemplaar. 

Split
Er kwamen de laatste periode opval-

lend veel splitmeldingen binnen. Het 

idee is dat dit gripverhogende spul door 

het verkeer in nieuw aangelegd asfalt 

gereden wordt. Los grit dat er na een 

week nog ligt, wordt verwijderd. Die 

losse steentjes in die eerste week zijn 

voor de motorrijders natuurlijk geen 

pretje, maar vooralsnog hebben we het 

ermee te doen: een andere oplossing 

lijkt nog niet te bestaan. De meeste 

meldingen gaan dan ook niet zozeer 

over het feit dat er split ligt, maar dat 

je pas rijkelijk laat of helemaal niet 

gewaarschuwd wordt. Het is wel goed 

om te weten dat er pas op de plaats 

waar het gevaar begint een bord hoeft 

te staan, en niet meters ervoor. De 

afmetingen van verkeersborden zijn 

afgestemd op de geldende maximum-

snelheid. Als je het bord kunt lezen, 

weet je dus ruim op tijd dat je straks 

extra moet opletten. Dan moet zo’n 

bord natuurlijk liever niet tien meter 

na het eerste losliggende spul staan, en 

al helemaal niet vlak na een bocht, uit 

het zicht. De MAG neemt waar nodig 

contact op met de wegbeheerder.

Op glad ijzer
In het vorige nummer schreef Baudouin 

Knaapen over zijn ervaringen met het 

testen van dilatatievoegen, de metalen 

overgangen tussen wegdelen of weg- en 

brugdelen. Als je rechtdoor rijdt, heb je 

er geen last van. Het wordt een heel an-

der verhaal als ze in een bocht liggen. 

Of vlak ervoor, zoals Raymond Bohnen 

constateerde. Hij meldde de metalen 

voegovergangen tussen de weg en de 

GWS- 
MELDINGEN

BE
LA

NGENVERENIGING

VOOR MOTORRIJDERS

MAG
in

ACTIE

brug over de N261 bij Kaatsheuvel. 

“Punt is dat je de haaks bocht al inzet 

vóór je over die voegen rijdt. Je passeert 

ze dus sturend. De eerste keer dat ik 

dat met regen deed, wist ik meteen hoe 

glad dat metaal wordt. Dat was dus best 

even schrikken. Je kunt natuurlijk veel 

langzamer gaan rijden en pas vlak voor 

de bocht insturen, maar dat voelt heel 

onnatuurlijk aan. En het ziet er ook 

knap amateuristisch uit, natuurlijk…” 

De voegen op de andere weghelft, die je 

altijd haaks passeert, hebben een stroe-

ve laag. “Mogelijk heeft dat er aan deze 

kant ook gezeten en is het afgesleten, 

hoewel die brug nog niet zou oud is,” 

opperde Bohnen nog. De provincie re-

ageerde snel op ons bericht: de voegen 

worden op korte termijn hersteld. 

Lantaarnpaal 
Leeuwarden onderstreept de status 

van culturele hoofdstad van het jaar 

al maanden met allerlei letters op het 

wegdek. De MAG is al maanden bezig 

om ze weg te krijgen. Nog even, en de 

aanleiding is eerder weg dan de letters. 

We deden inmiddels een aanvraag voor 

een afspraak met de wethouder. Wie 

weet komen we langs die weg verder. 

Kunnen we het in dat gesprek meteen 

hebben over de enorme misser in een 

bijna haakse bocht in de weg van Grou 

naar Wartena, op anderhalve kilometer 

ten noorden van het eerste dorpje. Dat 

de vangrail in die bocht geen onder-

plank heeft is kwalijk; kwalijker is dat 

de lantaarnpaal in die bocht niet achter 

maar voor de rail staat. Dan heeft die 

voorziening zelfs voor automobilisten 

geen zin. 

Onderuit op de A1
Half augustus liet een motorinstruc-

teur weten dat een collega door een 

spekgladde lasnaad op oprit 8 van de 

A1 de vangrail raakte. We hebben dat 

telefonisch doorgegeven. Uiteindelijk 

zijn er op die oprit bij Huizen, richting 

Amersfoort, vijf motorrijders onder-

uit  gegaan. Robert van den Boogaard, 

een woon-werkrijder die goed is voor 

een kleine 20.000 motorkilometers 

per jaar, was er een van. De schuiver 

leverde hem onder meer vijf gebroken 

ribben en een voet in het gips op. Hij 

verwijt Rijkswaterstaat nalatigheid. 

