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Het is alweer twee jaar terug dat motor- 

agent Bert Gorter ons inschakelde voor 

een gevaarlijke wegsituatie bij de Prins 

Bernhardbrug over de Zaan (NH). Dat je 

van die vakmensen als motorrijder veel 

kan leren, werd in onze gesprekken over 

die brug weer eens bevestigd. Toen bleek 

dat Bert jarenlang als ongevalsanalist 

werkte, was het zeker. Er moest een 

interview komen. In dit nummer doet 

hij zijn verhaal – en voor toekomstige 

nummers hebben we al een paar van 

zijn collega’s op de rol staan.

Dat je ook met al die kennis in huis niet kunt voorkomen dat er soms 

iets misgaat, is duidelijk. Schiet je dan direct in de stress? Niet nodig, 

weet Chris Vingerhoeds. ‘No worries’ is haar motto, een motto dat al 

jaren op de tank van haar Superglide staat. Dat het fout kan gaan, dat 

weet ze uit ervaring. Van de dronken automobilist die haar aanreed toen 

ze die Superglide nog maar net had tot een ontsnapt ventiel: ze vertelt 

het je allemaal op bladzijde 10 en verder. No worries.

Goede motorkleding kan ook een hoop worries voorkomen. Waar je 

vroeger voor de veiligheid van die kleding moest vertrouwen op de 

mooie ogen van je leverancier, koop je vanaf april 2018 alleen nog 

kleding, protectoren, laarzen en handschoenen met een CE-label dat 

je duidelijk maakt wat je er minimaal van mag verwachten. Dan is het 

wel zo handig als je die labels ook kunt lezen. Waar staat een AAA-label 

voor? Wat betekenen de letters FB op een rugprotector of de afkortingen 

SRA en IPA op het label in een motorlaars? We zochten het voor je uit. 

Wil je dat verhaal later nog eens nalezen, dan kan dat op de site. Als lid 

kan je ook het nieuwste MAGazine altijd direct downloaden. Ook zijn 

zulke verhalen later altijd als losse artikelen op de site terug te vinden. 

Nieuw op de site is onze nieuwsrubriek. Heb je geen Facebook, doe je 

niet aan Twitter of Instagram en wil je toch weten wat er speelt? Kom 

dan af en toe even langs op motorrijdersactiegroep.nl en kijk in de rech-

terkolom. 

Naast de drie hier genoemde artikelen lees je in dit nummer over onze 

successen in Deventer en Schinnen, een redelijk zotte politieactie in 

Limburg en nog veel meer. Zo veel meer, dat we voor Jennifer even geen 

ruimte hadden. Sorry. In februari is ze er weer!

 

Hugo Pinksterboer

redactie@motorrijdersactiegroep.nl
MAGazine, het verenigingsblad van  

motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt  

vijf keer per jaar.
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Het begin is er
Ook Indian is met stekkers in de weer, maar nog wel op een heel ander 

niveau. Met hun FTR750 flattracker als inspiratiebron bouwden ze de 

een miniatuurversie op accu’s. Vanaf een jaar of acht kan je er een half 

uur rondjes op draaien, met voor bezorgde ouders een instelbare  

maximumsnelheid. En nu maar afwachten of Indian ook met een  

volwassen e-motor wil komen.

Kruisjes voor grip
Bij Cross Grip putdeksel, van Nederlandse bodem, is het blokjespro-

fiel van de bestaande putdeksels vervangen door een reeks kruisjes. 

Banden hebben daar meer grip op, simpelweg omdat ze dieper in het 

profiel van het deksel zakken. Ook werd de waterafvoer verbeterd. De 

fabrikant werkt nog aan deksels met een antislipcoating. Belangrijkste 

klus, aldus een woordvoerder? “Gemeentes overtuigen van het belang 

van die innovatie. Ze zien op tegen de onderhoudskosten.” Zucht… 

Op onze steun kan het bedrijf rekenen!

Kwestie van tijd
Wat denk je ervan: je betaalt een vast bedrag per maand voor een mo-

torfiets, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Laat je er 

anderen op rijden als je ‘m toch niet gebruikt, dan gaan je maandlasten 

omlaag. Klinkt oké? Voor auto’s bestaat het al, onder de naam Link & Co. 

Het bedrijf breidt z’n service op de Chinese thuismarkt nu uit met motor-

fietsen. De auto’s rijden hier al rond, dus die motoren zijn een kwestie  

van tijd.

Leerloos leer
Het ziet eruit als leer en het gedraagt zich als leer – maar het is geen leer. 

Het Spaanse Andromeda maakt 100% veganistische motorkleding, van 

op maat gemaakte eendelige pakken met AAA-label tot handschoenen 

aan toe. Beter voor de dieren, en met het oog op de chemicaliën en de  

hoeveelheid water die bij het leerlooien gebruikt worden ook beter voor 

onze kinderen. Meer weten? Andromedamotor.com

Kawasaki op 
st(r)oom

Van de traditionele motorfietsfabrikanten lijkt Kawasaki het meest 

haast te maken met elektrische en hybride motorfietsen. In de 

komende drie jaar wil het bedrijf niet minder dan tien van zulke 

modellen lanceren en voor 2035 zullen de meeste Kawa’s op die  

manier aangedreven worden. Ook onthulden de groenen een 

conceptversie van een Ninja H2 met een verbrandingsmotor  

op waterstof. We zijn heel benieuwd, zeker met het oog op het voor 

MAGazine 176 geplande artikel over dit onderwerp.

Als een motorfiets wordt uitgeroepen 

tot Retro Bike of the Year, moet je er iets 

bijzonders mee doen. Daarom kreeg het 

Amsterdamse Ironwood Motorcycles de 

vraag om hun visie los te laten op de  

Royal Enfield Meteor 350. Het resultaat?  

De urban cruiser werd voorzien van een 

zwart supercrossstuur, custom spatborden,  

piggyback schokdempers van YSS, een 

setje ruige Continentals rond de wielen en 

andere moois. Het zwevende bobberzadel 

hoort bij de Ironwood-handtekening. 

Retro Bike 
of the Year
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Piaggio 
met 
airbags
Honda was de eerste en tot nu toe 

de enige met een airbag op een 

motorfiets, maar Piaggio gaat daar 

verandering in brengen. Voor dit 

project werkt de grootste twee-

wielerfabrikant van Europa samen 

met Autoliv, een Zweeds bedrijf dat 

veiligheidssystemen voor tal van 

autofabrikanten ontwikkelt. 

De eerste concepten zijn inmiddels 

getest. Eerder dit jaar kondigde 

Piaggio voor 2022 al dodehoek- 

detectie, forward collision control 

en andere rijhulpsystemen voor 

hun scooters en motoren aan. 

Uitgesmoesd
Beetje herfstig plaatje voor een zomers kledingstuk in een winternummer, maar het klimaat 

is zo in de war dat we je dit RST District Wax-shirt niet gaan onthouden. Hoe urban wil je het 

hebben: een imitatie-waxfinish aan de buitenzijde en een ruitjesprint van binnen, compleet veilig 

door de toepassing van met kevlar versterkt katoen en protectoren voor schouders en ellebogen. 

Gelukkig komt er steeds meer van dit soort kleding. Heeft straks niemand nog een smoes om 

onbeschermd op weg te gaan.
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Kijk voor meer info en verkooppunten op www.ecomaxx.nl

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

VAN DE VOORZITTER 

En dan is het opeens alweer de laatste maand van het 

jaar. Het tweede achtereenvolgende jaar waarin corona 

een grote rol speelt, met alle inmiddels bekende gevolgen, 

van lockdowns tot helaas vaak tijdelijke versoepelingen. 

Met al die beperkingen om ons heen blijven wij als MAG 

toch altijd kijken naar wat wij wél voor elkaar kunnen krij-

gen. Dat is best veel, zoals je ook in dit nummer weer leest. 

We zagen een groei in ons ledental én in ons vrijwilligers-

bestand. Er is inmiddels al een aantal regiovertegenwoor-

digers actief (maar meer aanmeldingen zijn van harte 

welkom bij beleid@motorrijdersactiegroep.nl), de Werk-

groep Verkeer is op volle sterkte en we hebben een actieve 

Werkgroep Beurzen, die op en rond de Bigtwin Bikeshow 

heel actief was. Dank voor al jullie inspanningen!

Ook het bestuur is uitgebreid. Zes man sterk zijn we nu, 

met Hans Straatman en Desmond Radford als nieuwe 

aanwinsten. Hun namen stonden al even in ons colofon 

op bladzijde 42. Ik stel ze graag heel in ‘t kort aan je voor. 

Uitgebreide interviews volgen later. 

