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Overweeg jij je motor te 
verkopen of in te ruilen?
Wed vooral niet op 1 paard! Via ons bieden 800 erkende 
motorbedrijven mee op jouw motor. Wij zoeken een 
betrouwbare partij die het beste bij jou past en jij 
bepaalt zelf of je akkoord gaat.

Wed vooral niet op 1 paard! Via ons bieden 800 erkende 
motorbedrijven mee op jouw motor. Wij zoeken een 
betrouwbare partij die het beste bij jou past en jij 
bepaalt zelf of je akkoord gaat.

zonder gedoe. verkocht.
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Het is alweer twee jaar terug dat ik 

het met MAG-lid Huub Kooijman over 

doorrijden in de winter had. Een van zijn 

belangrijkste tips, als ervaren woon- 

werkrijder? “Hou je romp warm. Je inge-

wanden hebben voorrang op je voeten 

en je handen, als het om doorbloeding 

gaat. Koelt je romp af, dan voel je dat 

aan je tenen en je vingers.” Goed idee 

om eens uitgebreider aandacht aan die 

doorrijders te besteden, wist ik meteen. 

Daar moet je dan wel op tijd aan denken, 

en dat betekende in dit geval dat de 

voorbereidingen begonnen aan het eind van de warmste junimaand van 

de afgelopen dikke eeuw. Twee weken later ging onze zomernieuwsbrief 

de deur uit, met het verzoek om je winterervaringen met ons te delen. 

Daar werd ondanks het fijne weer enthousiast op gereageerd. Dankje-

wel, nogmaals! 

We brachten alle ervaringen onder in een drieluik van ruim zes pagina’s.  

Het eerste deel gaat over de vraag waar de grens ligt om nog door te 

rijden, het tweede over hoe je jezelf warmhoudt, het derde over wat je 

wel (of niet…) doet om je motor tegen het winterweer te wapenen. En 

dat artikel verschijnt dan eind september al? Ja, dat lijkt vroeg – maar 

niet als je weet dat veel motorrijders hun tweewieler al in oktober of 

november opbergen. Zonde, spreek ik nu niet alleen uit eigen ervaring 

maar ook namens alle inzenders en een hele rits andere MAG’ers. Van 

serieuze pekelperiodes is de laatste jaren eigenlijk net zo min sprake  

als van overdadige sneeuwval, en het voortdurend uitblijven van de  

Elfstedentocht is een vergelijkbaar teken aan de wand. Of we daar alle-

maal heel blij mee moeten zijn is een onderwerp voor andere kringen, 

maar laten we er in elk geval ons voordeel mee doen. Blijf lekker rijden. 

Als extra overweging: op lagere temperaturen kan je je beter kleden dan 

op de steeds warmer wordende zomers, zoals Marcel Marsman in een 

van de drie verhalen terecht opmerkt. 

Dat drieluik is dus de hoofdmoot van dit nummer, maar het is lang niet 

alles. Lees het vervolgverhaal over de Zuiderdijk en de bijbehorende 

oproep van de voorzitter op bladzijde 9, neem kennis van de eerste erva-

ringen die we met trackers opdeden (wordt vervolgd!), vermaak je met 

Dolf Peeters, en doe je voordeel met de ervaringen van MAG-redacteurs 

Jaap Wesselius en Jennifer. Kan je alleen maar veiliger en vrijer van gaan 

motorrijden! 

Hugo Pinksterboer

redactie@motorrijdersactiegroep.nl
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Haargevaar 
Lang los haar wordt niet altijd blij in de rijwind, en je wil er allemaal 

helemaal niet mee in je wiel of ketting terechtkomen. Langharige  

Jennifer Burch bedacht een oplossing. Je stopt je haar in de Hightail 

Hair, een elastische buidel die je aan de achterkant van je helm beves-

tigt. Bestellen kan op www.hightailhair.com.

Mannenjas 
Het mag nu officieel: verlichting op motorkleding en helmen. Goed nieuws 

voor BMW, dat tegelijk met de nieuwe elektrische CE 04 scooter ook een 

bijbehorende jas met Bluetooth, oplaadmogelijkheid voor je telefoon en 

lichtelementen op mouwen en rug introduceerde. Wel heel jammer dat het 

Tokyo Connect GTX-jack er alleen in herenmaten is, zeker gezien de strijd-

kreet van de scooter: “Het volgende hoofdstuk voor stedelijke mobiliteit op 

twee wielen.” Maar niet voor dames? 

Pien in actie

Je kent ze wel, die ragscherpe foto’s van motorrijders die op hoge 

snelheid over de mooiste wegen vliegen. De truc? De fotograaf zit in 

een auto die op diezelfde snelheid meerijdt. Maar niet altijd. 

Er is ook een fotograaf die geheel in stijl bij iemand achterop

gaat liggen. Pien Meppelink is de naam. Nieuw? Voor ons wel. 

Bijzonder? Voor haar niet. “Ik lig gewoon als een zoutzak 

achterop. De zwaartekracht doet het werk!”
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De Bigtwin Bikeshow & Expo is de eerste serieuze motorbeurs die z’n 

deuren weer open mag gooien. Dat doet de organisatie dan ook met 

veel plezier. Net als in voorgaande jaren is het drie dagen motorfeest 

in de Expo Houten: op vrijdag 5 november van 12:00 tot 18:00 en in het 

weekend van 10:00 tot 17:00. Bijzondere motoren, custombouwers, 

stands van importeurs, pinstripers, zadelmakers, onderdelen, muziek en 

nog veel meer. Op www.bigtwin.nl vind je verdere informatie. De MAG is 

er natuurlijk ook. Kom even bij ons langs?

Clutch-by-wire 
Bij de meeste nieuwe motorfietsen is de gaskabel allang door bedrading 

vervangen: met ride-by-wire worden je gaskleppen elektronisch bediend. 

Dat maakt mappings (offroad, rain, road, sport…) en nog veel meer mo-

gelijk. Honda werkt inmiddels al aan de volgende stap: clutch-by-wire. Jij 

bedient het koppelingshendel, maar de elektronica bepaalt hoe de koppe-

lingsplaten aangrijpen. Dat voorkomt niet alleen dat je motor afslaat als je 

wilt optrekken, maar kan bijvoorbeeld ook de werking van tractiecontrole 

en quickshifters verbeteren.

NS straft sprinters 
Volgens de NS vinden er bij spoorwegovergangen dagelijks meer dan 

tien bijna-aanrijdingen plaats. Dat moet minder. In Hilversum werd 

proefgedraaid met een camerasysteem dat straks ook bij andere over-

gangen geplaatst wordt. Voor een sprintje onder de sluitende slag- 

bomen door betaal je 250 euro. Niet doen dus. Beter voor je portemon-

nee én het hart van de machinist. 

Bigtwin Bikeshow & Expo
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Accu met abonnement

Husqvarna wordt na H-D mogelijk de tweede traditionele motorfabrikant 

met een elektrisch model. De E-Pilen borduurt voort op het minimalisti-

sche concept van de Vitpilen en Svartpilen van de fabrikant. Opvallend en 

geheel bij de tijd: je koopt de motor en voor de accu sluit je een abonne-

ment af. Niet meer laden, maar verwisselen. Dat vraagt wel om tilbare 

accu’s, dus zowel vermogen als actieradius zijn beperkt tot stadsgebruik.

Liberty Rider 
In MAGazine 169 schreven we al over de Liberty Rider app, die sms’jes 

naar het thuisfront kan sturen, een routeplanner en routes van derden 

biedt, waarschuwt je als je te hard op een bocht afvliegt en (voor 3,99 

euro per maand) alarm slaat als je onderuit gaat. De nieuwe versie van 

de app waarschuwt je ook als je ketting, je banden en andere slijtage-

onderdelen aan vervanging toe zijn en wanneer het tijd wordt voor je 

volgende beurt. Inclusief onderhoudstips!

Helmsensor 
Het Nederlandse Castodian heeft niet zomaar een missie: het plan is om 

het aantal motordoden in de komende tien jaar met zo’n 30 procent terug 

te brengen. Hoe? Met voorlichting over helmgebruik, in combinatie met 

een helmsensor die bij een ongeval direct de hulpdiensten inschakelt en 

daarbij niet alleen de locatie maar bijvoorbeeld ook je verzekeringsgege-

vens, bloedgroep, medicatie en de op je hoofd uitgeoefende G-krachten 

doorgeeft. Een prototype van de HDSL-sensor werd uitgebreid getest 

tijdens het WK Superbike op Assen. Bijkomend voordeel van het in de helm 

in te bouwen systeem is dat je de hulpdiensten ook te woord kunt staan als 

je niet bij je telefoon kan.
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Het zal je gebeuren: net nieuwe banden onder je motor en je rĳ dt lek. Of je beschadigt ze 

ongelukkig genoeg onherstelbaar. Dan ben je blĳ  dat je voor Bridgestone hebt gekozen. 

Want alleen bĳ  Bridgestone krĳ g je maar liefst 24 maanden lang gratis bandenpech garantie 

op nieuwe Bridgestone banden. Ook voor de banden van een nieuw te kopen motor, zelfs 

al zĳ n die van een ander merk! Belangrĳ k: Registreer je aankoop wel binnen twee weken.

Registratie, informatie en voorwaarden: 

bridgestone-simplyride.eu.
Het zal je gebeuren: net nieuwe banden onder je motor en je rĳ dt lek. Of je beschadigt ze ongelukkig 
genoeg onherstelbaar. Dan ben je blĳ  dat je voor Bridgestone hebt gekozen. Want alleen bĳ  
Bridgestone krĳ g je maar liefst 24 maanden lang gratis bandenpech garantie op nieuwe Bridgestone 
banden. Ook voor de banden van een nieuw te kopen motor, zelfs al zĳ n die van een ander merk! 

Kĳ k voor meer informatie en de voorwaarden op bridgestone-simplyride.eu.

24
MAANDEN GRATIS 

BANDENPECH GARANTIE!

2021 Bridgestone Simply Ride 1/1 pag. 220 x 307 mm (NED) MAGazine.indd   12021 Bridgestone Simply Ride 1/1 pag. 220 x 307 mm (NED) MAGazine.indd   1 18-06-2021   10:0618-06-2021   10:06
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VAN DE VOORZITTER 

Het rumoer over wegafsluitingen voor motorrijders is 

nog altijd heviger dan het aantal werkelijke afslui-

tingen, maar de dreiging van die afsluitingen neemt wel 

toe. Daar moeten we mee aan het werk en dat kunnen 

we niet alleen. Wie komt ons helpen?

Eerst maar ’s even de zaken op een rijtje zetten. Op wel-

geteld zes plaatsen is er sprake van definitieve afslui-

tingen. Dat gaat dan om verschillende wegen bij Biert 

(ZH), de Rijndijk tussen Huissen en Boerenhoek (Gld), de 

Blikweg ten zuiden van Luttenberg (O), de Rijnbandijk bij 

Kesteren en Opheusden (Gld), een afsluiting bij Lichten-

voorde en de in 2018 gerealiseerde afsluiting van een 

deel van de Lekdijk West bij Lopik (ZH). Alles bij elkaar 

gaat dat om een totale lengte van veertig kilometer. Dat 

zijn er natuurlijk veertig te veel, maar een echte halszaak 

is het nog niet. Nóg niet, met veel nadruk.

Zodra de periode om bezwaar te maken was afgerond, 

ging ook de afsluiting van de tussen Hoorn en Enkhuizen 

gelegen Zuiderdijk in, waarmee twaalf mooie motorkilo-

meters verloren dreigen te gaan. Dan hebben we het be-

wust over een dreiging. We leggen ons namelijk absoluut 

niet neer bij de uitspraak van de adviescommissie die 

zich over de bezwaarschriften tegen de afsluiting boog. 

Op bladzijde 21 lees je daar meer over. Duidelijk is al wel 

dat de uitkomst van deze procedure een stevige invloed 

op andere afsluitingsplannen kan hebben. We zetten hier 

dus vol op in.