“Als er direct serieus was omgegaan 

met de klachten over het wegdek, had 

ik nu niet thuis gezeten,’ vertelt hij in 

De Telegraaf van 21 september. Oorzaak 

van de ongevallen was een maar liefst 

twaalf centimeter brede, met bitumen 

gevulde naad die ontstond bij de aanleg 

van een toeritdoseringsinstallatie. 

Van den Boogaard: “Blijkbaar waren ze 

vergeten er split overheen te strooien. 

Natuurlijk worden we nooit blij van gevaarlijke wegsituaties, 

maar we waren wel weer gelukkig dat kersvers MAG-lid Raymond 

Bohnen bij de situatie die hij meldde meteen goed bruikbaar 

fotomateriaal meestuurde. Dat foto’s van gevaarlijke situaties ne-

men lang niet altijd makkelijk is, weten we. En dat je niet altijd 

tijd of een goede camera bij je hebt, is ook duidelijk. Daarom zijn 

we op zoek naar motorrijdende fotografen, vooral ook om dat 

zulke situaties vast te leggen. Maar dat geheel terzijde, natuur-

lijk. Wat gebeurde er in de afgelopen twee maanden
Tekst: Vera de Bruijn / Hugo Pinksterboer

Zulke borden moeten niet ná de bocht staan.

Misser eerste klas: lantaarnpaal vóór de vangrail...

Dilatatievoeg vlak voor de bocht, na de kop van de pijl. Glad staal – en best breed!
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Deze zomer leverde dat geen proble-

men op, maar toen het ging regenen 

werd het daar spiegelglad.” Ook de Gooi- 

en Eemlander en andere media besteed-

den aandacht aan het verhaal. Met de 

telefonische melding van de MAG van 

half augustus werd niets gedaan omdat 

– zo bleek onlangs – hij bij de verkeerde 

aannemer terecht was gekomen. Ai... 

De lasnaad is inmiddels weer stroef 

gemaakt.

Code geel
In Baarn werd het wegdek bij een 

spoorwegovergang geel geverfd, wat 

voor een aantal motorrijders aanleiding 

was om daar melding van te maken. 

ProRail liet desgevraagd weten dat 

het om een test ging: de kleur zou de 

attentiewaarde van de overweg moeten 

vergroten. Dat blijkt inderdaad zo te 

zijn. Bij de verfkeuze was een van de 

uitgangspunten dat de overwegbevloe-

ring even stroef zou zijn als zonder 

deze extra laag. Die voorwaarde werd 

ook al aan de verf in de testperiode 

gesteld. Meldingen van incidenten met 

motorrijders zijn bij ProRail niet bin-

nengekomen. Inmiddels is de verf weer 

verwijderd. Mocht er tot definitieve 

invoering worden overgegaan, dan ziet 

de MAG graag testrapporten waaruit 

blijkt dat de stroefheid ook voldoende 

is voor motorrijders die plotseling moe-

ten remmen of uitwijken, en dat die 

stroefheid ook langdurig gegarandeerd 

is: vaak wordt dat na een half jaar al 

aanzienlijk minder. Het duurt volgens 

ProRail nog zeker tot 2020 voordat over-

wegen definitief op deze manier gemar-

keerd gaan worden, als dat besluit al 

genomen wordt. Eerst wordt nog nader 

onderzoek gedaan naar materialen en 

de kosteneffectiviteit van de maatregel. 

Ook zal er bij een positief besluit een 

aanbesteding moeten plaatsvinden. We 

houden contact met ProRail.

En verder
Er kwamen natuurlijk nog veel meer 

meldingen binnen, zoals de opstaande 

rand bij de afrit Hilversum op de A27 

en het gladde wegdek bij afrit 14 vanaf 

de A12. Verder werd een haag tussen de 

N210 en de parallel lopende 60- 

kilometerweg vervangen door een 

hekje waarmee je als motorrijder 

liever niet in aanraking wil komen. Of 

het hekje ook een verkeerstechnische 

functie heeft vragen we ons ernstig af: 

zo op het oog heeft het meer van een 

veredeld tuinhek. Pogingen om de weg-

beheerder te pakken te krijgen hadden 

tot dusver geen resultaat. Blijf ons op 

de hoogte houden van gevaarlijke weg-

situaties die je tegenkomt, en maak er 

als het even kan meteen een foto van? 

Daarmee help je ook je collega-motor-

rijders. Dank!  ■ 

Robert van de Boogaart, ongewild thuis na glijer.

Tuinhek langs de N210.
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ProRail test gele verf op overweg.
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Met de veilige bochtenlijn uit het vorige nummer als basis is het tijd om eens verder naar stuurtechnieken te 
kijken. Op welke manieren kun je een bocht door en hoe doe je dat het best?  