Hans rijdt al ruim veertig jaar motor. Met vijf jaar voor-

zitterschap van de Yamaha FJR-club brengt hij de nodige 

bestuurservaring mee en hij is goed bekend met vrijwilli-

gersorganisaties. Zijn voornaamste focus is ledengroei en 

-behoud. “Een grote MAG is een sterke MAG,” stelt Hans. 

Desmond wilde na zeventien jaar MAG-lidmaatschap een 

actieve bijdrage gaan leveren. Met zijn werkverleden bij 

een Europese organisatie en zijn vakbonds- en OR-ervaring 

beschikt hij over kennis en inzichten waar de MAG heel blij 

mee is. “Als belangenbehartigers hebben wij een belang-

rijke bijdrage te leveren in de maatschappelijke discussie 

over de toekomst van individueel vervoer. Hoe meer leden 

ons hierbij steunen, hoe meer we kunnen betekenen,” 

aldus Desmond. 

Waar mensen komen, zijn er anderen die helaas vertrek-

ken. Wat Ellies van dee Laan in de afgelopen vijftien jaar 

voor ons deed, lees je op bladzijde 29. Ze stopt aan het eind 

van dit jaar. Harold de Bock, onze vorige penningmeester, 

werkte jarenlang met haar samen: “Ellies is echt een icoon 

van de MAG, een rots in de branding, een garantie voor de 

stiptheid en de continuïteit van de financiële MAG-huis-

houding, het financiële geweten van de MAG, niet bang om 

het bestuur tot de orde te roepen wanneer dat nodig was 

en een voorbeeld van het gezegde: vrijwilliger zijn is niet 

vrijblijvend,” aldus Harold. 

Harold Verra, een van de MAG-strijders van het eerste uur, 

was jarenlang onze webmaster en mailbeheerder. Dank 

voor wat je allemaal voor ons deed, Harold. Zijn rollen zijn 

overgenomen. Die van Ellies nog niet. Iets voor jou? Kijk op 

bladzijde 41.

Waar veel verenigingen het zwaar hebben, gaat de MAG 

onverstoorbaar door. We groeien, we zijn steeds zicht-

baarder, we boren overal nieuwe contacten aan, we zitten 

steeds vaker met overheden en andere partijen aan tafel 

– en al onze gesprekspartners zien dat we heel goed weten 

waar we het over hebben. Ik ga 2022 dan ook vol vertrou-

wen tegemoet! 

Gerwin Batten

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl
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De Superglide waar ik al vanaf 1982 op 

rijd, was vier jaar oud toen ik hem kocht. 

Dat plezier van die bijna nieuwe Har-

ley-Davidson leek een tijdlang van korte 

duur: ik had hem nog maar een paar 

maanden toen ik er door een  

dronken automobilist vanaf gereden 

werd.

 

De breuk die ik daarbij opliep, met een 

gebroken linkerkuit- en scheenbeen, 

was erg gecompliceerd. Ik was drie jaar 

bezig met revalideren en de prognose 

was dat ik niet meer zonder hulpmiddel 

zou kunnen lopen. Om toch te kunnen 

rijden, bouwden mijn man Johnny en 

ik in 1986 een trike op basis van een 

Harley-Davidson Liberator, met een voet-

koppeling en handschakeling.  Twee jaar 

later ging het lopen weer beter. Ik zou 

weer op mijn Superglide kunnen rijden. 

Door de beperkte beweeglijkheid van 

mijn linkervoet gingen we wel op zoek 

naar een oplossing om makkelijker te 

kunnen schakelen. Van de aanpassings-

mogelijkheden die je nu hebt, was toen 

De MAG maakt zich regelmatig 

ernstig zorgen over wat er al-

lemaal mis kan gaan. Dat zit in 

ons DNA. Gelukkig maar, want zo 

hebben we motorrijden al een 

heel stuk veiliger gemaakt. Maar 

het is ook wel ’s goed om motor-

rijden van een heel andere kant 

te bekijken. Zoals Chris Vinger-

hoeds dat doet, bijvoorbeeld.

Chris Vingerhoeds
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Chris Vingerhoeds 
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nog geen sprake. Gelukkig wisten we 

dat de voorlopers van mijn Superglide 

ook een voetkoppeling hadden, met een 

handschakeling op de tank. Dat hebben 

we dus op mijn Superglide gebouwd. Om 

makkelijker hellingen te kunnen nemen 

en door de file te rijden, bouwden we 

er ook een handkoppeling op, eigenlijk 

alleen voor gebruik in de eerste versnel-

ling. Het kwam dus allemaal goed. Ik 

reed weer.

Daar moest ik aan denken toen we in 

1998 door Australië reisden. De hele 

dag hoor je daar ‘No worries, mate’.  Bij 

terugkeer heb ik de woorden ‘no worries’ 

op mijn tank laten schilderen, om me 

eraan te herinneren dat het meestal wel 

goed komt en dat het geen zin heeft om 

je van tevoren zorgen te maken over 

dingen waar je toch geen invloed op 

hebt. We hebben het vaak genoeg mee-

gemaakt, door de jaren heen.

Onderweg naar de Noordkaap, in het 

barre voorjaar van 2004, zien we in 

Noorwegen dat mijn achterband door 

het ruwe asfalt opeens zo ver versleten 

is dat de binnenband er bijna doorheen 

komt. We besluiten om heel rustig naar 

de camping te rijden om daar ‘s te gaan 

bedenken waar we een nieuwe band 

vandaan kunnen halen. Bijna bij de 

camping aangekomen zien we dat de 

buurman een bandenzaak heeft. No 

worries. 

Op diezelfde trip breekt mijn koppeling-

shendel. Met mijn voetkoppeling kan ik 

nog prima rijden, maar de helling voor 

de boot gaat me niet lukken. Gelukkig 

zit er een Harley-dealer in de buurt. Zo’n 

hendel heeft hij niet in huis. Hij moet ‘m 

dus bestellen. Dat gaat een week duren. 

Zo veel tijd hebben we niet, zeggen we.  

Een probleem? Nee. Hij monteert  

gewoon de koppelingshendel van de  

motor van een clubmaat op mijn  

Superglide. Krijgt die maat later de  

nieuwe hendel die hij voor mij besteld 

heeft. Prima plan. No worries. 

In 2005 rijden we over de middelste 

strook van de Autobahn, onderweg naar 

de Bikerfarm in Dülmen, als mijn achter-

band ineens leegloopt. Ik slinger redelijk 

stuurloos richting vluchtstrook, die ik 

veilig bereik dankzij mijn Guardian Bell 

en een oplettende vrachtwagenchauf-

feur die het verkeer op twee banen tege-

lijk tegenhoudt. We bekijken de band en 

het wiel. Het ventiel blijkt volledig weg te 

zijn. De ADAC pikt me op en zet me af bij 

een motorzaak. Met een nieuwe binnen-

band gaan we voorzichtig weer op weg, 

binnendoor. De schrik zit er nog in. Even 

later zitten we elkaar met twee grote 

Weizenbier aan te kijken. No worries. 

In 1990 besluiten we van Montreal  

(Canada) naar het vijftigjarig bestaan 

van de Sturgis Bikeweek in South Dakota 

te rijden, zo’n 2.500 kilometer verderop. 

We hebben zes weken de tijd. Op de  

Highway 83 in Nebraska begin ik me zor-

gen te maken. Alles ligt er ver uit elkaar. 

Ook de benzinestations, en er gaat niet 

meer dan twaalf liter in mijn tank. We 

nemen een heuvel. Geen benzinestation 

te zien. Nog een heuvel en nog één… 

Daar zien we een pomp. Helaas. Geslo-

ten. Pech? De eigenaar ziet ons aanko-

men. We mogen tanken. No worries.

Je hoort het steeds vaker. Ga uit van je 

mogelijkheden, niet van je beperkin-

gen. Blijkbaar paste ik dat vroeger al 

toe, maar pas de laatste jaren ben ik me 

daarvan bewust, na lang in de lappen-

mand te hebben gezeten. Vakanties, 

treffens en muziekfestivals zitten er niet 

meer in. Maar toerritten doe ik nog wel, 

met een groep of met Johnny. De tent 

hebben we ingeruild voor een blokhut op 

de camping, een natuurhuisje, soms een 

hotel. Niet slechter, gewoon anders. Ook 

dat kwam dus goed. No worries, inder-

daad.    ■

Guardian Bell
Een Guardian Bell, Gremlin Bell of Safety 

bell is een metalen bel die je tegen kwade 

geesten op de weg (gremlins) beschermt. Je 

hangt hem onder aan je motor, zo dicht mo-

gelijk bij het wegdek. Het verhaal gaat dat je 

zo’n bel niet zelf mag kopen: je moet ‘m van 

iemand krijgen.