Tegelijkertijd moeten we de plannen elders in het land 

heel goed monitoren, net als de twee pilots die deze 

zomer van start gingen (De Mije in Zuid-Holland en de 

Epener baan in het Limburgse Vaals). Dat betekent bij-

voorbeeld per locatie de regionale en de lokale media in 

de gaten houden, uitvinden wie de klagers zijn, onder-

zoeken hoe de lokale overheden erin staan en uitvissen 

wie daar de verantwoordelijke personen zijn (wethou-

ders, verkeerskundigen, enzovoort). Allemaal dingen die 

je makkelijker doet als je in de buurt woont.

Met onze twee vaste krachten komen we simpelweg 

handjes tekort, zeker omdat het essentieel is dat wij ons 

ook op landelijk niveau met de zaak bezighouden. We 

moeten het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

ervan blijven overtuigen dat het afsluiten van wegen 

geen oplossing is. We moeten het Ministerie van Justitie 

en Veiligheid blijven wijzen op het belang van hand-

having, omdat campagnes zoals TE LUID geluid IS UIT 

uiteindelijk kansloos zijn als er niet af en toe ingegrepen 

wordt. 

Voor de regio’s waar pilots draaien en waar plannen voor 

pilots zijn zoeken we dus MAG-leden die ons kunnen 

assisteren. Regiovertegenwoordigers die in nauw overleg 

met beleidsmedewerker Vera de Bruijn een plan van 

aanpak kunnen opstellen, die met de gemeente of ande-

re wegbeheerders kunnen overleggen en die de MAG in 

besprekingen met deze en andere partijen kunnen ver-

tegenwoordigen. Iets voor jou? We hebben je hard nodig. 

Een mailtje naar beleid@motorrijdersactiegroep.nl is een 

goed begin. Pak aan! 

Gerwin Batten

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl
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Met z’n pakweg 7 x 2,5 cm kun je 

de Nano-tracker op vrijwel elke 

motorfiets makkelijk verstoppen. Dat 

hoeft niet op een makkelijk bereikbare 

plek te zijn: de batterij gaat tot wel vijf 

(!) jaar mee en opladen is niet nodig. 

Voordat je de tracker plaatst, scan je 

z’n QR-code met de bijbehorende app 

(iOS en Android). Daarbij wordt meteen 

het bijbehorende abonnement gestart. 

Met een beetje mazzel is alles binnen 

een paar minuten geregeld.

Voordeel
De batterij gaat zo lang mee omdat de 

IoT-tracker niet met GPS werkt, maar 

met LoRa-geolocatie van KPN. Da’s een 

groot voordeel van LoRa, net als het feit 

dat de tracker ook te lokaliseren is op 

plekken waar een GPS-tracker het niet 

of minder goed doet. Aan de andere 

kant werkt LoRa eigenlijk alleen in 

Nederland. Het is dus zaak om er snel 

bij te zijn, voordat je motor de grens 

over is.

Politie
LoRa is ook minder nauwkeurig dan 

GPS. Het geeft de locatie tot op zo’n 100 

meter nauwkeurig aan. Dat betekent 

dat je naast het bij de tracker behoren-

de abonnement van 30 euro per jaar 

ook de opsporingsservice nodig hebt. 

Voor 2 euro per maand komt er bij dief-

stal een bedrijf in actie dat de tracker 

tot op schuurtjesniveau lokaliseert en 

de politie inschakelt. 

Niet live
Om de batterij zo lang mogelijk te 

laten meegaan, laat je de tracker liefst 

maar eens per half uur of langer een 

signaal afgeven. Dat betekent dat je 

niet live kunt kijken waar je motor zich 

bevindt en dat je geen melding krijgt 

bij kortere, vlak na elkaar gemaakte 

ritten, maar dat is in de praktijk geen 

probleem. Normaal gesproken weet je 

immers waar hij staat. Als je diefstal 

meldt, wordt de frequentie verhoogd 

naar eens in de vijf minuten en komt 

Elk jaar worden er in Nederland zo’n 1.600 motorfietsen gesto-

len, waarvan slechts een vijfde deel weer bij de eigenaar terug-

komt. Er verdwijnen er dus ruim 25 per week in het niets. Met 

een tracker verklein je de kans dat de jouwe daar ooit bij zit. 

IoT-Partners liet ons hun Nano-tracker uitproberen.

Hugo Pinksterboer

Interesse?
De Nano-tracker is voor wisselen-

de prijzen en onder verschillende 

namen te koop bij iveilig.nl, frisne-

derland.nl en trackpointer.nl. Reken 

voor een abonnement op de opspo-

ringsservice op ongeveer 50 euro per 

jaar. De tracker werd tot nu toe vooral 

op fietsen en scooters gebruikt. De 

daarbij door twee verzekeringsmaat-

schappijen geboden korting vergoed 

een behoorlijk deel van de kosten die 

je voor de tracker maakt. Voor motor-

fietsen geldt dit (nog) niet, maar daar 

wordt aan gewerkt.

IoT Nano-tracker
Vijf jaar gedekt
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MAG GIVE-AWAY

In MAGazine 173 mochten we drie gesigneerde exemplaren van De coureur van 

Paul van Hooff weggeven. De boeken werden gewonnen door MAG-leden  

Eltje Danes, Frank Heerkens en René van Triest. Gefeliciteerd, heren!

Winnaars boek Paul van Hooff

het hierboven genoemde opsporings-

bedrijf in actie.

Zeker!
Behalve de frequentie van het doorge-

ven van je locatie kun je ook de gevoe-

ligheid van de sensor instellen. Bij de 

hoogste gevoeligheid (100) reageert hij 

al als er iemand langs je motor loopt. 

Dat is dus – ook met het oog op het 

aantal meldingen en dus het energie-

verbruik – geen goed plan. Bij ons bleek 

een instelling van rond de 90 de beste 

oplossing. Dan reageert hij niet direct 

als je ‘m van het slot haalt, maar wel 

als je wegrijdt. De bijbehorende app 

Zeker! biedt de mogelijkheid om je bij 

een gesignaleerde beweging alleen een 

pushmelding te sturen of een verder 

niet instelbaar alarm op je telefoon te 

laten afgaan. 

Ruimte
Anders dan bij de meeste apps heb je 

voor Zeker! echt even een handleiding 

nodig. Daar is dus veel ruimte voor 

verbetering. Aan de andere kant: als 

je eenmaal alles ingesteld hebt, zal je 

die paar instellingen niet vaak willen 

veranderen. Dat de geschiedenis van 

meldingen en locaties tot een dag be-

perkt is, is gelet op de concurrentie ook 

erg karig. Aan de eenvoudige functio-

naliteit van de tracker doet dat echter 

weinig af.

Ideaal
Over die concurrentie gesproken: daar 

komen we in het komende nummer 

uitgebreider op terug. De belangrijk-

ste conclusie kunnen we je alvast 

verklappen. De ideale tracker bestaat 

niet. Daar zijn ze zich ook bij IoT-Part-

ners goed van bewust. Hun oplossing? 

Ze zijn hard bezig om die tracker te 

bouwen, en dat wordt er dan één die de 

voordelen van drie geolocatiesystemen 

(LoRa, GPS en WiFi Sniffing) met elkaar 

combineert. Releasedatum is nog onbe-

kend. Voor wie nu al een tracker zoekt, 

is deze het overwegen zeker waard.   ■

Eltje Danes Frank Heerkens René van Triest
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Minimale meldingen, maximale levensduur



12 MAGAZINE 174  |  SEPTEMBER 2021

benelli-motoren.nl

De TRK is de perfecte reisgezel. Met zijn comfortabele zithouding, indrukwekkende 
windbescherming, competente vering, en natuurlijk de krachtige tweecilinder wordt 
elke dag een nieuw avontuur. *Ervaar de TRK of TRK-X met jouw A2-rijbewijs.

Maak nu een proefrit bij jouw Benelli dealer: 
Selling Motorbikes - Brabant Motors Grave - Langenberg Motors Coevorden -

Moto Puro Nuenen - Leusinks Motoren Dronten  - MVM Motoren De Meern

Voor € 7.699 Rij je al met een TRK 502A2

RELIGHT YOUR PASSION

Ben_ad_TRK_A4_2021.indd   3Ben_ad_TRK_A4_2021.indd   3 17/08/2021   13:4317/08/2021   13:43
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Gespecialiseerd in TRIUMPH en BENELLI

www.brabantmotors.nl
Bosschebaan 9 (N324)    5363 SW Grave (NB)     

Telefoon +31 (0)486 - 47 36 50     Whatsapp +31 6 25 24 45 16      E-mail info@brabantmotors.nl



“Toen ik mijn eerste 

motor kocht, op mijn 

21e, heb ik me meteen bij 

de KNMV aangemeld. Dat 

deed je als motorrijder 

gewoon, vond ik. Van de 

MAG hoorde ik later pas. In 

mijn ogen was dat toen nog een on-

gecoördineerd zootje. Pas later reali-

seerde ik me dat ze hun imago ook 

niet echt meehadden, begin jaren 

‘90.” Op de MOTORbeurs van 2016 

maakt Jaap opnieuw kennis 

met de MAG. “Er kwam opeens 

een grote kerel voor me staan. 

Of ik wist wat jullie allemaal 

deden. Niet echt, dus. Toen hij 

zijn verhaal gedaan had, was ik 

meteen om. Zo’n club steun je 

toch, voor die paar tientjes per 

jaar? En nu zeker: jullie hebben 

het ook op politiek niveau goed voor 

elkaar, en jullie zitten echt overal heel 

direct op.” 

Beter niet
Jaap was een jaar of wat slapend lid, 

tot hij die oproep voor schrijvende 

leden zag. “Als ICT consultant schrijf ik 

regelmatig artikelen, ik heb een aantal 

boeken over automatisering op mijn 

naam staan en ook over motorrijden 

schrijf ik al langer. Blogs, vooral  

(kijk op Be-leefmotorrijden.nl). Zowel die 

ICT als dat motorrijden liggen me na 

aan het hart. Dat inspireert.” 

“Een collega van me, midden veertig, 

vertelde laatst dat hij ook zijn motor-

rijbewijs wilde gaan halen. ‘Ik moest 

dat toch maar ’s gaan doen,’ zei hij. 

Waarom dan, vroeg ik hem. Dat wist 

Of er ook schrijvers onder 

onze leden waren, vroegen 

we een jaar of twee terug in 

MAGazine. Jaap Wesselius  

reageerde, en zijn eerste 

bijdragen zag je inmiddels 

langskomen. We gingen bij 

hem langs voor een fijn 

gesprek over de ware spirit, 

frisse lucht en het belang 

van goed wakker worden.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
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MAG-REDACTEUR 
Jaap Wesselius

“Ik ruik liever het groen langs de weg…”
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hij eigenlijk niet. Altijd leuk hoor, een 

motorrijder erbij, maar ik heb ’t hem 

afgeraden. Als je die spirit en die drive 

niet hebt, kun je volgens mij maar be-

ter niet op zo’n machine gaan zitten.”

Groen
Zelf wist Jaap al toen hij acht was dat 

hij zou gaan motorrijden. “Honderd 

meter verderop kwam toen de motor- 

zaak van Theo Louwes* te zitten,  

een coureur die nog met mensen als 

Giacomo Agostini en Phil Read geracet 

heeft. Zijn zoontje, een jaar jonger 

dan ik, maakte meteen veel indruk op 

me: hij had al een eigen 125cc cross-

motortje. Die fascinatie is nooit meer 

weggegaan. Voor mij is motorrijden 

vooral het buiten zijn. In de auto krijg 

je gefilterde lucht binnen. Ik ruik liever 

het groen langs de weg, met onder me 

dat koppel en die power. Geweldig. Niet 

voor een rondje om de kerk, maar liefst 

voor langere reizen, met mijn partner  

achterop of op haar eigen motor.  

We zijn heel Europa door geweest. 

Daarnaast heb ik tot corona altijd veel 

woon-werkverkeer gereden. Meestal 

werk ik een klein jaar op een bepaalde 

locatie, soms op twee locaties tegelijk. 