In grote lijnen zijn er drie manieren om 

een bocht te nemen.

• Je blijft zelf rechtop zitten en drukt 

de motor onder je weg. Dat wordt 

afschuinen of doorkantelen genoemd.

• Je leunt met je motor mee: je volgt de 

hoek van je motor met je lichaam.

• Racers leunen verder de bocht in dan 

de motor en gaan daarbij vaak naast 

het zadel zitten. Alleen op die manier 

kun je ook een knee-down maken.

In deze aflevering houden we het bij 

die eerste techniek. Dat is in principe 

de beste manier om korte bochten te 

maken. Denk bijvoorbeeld aan straatje 

keren. Het feit dat je zelf rechtop blijft 

zitten betekent ook dat je je motor heel 

snel van links naar rechts kunt bewegen. 

Ideaal bij een slalom maar ook bij ro-

tondes, bijvoorbeeld. Ga je meeleunend 

of verzittend door de bocht, dan zijn die 

snelle links-rechtswissels natuurlijk 

een stuk lastiger. Met snelle wissels zijn 

ook snelle correcties makkelijker. En als 

bijkomend voordeel: je laat je motor het 

grootste deel van het werk doen!

Ook de halve draai en het achtje bij 

rijlessen doe je door je motor af te 

schuinen. Een belangrijk element bij die 

oefeningen is dat je goed de bocht door- 

of inkijkt. In mijn lessen zie ik vaak 

dat mensen zichzelf daarbij een grens 

opleggen. Ze willen tot daar, en geen 

stap verder. Pas je dat ook toe op je kijk-

techniek, dan zul je ook nooit verder een 

bocht leren indraaien. Dat betekent dat 

je bochten ruimer worden dan je wilt. 

Durf je je richtpunt (daar is-ie weer!) en 

dus ook je grens iets verder te leggen, 

dan merk je dat je motor als vanzelf 

volgt: hij gaat een stuk schuiner, dus je 

bocht wordt al een stuk minder ruim. 

Om te onthouden: omvallen doet hij 

eigenlijk pas als de aandrijving stilvalt. 

Net zo belangrijk is dat je bij deze stuur-

techniek je gewicht op je heupen laat 

rusten, en dat je die heupen heel ont-

spannen houdt. Als je ze vastzet, kun je 

je motor namelijk niet afschuinen. Vaak 

hebben instructeurs het dan over sturen 

met je heupen. Dan stuur je niet écht 

met je heupen, maar het helpt wel om 

het zo te voelen. Kijk je echt ver de bocht 

in en doen je heupen losjes mee, dan 

gaat die motor alweer een stukje platter. 

Laat dat gewoon gebeuren. Klamp je niet 

vast aan je stuur. Doe je dat wel, dan 

werk je jezelf en je motor alleen maar 

tegen. Hou met je dijen contact met de 

tank en hou met je hakken contact met 

je motor. Dat is goed voor die ontspan-

nen zithouding en belangrijk als je nog 

een stapje verder wilt gaan.

De bocht kan namelijk nóg korter. Zit 

je rechtop op je afgeschuinde motor, 

strek dan je arm aan de binnenkant van 

de bocht: dan duw je je motor nog iets 

verder onder je weg. Dat effect kun je 

versterken door je buitenste knie wat 

steviger tegen je tank aan te drukken. 

Wil je er nog een schepje bovenop, dan 

zet je met je binnenste voet wat meer 

druk op de voetsteun. Ja, er is discussie 

over het effect daarvan – maar bij boch-

ten maken gaat het voor een deel ook 

om je gevoel met die motor. En als die 

druk op dat stepje voor jou helpt om je 

bochtstraal te verkleinen, dan helpt het. 

Zo simpel is het. 

Een laatste belangrijk truc is om krappe 

bochten met een slepende achterrem te 

nemen. Dan zorg je met je gas voor een 

constante aandrijving, wat extra stabi-

liteit geeft. Ook vermijd je zo het aan/

uit-effect waar sommige motoren last 

van hebben, en wat je zeker in krappe 

bochtjes lelijk op kan breken. Theorie 

genoeg? Zoek een ruime parkeerplaats 

op en aan het werk!

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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gever die dat soms in de weg lijkt te 

staan, en dan is het goed dat er zo’n 

organisatie actief is. Begrijp me niet 

verkeerd: vergeleken met veel andere 

landen hebben we hier een behoorlijk 

goed wegenstelstel, maar er zijn nog 

voldoende rafelrandjes waar wat aan 

te sleutelen valt. En dat blijft ook zo, 

denk ik.”