WIJ HEBBEN WARME
HANDSCHOENEN!

• BEEKBERGEN
• TILBURG
• BEEK EN DONK

Eigenbouw trike

Binnenband bijna in zicht

Wachten op de nieuwe binnenband

Weg ventiel…
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SHOEI-EUROPE.COM

Merge with Nature.

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

VEILIG EN HANDSFREE JOUW 
TELEFOON EN NAVIGATIE 

OP DE MOTOR!

WWW.MOTORMOUNT.NL

Wunderlich stuurde ons een paar 

van hun handlebar muffs toe, met 

een prijskaartje van maar liefst € 139,90. 

Het eerste wat opvalt, vergeleken met 

andere stuurmoffen, zijn de UV-be-

stendige vensters met ruim zicht op je 

knoppenwinkel. Voor zover we weten is 

Wunderlich de enige met zo’n raampje. 

De consequentie van deze keuze is dat 

een voering ontbreekt: van een huis 

met enkel glas ga je ook de muren niet 

isoleren. 

Lucht isoleert
De stuurmoffen hebben een harde 

zijkant die ze ook op snelheid in model 

houdt. Los van het feit dat ze je bedie-

ning zo nooit in de weg zitten, zorgt de 

lucht om je handschoenen heen voor 

een thermische isolatie. Of dat even 

effectief is als de dikke voering van de 

vrijwel even dure moffen van Hippo 

Hands of de veel goedkopere versies van 

merken als Oxford, Givi en Shad, durven 

we zonder directe vergelijking niet te 

zeggen.

Steenkoud of handwarm
Dat de Wunderlichs werken, weten we 

wel. Bij 80 km/u voelt een buitentem- 

peratuur van 5°C bij 80 km/u al tien  

graden kouder aan, zochten we op. 

Na een rit van een dik kwartier onder 

die condities was mijn in een zomer-

handschoen gestoken linkerhand al 

steenkoud. De rechterhand, in dezelf-

de handschoen met de stuurmof, was 

net niet meer handwarm. Dat verschil 

spreekt boekdelen.

Manchetten
Opvallende feature zijn de manchetten 

die je met klittenband om je spiegelste-

len kunt vastzetten. Verder hebben de 

Wunderlichs een combinatie van een 

rits, klittenband en een elastisch koord 

met stopper om ze op je stuur vast te 

zetten. Zo’n koord is er ook bij de ingang 

voor je handen. Het is even een handig-

heidje om je behandschoende handen 

er zo in te steken dat die sluiting op de 

juiste plaats belandt, maar dan zit het 

prima. Bij een (noodge)val trek je  

je handen er makkelijk uit. Je stuur  

weer terugpakken als je even je vizier 

geopend hebt, bijvoorbeeld, kost meer 

tijd dan zonder moffen. Plan zulke acties 

dus goed. Nog iets om rekening mee te 

houden: heb je spiegels op stuurhoogte, 

dan ontnemen de moffen je een groot 

deel van je zicht.

 

Effectief
De waterafstotende Wunderlichs zijn 

vooral voor adventuremodellen bedoeld, 

maar ze laten zich net zo makkelijk op 

het stuur van allerlei andere motorfiet-

sen schuiven, met of zonder (niet al te 

grote) handkappen. Charmant? Niet per 

se. Effectief? Absoluut.    ■

Wunderlich 
stuurmoffen
Warm in winterkou

Je ziet ze bijna nooit, maar dat 

is vooral omdat er ’s winters 

(nog veel te…) weinig gereden 

wordt: stuurmoffen of muffs. 

Je schuift ze over je handvat-

ten heen, steekt je handen 

erin en je houdt de wind en 

dus de kou voor een belangrijk 

deel buiten.

Hugo Pinksterboer
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Bert Gorter, sinds kort met prepensioen, 

begon zijn loopbaan als motoragent 

halverwege de jaren ’80. Daar hoorde 

natuurlijk een stevige opleiding bij. “Een 

hele reeks VRO’s, zeg maar, maar dan 

een graadje of wat hoger”, lacht hij. ”Je 

leert op serieus hoge snelheid remmen 

en ontwijken, ook offroad, en hoe je 

alleen of met een groep een ambulan-

ce begeleidt of iemand achtervolgt, 

bijvoorbeeld.”

Dwars door het bos
“Ik kreeg een keer te horen dat er een 

grijze Mercedes op de vlucht was, mijn 

kant op. Als motorrijder moet je bij een 

autoachtervolging natuurlijk wel je plek 

kennen. Je gaat ‘m niet klemrijden, als 

je leven je lief is. Maar het is wel makke-

lijker om hem te blijven volgen dan in 

een auto, dus dat is precies wat ik deed. 

Spannend hoor, op snelheid spook- 

rijden over de A10… Bij een woning- 

inbraak in Purmerend ging de verdachte 

er lopend vandoor. Die gaf het op toen 

hij mij op zich af zag komen.” Gorter 

werkte regelmatig in Het Twiske, een 

groot natuurgebied in zijn regio. “Dat 

was vooral toezicht houden, maar ook 

in actie komen als er hulp nodig is. Dan 

ben je er op de motor zo bij, dwars door 

het bos. En als er een ambulance moest 

komen, zorgde ik ervoor dat ze niet 

hoefden te zoeken.”

Waggelen
Wat Gorter vooral leerde, als motor- 

agent? “Heel snel gevaarlijke situaties 

herkennen, maar misschien nog wel 

meer hoe belangrijk het is om jezelf 

zichtbaar te maken. Als je aan het 

werk bent en met sirene rijdt is dat nóg 

belangrijker dan wanneer je gewoon 

motorrijdt, maar ook bij je toerritjes of 

woon-werkverkeer kun je heel veel  

ellende voorkomen door ervoor te 

zorgen dat je gezien wordt. Een heel 

simpele tip is om niet de hele tijd op 

precies dezelfde plek op de weg te 

rijden. Waggel maar een beetje, 

om het verkeer om je heen alert 

te houden op jouw aanwezig-

heid. Zorg ervoor dat je het 

gezicht van de chauffeur ziet 

in de buitenspiegel van de auto 

die schuin voor je rijdt.  

En kies je positie op de weg. 

Een collega van mij reed teveel 

naar links op een tweebaans-

weg. Er komt hem een vrachtwa-

gen tegemoet. De automobiliste 

die achter die truck zit wil even 

kijken of ze kan inhalen. Hij heeft de 

klap overleefd, maar het was wel het 

einde van zijn carrière.”

Breed kijken
Twee andere belangrijke elementen zijn 

kijkgedrag en snelheid. “Kijk breed. Met 

je ogen bestrijk je maar een beperkt 

gebied, dus beweeg je hoofd. En kijk niet 

één maar twee keer naar een naderende 

auto, zodat je niet verrast wordt door 

z’n snelheid. Ik zie ook te veel motor-

rijders die bij rood lekker naar voren 

kruipen en direct op het gas gaan als 

ze groen krijgen. Niet doen. Kijk eerst 

of het verkeer van links en rechts ook 

daadwerkelijk stilstaat.” 

En die snelheid? “30-kilometerzones 

zijn er niet voor niets. Ik heb heel veel 

motorrijders meegemaakt die zich on-

deruit remden omdat er opeens iemand 

vanuit een uitrit de weg oprijdt. Die 

mensen zijn vaak helemaal niet met 

ander verkeer bezig. Ze hebben haast, 

moeten rijdend nog even hun gordel 

omdoen, ze zitten te bellen. Natuurlijk 

heb je helemaal gelijk en zijn zij het die 

de fout ingaan, maar daar koop je niks 

voor als je op straat ligt.”

Dertig is genoeg
Helemaal voorkomen kan je een klap-

per natuurlijk nooit, weet Gorter uit 

ervaring. In die 35 jaar ging het twee 

keer mis. “Ik ben op een kruising aange-

reden omdat de ontruimingstijd te krap 

was afgesteld: de kruisende rijrichting 

kreeg al groen terwijl ik het licht net 

oranje had zien worden. Bij mijn andere 

ongeval gleed ik weg op een putdeksel 

omdat ik remde voor een plotseling 

overstekende voetganger. Ik reed maar 

30, maar het leverde me wel een ge-

scheurde nier op. Dat heet dan een hoog 

energetisch trauma: letsel dat ontstaat 

als je lichaam een klap absorbeert. Daar 

is die 30 km/u dus echt genoeg voor…”

Ongevallenanalist
Eind vorige eeuw werkte Gorter een  

jaar of zeven als verkeersongevallen- 

analist (VOA). “Vindt er een ongeval 

met ernstig of dodelijk letsel plaats, 

dan komen er minimaal twee VOA’s de 

situatie opnemen. Op basis daarvan kan 

gekeken worden wie er aansprakelijk is 

in verband met de afhandeling door de 

verzekering, om te kijken of er sprake 

is van aansprakelijkheid vanuit het 

Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld als het 

gaat om immateriële schade, en om te 

beoordelen of er sprake is geweest van 

een strafbaar feit, zoals te snel rijden.” 