Drie dagen in Groningen, twee in  

Breda, en dan bij voorkeur een flink 

stuk binnendoor op de terugweg. Dan 

gaat het hard met de kilometers, hoor.”

Mathijs
“Het mooie van woon-werkrijden is 

dat je op de motor alleen maar met die 

motor bezig bent. Voor werk en andere 

besognes heb je de ruimte niet, dus als 

je thuiskomt ben je dat allemaal kwijt. 

Heerlijk. Ik bel ook niet, op de motor. 

Een vriend van me en ik waren met 

zo'n 130 per uur onderweg, zit-ie op-

eens vlak voor mijn wiel. ‘Wat deed jij 

nou?’ vroeg ik hem later. ‘Ja eh, Mathijs 

belde…’  

Op de motor ben ik onbereikbaar, want 

ik ben aan het overleven, in de meest 

positieve zin van het woord. Zorgen dat 

je gezien wordt. Niet vlak achter een 

auto gaan rijden, en al helemaal niet 

als je niet door of over die auto heen 

kunt kijken. Links van het midden 

blijven rijden, zodat je je ruimte claimt. 

Verstralers op je motor zetten en die 

altijd aan laten staan. Alles helpt. Ik 

heb tijdens dat woon-werkrijden ook 

een fijne truc ontdekt tegen verstokte 

linksrijders. Dan ga ik een tijdje rechts 

achter ze rijden, en daarna weer terug 

naar hun strook. Vaak snappen ze dat, 

na een keer of wat. Ja, tenzij ze zich 

zitten te scheren ofzo.”

No-brainer
Toch ging het ook bij Jaap een keer 

fout. “We kwamen terug van twee 

weken kamperen in de Jura. Mari-

na, mijn vrouw, reed achter me aan, 

mijn toen dertienjarige zoon zat bij 

mij achterop. We keutelden met een 

kilometertje of 25 door Luik toen er 

iets begon te knipperen op het scherm 

van mijn navigatie. Hij was misschien 

z’n route kwijt, dacht ik – en toen ik 

weer opkeek zat ik op een halve meter 

van m’n voorligger. Ik denk dat ik dus 

maar niet meer geremd heb. Van de 

aanrijding zelf weet ik niks. Er zat 

een compleet arrestatieteam in de 

BUITEN SPELEN
Jaaps eerste motor, een gebruikte Honda VF750 S, was geen feestje. “Dat ding reed 

klote, in één woord. Achteraf heb ik me wel eens bedacht dat nieuwe schokdem-

pers en frisse vorkolie al dat gebonk en die beroerde wegligging waarschijnlijk 

opgelost hadden, maar dat wist ik toen nog allemaal niet.” Ook met de kleding ging 

het niet meteen goed. “We gingen al snel op die Honda naar Frankrijk, met tent en 

al. Waterdichte pakken leek ons wel wat. Bleek dat spul niet te ademen, dus wer-

den we alsnog drijfnat… Zo moet je het allemaal leren.” 

Na een hele reeks Honda’s en twee Yamaha’s volgde een BMW R1200 R, en inmid-

dels rijdt hij op zijn tweede K1600 GT. In de schuur staan nog een BMW K75 uit 

1991 en een bijna veertig jaar oude K100, motoren die alleen met mooi weer buiten 

spelen. “Toen die flying bricks uitkwamen had ik mijn rijbewijs nog niet, laat staan 

dat ik ze kon betalen. Later kocht ik ze voor een appel en een ei. Marina, mijn 

vrouw, rijdt op de K75. Ze heeft een tijdlang een BMW F850 GS gereden, maar met 

weinig kilometers per jaar zijn de vaste lasten dan best hoog. Zeker vergeleken 

met de K75 waar ze nu op rijdt – en ik ben er even blij mee!”

De flying bricks, dertig en veertig jaar oud

“Toen ik acht was 
wist ik het al:  

ik ga motorrijden.”
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auto achter ons, dus voor ik het wist 

stond mijn motor al op de stoep. Hoor 

ik tussen al dat Frans om me heen 

opeens een Nederlandse vrouwenstem. 

‘Hallo, hallo, is daar iemand?’ Dat was 

dus het ingebouwde SOS-systeem van 

mijn K1600. Als je daar niet op reageert, 

sturen ze de hulptroepen op je af. Dat 

was nu niet nodig, maar het is wel een 

fijne wetenschap dat zo’n systeem echt 

werkt. Op mijn volgende motor zit het 

weer. Dat is een no-brainer, voor mij.”

Wakker worden
VRO’s zijn voor Jaap net zo’n no-brai-

ner. Hij doet z’n voortgezette rijop-

leiding liefst jaarlijks, meestal op het 

politiecircuit in Lelystad. “Dat is altijd 

een dagje lekker spelen. Geen fietsers, 

geen auto’s, geen stoepranden, alleen 

maar jij en je motor waar je op hoeft te 

letten, en het verhaal van de instruc-

teurs. Dat half uurtje theorie is vaak 

hun ding niet, als ik het vanuit mijn 

instructeurservaring bekijk. Maar ze 

hebben wel allemaal direct in de gaten 

wat jij minder goed doet of wat je 

minder makkelijk afgaat, en ze kunnen 

je heel goed vertellen hoe je dat beter 

kunt aanpakken. Belangrijk, ook de 

herhaling. Zelf doe ik zo’n dag het liefst 

aan het begin van het seizoen. Als je 

net wakker wordt, moet je altijd even 

op gang komen. Als je weer op je motor 

stapt, is dat net zo.”   ■

*Theo Louwes is inmiddels 81; hij is nog altijd 

actief in de werkplaats van Louwes Motors & 

Racing in Sappemeer.

“…met mijn partner achterop…”
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Altijd starten en schoon rijden

Na een lange periode stilstand komen 
startproblemen vaak voor. Meestal omdat er 
nog verouderde benzine in de tank en het 
brandstofsysteem zit. Ecomaxx biedt hiervoor 
dé oplossing: ultraschone, jarenlang houd-
bare benzine voor alle motorfietsen. De motor 
start altijd, zelfs na een lange winterstop.

STRAKS PROBLEEMLOOS STARTEN?
TANK VOOR STALLING AF MET SCHONE, 
HOUDBARE ECOMAXX BENZINE.

E10 

PROBLEMEN? 

ECOMAXX BIEDT DE  

OPLOSSING.

VG20203017 - Ecomaxx - Advertentie A4.indd   1VG20203017 - Ecomaxx - Advertentie A4.indd   1 11-03-2020   15:1511-03-2020   15:15
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Onderweg naar een festival reden 

Richard en ik naar Eindhoven, op 

een redelijk droge en windstille dag 

in de herfst van 2017. Dat aangename 

weer was precies de reden dat ook 

twee vrienden hadden besloten op de 

motor te gaan. Omdat ik de langzaam-

ste motor had en de minst ervaren 

rijder was (het was het eerste jaar dat 

ik reed), reed ik voorop. Zo kon ik het 

tempo bepalen. In de buurt van Best 

was de snelweg bijna leeg. Dat werkte 

uitnodigend op onze twee vrienden 

met hun sportmotoren, die voor de 

lol even hun gas opentrokken. Toen 

de tweede me voorbij racete gebeurde 

er iets geks: mijn motor begon uit het 

niets oncontroleerbaar te zwabberen.

Chin up
Mijn stuur sloeg hevig heen en weer, 

en dat werd alleen maar heviger toen 

Als dingen mis gaan, gebeurt 

dat vaak in een flits. Jen-

nifer ervaarde haar eerste 

tankslapper juist in slow- 

motion. Het enige voordeel? 

Ze kan nog steeds heel gede-

tailleerd vertellen wat er ge-

beurde. Nu de oorzaak nog…

TANKSLAPPER

JE
N
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ik probeerde mijn alarmlichten aan 

te zetten. Van speedwobble naar een 

onvervalste tankslapper… Met 130 

kilometer per uur slingerde m’n XT 

me over drie rijstroken breed heen en 

weer. Richard volgde me van links naar 

rechts met zijn waarschuwingslampen 

aan, terwijl ik op instinct handelde. 

Ik liet de motor zijn gang gaan, zette 

geen kracht op mijn stuur, klemde de 

tank tussen mijn knieën en bleef recht 

vooruitkijken. “Chin up, niet naar de 

vangrail, niet naar de vangrail”, dacht 

ik. Onze vrienden zagen het in hun 

spiegels gebeuren, gingen van het gas 

af en zagen mij en m’n XT als een on-

geleid projectiel voorbij komen.

Wit
Ik hoopte dat ik m’n motor weer onder 

controle kon krijgen als de vaart eruit 

was, maar hard remmen leek me geen 

goed plan. Zo rond de 80 km/u be-

gon de XT minder te zwabberen. Met 

een dotje gas kreeg ik ‘m weer onder 

controle en kon ik hem de vluchtstrook 

op dwingen. Ik remde en stapte af. 

Het hele avontuur had hooguit een 

paar minuten geduurd, maar voor mij 

voelde het als een eeuw. Ik had alles 

in slow motion ervaren. En ik was niet 

de enige die het zo eng gevonden had. 

Ook Richard en onze vrienden waren 

compleet wit weggetrokken. 

Weinig keus
Pas toen ik dat zag besefte ik hoe fout 

dit had kunnen aflopen. Eigenlijk 

wilde ik niet verder rijden, maar langs 

de snelweg heb je weinig keus. Op de 

vluchtstrook blijven staan was geen 

optie, de XT achterlaten leek me ook 

geen goed plan, Richards motor is 

zo verhoogd dat ik er niet op pas, en 

ik wilde niet met de anderen ruilen 

omdat ik hun motoren niet kende. Na 

een snelle check van mijn motor wist 

het trio me ervan te overtuigen dat het 

beter was om meteen weer te gaan 

rijden. “Als je dat nu niet doet, durf 

je misschien straks ook niet meer,” 

stelden ze. We zouden een veilige plek 

zoeken om goed naar mijn motor te 

kijken en dan verder binnendoor naar 

Eindhoven rijden.

Festival
Die veilige plek was snel gevonden. 

Daar kon ik mijn adrenaline laten 

zakken terwijl we goed naar de XT 

keken, op zoek naar de boosdoener. 

Maar die was dus niet te vinden. Geen 

lekke banden, geen kromme vorken, 

geen deuken in mijn velgen, geen losse 

onderdelen. Er was werkelijk niets te 

zien wat zomaar een tankslapper zou 

kunnen veroorzaken. Op naar het fes-

tival, dus. Kalm aan. De ochtend erop 

voelde ik me misselijk. Voor de veran-

dering kwam dat niet door een kater, 

maar door het besef dat ik ook weer 

160 kilometer naar huis moest. Zeggen 

dat ik zenuwachtig was, dekt de lading 

niet. Ik wist dat ik m’n motor zelf thuis 

moest zien te krijgen, maar ik durfde 

er amper op te stappen. Het waaide 

een stuk harder dan de dag ervoor en 

er was ook aardig veel regen voorspeld. 

Wat als het weer zou gebeuren?

Hartverzakking
Richard en de anderen stelden me 

gerust. We spraken af dat we de snel-

heid rond de 100 km/u zouden houden 

en dat we zo vaak als nodig zouden 

stoppen. Of ik er twee uur of twaalf uur 

over deed maakte niet uit. Veilig thuis-

komen was ons enige doel. Gelukkig 

verliep de rit zonder problemen, wat 

niet wil zeggen dat ik ontspannen reed. 

Ook al durfde ik weer vrij vlot mensen 

in te halen, toch schrok ik elke keer 

dat mijn wiel een witte lijn pakte of als 

een windvlaag mijn motor raakte. Elke 

beweging in mijn stuur bezorgde me 

een halve hartverzakking.

Dank
Ook thuis lukte het niet om de oorzaak 

van de tankslapper te vinden. Voor 

de zekerheid hebben we de voorvork 

verstevigd, maar dat verhaal vertel ik 

een andere keer: die oplossing zorgde 

namelijk een week later voor een  

nieuwe uitdaging.  