Tegen de schenen
Toen Gerrit zich als lid meldde, draaide 

het bij de MAG vooral om acties tegen 

rekeningrijden, tegen cable-barriers 

en voor onderplanken om vangrails 

motorvriendelijker te maken. “Dat zijn 

allemaal zaken waarbij je als individu 

niets voor elkaar krijgt. Je hebt een col-

lectief nodig om van je te laten horen, 

en de MAG paste perfect in dat plaatje. 

Ik ben om dezelfde reden ook altijd 

lid van een vakbond geweest. Was ik 

het daarom altijd met die vakbond 

eens? Nee, natuurlijk niet. Dat is ook 

helemaal niet nodig. Wat belangrijk 

is, is dat je samen ergens voor kunt 

gaan staan. Dat beleidsmakers mo-

torrijders nogal eens over het hoofd 

zien, letterlijk en figuurlijk, is duidelijk. 

Dan is het fijn als je daar samen met 

een onafhankelijke organisatie tegen 

in actie kunt komen. Die onafhanke-

lijkheid is voor mij een heel belangrijk 

element, overigens. Ik weet nog goed 

dat de ANWB eens naar deed tegen het 

ministerie en meteen de opdracht om 

de bewegwijzering te plaatsen kwijt-

raakte. Dat soort dingen moet je bij 

een belangenvereniging niet hebben. Je 

moet iedereen tegen de schenen kun-

nen schoppen die dat verdient zonder 

dat je daardoor in je bestaan bedreigd 

wordt. 

Spekglad
Dat de MAG zich in de loop der jaren 

steeds proactiever is gaan opstellen, 

vindt Gerrit een positieve ontwikke-

ling. “Je kunt natuurlijk een protestrit 

organiseren als er ergens iets fout 

gaat – en dat blijft waarschijnlijk altijd 

nodig – maar het is vaak slimmer om 

al eerder in actie te komen. Zo hebben 

we de APK en het rekeningrijden weten 

te voorkomen, bijvoorbeeld. Op een 

kleinere, maar even belangrijke schaal 

weten overheden ons steeds vaker te 

vinden om mee te denken over wegin-

richtingszaken. Op die manier kunnen 

we helpen gevaarlijke wegsituaties te 

voorkomen in plaats van ze later te 

moeten oplossen. We  ondernemen dus 

steeds vaker actie aan de bestuurstafel 

of in gesprekken. Een nadeel heeft dat 

ook: als je altijd voorkomt dat er iets 

fout gaat, zien veel mensen niet wat 

je doet. We zijn als MAG dus minder 

zichtbaar. Pas als we ermee stoppen, 

gaan motorrijders pas merken dat we 

er niet meer zijn. Ik weet nog goed hoe 

er in Heemsteedse schoolzones opeens 

spekgladde thermoplast plakkaten 

op de weg lagen. We zijn de gemeente 

toen gaan uitleggen dat je als motorrij-

der zo druk bezig was om die plakka-

ten te ontwijken dat je waarschijnlijk 

spontaan een paar schoolkinderen zou 

aanrijden. Dat snapten ze gelukkig. 

Hadden we dat gesprek niet gevoerd, 

had misschien half Nederland volgele-

gen met die dingen.”

Kokosnoot
Hoe belangrijk het vaak niet zo zichtba-

re werk van de MAG is, ondervond kilo-

metervreter Gerrit aan den lijve toen hij 

bij de Amsterdamse Coentunnel door 

Dat motorrijden zo leuk zou 

zijn dat je er vrijwillig een 

stuk voor omrijdt, daar had 

Gerrit Wesselink nooit bij 

stilgestaan. Hij had gewoon 

schoon genoeg van de vele 

vertragingen van het OV, en 

zijn Amsterdamse werkge-

ver had ook al geen par-

keerplek voor hem. Motor-

rijles, dus. Een uitstekende 

beslissing. Een beslissing 

waar hij achttien jaar later 

nog dagelijks plezier aan 

beleeft – en waar de MAG 

zijn nieuwe secretaris aan 

dankt.

Gerrits eerste contact met de MAG 

berustte op louter toeval. “Mijn 

werkgever stond op het punt om te 

fuseren met een vergelijkbare organi-

satie. Met de motor ging ik onderweg 

naar het kennismakingsgesprek met 

de man met wie ik nauw zou gaan 

samenwerken. ‘Leuk,’ dacht ik toen ik 

mijn Transalp naast een Africa Twin 

parkeerde. ‘Er werken hier nog meer 

motorrijders.’ Je raadt het al: die andere 

Honda was dus van mijn gesprekspart-

ner, een enthousiaste motorrijder die 

me tijdens onze samenwerking al snel 

voor de MAG interesseerde. Zijn naam? 