Hij herinnert zich veel van die gevallen, 

natuurlijk. “Het waren er soms wel zes, 

zeven in een weekend. Dat is mentaal 

heel zwaar. Daarom ben ik er op een 

gegeven moment mee gestopt en weer 

als wijkagent gaan werken. Wel op de 

motor, natuurlijk!”

Ideale lijn
Bij een van die ongevallen rijden er vijf 

motoren over de smalle, maar aan-

genaam kronkelende Zeedijk tussen 

Assendelft en Beverwijk. In een van de 

bochten klapt de vierde motorrijder op 

een motorrijder die vanaf de andere 

kant komt. Ze gaan allebei van de dijk 

af, zwaargewond, en worden met een 

ambulance afgevoerd. Wat is er precies 

gebeurd? “We denken in scenario’s. Het 

lijkt logisch dat die vierde motorrijder 

meer met z’n ideale lijn bezig was dan 

met de kans op tegenliggers, maar dat 

weet je pas zeker als je het ongeval 

reconstrueert. Wij gaan voor die zeker-

heid. Je hebt ook maar één kans om zo’n 

ongeval goed op te nemen, zoals dat 

heet.”

Passen
Er blijkt een getuige te zijn. Een boer die 

de berm aan het maaien is. Was een van 

die motorrijders daardoor afgeleid? Lag 

Na 35 jaar op een politiemotor mag je gerust zeggen dat je een 

ervaren rijder bent. Een deel van die periode werkte Bert Gorter 

als ongevallenanalist, dus hij weet ook precies wat er fout kan 

gaan. Een man om veel van te leren.

Hugo Pinksterboer

Bert Gorter
Motoragent kijkt terug

Foto’s vanaf het dak van de bus
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In het vorige MAGazine ontbrak mijn 
column, voor het eerst in twee jaar. De 

reden hiervoor was simpel: ik had even 
al mijn tijd nodig om weer tot mezelf te 
komen. Er was van alles tegelijk gebeurd. 
Door een tegenvallende verbouwing kon 
ik tijdelijk niet in mijn huis wonen, op het 
werk hadden we het luxeprobleem van 
een belachelijk druk seizoen gehad en 
in de privésfeer ging alles ook niet als 
vanouds. Het lampje van Elles ging steeds 
zwakker branden. Maar mede dankzij 
mijn motoren ging het gelukkig nooit 
helemaal uit. 

Want wat doe je als je hoofd zo vol zit dat 
het bijna niet meer leeg te maken is? 
Motorrijden is wellicht niet het eerste waar 
je aan denkt. Beelden van te hard rijden, 
jezelf afreageren, boetes, ongelukken of 
erger spoken misschien al snel door je 
hoofd. Toch werkt het bij mij anders. Als 
ik op de motor zit, onderweg naar huis of 
werk of ergens anders, zonder muziek, 
zonder telefoon zonder mensen die iets 
van mij willen, dan ben ik alleen bezig 
met wat er op de weg gebeurt. Verder 
niets. Dat maakt me rustig. Er 
ontstaat weer positieve energie, er 
komen creatieve oplossingen voor 
problemen die op de motor altijd 
minder erg lijken. 

Ook heb ik meer circuitdagen 
geboekt. Niet om alle opge-
kropte frustraties om te zetten 
in snelheid. Maar als ik op de 
motor op het circuit rij, bestaat er 
niets anders dan dat moment. Alle 
eventuele gedachten worden opge-
slokt door ideale lijnen, rempunten, 

de goede houding, kijken en het sturen 
van de motor. In de twintig minuten dat de 
sessie lang is, bestaat er even niets anders 
dan het circuit en de motor. Mijn hoofd is 
verder totaal leeg. Vrij van gedachten, vrij 
van stress. High van de adrenaline en de 
endorfine die er bij dat circuitrijden vrijko-
men, ben ik vrolijk, opgewekt en weer vol 
nieuwe energie. 

Na een weekend circuitrijden ziet mijn 
wereld er een stuk vrolijker uit. De donkere 
periode is voorbij, en na een goede maand 
vakantie waarin ik vooral met een heleboel 
fantastische mensen veel offroad motor- 
gereden heb, kan ik er weer helemaal te-

genaan! Motortherapie noem ik het. Het is 
eigenlijk jammer dat je die kosten niet bij je 
zorgverzekering kunt declareren, zeker nu 
een liter benzine al vlot twee euro kost.

Of ik zo’n therapie iedereen zou aan-
raden? Dat weet ik niet. Voor mij werkt 
het, maar dat betekent niet dat het voor 
iedereen werkt. Deze column is dan ook 
vooral bedoeld om aan te geven hoe ik het 
beleefd heb en hoe ik daarmee omgegaan 
ben. Zeker niet om iedereen aan te sporen 
de motor te pakken als er iets negatiefs 
gebeurd is. Dat kan namelijk ook knap mis 
gaan. Met mij gaat het in elk geval weer 
goed, dus op naar de volgende column!   ■

MOTORTHERAPIE

Veringspecialist, engineer en testrijder 
Elles Dijkhuizen rijdt liefst op twee wielen, 
op het circuit, in het zand of op de weg.

Elles Dijkhuizen

MAG GIVE-AWAY

Mis jij toevallig nog een paar prima winter-

handschoenen? Van distributeur Hoco Parts 

mogen we een paar Rukka Harros handschoe-

nen ter waarde van € 179,90 cadeau geven!

Het Goretex-membraan maakt de uit leer en textiel opgebouw-

de handschoenen wind- en waterdicht, terwijl het materiaal 

wel blijft ademen. De warmte hou je binnen met de Outlast-

thermovoering. Schuimpolstering op de knokkels, reflectie-

materiaal en een vizierwisser maken het paar helemaal af.

Interesse? Laat ons weten waar de afkorting KP op het CE-label 

van een motorhandschoen voor staat. Het antwoord vind je  

in dit nummer. Mail het uiterlijk op 15 december naar  

info@motorrijdersactiegroep.nl o.v.v. je naam en je lidmaat-

schapsnummer, met als onderwerp Rukka Harros.

Rukka Harros 
winterhandschoenen

er misschien gras op de weg? Wat zag 

de vijfde motorrijder? De twee motor-

fietsen worden door een takelwagen 

voorzichtig de dijk opgetild. “We bekij-

ken die voertuigen uitgebreid. In welke 

versnelling ze staan, bijvoorbeeld, en of 

ze hard geremd hebben: dat zie je direct 

aan verse slijtplekken op de banden, 

tenzij ze ABS hebben. We nemen ook de 

schade op die ze tijdens de val opliepen. 

Zo kan je de sporen in het wegdek aan 

de juiste motorfiets koppelen. Daarna 

gaan we passen: we zetten de motor-

fietsen tegen elkaar aan zoals ze elkaar 

geraakt hebben, in de afgeschuinde 

bochtpositie. En natuurlijk reconstrue-

ren we ook de snelheid die ze reden. Als 

het nodig is kan dat heel nauwkeurig.”

Kunst
Alles wordt gefotografeerd. De moto-

ren in die positie, de weg vanuit beide 

rijrichtingen, eventuele andere oorza-

ken, zoals een beschadigd wegdek of 

een oliespoor. Ook wordt de situatie 

van bovenaf vastgelegd. “Vroeger deden 

we dat staand op de bus, later met een 

camera aan een mast. Nu rij je gewoon 

met de bus over de weg.” De sporen en 

alle andere stille en sprekende getuigen 

bevestigden het eerste vermoeden: de 

vierde motorrijder raakte zijn tegenlig- 

ger omdat hij fijn de apex van die mooie  

bocht wilde raken – maar hij vergat dat  

je dat in linkerbochten echt alleen op 

het circuit mag doen. ”Die ene tegenlig-

ger had dus dik pech. Had hij het onge-

val kunnen voorkomen? Ja, theoretisch 

wel. Als je ziet dat je tegenliggers zich 

gedragen alsof ze op een circuit rijden, 

kun je misschien maar beter even wach-

ten tot ze voorbij zijn. Ik zei het al. Breed 

kijken, je snelheid aanpassen, rekening 

houden met wat die ander verkeerd kan 

doen – maar zonder dat ten koste te 

laten gaan van je eigen rijplezier. Het is 

een kunst hoor, motorrijden.”    ■

35 jaar op een politiemotor
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In MAGazine 173* las je al uitgebreid 

over deze zaak. Vlak na het uitkomen 

van dat nummer waren we voor een 

eerste gesprek in de IJsselstad, samen 

met de onvermoeibare Deventer motor-

rijders Edwin Eikelenbos, Dennis Bos en 

Peter Kalischewski. Zij stuurden ons het 

bewuste filmpje, zij legden de hand op 

een uitgebreid dossier met alle – vaak 

nogal kwalijke – correspondentie van 

de bewonersgroep en zij ontdekten dat 

die groep een deel van de beelden van 

hun presentatie onrechtmatig gebruikt 

had. Dubbele pech voor die groep? De 

makers van die beelden waren motor-

rijders, toevallig. 