Ik heb nog wel een paar theorieën, 

waarbij een combinatie van slecht 

afgestelde vering, twee heel verschil-

lende banden, de gewichtsverdeling 

van mijn motor, en de ‘turbulentie’ van 

de inhalende motoren allemaal een 

rol spelen. Wat ik wél met zekerheid 

kan zeggen is dat ik Richard en mijn 

vrienden ontzettend dankbaar ben. Als 

ze me toen niet over mijn angst heen 

hadden geholpen, had ik misschien 

nooit meer durven rijden – en ik had 

al mijn latere motoravonturen nooit 

willen missen!   ■

Verschillende banden
Dat Jennifer ten tijde van haar 

tankslapper twee heel verschillende 

banden onder haar XT had zitten 

was geen bewuste keuze geweest: de 

achterband van haar setje Michelin 

Anakee Wilds was versleten, ze had 

even geen geld voor een nieuwe en er 

lag nog wel een Heidenau Scout in de 

werkplaats. En toevallig probeert ze 

ook nog graag dingen uit… Com-

mentaar van bandenspecialist Frank 

Switser van AFS Motorparts: “De 

bandencombinatie die ze gebruik-

te, met radiaalband voor en een 

diagonaalband achter, wordt sterk 

afgeraden en is sommige landen 

zelfs verboden: deze banden kunnen 

op heel verschillende manieren op 

belasting reageren. De oorzaak van 

een tankslapper kan ‘m zitten in (een 

combinatie van) banden, belading, 

vering/demping en mogelijk eerdere 

schade aan de motor. Speedwobbles 

en tankslappers komen meestal pas 

vanaf 160 km/u voor, overigens.”
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*Rij vlot en voordelig door het verkeer dankzij Honda. Bij aankoop van een Africa Twin of een Africa Twin Adventure Sports tijdens 
september-oktober 2021 wordt een tankkaart tot € 500,- incl. BTW aangeboden! Bij aankoop van een CB500X of CB500F tijdens dezelfde 

periode ontvang je een tankkaart tot € 300,-. Deze kaart is één jaar geldig met als uiterste geldigheidsdatum 31/10/22. Actie enkel geldig op 
de 4 vermelde motoren. Ga snel naar een o�  ciële Honda dealer en vraag naar de voorwaarden of kijk op www.hondadeals.nl 

ONTDEK MEER OP HONDADEALS.NL

AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS AFRICA TWIN CB500X CB500F

TROTSEER 
HET VERKEER 
MET EEN HONDA 
MOTOR

ONTVANG 1 JAAR 
GRATIS*
BRANDSTOF

Mobility21_ad210x297NED0821_MAGazine.indd   1Mobility21_ad210x297NED0821_MAGazine.indd   1 24/08/2021   10:5124/08/2021   10:51
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Het belangrijkste bezwaar van de 

MAG was dat we ondanks eerdere 

toezeggingen pas weer bij het proces 

betrokken werden toen de beslissing 

tot afsluiting al genomen was. Daar 

bleek de adviescommissie het op een 

of andere manier niet mee eens te 

zijn. Ook is het voor ons duidelijk dat 

de verantwoordelijke wethouder van 

de gemeente een dubbele pet draagt. 

Of we dat konden bewijzen, vroeg de 

adviescommissie, waarop we citeerden 

uit een mailtje van hem aan de wegbe-

heerder: “In mijn gemeente neemt het 

protest tegen de overlast van motor-

rijders op de Zuiderdijk steeds grotere 

vormen aan. En ze hebben gelijk: ook ik 

woon bijna aan die dijk en de overlast 

is in het weekend groot.” Lijkt ons een 

duidelijk geval van belangenverstren-

geling, maar de commissie oordeelde 

anders. 

Wel heeft de commissie de wegbeheer-

der nog gevraagd om de motivering 

van het verkeersbesluit op een aan-

tal punten aan te vullen. Zo kon de 

wegbeheerder tijdens de zitting geen 

antwoord geven op de vraag naar het 

aantal ingediende klachten (echt!). Naar 

ons stellige idee is die vraag nu alleen 

nog te beantwoorden door die aantallen 

letterlijk te ‘produceren’, met de dikke 

duim als voornaamste bron. We gaan 

die uitkomst dan ook aanvechten.

Verder wil de commissie van de 

wegbeheerder weten waarom aan het 

belang van motorrijders minder waarde 

is toegekend dan aan het belang van 

aanwonenden, voetgangers en fietsers. 

Over dat belang van motorrijders kan 

de wegbeheerder echter niets melden, 

omdat ze ons tegen de afspraken in 

niet bij de besluitvorming betrokken 

hebben. We zullen het ze dus maar ’s 

gaan vertellen.

Tot slot wil de commissie weten 

waarom men niet verwacht dat er een 

waterbedeffect zal optreden. Ook die 

derde vraag stelt de wegbeheerder voor 

problemen: wij hebben inmiddels van 

een aantal van de door ons uitgeno-

digde bezwaarmakers begrepen dat de 

motordrukte in de dorpen rondom de 

Zuiderdijk merkbaar is toegenomen. 

Het waterbedeffect is er dus al, precies 

zoals wij voorspeld hadden. 

Ook hebben we inmiddels contact met 

een aan de dijk gevestigd bedrijf, dat 

zich afvraagt of de bewoners straks niet 

ook hun bedrijfsvoertuigen willen gaan 

weren. Dit bedrijf voerde verkeerstellin-

gen uit, iets wat de voorstanders van de 

afsluiting nooit deden. Ook deze tellin-

gen spreken duidelijk in ons voordeel. 

Het laatste woord is dus nog (lang) niet 

gesproken, en we gaan ons hier volledig 

voor inzetten. De uiteindelijke uitspraak 

is belangrijk, ook met het oog op het 

groeiende aantal proefafsluitingen 

elders in het land. Meer in het volgende 

MAGazine en tussentijds op Facebook 

en de nieuwe Nieuwspagina op 

www.motorrijdersactiegroep.nl!   ■

ZUIDERDIJK
De volgende stap

Mogelijk las je het al op Facebook: in een hoorzitting over de 

ingediende bezwaren tegen weekendafsluiting van de Zuiderdijk 

heeft de adviescommissie zich in het voordeel van de wegbe-

heerder uitgesproken. Daar nemen we natuurlijk geen genoegen 

mee: we stappen naar de rechter.

Vera de Bruijn
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Weet je wel zeker of 
je vering écht goed is afgesteld?

Ga voor de gratis suspension-check 
naar: www.hksuspension.nl

HK-SUSPENSION | VIJVERLAAN 6A, 4005 HB TIEL | TEL: 0344 63 19 19 | INFO@HKSUSPENSION.NL | WWW.HKSUSPENSION.NL

HAGON SHOCKSHAGON SHOCKS
Masters of suspensionMasters of suspension
� Van klassiek tot supersport � 2 jaar garantie � Alle maten � Twin Shocks en Mono’s� Van klassiek tot supersport � 2 jaar garantie � Alle maten � Twin Shocks en Mono’s
Morren Import - Tel. 0342 - 490 580 Fax. 450992 E-mail info@hagon-shocks.nlMorren Import - Tel. 0342 - 490 580 Fax. 450992 E-mail info@hagon-shocks.nl
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V E L O X
€ 159,-

N AVA J O
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C O R E
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C ATA N I A  3 - l a y e r  j a c k e t
          € 249,-

D E V I L
€ 459,-

X - T R A I L
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V Y R U S
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Facial Contour
System

Number White

White Dream Blue (matt)

Overland Olive-Khaki Speedblock Red

www.araihelmet.eu

OLD SCHOOL COOL. MINUS THE COMPROMISES.CONCEPT-X

WITH PROTECT IONO U R  U N I Q U E O B S E S S I O N

   VANAF € 579,-
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Ad van Eck “En ook voor hagel stop ik niet.”

Zeventien winterharde doorrijders reageerden op onze oproep 

voor tips en suggesties om ’s winters te blijven rijden. Ze lijken 

je allemaal uit te nodigen om met ze mee te rijden. Laat je 

inspireren!

Waar ligt je 
grens?

DOORRIJDEN? DOEN!
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Met de gemiddelde winters van de 

laatste jaren hoef je je als door-

rijder niet meer op de borst te slaan. 

De temperaturen vallen meestal reuze 

mee en de sneeuwperiode eerder dit 

jaar was een hoge uitzondering. Op 

koel weer kan je je makkelijk kleden, en 

ook kou valt op kortere ritten heel goed 

te doen. Huub Kooijman reed jaren-

lang woon-werkverkeer op zijn Honda 

NC750, een rit van een kleine twintig 

minuten. “Als het dan echt koud is voel 

je dat wel, maar die reistijd is veel te 

kort om af te koelen.”  

Plezier? Altijd.
Marcel Marsman, woon-werkrijder 

vanaf zijn achttiende, heeft zelfs een 

voorkeur voor die koelere maanden: “Op 

lagere temperaturen kan ik me beter 

kleden dan op de steeds warmer wor-

dende zomers.” Rijdt hij ook plezierkilo-

meters? “Natuurlijk. En naar mijn werk 

rijden hoort daarbij, gewoon omdat ik 

dan niet in de auto zit.”

Geen auto
Doorrijders zijn veelrijders. Aan de 12 

duizend kilometer zitten ze zo. Peter 

Prins doet er ruim twee keer zoveel op 

zijn Yamaha CTZ 660, met ruim hon-

derd dagelijkse woon-werkkilometers. 

MAG-clubcoördinator Ray Teeld tikt de 

40K wel eens aan. “Maar ik heb dan ook 

geen auto,” verontschuldigt hij zich. 

WAAR LIGT JE GRENS?
Hoe lang rij je door en wanneer besluit 

je om de motor te laten staan? Voor 

Peter Hoeben is het heel simpel: hij 

rijdt door totdat er sneeuw ligt of het 

ijzelt. “Zolang er niets ligt, is het gewoon 

gaan.” Voor Jan Doets geldt hetzelfde. 

“Bij min 5 op een mooie winterse dag is 

motorrijden ook perfect!” 

Pingpongballen
Ad van Eck, goed voor 20 duizend kilo-

meter woon-werkverkeer en plezierri-

ten, laat zijn Yamaha FZ8N alleen staan 

als hij grotere spullen moet vervoeren 

of als het echt glad is. “Bij aangekoekte 

sneeuw en bij ijzel, bijvoorbeeld. Als 

het onderweg gaat sneeuwen, rijd ik 

voorzichtig door,” zoals hij met de foto 

hiernaast bewijst. Ook voor hagel stopt 

Ad niet, zolang het geen pingpongballen 

zijn. Plezierrijder Henk Boterenbrood 

werd in Frankrijk een paar keer door 

een zware hagelbui overvallen. “Het 

geratel van die hagelstenen op je helm 

en scherm geeft een onbestendig gevoel, 

waardoor je wat gespannen op de motor 

zit. Daar moet je jezelf overheen zetten. 

Blijf vooral ontspannen rijden, ook in de 

sneeuw.” 

Spikes
Ook Henk-Jan Scholman rijdt door bij 

hagel. “Meestal blijft het niet liggen, net 

als natte sneeuw.” Marcel Marsman rijdt 

bij hagel liever niet, “maar dan heb ik 

het wel over een bui waarbij het wegdek 

wit ziet. Ik vind hagel te onvoorspelbaar, 

dus dan zet ik motor liever aan de kant.” 

Bij sneeuw gaat hij wel de weg op. “De 

snelheid pas ik aan op de weersomstan-

digheden en het wegdek. Als het echt 

nodig is dan plaats ik een paar spikes 

van Best-Grip in mijn banden. Ik weet 

dat het niet mag, maar ze bieden mij 

100% grip. Als ik ervoor bekeurd wordt, 

betaal ik dat gewoon.” Als Marcel op 

zijn werk staat ingesneeuwd, legt hij 

Snow-Claws om zijn banden, een soort 

sneeuwkettingen. “Tot ik weer gewoon 

kan rijden; dan gaan ze er meteen af.”