Die ken je natuurlijk: Dolf Willigers.”

Rafelrandjes
Willigers, in die tijd vrijwilligerscoör-

dinator van de MAG, gaf zijn nieuwe 

collega een Mag-a-zine mee en deed 

er meteen maar een inschrijfformulier 

bij. “Dat heb ik al snel ingevuld. Wat me 

vooral aansprak, toen ik het blad las, 

was dat het echt een organisatie voor 

en door motorrijders is. Motorrijders 

die vinden dat je in vrijheid veilig en 

betaalbaar moet kunnen motorrijden 

en daar ook nog de nodige fun aan 

willen beleven. We hebben een wet-

Gerrit
Wesselink

Zonder onze vrijwilligers 
kunnen we niets

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

 

MARATHONMOTOR
Op de oude Transalp waar hij mee begon reed Gerrit Wes-

selink al vlot 25.000 km per jaar, vooral woon-werkverkeer. 

Dat is best veel op zo’n fiets, dus volgde een knalgele Suzuki 

V-Strom 1000. “Daarmee stond ik na vijf jaar en 100.000 kilo-

meter in de marathonmotorrubriek in Moto73,” weet 

Gerrit nog goed. Inmiddels is hij aan zijn vierde V-Strom toe. 

Zijn vrouw, die hij ter gelegenheid van hun 12,5-jarig huwe-

lijk een motorrijopleiding en zijn Transalp cadeau deed, rijdt 

op een V-Strom 650, de derde in successie. Schotland is een 

van hun favoriete vakantiebestemmingen.

MAG-Bestuurslid
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Ken jij nog mensen die vrolijk durven 

vertellen dat ze met een slok op achter het 

stuur kruipen? Ze zijn er nauwelijks nog – 

en dat is vooral te danken aan de jarenlang 

gevoerde Bob-campagne. Op dezelfde 

manier moet MONO het sociaal onaccepta-

bel maken dat je onderweg met je telefoon 

bezig bent. 

‘We zijn vergroeid met onze mobiele tele-

foon,” stelde Minister van Nieuwenhuizen 

van Infrastructuur en Waterstaat bij de 

presentatie van de Mono-campagne. “Maar 

we kunnen niet multitasken, ook vrouwen 

niet. Vroeger dacht je bij slingerende auto’s 

aan dronken bestuurders. Nu weet je dat 

iemand met zijn mobieltje bezig is.” De 

ANWB ondersteunt de campagne tot op het 

moment dat geen enkele verkeersdeel-

nemer meer appt. Wat daarbij zal helpen 

is dat gebruik van mobiele elektronica in 

het verkeer per juli volgend jaar verboden 

wordt: ook appen op de fiets, dus. Ook zal er 

strenger gestraft gaan worden: veroorzaak 

je een dodelijk ongeluk terwijl je aan het ap-

pen bent, loop je straks kans op zes jaar cel.

Ik rij MONO

De Mono campagne is uiterst serieus 

bedoeld, maar vrolijk getoonzet. Belang-

rijke sook heel goed mogelijk: als je rijdt, 

kun je je telefoon automatisch een bericht 

laten versturen:  “Ik rij MONO. Zie je bericht 

later.” Vanzelfsprekend ondersteunt de MAG 

deze nieuwe campagne van harte: Hoe min-

der appende automobilisten, des te veiliger 

ook onze wegen. 
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MAG STEUNT MONO

de file reed en een automobilist het 

nodig vond om een andere rijstrook te 

kiezen. “Ik kon geen kant op. Hectome-

terpaatje 2.0. Dat zal ik nooit vergeten. 

Mijn grootste probleem was dat mijn 

V-Strom met z’n zwaarste punt precies 

op de trekker van de rits van mijn laars 

lag. Dat maakt wel indruk hoor, letter-

lijk: ik hield er een ontstoken beenvlies 

aan over. Mijn grootste geluk was dat er 

een keurige, door de MAG medeonder-

tekende gedragscode voor filerijden be-

staat. Omdat ik me keurig aan die richt-

lijnen gehouden had, was het duidelijk 

wie de schuldige partij was. Ik heb dan 

ook alles vergoed gekregen, inclusief 

mijn kleding en een bedrag voor mijn 

letselschade. Op dat moment kwamen 

mijn inzet voor de MAG en mijn privé 

heel dicht bij elkaar. Dan weet je beter 

dan ooit waar je het allemaal voor doet. 