Bemoedigend
Zoals je weet trokken wij direct bij de 

gemeente aan de bel, zowel over de 

spandoekactie als over het filmpje en 

de ronduit criminaliserende tekst van 

motie. Dat had effect. Wethouder Frits 

Rorink nam het uitstekende initia-

tief tot een driehoeksoverleg met de 

gemeente, de bewonersgroep, en de 

Deventer motorrijders plus de MAG. Bij 

het eerste gesprek, eind juni, ging het 

er nogal eens heftig aan toe, maar het 

slot klonk bemoedigend. De gemeente 

leek het niet langer over motorlawaai te 

willen hebben, maar over overlast door 

verkeerslawaai. 

Streep erdoor
In de herfst vond een tweede gesprek 

plaats, waarbij de gemeente een plan 

van aanpak presenteerde. Daarbij 

ging een nadrukkelijke streep door de 

voorstellen die de bewonersgroep bij de 

gemeente aangeleverd had. De Wilhel-

minabrug, een belangrijke bron van 

overlast, gaat dus niet naar 30 km/u. 

Motorrijders mogen blijven parkeren op 

de Brink en er komen geen op motorrij-

ders gerichte spandoeken. Enzovoort. 

Warm hart
Wat is men wel van plan? Onder meer 

inzet op extra handhaving voor ál het 

verkeer en plaatsing van het TE LUID 

geluid IS UIT-logo op diverse locaties op 

het wegdek. Slipvast, natuurlijk, want 

men draagt motorrijders een warm 

hart toe. Definitief is een en ander nog 

niet, maar de MAG was hier blij met 

dit duidelijke signaal. En de bewoners-

groep? Die wenste niet te reageren. Wel 

leek Marcel Wendrich, woordvoerder 

van de groep, nu met name gekant te 

zijn tegen excessief motorgeluid. Daar 

kunnen we elkaar ontmoeten. Te luid 

geluid is uit, tenslotte. Nu de nefom 

nog, waar diezelfde Wendrich bestuurs-

lid is…  ■

* Nummer gemist? Download het op 

www.motorrijdersactiegroep.nl/magazines

DEVENTER DENKT MEE
Motorlawaai? Verkeerslawaai!
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je vering écht goed is afgesteld?
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          € 249,-

D E V I L
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Eerder dit jaar leek het in Deventer even helemaal mis te gaan. 

Een groepje bewoners hing tegen motorrijders gerichte spandoe-

ken op en knutselde voor de gemeente een uiterst manipulatief 

filmpje in elkaar. Het resultaat? Er werd een motie aangenomen 

waarin gesteld werd dat bezoekende motorrijders stuk voor stuk 

in overtreding zijn. Lekker bezig. Maar we hebben het tij gekeerd.

Vera de Bruijn

BE
LANGENVERENIGINGVOOR MOTORRIJDERS
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Er was al eens eerder een norm voor 

motorkleding, maar die was alleen 

bedoeld voor motorkleding voor profes-

sioneel gebruik. Heel effectief was dat 

dus niet. De huidige, mede door het Ne-

derlandse Rev’it ontwikkelde EN 17092-

norm werkt in elk opzicht beter. 

Drie classificaties
Een belangrijk verschil met de oude 

norm is dat er drie verschillende classi-

ficaties zijn: ook in de stad wil je redelijk 

beschermd kunnen rijden, maar niet per 

se in een pak dat je de veiligheid biedt 

die je op een circuit nodig hebt. Comfort 

en veiligheid gaan tenslotte lang niet 

altijd goed samen. Toch zijn er uitzon-

deringen: zelfs sommige motorjeans 

voldoen aan de hoogste eisen.

Zeg eens A, AA, AAA
Als je een na april 2018 in de winkel 

verschenen motorjas of -broek koopt, 

vind je aan de binnenkant een label met 

een motorrijder, de letters A, AA of AAA 

en de hierboven genoemde norm. Pando 

Moto en Bowtex maken ook ondergoed 

met A en AA-labels. Effectief ondergoed, 

zoals je op de foto hiernaast ziet...

• Motorkleding met een enkele A is in 

principe bedoeld voor stadsgebruik. 

Als je met 45 km/u onderuitgaat, moet 

het materiaal je minimaal één secon-

de beschermen tegen doorslijten. Na 

die ene seconde mag er een gat van 

maximaal 5 mm ontstaan zijn.

• Als er AA op het label staat, biedt het 

kledingstuk je minimaal twee secon-

den bescherming bij 70 km/u.

• De hoogste klasse, AAA, is aanzienlijk 

slijtvaster: het materiaal beschermt 

je huid minimaal vier seconden als je 

met 110 km/u over straat glijdt. 

Praktijk
Dat kun je allemaal voor kennisgeving 

aannemen, maar het is beter om die 

informatie ook naar de praktijk te ver-

talen. Maak je een snelwegschuiver met 

een klasse A-doorwaaipak, dan kan je de 

fabrikant dus niet aansprakelijk stellen 

als het materiaal doorslijt. 

Protectie verplicht
Alle AA en AAA-kleding is verplicht 

voorzien van CE-gelabelde protecto-

ren op minimaal schouders, ellebogen, 

knieën en heupen. Voor broeken met een 

A-label is heupprotectie niet verplicht. 

Goed om te weten: kledingstukken wor-

den altijd gelabeld op de laagste eis waar 

ze aan voldoen. Zo krijgt een broek met 

AA-specificaties een A-label als er geen 

heupprotectoren in zitten.

Schuren en meer
Weerstand tegen doorschuren is lang 

niet het enige waar motorkleding op 

getest wordt. Als je onderuit gaat, wor-

den ook de sterkte van de naden en de 

scheursterkte op de proef gesteld. Mo-

torkleding wordt dus ook op die punten 

getest. Men meet de kracht die nodig is 

om belangrijke naden open te trekken en 

hoe snel een iets ingescheurd stuk van 

de stof onder belasting verder open-

scheurt. Daarnaast krijgt alle kleding vijf 

wasbeurten in een speciale wasmachine. 

Daarbij wordt gekeken of de protectoren 

op hun plek blijven, in hoeverre er krimp 

optreedt en of de pasvorm behouden 

blijft.

Zones
Sommige delen van je lichaam zijn bij 

een val letselgevoeliger dan andere. 

Daarom worden er bij het testen drie 

zones onderscheiden. De plekken met de 

grootste kans op letsel vallen onder zone 

1, die met de kleinste kans onder zone 

3. Als je je dan realiseert dat de plekken 

Vanaf april 2018 moet alle 

motorkleding die op de markt 

komt voorzien zijn van een 

CE-certificering. Dat garandeert 

je dat wat je koopt daadwer-

kelijk veiligheid biedt. Maar 

waar staan al die letters en 

cijfers op die CE-labels voor? 

We doken erin.
Hugo Pinksterboer

B, CO en CU
Naast de drie bovengenoemde 

klassen is er motorkleding met een 

B of de afkorting CO of CU op het 

label. Kleding met een B voldoet aan 

dezelfde eisen als kleding met een A, 

maar heeft geen protectoren. Je com-

bineert die kleding bijvoorbeeld met 

CO of CU ‘kleding’. Dat zijn een of 

meer met elkaar verbonden protec-

toren die je over (CO) of onder (CU) je 

kleding draagt.

LEES WAT  
JE DRAAGT

CE-LABELS: WAT STAAT DAAR NOU?
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Eén A, dus niet snelwegbestendig

AAA-motorjeans: comfortabel én veilig

Fabrikanten testen hun kleding ook in de praktijk…(foto: Bowtex)
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Level 1 handschoenen is knokkelprotectie 

(KP) een optie. Voor het hogere Level 2 is 

die protectie verplicht. Die moet dan meer 

energie kunnen absorberen dan de opti-

onele protectoren van een Level 1 hand-

schoen. Ook naar de schachtlengte wordt 

gekeken. Handschoenen met een korte 

schacht krijgen hooguit Level 1.