Dwergbergen
Cheiz Muntjewerff legt op zijn BMW R 

1200 RT jaarlijks 25.000 kilometer af. 

Een belangrijk deel komt voor reke-

ning van zijn 80 woon-werkkilometers. 

“In mijn wijk wordt niet gestrooid. Bij 

sneeuw veranderen verkeersdrempels 

door autoverkeer al snel in spekgladde 

dwergbergen. Als er ook op de snelwe-

gen sneeuw of ijs ligt, pak ik de auto of 

prop ik mij in het openbaar vervoer.” En 

als hij overvallen wordt door een on-

verwacht pak sneeuw? “Dat is me twee 

keer overkomen. Waarschijnlijk rijd ik 

gewoon door, al is de rek van wat ik toen 

en nu nog verantwoord vind behoorlijk 

gekrompen.” Henk-Jan rijdt met sneeuw 

en ijzel gewoon helemaal niet. “Dan 

Peter Prins: 25 duizend kilometer per jaar.Annemieke Lemaire: “Laten staan is geen optie...”

Henk Boterenbrood: “Blijf vooral ontspannen rijden.”

H
ar

ol
d 

de
 B

oc
k



26 MAGAZINE 174  |  SEPTEMBER 2021

blijf ik thuis, want met de auto kom je 

gegarandeerd in de file te staan. Bij een 

sneeuwbui onderweg waag ik het erop. 

Maar dat is me in 25 jaar hooguit vijf 

keer gebeurd.”

So far, so good
Huub Kooijman, die voor zijn bood-

schappen en vakanties ook een Pan-Eu-

ropean 1300 heeft, pakte de tram alleen 

bij windkracht 8, sneeuw en ijzel. “Als er 

gestrooid wordt, rijd ik niet. Dat is voor 

mij de beste indicatie. Met sneeuw kun 

je rijden, weet ik, maar ik ken mijn eigen 

grenzen.” Ook Otto Nijs laat zijn motor 

staan als er kans op storm en rukwin-

den is, maar met kou en sneeuw pakt hij 

gewoon zijn Suzuki Hayabusa. “Sneeuw 

kun je zien en in een sneeuwbui ga je 

niet zomaar onderuit. Blijf in een vers 

autospoor rijden en hou meer afstand: 

het overige verkeer verwacht bij sneeuw 

geen motorrijders meer.” IJzelwaar-

schuwingen neemt hij serieus, maar hij 

denkt wel dat hij meer risico neemt dan 

de gemiddelde doorrijder. “Waarschijn-

lijk niet zo verantwoord, maar na 30 jaar 

so far so good...” In een auto wordt Otto 

ongelukkig, in het OV nog ongelukkiger. 

“Motorrijden in de winter voelt voor 

mij dus niet als een keuze, maar als een 

vanzelfsprekendheid.” 

Sporen
Over dat in de sporen rijden lijkt Ray 

Teeld heel anders te denken dan Otto. 

“Verse sneeuw biedt meer grip dan aan-

gereden sneeuw, dus moet je juist zoveel 

mogelijk uit die autosporen blijven.” 

Toch zijn ze het met elkaar eens: het zit 

‘m erin hoe de sporen gevormd zijn. Is 

de sneeuw er al weggereden, dan rijd je 

in de sporen. Hebben auto’s de sneeuw 

alleen aangedrukt, dan blijf je eruit. 

Annemieke Lemaire moet bij sneeuw 

haar oprit naar de dijk zelf sneeuwvrij 

maken, maar dat weerhoudt haar niet 

van woon-werkritten op haar Kawasaki 

Versys 650. “Per jaar kan ik hooguit een 

week niet op de motor naar mijn werk.” 

Slurry
Met hagel zit Annemieke niet zo, en 

sneeuw vindt ze geen probleem als er 

geveegd en gestrooid wordt. Zo’n bui is 

voor haar meestal een kwestie van wat 

eerder of wat later vertrekken. “Maar ik 

heb wel eens moeten rijden toen er echt 

een verse sneeuwbui was gevallen en de 

weg helemaal vol lag met natte slurry. 

Dat is niet leuk. Maar ja, halverwege 

laten staan is ook geen optie...”

Siberië
Paul van der Wielen vindt een half uur 

bij flinke vorst goed te doen. Dat is wat 

hij dagelijks op zijn Yamaha Super 

Ténéré naar zijn werk rijdt, enkele 

reis. “Ook een uur is uit te houden. Met 

langere ritten heb ik te weinig ervaring.” 

De auto pakt hij alleen als hij op een 

werkdag op verschillende locaties moet 

zijn. ‘Ik vind het irritant om dan steeds 

mijn motorkleding uit en aan te moeten 

trekken.” Zijn algemene devies? “Niet zo 

moeilijk doen en gewoon doorrijden. We 

leven niet in Siberië.”

Trillen
Voor Paulan Korenhof, die nog maar net 

een jaar rijdt, ligt de grens bij een graad 

of drie. “En dan begin ik op mijn Ducati 

Scrambler Sixty2 na drie kwartier echt 

te verstijven en te trillen, ondanks mijn 

wintervoering, thermolagen, een nier-

gordel en een winddichte en gevoerde 

legging.” Marcel Marsman zit aan de an-

dere kant van het spectrum. “In februari 

maakte ik een testrit van 400 km bij -12°. 

Ik heb het toen echt niet koud gehad. 

Wanneer het me echt te koud wordt? 

Dat hoop ik te ontdekken als ik volgend 

jaar rond die tijd naar de Noordkaap ga.”

Droog maar glad
Herman Baten rijdt niet wanneer er 

sneeuw of gladheid dreigt. Toch over-

kwam dat laatste hem wel. Bij droog, 

helder vriesweer gleed hij op een roton-

de onderuit. De oorzaak? IJs op de weg 

doordat er even daarvoor een vracht-

wagen met water op het dekzeil over de 

rotonde was gereden. ”Het positieve van 

dit soort ervaringen is dat je ze nooit 

vergeet en dus altijd scherp blijft op 

zulke onverwachte situaties.”   ■

Henk-Jan Scholman: sneeuwbui in mei.

Ray Teeld tikt de 40.000 km per jaar wel eens aan: “Maar ik heb dan ook geen auto.”

Otto Nijs: niet de eerste combinatie waar je aan denkt.
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Zoals Huub Kooijman al aangaf, voel 

je op kortere ritten wel dat het koud 

is, maar echt afkoelen doe je pas als je 

langer rijdt. Ad van Eck heeft het tijdens 

zijn 40 minuten durende woon-werkrit 

nog niet meegemaakt. Otto Nijs legt 

dagelijks twee keer 25 kilometer af. “Met 

een goed pak, meerdere laagjes en een 

kraagje is dat tot -15° best uit te houden. 

Voor het Elefantentreffen heb ik wel 

thermospul aangetrokken, overigens. 

Maar verder geen gedoe.” Herman Baten 

kiest voor een wat ruimer zittende 

broek: “Lucht isoleert.” 

Warme romp
Cheiz Muntjewerff investeerde bewust 

in een goed textielpak. “In combinatie 

met extra onderkleding, een goede 

systeem- of integraalhelm en een goede 

col kom ik zo vrij eenvoudig de winter 

door. Huub houdt het op een combinatie 

van thermisch ondergoed en handvat-

verwarming. Zijn belangrijkste tip: “Hou 

je romp warm. Je ingewanden hebben 

voorrang op je voeten en je handen, als 

het om doorbloeding gaat. Koelt je romp 

af, dan voel je dat aan je tenen en je vin-

gers.” Daar heeft Ad van Eck een goede 

aanvulling op: “Een regenjack over je 

motorjas aantrekken scheelt enorm in 

de kou.” Ook hij gebruikt een col, maar 

dan een dunne, het hele jaar door. 

Elektrisch
Ray Teeld rijdt zowel ’s zomers als ’s 

winters met lang technisch ondergoed. 

“Voor mijn benen heb ik drie versies, 

afhankelijk van de temperatuur.” 

MAG-beleidsmedewerker Vera de Bruijn 

is bij lage temperaturen blij met haar 

verwarmbare Gerbing-vest. Marcel 

Marsman kocht van dat merk de hele 

set, inclusief sokken en broek. “Dat is 

allemaal op elkaar aan te sluiten, zodat 

je een compleet verwarmd onderpak 

hebt. De handschoenen heb ik meestal 

niet nodig.” Dat laatste is te danken aan 

de combinatie van een tegenvallende 

BMW-handvatverwarming met stuur-

moffen van Hippo Hands. “Die houden 

mijn handschoenen ook droog.” Anne-

mieke Lemaire kocht vorig jaar stuur-

moffen voor haar Kawasaki Versys. “Dat 

is mijn absolute aanrader voor doorrij-

ders. Het ziet er niet uit, maar ik ben de 

schaamte voorbij. Drie kwartier rijden 

is zo goed te doen!” Thermo-ondergoed 

is fijn, vindt ze, “maar volstrekt onprak-

tisch bij woon-werkverkeer.”

Handen
Ondanks de luxe van handvatverwar-

ming en ervaringen met verschillende 

(niet-verwarmde) winterhandschoenen 

hebben Cheiz’ handen op langere af-

standen nog wel wat te lijden. “Mis-

schien dat handkappen helpen. Ik heb 

er over nagedacht, maar de noodzaak is 

blijkbaar niet groot genoeg om er werk 

van te maken.” Ad kiest voor verwarm-

de handschoenen. “Mijn dochter heeft 

handvatverwarming op haar motor, 

maar dat verwarmt je handen alleen 

aan de binnenkant. Dat doen mijn 

elektrische handschoenen beter. Ze 

hebben accu’s, dus geen gerommel met 

stekkers en snoeren en in drie standen 

te verwarmen.” 

Rijden in de kou is geen probleem. Rijden met ijskoude vingers 

wel. Ze belemmeren je bewegingen en ze leiden je af van waar 

je eigenlijk mee bezig moet zijn: rijden. Hoe hou je je die vingers 

en de rest op temperatuur?

Otto Nijs: Wel thermospul voor het Elefantentreffen.

Herman Baten: “Lucht isoleert.”

Baudouin Knaapen: Peacock handwarmer onder de jas.

Hoe blijf je warm?
DOORRIJDEN? DOEN!
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Na de onlinevergadering van vorig jaar mogen we 

elkaar op de algemene ledenvergadering van 2021  

gelukkig weer live ontmoeten. We nodigen alle  

MAG-leden graag uit op zondag 10 oktober om 

van 10:00 tot uiterlijk 13:00 terug te kijken op het 

vorige en het lopende jaar, en meteen een blik op 

de toekomst te werpen. Het formele gedeelte van 

de vergadering (punten 1 t/m 7, 9 en 10) houden we 

liefst zo kort mogelijk. Voor punt 8 vragen we je om 

met ons mee te denken. Hoe zie je de MAG op dit 

moment, wat kan er beter en hoe zie je de toekomst? 

Deelnemen aan de vergadering kan alleen na 

aanmelding bij secretaris@motorrijdersctiegroep.nl, 

uiterlijk op 30 september. Op datzelfde adres mag je 

ook onderwerpen voor punt 8 inbrengen.

AGENDA
1. Mededelingen en ingekomen stukken

2. Notulen vorige alv

3. Verslag voorzitter

4. Beleidsverslag

5. Financieel verslag

6. Vrijwilligersverslag

7. Bestuursverkiezing: verkiezing van Emile Meijer 

(secretaris), Fred Uilkema (penningmeester) en 

bestuursleden Desmond Radford en Hans Straatman

8. Ledeninbreng

9. Rondvraag

10. Sluiting 

JA, ik sluit me aan bij de MAG!
■■  MAGazine op papier: € 33,- per kalenderjaar

 Nu nog maar € 16,50 tot het eind van het jaar!

■■  MAGazine als download: € 16,50 per kalenderjaar

 Nu nog maar € 8,25 tot het eind van het jaar!