Of het mijn rijgedrag beïnvloed heeft, 

dat ongeval? Ik rij nu nog behoedzamer 

tussen de files door en ga er standaard 

vanuit dat ze me niet zien. Er zijn te 

veel mensen die hun smartphone 

belangrijker vinden dan de rest van het 

verkeer, en ik wil niet nog een keer voor 

mijn kokosnoot gereden worden. “

Legaal te hard
Sinds februari dit jaar is Gerrit se-

cretaris van het vijfkoppige bestuur 

van de MAG. Actief lid was hij al veel 

eerder. “Ik begon als marshall bij de 

dierenvoertoer en de speelgoedrit. 

Dan blokkeer je zijwegen zodat de 

stoet kan passeren, om diezelfde sliert 

motorrijders dan in te halen zodat je 

op tijd bent voor de volgende zijweg op 

je lijstje. Leuk hoor, zeker als je dat sa-

men met de politie doet. Mag je legaal 

veel te hard links en door rood rijden…

Ik weet nog dat ik een keer met een 

paar agenten met 180 over een klein 

weggetje blies, tot de voorste agent bij 

een huis langs die weg afstapte. ‘Sorry 

hoor,’ zei hij, ‘maar ik moet hier mijn 

schoonmoeder even waarschuwen dat 

die stoet er zo aankomt. Vindt ze leuk.’”

In 2006 begon hij als beursmedewerker, 

wat hij twaalf jaar later nog altijd doet, 

vaak samen met zijn motorrijdende 

vrouw Margareta. Vanuit zijn werk in 

de accountancy draagt hij bovendien 

verantwoordelijkheid voor de kascon-

trole en is hij betrokken bij andere 

financiële zaken. Als bestuurslid werkt 

hij onder meer mee aan het formule-

ren en het bewaken van de beleids-

standpunten van de MAG. “Maar een 

van onze belangrijkste taken is ervoor 

zorgen dat alle MAG-medewerkers, 

vrijwillig en betaald, hun werk goed en 

met plezier kunnen doen. Zonder onze 

vrijwilligers kunnen we niets.”  ■ 

BETER 
LEREN 
RIJDEN?
DAT DOE JE BIJ 
VERKEERSTRAINING 
NEDERLAND.

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

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

10% KORTING VOOR MAG LEDEN.*

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

www.verkeerstraining.nl info@verkeerstraining.nl
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De Friesche Motorclub feliciteert de MAG met het 30-ja-

rig jubileum! Wij zijn al jaren aangesloten bij de MAG en 

ondersteunen de doelstellingen van de organisatie. Het be-

hartigen van de belangen van motorrijders, met de nadruk 

op veiligheid, is zeer belangrijk. Daarnaast delen wij de 

passie voor onze geliefde motorfiets. De Friesche Motorclub 

hoopt nog vele jaren de MAG te kunnen steunen. Op naar 

het volgende jubileum!

De club
De Friesche Motorclub is onder meer 

organisator van de 240 kilometer  

lange Elfstedentocht, die dit jaar voor 

de 83e keer gereden wordt.  

Naast 3.500 motoren rijden er ook 100 Solexen mee.  

Voor meer informatie over de club en de tocht:  

www. frieschemotorclub.frl.

Van 
 Harte !

Begin juli startte de RAI de campagne De 

slimme rijder is een motorrijder. Doel is 

om meer woon-werkrijders op de motor te 

krijgen en zo de filedruk te reduceren. De 

campagne richt zich op drie doelgroepen: 

de honderdduizenden die een motorrijbe-

wijs hebben maar geen motor rijden, de 

actieve motorrijders die hun tweewieler 

vooral voor toerritten gebruiken en de 

mensen die wel motor willen rijden maar 

nog geen rijbewijs hebben. Op dit moment 

speelt de campagne zich vooral online af; 

voor volgend jaar denkt de organisatie ook 

aan publieksacties op beurzen en evene-

menten. Meer informatie vind je op  

www.deslimmemotorrijder.nl.

Slimme rijder is een motorrijder

De Elfstedentocht: 240 kilometer en 3.500 motoren…
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Een van de heel directe voordelen van 

intelligente verkeersregelinstallaties 

(iVRI’s) is dat ze voorrang kunnen geven 

aan hulpdiensten, bussen of vrachtwagens, 

maar ook aan groepen auto’s, fietsers of 

andere weggebruikers. In het ene geval 

kan dat levens redden, in het andere geval 

milieuwinst opleveren (denk aan colonnes 

vrachtwagens die niet steeds hoeven te 

stoppen en op te trekken) of milieuvrien-

delijk vervoer stimuleren (fietsers). Wie er 

waar en wanneer voorrang krijgt, wordt 

door de wegbeheerder bepaald. Dat kan dus 

bijvoorbeeld ook per gemeente verschillen. 