LAARZEN EN SCHOENEN
Schoeisel krijgt een aparte Level 1 of 2 voor 

de hoogte van schacht, de slijtweerstand, 

de snijweerstand en de transversale stijf-

heid. Staat er 2, 2, 2, 2 op je label, dan heb 

je een laars die in alle opzichten aan dat 

hoogste level voldoet. De schachthoogte is 

een kwestie van kijken: hoog is 2, laag is 1. 

De test op transversale stijfheid bootst de 

situatie na waarin je onderuit gaat en je 

voet onder je motor terecht komt. 

Slijtvastheid
Bij de test worden laarzen en schoenen in 

twee zones verdeeld. Zone B zijn de delen 

die bij een schuiver het zwaarst belast 

worden: de zijkanten, dus. Zone A omvat 

zool, voor- en achterkant. Voor level 1 moet 

een materiaalsample van zone A slechts 

1,5 seconde bestand zijn tegen doorslijten, 

voor zone B vijf seconden. Voor Level 2 is 

dat respectievelijk vijf en twaalf seconden. 

Fikse verschillen dus.

Tegels met zeep
Laarzen kunnen op nog meer punten getest 

worden. Als die tests met goed gevolg door-

lopen zijn, vermeldt het label de volgende 

afkortingen:

• IPA: impactbescherming enkels (Impact 

Protection Ankles)

• IPS: idem voor je schenen

• WR: waterbestendigheid

• FO: benzine-/oliebestendigheid van de 

zool

• SRA: slipvastheid op tegelvloer met 

zeepoplossing

• SRB: slipvastheid op staal met glycerol

• SRC: slipvastheid op zones A én B

• WAD: vochtverwerking binnenzool en 

voering

• B: ademend vermogen

ONE, TWO, TEST 
Een CE-label krijg je niet zomaar. Elk 

kledingstuk moet aangeboden worden bij 

een daartoe aangewezen onafhankelijke 

keuringsinstantie, compleet met uitge-

breide tekeningen, materiaalspecificaties, 

onderhoudsvoorschriften en kwaliteits-

waarborgen. Los van de prijs van al dat 

voorwerk kost het testen van een motorjas 

of -broek al vlot een duizendje of tien.

ECHT OF FAKE?
Online lees je overal dat een CE-label een 

garantie op kwaliteit biedt. In essentie is 

dat waar, natuurlijk, maar op een Chinese 

Akrapovic-uitlaat van vijf tientjes zit wel 

‘hetzelfde’ CE-keurmerk als op een echte 

Akra van achthonderd euro. Wil je van de 

echtheid van het label op aan kunnen, dan 

koop je je spullen niet bij schimmige sites 

of wazige winkels voor veel te lage prijzen. 

Doe je dat wel, dan kun je vermoedelijk net 

zo goed je korte broek aantrekken. 

Twijfel
Bij alle motorkleding, protectoren, hand-

schoenen en schoeisel van na april 2018 

krijg je een boekje met onder meer uitleg 

over de betreffende CE-categorie en was- 

en onderhoudsvoorschriften. Je vindt hier 

ook de site waar je de zogenaamde confor-

miteitsverklaring (Declaration of Conformity, 

DoC) kunt opvragen. Dat doet natuurlijk 

bijna niemand, maar het is de enige 

manier om te controleren of het product 

z’n CE-label ook daadwerkelijk verdiend 

heeft. Goede kleding is niet makkelijk na 

te maken, wat je meestal pas bij een crash 

ontdekt. Een label namaken is een fluitje 

van een cent. Slottip: kleding met teksten 

als CE Certificate of CE Compliance Assessment 

moet je laten liggen, net als producten met 

het Chinese ‘Chinese Export’ label: dezelfde 

twee letters, hetzelfde lettertype, maar iets 

verder uit elkaar geplaatst.   ■

waar dik materiaal in de weg zou zitten 

(je knieholtes, bijvoorbeeld) onder zone 

3 vallen, zou je haast zeker weten dat we 

voorbestemd zijn om motor te rijden.

Andere zone, andere eis
De eisen die aan slijtvastheid, naad-

sterkte, en scheursterkte gesteld  

worden, verschillen dus zowel per 

classificatie (A, AA, AAA) als per zone. 

De tabel hieronder laat dat zien voor 

de scheursterkte. Voor alle duidelijk-

heid: als een motorjas, -broek of -pak 

een AAA-classificatie heeft, geldt dat 

natuurlijk voor alle zones van dat  

kledingstuk. Komt één zone op AA uit, 

dan wordt het een AA-label.

PROTECTOREN
Ook alle nieuwe protectoren van na 

april 2018 hebben een CE-markering (EN 

1621).  Protectoren worden getest op de 

hoeveelheid energie die ze bij impact 

doorgeven. Bij het minimaal vereiste 

niveau krijgen ze een Level 1 aanduiding. 

Denk bijvoorbeeld aan de dunne, flexibe-

le protectoren die je vaak in motorjeans 

en andere urban kleding tegenkomt.  Een 

Level 2-protector vangt meer energie op 

en biedt dus betere bescherming, maar 

je voelt zulke protectoren meestal wel 

duidelijker zitten. Alweer: meer veilig-

heid betekent vaak wat minder comfort. 

Waar?
De gewrichtsprotectoren voor schouders 

(S), ellebogen (E), heupen (H) en knieën 

(K) zijn vaak op meerdere plaatsen te 

gebruiken. Dat wordt dan met twee of 

meer dan die letters aangegeven. De 

letter L staat voor lower leg: een onder-

beenprotector dus. Het verschil tussen 

Type A- en Type B-protectoren is alleen 

een kwestie van maatvoering. Een Type A 

is wat kleiner en dus beter geschikt voor 

kleinere kledingmaten. 

Rug en borst
Op rugprotectoren zie je of ze je hele 

rug beschermen (FB, full back), alleen het 

midden (CB, centre back) of alleen je on-

derrug (LB, lower back). Bij borstprotecto-

ren kom je de lettercodes C en DC tegen. 

De C staat voor een protector uit één 

stuk. Een DC-protector bestaat uit twee 

delen. Ook rug- en borstprotectoren zijn 

er in verschillende maten. Het maatbe-

reik van de protector wordt aangegeven 

in centimeters. Daarbij gaat het om de 

afstand tussen taille en schouder van de 

drager, zoals het label op zo’n protector 

aangeeft.

Temperatuur 
Fabrikanten kunnen hun protectoren 

een impacttest bij hogere en lagere 

temperaturen laten ondergaan. Een 

protector met een T+ en een T- levert de 

vereiste prestaties ook bij temperaturen 

tot 40° en -10° C.

HANDSCHOENEN
Handschoenen worden net als kleding 

getest op onder meer slijtvastheid, naad- 

en scheursterkte. Ook mogen ze bij een val 

niet van de hand afgetrokken worden. Bij 

Flexibele level 2-gewrichtsprotector (S, E, K, H)Kledingsample op de Rev’it pijnbank

Laars met vier keer Level 2, WR en WAD 

Level 1 handschoenen met knokkelprotectie (KP)

Tweedelige (DC) Level 1 borstprotector

Standaards
De verschillende soorten protectoren 

hebben allemaal hun eigen referen-

tiestandaard, net als handschoenen 

en schoeisel.

EN 1621-1:2021 voor gewrichtsprotec-

toren (S, E, H, K)

EN 1621-2: 2013 voor rugprotectoren

EN 1621-3: 2018 voor borstprotectoren

EN 13594: 2015 voor handschoenen

EN 123634: 2017 voor laarzen en 

schoenen

Goed om te weten:
• Op labels in kleding van net voor de invoering van de huidige norm kun je de 

norm prEN 17092 tegenkomen. Bij deze voorlopige (preliminary) norm werden 

dezelfde eisen gesteld.

• Een ouder label met alleen de letters ‘CE’ vertelt je dat het product voldoet aan 

algemene Europese eisen (geen schadelijke stoffen, geen kinderarbeid, etc). Het 

zegt niets over naadsterkte, slijtvastheid en andere kwaliteitseigenschappen. 

• Heb je een kledingstuk met een sterretje achter de A’s? Gewoon wegdenken. 

• In AAA-kleding verwacht je vanzelfsprekend Level 2-protectoren, maar weet 

dat dit niet verplicht is. Aan zo’n verplichting wordt wel gewerkt.