Naam       M/V

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming 
aan de MAG om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven 
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de MAG. Als 
u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

IBAN

Handtekening

Mail dit formulier naar leden@motorrijdersactiegroep.nl  
of stuur het in een gefrankeerde envelop naar MAG Leden- 
administratie, Postbus 699, 9200 AR Drachten.

Natuurlijk kun je je ook direct aanmelden op  
www.motorrijdersactiegroep.nl. Betaal met iDeal!

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 2021 

10 oktober 2021

Vergaderlocatie: Motorvereniging Almere, Meerveldstraat 55, 1359 HZ Almere



Drie kwartier
Ook zijspan- en solorijder Eduard 

Boessenkool gaat voor die verwarmde 

handschoenen. “Op langere afstanden is 

het fijn als je ze op je accu kan aanslui-

ten. Dat is wel wat gedoe bij een stop 

onderweg, maar bij hevige kou zet je ze 

gewoon op de hoogste stand. Voor zover 

ik weet gaan accu’s dan hooguit een uur 

mee.” Paulan Korenhof weet uit ervaring 

dat haar accu’s zeker drie kwartier actief 

blijven. ”Ook mijn handen waren toen 

nog prima. De rest van mezelf helaas 

niet.” 

Warme-luchtdrogers
Herman Baten is fan van zijn twee-

vinger- of split-fingerhandschoenen. 

Daarmee houden pink- en ringvinger en 

middel- en wijsvinger elkaar wat war-

mer. Problemen bij de bediening levert 

hem dat niet op. 

En binnenhandschoenen? Jan Vastbin-

der draagt ze af en toe, maar dat gaat 

wel ten koste van zijn gevoel. Diezelfde 

ervaring heeft GS-rijder Henk Boteren-

brood met winterhandschoenen. “Ook 

heeft mijn handvatverwarming dan te 

weinig effect. Ik hou het dus op mijn 

handkappen in combinatie met die 

verwarming.”  

Gouden koude-handentip van Henk: 

met warme-luchtdrogers bij een ben-

zinestation zijn ze zo weer op tempe-

ratuur. Henk-Jan Scholman reed met 

verschillende handvatverwarmingssys-

temen. De goede hebben voldoende ver-

mogen om ook door winterhandschoe-

nen heen te dringen, is zijn ervaring. 

Kacheltjes
Voor z’n voeten houdt Cheiz het op 

laarzen, een half maatje groter dan 

normaal, in combinatie met een paar 

goede sokken. “En met mijn boxer heb ik 

natuurlijk altijd twee kacheltjes bij mijn 

voeten…” Rijdt hij langer dan een uur of 

anderhalf in de vrieskou, dan zijn wat 

gymnastische oefeningen voldoende om 

het bloed weer te laten stromen.

Scherm
Voor Cheiz is het grote scherm van zijn 

RT het beste wapen tegen de kou. “Op 

andere motoren werd ik vaak koud tot 

op het bot, met een als castagnetten 

klapperend gebit als begeleiding.” Anne-

mieke sluit zich bij hem aan. “Ik ben op 

een naked wel eens met 80 km/u achter 

een vrachtwagen gaan hangen omdat 

het anders echt te koud was.” Henk 

heeft altijd een muts bij zich. “Dan blijft 

je bolletje warm als je helm afzet.” 

Handwarmer
Herman Baten legt een gelkussentje op 

de verwarming en bevestigt dat voor 

vertrek op het zadel van zijn BMW GS 

Rally. Annemieke’s ervaring met gel is 

minder positief. “Mijn gelzadel is veel 

kouder dan een gewoon zadel”, is haar 

ervaring. Baudoin Knaapen ervaart op 

zijn Yamaha X-Max scooter duidelijk 

meer windberscherming dan op de 

Honda Transalp waarmee hij in vijf jaar 

dik twee ton aan woon-werkkilometers 

reed. “En voor de echte kou heb ik een 

Peacock handwarmer die ik onder mijn 

jas draag. Werkt prima!” Verder zijn 

vrijwel alle doorrijders het erover eens 

dat een investering in goede kleding 

de moeite meer dan waard is. “Anders 

gaat de lol er snel vanaf,” weet Marcel 

Marsman. “En ik heb me in vijf minuten 

aangekleed. De meeste mensen staan 

dagelijks langer in de file.”

Herfst
Otto is tegen regeltjes, maar vindt dat 

een anticondensvizier (Pinlock, bijvoor-

beeld) verplicht zou moeten zijn. “Dat is 

echt een life saver, zeker bij koud weer.” 

Maar verder? “Motorrijders zijn toch 

wel vaak piepmuizen. O jee, het is nat. 

M’n vingers worden koud. Motorrijden 

is nou eenmaal wat riskanter en minder 

comfortabel, maar voor mij is het de ide-

ale manier om voor en na het werk een 

goede mindset te krijgen, weer of geen 

weer.” Handkappen en stuurmoffen 

vindt hij onzin. “Aan kou kun je wennen. 

Daarvoor is de herfst uitgevonden.”    ■

Paulan Korenhof: “Na drie kwartier nog warme handen.”

Cheiz Muntjewerff: “Met een klapperend gebit…”

Henk Boterenbrood: “Wel koud, op meer dan 650 meter hoogte.”
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Koekblik
Peter Aansorgh testte in 2018 een stuk 

of twintig antipekel- en roestproducten 

(zoek ‘motor.nl’ en ‘pekel’). Om ze na de 

winter te verwijderen, volstaat meest-

al WD40. Datzelfde middel wordt ook 

als bescherming gebruikt, onder meer 

door Peter Hoeben. “Dat lukt prima, en 

na de winter poets ik mijn motor weer 

schoon.” Wel goed om te weten dat hij 

bij pekel niet rijdt. “Zodra er gestrooid 

is, pak ik het koekblik.” 

Licht
Het kan ook nóg eenvoudiger. Eduard 

Boessenkool rijdt zijn Honda NX 250 

en zijn MZ ETZ 250 zomer en winter, 

en dan ook nog veel op het onverharde. 

“Vroeger gebruikte ik in de winter nog 

wel eens dunnere olie. Tegenwoordig 

hoeft dat niet meer. Wat ik wel doe? Als 

de motoren erg vies worden, spoel ik 

ze eens af.” Ook verving hij de origi-

nele pitjes in de koplampen door leds. 

“Vooral op de NX maakte dat een flink 

verschil.” 

Druksproeier
Als zijn BMW begin winter een on-

derhoudsbeurt nodig heeft, laat Cheiz 

Muntjewerff de motorzaak de nodige 

bescherming aanbrengen. Anders ge-

bruikt hij zelf S100 of ACF-50, dat hij na 

de winter met WD40 verwijdert. “Wordt 

er gepekeld, dan spuit ik de motor bij 

een benzinestation in de buurt koud 

af, zonder extra druk. Voor thuis heb 

ik een druksproeier, zo’n tank met 

een handpomp.” Zo’n druksproeier of 

-spuit van vijf tot acht liter koop je voor 

nog geen vijftien euro. Ideaal als je 

geen buitenkraan hebt.

Drama
Marcel Marsman, goed voor 30 dui-

zend kilometer, spuit zijn BMW R 1200 

GSA na een wasbeurt in oktober in 

met Motorex Motoprotect Long Term 

Effect. “Dat is een waterdunne olie 

die mooi uitvloeit. Na de winter was 

ik hem de hand, ik ga er licht met de 

hogedrukspuit overheen, rij hem droog 

en spuit hem opnieuw in.” Tussentijds 

afspuiten tegen de effecten van pekel 

doet hij niet. “Daar is geen beginnen 

aan.” Eerder gebruikt hij ook wel bruine 

tectylspray voor de winter. Nu niet 

meer. “Het is een drama om dat er weer 

af te krijgen.” Die ervaring heeft Henk 

Jan Scholman ook. Hij noteerde zijn 

ervaringen met zeven motoren (BMW, 

Yamaha, Ducati) over de laatste dikke 

twintig jaar. Zijn conclusie: er is geen 

enkel middel dat corrosie echt hele-

maal voorkomt. 

Pekelfiets?
Pekel weerhoudt veel motorrijders 

om ook door te rijden als er gestrooid 

wordt. Dus koop je een pekelfiets? Mar-

cel deed dat wel eens. Tegenwoordig 

houdt hij het liever eenvoudig. “Ik kan 

maar op één motor tegelijk rijden. Ook 

met de H-D FXR die ik ooit had reed ik 

Eduard Boessenkool: “Als ze erg vies worden, spoel ik ze wel eens af.”
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Hoe bescherm 
je je motor?

DOORRIJDEN? DOEN!

Doorrijders zijn niet de meest 

fanatieke poetsers. De meesten 

lijken hun tweewieler vooral 

als gebruiksvoorwerp te zien, 

en pekel als een nauwelijks te 

vermijden bijzaak. Wat doen 

ze wel – of niet – om hun 

motoren te beschermen?
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gewoon door. Zonde? Voor mij is het 

vervoermiddel en een vervoermiddel 

schrijf je af. Ik rijd mijn motoren hele-

maal op.”

Vuil is verdiend
Ook Huub Kooijman reed gewoon door 

met pekel. “Dat is afzien voor de motor, 

maar met mijn 20 of 30 duizend kilome-

ter per jaar werden mijn motoren toch 

niet heel oud. Niet oud genoeg om weg 

te roesten, in elk geval.” Otto Nijs kiest 

voor een vergelijkbare benadering. 

“Ook met spuiten en poetsen hou je je 

motor ’s winters niet schoon. ‘Vuil is 

verdiend,’ zeg ik altijd”. Zo eens in de 

vijf jaar koopt hij een andere motor. “Ik 

denk dat de motor het uiteindelijk altijd 

verliest van pekel: het vreet ‘m gewoon 

op.” Na de winter is het wel tijd voor een 

optische tender loving care, met een 

sopje en Dasty. 

Oprapen
Ook Ray Teeld ziet zijn Honda Cross- 

tourer en zijn vooral offroad gebruikte 

Yamaha XT660Z als gebruiksvoorwer-

pen. Aan pekelbescherming doet hij 

niet en wassen gebeurt zelden. “Ze 

hebben wel allebei hun pluspunten 

als het gladder wordt. De Honda heeft 

ABS en tractiecontrole, de Yamaha is bij 

foutjes makkelijker op te vangen. En op 

te rapen, hahaha.”  

Koud water
Jan Doets probeert pekel zoveel moge-

lijk te vermijden, maar ook zijn Har-

ley-Davidson Electra Glide is vooral een 

gebruiksartikel. “Ik spoel hem dan wel 

wat vaker af, hoor, en goed in de was en 

chroompoets zetten helpt volgens mij 

ook.” Jan Vastbinder rijdt liever niet met 

pekel, maar als het toch gebeurt spoelt 

hij hem dezelfde dag met veel water 

koud af. Daar heeft ook Wim Lammerts 

goede ervaringen mee. Ad van Eck 

doet het in pekelperiodes wekelijks, 

met een wasbeurt met autoshampoo 

na de winter als toetje. Bij Annemieke 

Lemaire zijn de buitenkranen bij vorst 

afgesloten. “En ik wil op de oprit ook 

geen plassen waar ik de volgende dag 

over kan uitglijden.”

Paul van der Wielen houdt het op af-

spuiten na elke pekelperiode, inspuiten 

met allesreiniger uit de supermarkt en 

opnieuw afspuiten. “Ik geloof niet zo 

in spulletjes om je motor te verwen-

nen. Mijn vorige woon-werkmotor, een 

Yamaha Bulldog, heb ik na twaalf jaar 

en 150.000 kilometer weggedaan. Nooit 

problemen mee gehad.” 

App en twitter
Paulan Korenhof besloot op basis van 

wat ze las en hoorde om niet te rijden 

binnen 24 uur nadat er gestrooid is. 

“Voor Utrecht kun je dat in de gaten 

houden op twitter.com/gladheid030,” 

liet ze weten. Ook voor 020, 040, 073 en 

andere regio’s bestaat deze dienst. Bij 

jou in de buurt niet? Otto Nijs vindt de 

app Zout Alarm een echte aanrader. De 

app is er alleen voor Android. Een verge-

lijkbare app voor iOS konden we helaas 

niet vinden. 