Naarmate meer bestuurders via hun smart-

phone of navigatiesysteem met de iVRI’s 

communiceren, kunnen de systemen beter 

reageren op het verkeersaanbod en betere 

afwegingen maken over wie er groen krijgt. 

Dat kan dan natuurlijk ook een groep mo-

torrijders zijn. Die smartphone kan daarbij 

gewoon in je broekzak of je tanktas blijven 

zitten, zolang de app maar aanstaat.

Telefoon en gps
Zoals in het vorige nummer al werd aan-

gegeven, kunnen iVRI’s je straks ook laten 

‘zien’ wanneer een licht groen of rood wordt 

en je informeren over je ideale rijsnelheid 

om dat groene licht mee te pakken. Daarbij 

kan dan ook rekening worden gehouden 

met de aanwezigheid van ander verkeer, de 

lengte van de wachtrij voor het verkeerslicht 

en andere variabelen. Om die verkeerslicht-

informatie te zien, heb je geen apart scherm 

nodig: het verschijnt gewoon op het scherm 

van je telefoon of je gps. Heb je geen 

scherm op je stuur. dan verandert er niets 

ten opzichte van de huidige situatie. En heb 

je helemaal geen smartphone of gps, dan 

hoef je nog niet bang te zijn dat je straks tot 

kerst voor rood staat. 

“Vaak zitten er nu detectielussen op ver-

schillende afstanden voor het verkeerslicht. 

Die worden uitgefaseerd, maar de lussen 

direct voor het stoplicht blijven nog jaren 

liggen”,

vertelt verkeerskundige Marcel Kant van DTV 

Consultants. “We zitten nu in een opleve-

ringsperiode waarin we voortdurend aan 

het testen zijn en de laatste kinderziektes 

uit het systeem halen. Ook is het belangrijk 

dat de informatie van de iVRI’s zo effectief 

en veilig mogelijk aan de gebruikers gepre-

senteerd wordt.” Leon Deckers, ingehuurd 

als adviseur verkeersmanagement, meldt 

daarbij als voorbeeld dat eindgebruikers de 

laatste vijf seconden voor hun licht groen 

wordt geen informatie meer op hun scherm 

krijgen. “Ze moeten gaan rijden omdat het 

verkeerslicht dat aangeeft; niet omdat hun 

beeldscherm zegt dat het mag.” 

Verkeer regelt verkeer
Anders dan eerder gemeld zijn nog niet alle 

navigatieontwikkelaars nu al bij het proces 

betrokken. Dat kan pas gebeuren pas als alle 

tests afgerond zijn. Uiteindelijk is het de be-

doeling, zoals op talking-traffic.com te le-

zen is, dat het verkeer het verkeer regelt. Dat 

gaat verder dan alleen informatie over groen 

en rood licht: Talking Traffic-diensten kun-

nen je uiteraard ook routeadviezen geven, je 

realtime waarschuwen voor plotseling glad-

de wegen en andere gevaarlijke situaties of 

je informeren over parkeermogelijkheden. 

Daarbij zal nadrukkelijk elk up-to-date na-

vigatiesysteem en elke smartphone met elke 

iVRI verbonden kunnen worden. Waar dat 

relevant is, kunnen de diensten in principe 

ook rekening houden met het type voertuig. 

Voorlopig moet je nog wel zelf invoeren of 

je bijvoorbeeld met de auto bent of op je 

motor rijdt. Leon Deckers: “Uiteindelijk gaat 

dat natuurlijk veranderen. We focussen nu 

nog op het gebruik van nieuwe diensten via 

de smartphone, maar straks communiceren 

deze systemen ook met voertuigfuncties die 

je nu al in connected auto’s en vrachtwa-

gens vindt, en later zeker ook op motorfiet-

sen.” 

Goed nieuws
Eind september werden in Helmond twee 

VRI’s slim gemaakt. Door daarbij GPS-data 

van verkeer op 500 meter van de ver-

keerslichten te gebruiken, in plaats van de 

standaardafstand van ongeveer 100 meter, 

zijn groen- en roodtijd nog beter op het 

verkeersaanbod af te stemmen. Op die ma-

nier zou de wachttijd voor rood licht met dik 

twintig procent verlaagd kunnen worden, en 

de CO2 uitstoot met vijftien. Da’s voor ieder-

een goed nieuws. Voor meer informatie over 

Talking Traffic kijk je op www.talking-traffic.

com.