ZONE KLASSE TREKKRACHT

1

A 35 N

AA 40 N

AAA 50 N

2

A 25 N

AA 40 N

AAA 50 N

3

A 25 N

AA 30 N

AAA 35 N

Scheursterkte motorkleding (EN 17092)
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De MAG was al in een heel pril 

stadium betrokken bij de plannen 

voor Nationaal Park de Veluwezoom, 

bekend door het fameuze rondje Pos-

bank. De projectgroep pakte het serieus 

aan, met drie tot in detail uitgewerkte 

scenario’s A, B en C. Net als de meeste 

stakeholders kozen ook burgemeesters  

en wethouders van beide betrokken 

gemeentes voor plan C: geen gemoto-

riseerd verkeer meer, maar op initiatief 

van de MAG wel aparte parkeerplekken 

en kluisjes voor motorrijders. 

Plan D
En wat deden vervolgens de beide 

gemeenteraden? Die kozen eensge-

zind voor scenario D, dat in de eerdere 

plannen ontbrak. Het goede nieuws? Je 

kan je rondje Posbank nog altijd rijden, 

maar alleen door de week en in de 

winterse weekenden, en met een max 

van 30 km/u. Niet alleen voor motor-

rijders, maar ook voor automobilisten. 

Als iedereen zich aan die regels houdt, 

vergroot dat de kans dat we er nog 

jaren mogen komen. 

Heuvelland
In het Heuvelland kwam de MAG pas 

na enig aandringen aan tafel om mee 

te praten over de plannen voor al dan 

niet tijdelijke wegafsluitingen. Al snel 

bleek dat het ook hier weer gaat om 

een kleine groep actieve klagers die 

veel gehoor krijgt. Een enquête over de 

ervaren overlast werd door slechts 569 

van de ongeveer 50.000 inwoners van 

de drie betrokken gemeentes ingevuld. 

Dat is iets meer dan 1%. Van die 569 

mensen gaven er welgeteld 153  aan 

dat ze last hadden van het geluid van 

passerende motorrijders. En op die 

basis willen ze wegen afsluiten? 

Paardenmiddel
Dat er overlast is, erkennen we. Niet 

voor niets nam de MAG het initiatief 

voor de campagne Te luid geluid is uit. 

Maar de minderheid mag niet gaan 

regeren, en het afsluiten van wegen 

blijft een paardenmiddel. Tegen de in-

middels als pilot gestarte wegafsluiting 

van de Epenerbaan, onderdeel van een 

verzameling andere pilots in het Heu-

velland, kunnen we niets ondernemen 

– maar we zijn samen met de KNMV 

wel direct betrokken bij toekomstige 

beslissingen.   ■

MAG in actie
Veluwezoom en Heuvelland
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Overal in het land wordt gesproken over wegafsluitingen als 

gevolg van verkeersoverlast. De MAG zit er waar mogelijk bij. Dat 

was het geval bij de Veluwezoom, en dat is nog steeds het geval 

in het Heuvelland (L).

Vera de Bruijn

De Posbank blijft beperkt open.
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215  
Nm

240  
Km/u

400  
Km/u

2.6 sec  
0 - 100 km/u

126  
kW

21.5  
kWh

Scan de QR-Code voor meer informatie  
www.energicamotor.nl
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Ben jij al klaar voor je mooiste reis ooit? Bestel vóór 17:00 je nieuwe helm, motorkleding en accessoires op 
chromeburner.nl en ontvang je bestelling de volgende werkdag bij jou thuis. Met keuze uit ruim 70 merken 
vind je altijd iets dat bij jouw wensen 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!

JE AVONTUUR BEGINT BIJ ONS!

MOTORKLEDING DIE 
JE VERDER BRENGT!

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

SUCCES IN SCHINNEN!

Het heeft heel wat voeten in 

de aarde gehad, zoals je in 

MAGazines 168 en 170 al kon lezen. 

En we hebben eindeloze smoezen en 

uitvluchten moeten aanhoren over 

waarom die lichtmasten daar wel 

móesten staan, voor die vangrail. 

Absolute topper was de stelling dat de 

lichtmasten ‘botsvriendelijk’ zouden 

zijn. Botsvriendelijk? Natuurlijk. Maar 

alleen voor auto’s. Dus uiteindelijk 

trokken we eind vorig jaar met een 

kleine groep actiebereide motorrijders 

naar Limburg, waar we de lichtmasten 

van luchtbedjes voorzagen, een motor 

op z’n kant en een collega op de rug 

legden, en de verantwoordelijke 

gedeputeerde een kruis voor de – 

goddank nooit gevallen – motordode 

aanboden. Het heeft gewerkt. Als het 

goed is, vindt de verhuizing eind dit 

jaar plaats. 

Tip: Oudere MAGazines zijn te downloaden op 

www.motorrijdersactiegroep.nl/magazines

Toen Ellies van der Laan voor het eerst bij haar Henk achterop zijn 

Harley stapte, zo’n dertig jaar terug, vond ze dat zadel veel te hard. 

‘Als je wilt dat ik met je meega, koop je maar wat anders,’ zei ze. Er 

kwam een Guzzi, gevolgd door een aantal BMW’s, en straks staat 

er ook weer een zijspan. In 2006 hoorde MAG-vrijwilliger Henk op 

een vergadering dat er een penningmeester gezocht werd. Dat was 

wel iets voor Ellies, die daar ervaring mee had. 

Ellies deed er een tijdlang ook de advertentieverkoop bij en was 

met veel plezier clubcoördinator en vrijwilligerscoördinator. Daar-

na ontfermde zij zich jarenlang over de boekhouding, naast haar 

werk in de zorg. Per 1 januari neemt Ellies afscheid van de MAG. 

‘Ik heb nog genoeg andere leuke dingen te doen, en daar wil ik 

na vijftien jaar graag wat extra tijd voor maken.’ We wensen haar 

heel veel goeds!

Ellies van der Laan stopt

We hebben er zelfs een ongeluk voor in scene moeten zetten, 

maar het is gelukt: de lichtmasten die langs de nieuw aangelegde 

Nieuwe Nutherweg in Schinnen (L) niet achter maar vóór de vang-

rail geplaatst werden, verhuizen naar de overkant van de weg. 
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Ed Maas is een van de motorrijders 

die met een bekeuring naar huis 

gaat. Hij doet ons zijn verhaal. Zijn 

geluid wordt gemeten. Dat gaat heel 

anders dan bij de RDW. Zo is er geen 

mal voor de plaatsingsafstand en -hoek 

van de microfoon. De afstand meten ze 

met een rolmaat, de meethoek gaat op 

de gok. De ingeleende provincieambte-

naar die de meting uitvoert, houdt de 

microfoon in de hand in plaats van hem 

op een statief te plaatsen. En om het 

geheel in stijl af te ronden, beschikt het 

team niet over een geijkte toerenteller. 

Nee, Ed mag zelf het gas opendraaien 

tot de op het VIN-plaatje van zijn motor 

vermelde toerental. Ongeveer dan, want 

echt nauwkeurig is zijn teller niet.

Indicatieve meting
Met al dat gekluns is een afwijking van 

een decibelletje of wat vlot gerealiseerd, 

zeker als er ook nog het nodige verkeer 

af- en aanrijdt. Wij doen navraag 

bij de politie. Ed en zijn maten zijn 

niet bekeurd op basis van de meting, 

maar op basis van feitcode R522, het 

produceren van onnodig geluid. De 

meting was alleen ‘indicatief’, schrijft de 

politie. Maar wacht ’s even? Bij een R522 

is geen meting nodig. 

Om mensen op basis van een meting 

te kunnen bekeuren, heb je bovendien 

speciaal opgeleide agenten nodig. 

En hoe zit het nou toch met die 

motorrijders zonder toerenteller? Als 

je zonder zo’n ding niet bekeurd kan 

worden, zouden er binnenkort vast heel 

wat van die tellers opeens niet meer 

werken, voorspellen we de handhavers. 

Ze moeten niet lachen. 

Alleen zo
Naar ons stellige idee kan je maar op 

twee manieren bekeurd worden, als het 

om geluid gaat. 

1. Een daartoe gecertificeerde en uit-

geruste agent meet je uitlaatgeluid 

op basis van de ‘verkeerstechnische 

inrichtingseisen’ van het voertuig. 

Maakt je motor meer dB’s dan op je 

VIN-plaatje staat aangegeven, kost je 

dat geld en moet je motor mogelijk 

herkeurd worden.

2. Je krijgt een bekeuring omdat je 

overlast veroorzaakt door rijdend of 

stilstaand onnodig geluid te maken. 

Een geluidsmeting is niet nodig. 

Grap met traan
Bij de controle in Limburg werden de 

motorrijders aangehouden omdat ze 

teveel geluid zouden maken, maar dat 

moest in een klunzige meting vastge-

steld worden. Dat klopt voor geen meter, 

zoals we de betrokkenen hebben laten 

weten. Grootste grap, met een dikke 

traan? Er waren agenten bij die ook wel 

hoorden dat de toerentellerloze moto-

ren veel meer geluid maakten. Maar ja, 

eh, geen toerenteller… Quatsch! Het 

vervolg hou je van ons tegoed.    ■

Op een toertocht door het Limburgse heuvelland wordt een 

groepje Harley-rijders naar een parkeerterreintje gedirigeerd. 