Winterbanden
Baudouin Knaapen is dit gezelschap de 

enige die vaak winterbanden gebruikt. 

Niet op de TransAlp, maar wel op de 

Yamaha Xmax waar hij nu zijn kilo-

meters mee vreet. “Omdat een scooter 

geen koppeling heeft kun je je tractie 

niet heel geleidelijk opbouwen. Je 

achterwiel slipt dus veel eerder weg. 

Winterbanden geven echt veel meer 

grip, niet alleen op sneeuw, maar ook 

gewoon bij lagere temperaturen. In de 

zomer moet je er niet op blijven rijden. 

Dan worden ze zoekerig.”     ■

Marcel Marsman: “Na de winter was ik ‘m met de hand.”

Paul van der Wielen: “Ik geloof niet zo in spulletjes om 

je motor te verwennen.”

Otto Nijs’ eigenbouw Honda CBX blijft ’s winters wél 

binnen.

Eduard Boessenkool: “Gewoon doorrijden.”
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Niet alleen de voorrijder, maar ook de achterrijder of slotrijder heeft een belangrijke rol als je met een groep 
op pad gaat. Aflevering drie over rijden in groepen. 

In de twee vorige afleveringen ging het 

vooral over de rol van de voorrijder. 

Deze man of vrouw is natuurlijk niet 

altijd in staat om de groep voortdurend 

in de gaten te houden, en al helemaal 

niet als wegen minder overzicht bie-

den. Denk aan wegen met veel boch-

ten, bijvoorbeeld. 

Als achterrijder zie je wél wat er in de 

groep gebeurt. Daarbij is het heel fijn 

als je direct contact met de voorrijder 

hebt. Ligt het tempo te hoog en zie 

je dat mensen sneller moeten rijden 

dan ze aankunnen om de club bij te 

houden, dan vraag je de voorrijder om 

een beetje te dimmen. En als er iemand 

pech krijgt, een bocht mist of een auto 

raakt, kan je ook dat direct aan de 

voorrijder doorgeven en valt de groep 

niet verder uit elkaar dan nodig is. 

Om te voorkomen dat de afstand tus-

sen voor- en achterrijder op een slecht 

moment groter is dan je intercom 

aankan, is het zeker bij grotere groe-

pen beter om een internetprotocol te 

gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan  

het al eerder genoemde Helmchat  

(besproken in MAGazine 170: onbe- 

perkt bereik, gratis en effectief,  

optimaal voor groepen van maximaal 

15 deelnemers, maar ook bruikbaar 

voor grotere groepen).

Als achterrijder kun je ook degene zijn 

die een inhaalactie inzet. Doet een 

voorrijder dat, dan is de kans groot 

dat de rest van de groep hem of haar 

volgt zonder nog op achteropkomend 

verkeer te letten. Klinkt stom, maar we 

hebben het vaak genoeg zien gebeuren. 

Als je als achterrijder ver vooruit kijkt, 

zie je al ruim van tevoren aankomen 

dat er ingehaald moet gaan worden. 

Dan ga je naar links zodra de ruimte 

er is. De voorrijder heeft daar al op 

geanticipeerd en gaat ook links rijden. 

De groep volgt – en jij houdt de weg 

voor ze vrij. 

Dat deze inhaaltruc alleen op rechte 

wegen en bij niet al te grote groepen 

werkt zal duidelijk zijn, maar in die 

situaties voorkomt hij wel veel kwaaie 

automobilisten die flink op de rem 

moeten omdat een paar motorrijders 

blind achter hun voorganger aanrijden. 

Om diezelfde reden gaat de voorrijder 

pas weer naar rechts als de hele groep 

het ingehaalde voertuig voorbij is. Ook 

dat kan natuurlijk alleen als de groep 

niet al te groot is. 

Omdat je als achterrijder vaak wél 

de hele groep overziet, ben je ook de 

aangewezen persoon om andere rijders 

feedback te geven en ze te vragen of 

alles naar wens gaat. Met de nodige 

ervaring zie je snel genoeg of mensen 

boven hun macht rijden of gewoon niet 

lekker aan het rijden zijn, met veel cor-

rectiewerk in bochten. Je ziet ook net 

zo snel of de een niet veel sneller wil 

dan de ander, of veel later in de ankers 

en veel eerder op het gas gaat. Heel 

frustrerend, voor allebei de deelne-

mers. Heb het erover en kijk eventueel 

of het mogelijk is om de groep in een 

langzamere en een snellere groep te 

verdelen. Kleine, in tempo op elkaar 

afgestemde groepen zijn voor iedereen 

prettiger rijden. 

Is er toch sprake van forse tempover-

schillen, dan is de grondregel dui-

delijk: de langzaamste rijders rijden 

voor in de groep. Alleen op die manier 

kan de voorrijder het tempo op die 

rijders afstemmen en zo voorkomen 

dat mensen meer gas moeten geven 

dan ze willen. Laat onervaren rijders 

echter liever niet op de tweede plek 

rijden. Waarom niet? Die tweede rijder 

volgt de voorrijder op iets meer dan de 

gewone afstand, zodat er ruimte is om 

plotselinge remacties op te vangen. De 

snelste rijders rijden achterin. Door 

het harmonicaeffect moet daar altijd 

het meeste gas gegeven worden, en als 

de groep wel uit elkaar dreigt te vallen 

is het fijn als de achterblijvers in staat 

zijn om snel weer aan te sluiten.

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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Slecht zichtbare drempels blijven 

een struikelblok voor motorrijders. 

Vaak zelfs letterlijk. Op de Turfbergweg 

in Radio Kootwijk ligt zo’n drempel 

op een meter of vijftig na het binnen-

gaan van de bebouwde kom. “Op een 

zomerse dag zijn zowel dat bord als 

die drempel nauwelijks te zien door de 

schaduw van de bomen langs de weg,” 

schreef melder Iwan Wind, “zeker om-

dat je vanuit een heidelandschap aan 

komt rijden.” Zijn kameraad Rob van 

Loon liet zich door deze combinatie on-

aangenaam verrassen. Hij werd door de 

drempel gelanceerd en raakte gewond 

(foto op deze bladzijde). Zijn motor 

kwam honderd meter verder tegen 

een boom tot stilstand. We hebben de 

situatie aan de gemeente doorgegeven. 

Probleem is dat een bord Waarschu-

wing verkeersdrempel (J38) hier weinig 

oplost, door diezelfde schaduwwerking. 

Onze suggestie? Leg de drempel waar je 

‘m kan verwachten, niet na maar bij het 

binnengaan van de bebouwde kom en 

zet het bord neer waar nog geen bomen 

staan. 

Obstakelvrije bermen
Ook bij Ursem (NH) liggen er drempels 

in de schaduw, liet een andere motor-

rijder weten. Een waarschuwingsbord 

ontbreekt ook hier, en de situatie 

bestaat al jaren. In dat laatste zit ‘m de 

crux. De richtlijnen schrijven voor dat 

er bij het aanleggen van een drempel 

een waarschuwingsbord geplaatst 

wordt. Na verloop van tijd mag dat 

weer verwijderd worden, omdat ieder-

een het dan wel zou weten. Daarbij 

wordt dus een groter belang gehecht 

aan obstakelvrije bermen dan aan deze 

waarschuwingen. Wij hebben niet de 

pretentie dat op te kunnen lossen, he-

laas, nog los van de vraag of dat zinvol 

zou zijn: uitgerekend motorrijders zijn 

gebaat bij een vermindering van het 

aantal palen langs de weg. Het advies? 

Ga van het gas af zodra je zo’n scha-

duwzone ziet aankomen. Niet alleen op 

bochtige routes om losse steenslag en 

andere rommel tijdig te zien, maar ook 

op saaie rechte Hollandse stukken.

Kliko’s
Over waarschuwingen en richtlijnen 

gesproken: steeds meer horen we 

over bewoners die hardrijders zat zijn 

en dus hun met 30-kilometerstickers 

versierde kliko’s op de weg zetten. Ook 

in Nauerna (NH), zoals je op de foto op 

Het zal je niet verrassen dat bepaalde gevaarlijke wegsituaties 

overal voorkomen. En we blijven erover schrijven, met als voor-

naamste doel om je alert te houden op alles wat je onderweg kunt 

tegenkomen. De gebruikelijke slecht zichtbare drempels, gladde 

voegovergangen en dito bitumenstroken dus, maar deze keer ook 

kliko’s en veeroosters.
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bladzijde 37 ziet. De geïmproviseerde 

wegversmalling staat vlak na een bocht 

in een naar beneden lopende weg, en 

ook met de 30 km/u die de fotograaf 

reed moest hij nog flink in de ankers. 

Als MAG kunnen we hier helaas niets 

tegen ondernemen. 

Bitumen
Naast onzichtbare drempels zijn ook 

gladde bitumenstroken een terugke-

rend item bij het GWS Meldpunt. Leon 

Dovermann noteerde er eentje van 

maar liefst 600 meter lang in de ver-

bindingsboog van de A50 naar de A28, 

precies in het midden van de rechter 

rijstrook (Zwolle richting Apeldoorn;

zie de foto hierboven). We gaven het 

door aan Rijkswaterstaat, die er een 

inspecteur op afstuurde. 

Voegoevergangen
Over de metalen voegovergangen of 

dilatatievoegen in de fly-overs op het 

knooppunt Holendecht (A9, A2) hebben 

we Rijkswaterstaat meer dan eens las-

tiggevallen. Vooral bij nat weer zijn ze 

glad, lieten verschillende motorrijders 

ons weten. “Zelfs met de auto zorgen ze 

voor merkbaar glijden van het voer-

tuig”, schreef Jan Kersten. RWS meldde 

eerder al dat hier in het voorjaar werk 

van gemaakt zou worden, maar dat 

werd blijkbaar uitgesteld. Blijf alert! 

Weg rooster
Richard Hilt kwam op de Hogedijk in 

Zevenhoven een nogal fiks veerooster 

tegen, vlak na een bocht, over bijna 

de hele breedte van de smalle weg. 

Geen weg die uitnodigt om flink gas te 

geven dus, maar ook met zestig wil je 

zo’n rooster bocht uit niet voor je zien 

verschijnen. We hebben contact opge-

nomen met de gemeente Nieuwkoop. 

Het rooster bleek geen functie meer te 

hebben. Als het goed is, is het inmid-

dels verwijderd.

Onderplanken 1 
Veel wegbeheerders zien het belang van 

onderplanken in. Da’s mooi. Een paar 

successen in drie alinea’s? 

In 2019 schoof Otto Lopes Cardozo met 

zijn Vespa onderuit op een dieselspoor 

op toerit 11 van de A12, richting Gouwe. 

Daar zat wel een onderplank, maar die 

stopt halverwege de bocht. Rijkswater-

staat pakt het aan. Ruim twee jaar na 

dato, maar toch!

Onderplanken 2 
De provincie Noord-Holland plaatst 

vangrails in de prachtige lange bocht 

in de Drie Meerenweg/N205, ruim twee 

kilometer ten zuiden van de kruising 

met de Schipholweg. Bij twee onge-

vallen waarbij auto’s op de verkeerde 

weghelft terechtkwamen, vielen er 

hier al drie doden. De weg zou aan alle 

veiligheidseisen voldoen, maar toch 

ziet de provincie dat er op basis van 

de praktijk nog verbeteringen aan te 

brengen zijn. Wij vroegen als aanvulling 

om motorvriendelijke onderplanken. Ze 

komen er.

Onderplanken 3 
Huib van Wees schreef ons over de oprit 

vanaf de N211 (Wippolderlaan) naar de 

A4 richting Amsterdam, een lange bocht 

met vangrail. Omdat hier veel vracht-

verkeer uit het Westland langskomt 

wil de weg nog wel eens niet helemaal 

schoon zijn. GWS-coördinator Robert 

van den Boogaard ontdekte dat er in een 

bijna identieke situatie bij de aanslui-

Weg met dat rooster!