In Mag-a-zine 155 schreven we over de slimme verkeerslichten 

(iVRI’s) die overal geplaatst worden. Hoewel het systeem nog lang 

niet volledig operationeel is, is er al wel meer over te vertellen. 

Ook voor motorrijders die zich mogelijk zorgen maken.

Tekst: Hugo Pinksterboer
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Om veilig met uw motor de weg op te 

gaan, is het belangrijk om hem voor elke 

rit op een aantal punten te controleren. 

Dat geldt zeker voor de banden.

Dat motorbanden sneller slijten dan 

autobanden, is u natuurlijk bekend. Toch 

rijden veel motorrijders met banden die 

zelfs minder dan de wettelijke profiel-

diepte hebben. Bij een te gering profiel 

kan regenwater niet voldoende snel 

weggewerkt worden en neemt de kans 

op een slippartij toe. Bij een te lage ban-

denspanning gaan banden wringen. Dat 

maakt de motor slechter bestuurbaar 

en u verbruikt meer benzine dan nodig. 

Bij onderspanning van meer dan een 

halve bar kan er karkasschade optreden. 

Vervangen is dan de veiligste optie. Rijdt 

u heel weinig? Vervang dan toch uw 

banden tijdig: banden harden uit, met 

gripverlies als direct resultaat. Laat ban-

den van zeven jaar of ouder eventueel 

door uw bandenspecialist controleren, 

zeker als u kleine droogtescheurtjes ziet. 

Een band met DOT-code 41-11 (week-

nummer-jaartal) is nu zeven jaar oud. 

 

Controleer uw banden regelmatig op de 

volgende punten:
• Is de bandenspanning nog voldoende? 

U vindt de correcte spanning voor elk 

type band en motor op de site van de 

bandenleverancier, of vraag het uw 

bandenspecialist.
• Is het bandenprofiel nog voldoende? 

De wettelijke profieldiepte is 1 mm, 

maar het is verstandig om niet met 

een profiel van minder dan 2 mm te 

gaan rijden.
• Zitten er steentjes of glas in de band? 

Verwijder deze direct. Steekt er iets in 

een van de groeven? Raadpleeg dan 

uw bandenspecialist.

 Spijkers en schroeven laat u het best 

door uw bandenspecialist verwijde-

ren. Hij weet ook of de band nog te 

repareren is.
• Ongelijkmatige slijtage kan op andere 

problemen wijzen. Raadpleeg uw mo-

torgarage.
• Zijn de ventieldopjes aanwezig? Ze 

voorkomen dat het ventiel door vuil 

gaat lekken of vast komt te zitten. 

 

Als gevolg van een versleten band kunt 

u een aanrijding veroorzaken. Als u de 

macht over het stuur verliest en daar-

door schade toebrengt aan een ander, 

wordt deze vergoed door elke verzeke-

ring. Dit valt namelijk onder de Wette-

lijke Aansprakelijkheidsdekking (WA). 

Schade aan uw eigen motor door een 

versleten band vergoedt een verzekeraar 

alleen als u een volledig-cascodekking 

heeft (allrisk). Dit wordt namelijk gezien 

als schade die u zelf heeft veroorzaakt.  

 

Wordt pechhulp bij een versleten band 

vergoed? Pechhulp is niet altijd stan-

daard meeverzekerd. Wanneer uw motor 

WA+ of allrisk verzekerd is bij MAG Ver-

zekeringen en u kunt niet verder rijden 

door een ongeval of pech, bijvoorbeeld 

door een lekke band, dan is de pechhulp 

in binnen- en buitenland inbegrepen.

 
Hendri Bastiaan

Acceptant MAG Verzekeringen 

www.mag-verzekeringen.nl 

SCHADE DOOR 
BANDEN
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2-3-4 NOVEMBER 2018
 EXPO HOUTEN (NL)

OPEN: FRIDAY 12:00-18:00 H. - SATURDAY 10:00-17:00 H. - SUNDAY 10:00-17:00 H.
INFO: 0031 (0)345 520 709/ 0031 (0)6 51 328 986 - WWW.BIGTWIN.NL

SPECTACULAIRE BEURSACTIE!
Dit jaar gaan we elke bezoeker verrassen 
met een gratis abonnement dat goed is voor 
3 nummers Bigtwin! Het enige wat je moet 
doen is je tijdens de beurs melden bij de 
Bigtwin Infobalie en daarna krijg zomaar 
3 nummers gratis thuisgestuurd. 
Heb je al een abonnement? Dan ook melden 
bij de Infobalie en krijg je gratis 3 nummers 
extra. Zo heb je in der geval je entreegeld al 
meer dan terugverdiend. 