Lang, glad en precies in het midden

Nauerna: geen richtlijn, geen waarschuwing.
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ting van de N470 op de A4 (Schipluiden) 

wél onderplanken zijn aangebracht en 

voerde dat als extra argument aan. Ook 

hier komen dus onderplanken.

Onderplanken 4
In een lange bocht in de N639 van 

Chaam naar Ulvenhout is in 2019 een 

houten vangrail geplaatst. Gezien de 

radius van de bocht lijkt dat misschien 

niet nodig, maar de praktijk wees blijk-

baar anders uit. Opvallend, maar helaas 

geen uitzondering: de onder de gelei-

derail gemonteerde onderplank houdt 

halverwege de bocht op. We hebben 

de provincie gevraagd om de klus af te 

maken.

 

En in het kort
• De gemeente Lopik reageerde uit-

gebreid en positief op ons verzoek 

om aan weerskanten van de smalle 

Damweg grasbetonstenen te plaatsen 

(Magazine 173). Dat maakt uitwijkma-

noeuvres op die weg een stuk minder 

riskant.

• Ook de in datzelfde nummer genoem-

de gladde houten brug in Molkwerum 

(F) wordt aangepakt, zo liet de wegbe-

heerder weten.     ■

Houten onderplank langs de N639 Drempels bij Ursem
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Merge with Nature.

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

Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen
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Toen ik zestien was kocht ik een 

Norton 99 Dominator. Voor 75 

gulden. Later en legaler bleef ik op 

goedkope motoren rijden. Eerst uit ar-

moe. Daarna uit een soort vertedering. 

Daarna uit overtuiging. Omdat ze me 

snel genoeg waren. Omdat ik ze zelf 

kon onderhouden (en repareren). En 

dat die oudste en goedkoopste motor-

fietsen die ik had nu heel dure klassie-

kers zijn? Dat is toch grappig? 

Mijn interesse, of noem het hebzucht, 

in merken of types stopt aan het begin 

van de jaren negentig. Vanaf toen wer-

den motoren naar mijn smaak lelijke 

Tupperware-vermogenspakhuizen met 

een overdaad aan elektronica. Meer 

dan 120 pk en topsnelheden boven de 

250 km/u? Dat is voor mij net zoiets 

als het hebben van een jongeheer van 

49 centimeter. Heel indrukwekkend in 

de sauna. Maar wat kun je er nog mee? 

Dat lelijke gaat trouwens ver sinds Star 

Trek en Manga series blijkbaar ‘leading 

edge’ zijn bij motorfietsdesigners. Aan 

de technische kant zijn de huidige mo-

torblokken zelf ook het best bediend 

door ze achter plestik te verstoppen.

En dat steeds groeiende leger aan elek-

tronische regelneefjes dat de motor 

nog net toestaat dat er iemand met 

zijn fikken aan het stuur zit? Dat is de 

wildgroei die je krijgt als je techneuten 

en marketeers in één hok hebt laten 

slapen. ABS is slim. Maar voor de rest 

vertrouw ik op de software tussen mijn 

oren, in mijn rechterpols en mijn kont. 

Eerder dit jaar organiseerde 

Ron Betist van verhuurplatform 

MotoShare de eerste editie van 

de EV-ning ride: een avondrit 

voor elektrische motorfietsen 

langs de Lek. Onder de deel-

nemers was Dolf Peeters, die er 

het volgende over schreef. 

DOLF-O-SAURUS
EN DE TIJDMACHINES

Ook de politie reed mee. Elektrisch, natuurlijk!
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MAG GIVE-AWAY

Altijd nog op zoek naar een fijne rugzak voor 

woon-werkverkeer of pleziertrips? Van BMW 

mogen we deze rugzak uit de Black Collection 

weggeven.

De slechts 550 gram wegende rugzak (winkelwaarde € 137,-) 

biedt je ongeveer 20 liter bagageruimte Het waterdichte hoofd-

vak met rolsluiting heeft een geïntegreerd laptopvak. Gebruik 

je de schouderbanden niet, dan stop je ze in een speciaal vakje. 

Handig. Vanzelfsprekend zijn schouder-, borst- en heupbanden 

allemaal instelbaar. 

Klinkt goed? Laat ons weten hoe een tankslapper veroorzaakt 

kan worden. Het antwoord vind je in dit nummer. Mail het 

uiterlijk op 15 oktober naar info@motorrijdersactiegroep.nl o.v.v. 

je naam en je lidmaatschapsnummer, met als onderwerp BMW 

rugzak.

BMW Black Collection rugzak

Mijn daily driver was tot voor kort een 

Moto Guzzi Cali 3 uit 1991. Die machine 

belichaamde alles wat ik van een mo-

torfiets vraag. Maar na nog geen drie 

ton was hij zo moe dat hij op pensioen 

mocht. Hij is vervangen door een nette 

1984’er.

In de tussentijd rijd ik ‘voor werk’ af 

en toe nog op moderne motoren. Die 

machines maken de oude werktuig-

bouwkundige in mij erg blij. Maar 

emotioneel doen ze me niets. Ik blijf 

dus gewoon op ouwe zooi rijden. 

Maar soms heb ik medelijden met die 

gedateerde, brave verbrandingsmo-

toren. Zoals op het moment dat ik na 

wat korte winterritten een druipende 

klont mayonaise aan mijn oliepeilstol 

zie. Mayonaise hoort op frieten. Niet in 

motorblokken.

En dan wordt je uitgenodigd om op een 

elektrische motorfiets te rijden.

De elektrische motorwereld is uit de 

puppyfase en hangt nu ergens tussen 

puberteit en adolescentie. De mensen 

die er vakmatig mee bezig zijn, zijn 

nog onbevangen. Die insteek zal er ook 

toe geleid hebben mij als fossiel uit te 

nodigen voor wat een stille omgang 

over het mooiste klaagdijkentraject op 

zo’n vijftig elektrische motorfietsen 

zou blijken.

In e-motorland zijn Zero (USA) en Ener-

gica (It) blijkbaar de pioniers. Het zijn 

jonge bedrijven, geen motorfabrikan-

ten die een loodzware historie achter 

zich aan trekken. De gevestigde grote 

motormakers stellen zich nog wat te-

rughoudend op. De nieuwelingen heb-

ben niets te verliezen en hopen alles te 

winnen. De Zero’s en Energica’s zien er 

gewoon uit als moderne motorfietsen. 

Ze hebben ook een hele pluk elektroni-

sche hulpjes. Maar met de rijmodus op 

‘street’ ben je gewoon net zo bediend 

als op een BMW R75/5. Daarna gaan de 

zaken anders. Je zet de sleutel op con-

tact en je geeft ‘gas’. Dan rijd je. Naar 

gelang je meer ‘gas’ geeft ga je sneller. 

Helemaal traploos versnellend. En met 

een maximum koppel dat vanaf de 

eerste meter domweg ongelofelijk is. In 

mijn MTS-tijd zaten we midden in de 

overstap naar de Nieuwe Eenheden. We 

moesten leren dat 1 kW gelijk stond 

aan 1,36 pk. De 82 kW van de Zero SR/S 

is dus bijna 112 pk. Het – feitelijk con-

stant aanwezige – maximale koppel is 

een massieve 190 Nm.

Het rijden op de Zero is motorrijden 

zonder franje aan het kleed. Alle 

emo-opties zoals geluid en trillingen 

zijn afwezig. Elektriciteit brengt motor-

rijden terug naar zijn naakte essentie. 

Dat is anders. Dat is wennen. Maar dat 

wennen gaat snel. Tijdens de rit greep 

ik maar één keer naar het afwezige 

koppelingshendel. 

Qua actieradius blijft de zaak nog 

wat achter voor de lange rittenrijders. 

Je BMW GS met Touratech tank aftan-

ken gaat sneller dan het stekkeren 

van je E-Motor. Veel sneller. Maar voor 

regionaal gebruik zijn er geen  

problemen.

Wat mij overhaalde om zo’n elektrieke-

ling als volgende daily driver te kiezen 

is dat je zo’n fiets niet mishandelen 

kunt door hem niet op temperatuur te 

krijgen. Op een elektrische motorfiets 

(met 5 jaar en onbeperkte kilometer- 

garantie) heb je nooit meer mayonaise 

aan je dipstick. En of mijn toekomstige 

boodschappenfiets straks net zo’n klas-

sieker wordt als de Norton die ik voor 

75 gulden kocht? Daar praten we over 

35 jaar eens rustig over verder.      ■
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Als je van achteren aangereden 

wordt, ga je al snel onderuit. 

Dat dat weet Jeroen nu uit 

ervaring, nadat hij zijn maat 

Marcel dat ene onbedoelde 

zetje gaf.

Net als z’n motormaten had ook Jeroen 

ontzettend veel zin in een mooie tourrit. 

De terrassen waren weer open, de zon 

deed z’n best en het grootste deel van 

zijn vaste club verzamelde zich al vroeg 

in de ochtend om de hele dag op twee 

wielen te genieten. Helaas zit een onge-

luk in een klein hoekje, zeker als er zo-

veel mensen bij elkaar zijn en iedereen 

even enthousiast is. Als Jeroen bij een 

rood verkeerslicht niet oplet, schiet hij 

net iets te ver door. Met z’n Varadero tikt 

hij het achterwiel van de nog maar een 

jaar oude 850 GS van zijn maat Marcel 

aan. Die gaat onderuit, met BMW en al.

Balen! De schade valt gelukkig mee. 

Maar het moet wel hersteld worden, en 

daar zijn altijd kosten aan verbonden. 

Jeroen ziet de bui al hangen. Hij is WA+ 

verzekerd en kan de schade dus bij zijn 

verzekering claimen. Maar dat betekent 

natuurlijk wel dat zijn no claim-korting 

naar beneden gaat of misschien wel 

helemaal wegvalt, vreest hij. Hij ziet zijn 

maandpremie al een vlucht nemen en 

daar zit hij helemaal niet op te wachten. 

Hij rijdt niet voor niets op een wat oude-

re Honda. Gelukkig loopt het anders af.

Omdat Marcel met zijn nog jonge GS 

allrisk verzekerd is, kan hij zijn schade 

direct laten herstellen. Zijn verzekeraar 

betaalt de kosten en verrekent dat op de 

achtergrond met MAG Verzekeringen, 

waar Jeroen klant is. Als het schade- 

bedrag uitgekeerd is, ontvangen wij bij 

MAG Verzekeringen de nota. We nemen  

contact met Jeroen op en leggen hem  

uit dat hij mag kiezen: wil hij dat wij de  

schade afhandelen en de rekening  

betalen, of neemt hij de kosten voor 

eigen rekening? 

Samen maken we een snelle berekening 

om het effect van de schade op zijn 

maandpremie duidelijk te maken. Door 

de stap die Jeroen teruggaat in schade-

vrije jaren gaat zijn maandpremie zo 

veel omhoog dat het voordeliger is als 

hij de rekening zelf betaalt. Daar kiest 

hij dus voor. Zo behoudt hij zijn gunstige 

no-claimkorting.

Ad den Hollander

schadebehandelaar 

www.mag-verzekeringen.nl 
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Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm 

of op enige wijze, hetzij elektronisch,  

mechanisch, door kopieën, of op 

welke manier dan ook, zonder voor-

afgaande schriftelijke toestemming 

van de MAG.

Al deze bedrijven steunen het werk 

van de MAG. Dank!
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Ben jij al klaar om te cruisen dit weekend? Bestel vóór 17:00 je nieuwe helm, motorkleding en accessoires op 
chromeburner.nl en ontvang je bestelling de volgende werkdag bij jou thuis. Met de keuze uit ruim 70 merken 
vind je altijd iets dat bij jou past. Toch liever eerst even passen? Geen probleem! Je bent van harte welkom in 
onze showroom voor advies op maat onder het genot van een goede kop koffie!

VANDAAG JE MOTORKLEDING BESTELD, MORGEN IN HUIS!

CRUISEN BEGINT AL 
OP DE BANK!

CHROMEBURNER.NL Touwslager 105253 RK Nieuwkuijk+31 73 200 80 20
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