Drie worden er bekeurd omdat ze te veel geluid zouden maken. 

Vijf anderen gaan vrijuit omdat ze geen toerenteller hebben. 

U zegt#@!?

Hugo Pinksterboer

GEEN TOERENTELLER? 
GAAN! Politie blundert
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www.honda-NT1100.nl

 Het nieuwe 
Touring-
 hoofdstuk.
De NT1100 luidt een nieuw hoofd-

stuk in. Het is een touringmotor 

die categorieën overstijgt. Zijn 

volledig unieke stijl vindt het 

perfecte midden tussen comfort 

voor lange ritten en wend baarheid 

in de stad. De NT1100 biedt alles 

wat je nodig hebt in één motor-

fi ets. Dankzij het lichte gewicht, 

de eenvoudige weg ligging en de 

ophanging met lange veerweg 

voldoet hij aan alle eisen van het 

stadsverkeer. Daarnaast is deze 

motor ook een fantastische tourer 

met een krachtige 1.100 cc 

tweecil inder, hoogwaardige 

uitrusting en een comfortabel 

GT-design voor twee. De NT1100 

biedt verder optimale wind-

bescherming en is standaard 

voorzien van zijkoffers. Premium 

rijtechnologie, de optionele Dual 

Clutch Transmission met zes 

versnellingen, cruisecontrol en 

verwarmde handgrepen vervol-

maken het totaalpakket. Hoever 

jouw dromen ook mogen liggen, 

je kan nu zeker zijn van een 

comfortabele, plezierige rit erheen 

op de nieuwe NT1100.

Moved by Dreams.

Pre-order nu!

NT1100_preorder_ad210x297NED_MAGazine.indd   1NT1100_preorder_ad210x297NED_MAGazine.indd   1 28/10/2021   15:4028/10/2021   15:40
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Begin december was vroeger het beste moment om over rijden in de winter te praten, maar het is allang niet 
meer duidelijk wanneer dat seizoen begint. Wel duidelijk is dat de wegen in deze maanden vaak nat zijn. 
Laten we het daar eens over hebben. 

Zodra het gaat regenen, gaan motorrij-

ders langzamer en voorzichtiger rijden. 

Terecht. Op een nat wegdek ga je eerder 

glijden dan op droog asfalt. Toch raak je 

met sporttoerbanden bij regen niet meer 

dan 20-30% van je droge grip kwijt. Als 

je weet dat de meeste motorrijders de 

maximale grip van hun banden op de 

openbare weg bij lange na niet benutten 

(en gelukkig maar), dan snap je ook dat 

je met zulke banden ook op nat wegdek 

nog heel vlot door de bocht kunt. Voor 

echte sportbanden ligt dat anders. Die 

raken bij regen veel meer grip kwijt. 

Er zijn meer redenen om je snelheid te 

minderen. Bij regen wordt je zicht slech-

ter. Je ziet vervuiling minder snel, net 

als de bij regen veel gladder wordende 

bitumenstrepen en putdeksels. Minder 

grip betekent natuurlijk ook minder re-

serves, bijvoorbeeld bij correcties in een 

snel genomen bocht. Net zo belangrijk: 

ook het zicht van je medeweggebruikers 

gaat achteruit. En zolang we het niet 

voor elkaar krijgen om alle wegen voor 

autoverkeer af te sluiten, hebben we he-

laas nog even met die mensen te maken. 

Boeiend is overigens de vraag hoe het 

komt dat natte wegen gladder zijn. Is 

dat omdat er tussen band en wegdek 

een laagje water ontstaat? Nee. Als dat 

gebeurt, heb je een heel ander probleem. 

Dan is je band aan het waterskiën. Dat 

wil je echt niet meemaken. De kans 

op aquaplaning, zoals dit verschijnsel 

heet, is bij vlakke autobanden wel veel 

groter dan bij ronde motorbanden. Dat 

verandert als je motorbanden door 

snelweggebruik vierkant gereden zijn. 

Het contactvlak is dan veel groter en er 

is nauwelijks nog profiel om het water 

weg te werken. 

Wat maakt de weg wél gladder? In de 

eerste plaats zorgt water voor minder 

warme banden. Dat vermindert de che-

mische grip, ofwel de grip die het rubber 

door z’n chemische samenstelling 

heeft. Daarnaast vermindert water de 

wrijvingscoëfficiënt. Het werkt als een 

smeermiddel, zeg maar. 

Je maximale grip op het wegdek, of het 

nu droog of glad is, krijg je door die 

grip op te bouwen. Als je in één keer je 

volledige remkracht zou activeren, ga je 

geheid onderuit. Als je de kans hebt, pak 

dan eens een motorband en zet hem on-

der een hoek van 45° op straat. Geef er 

een fikse dreun op en hij schuift onder-

uit. Begin opnieuw en bouw de druk op 

de band nu langzaam op. Je krijgt ‘m niet 

van zijn plek. De les? Zeker als het weg-

dek nat is, voorkom je valpartijen zoveel 

mogelijk door abrupte gas-, stuur- en 

remacties te vermijden. Een vloeiende 

rijstijl helpt je om je grip te behouden. 

Voor een vloeiende rijstijl moet je verder 

vooruit kijken. Daar heb je alleen tijd 

voor als je je tempo omlaag schroeft. 

Hou ook meer afstand, voor, achter en 

opzij. Komt er een kruispunt aan, ga dan 

op tijd van het gas en let nog beter op 

het achteropkomende verkeer. Zien ze je 

enkele achterlichtje op tijd? Hou ook ex-

tra rekening met vervuiling van het weg-

dek. De klei van de bietenoogst (septem-

ber-februari), blad en andere rommel 

wordt bij regen aanzienlijk gladder. Wel 

fijn is dat je olievlekken bij een nat weg-

dek eerder kunt herkennen, in elk geval 

overdag. Vermijd die regenboogachtige 

plekken. Kijk ook uit voor plassen, die 

veel dieper kunnen zijn dan je denkt. 

Laatste tip? Als het flink gaat regenen 

na een langere periode van droogte, 

wees dan dubbel voorzichtig. Oud vuil 

kan in combinatie met regenwater voor 

een zeepeffect zorgen, compleet met 

schuimkoppen. Laat het liefst even een 

uurtje flink plenzen. Wie weet wordt het 

droog. En zo niet? Dan is het meeste vuil 

vast weggespoeld.

Met dank aan bandenspecialisten Frank 

Switser (AFS Motorparts) en Harold  

Scholten (Hoco Parts).

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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Lappendekens van bitumenreparaties, weggefreesd asfalt in een fijne 

bocht, spekglad metaal op de brug, springschanswegen, rafelende en 

waterhoudende rotondes, paddentunnels en spekgladde bestrating: het 

was weer volop feest bij met MAG Meldpunt Gevaarlijke wegsituaties.  

Doe er je voordeel mee!
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GWS- 
MELDINGEN 

Het wegdek van de Diefdijk, langs de 

grens tussen Utrecht en Gelder-

land, veranderde na reparaties in een 

lappendeken met lange bitumenstre-

pen en grote stukken glad wegdek, 

aldus MAG-lid Benjamin Witteman. 

MAG-fotograaf en -verkeersvrijwilliger 

Paul Oor reed erheen en liet weten dat 

de slordige, onregelmatige overgangen 

in het wegdek hem af en toe het gevoel 

gaven dat zijn voorband lek was. Ook 

waren ze zo glad dat z’n tractiecontrole 

en ABS direct in actie kwamen als hij de 

lengterichels opzocht. “En aangezien je 

je rijlijnen met alle fietsers en auto’s op 

deze route meestal niet voor het kiezen 

hebt, kun je die lengterichels niet altijd 

vermijden,” schreef hij. We hebben de 

wegbeheerder erop aangesproken. Met 

effect, want de dijk ligt er weer strak bij.

Beweging
Een vergelijkbare melding kregen we 

over de Rijnbankdijk bij Maurik, waar 

Jaap Balvers in een bocht het gevoel 

kreeg dat het er heel glad was, of dat er 

een oneffenheid in de lengterichting 

zat. Belangrijk: zo’n oneffenheid kan je 

inderdaad het gevoel geven dat je op ijs 

rijdt. Een paar millimeter is al voldoen-

de. Dat is ook precies waarom veel mo-

torrijders witte belijning mijden, terwijl 

die belijning in principe stroever is dan 

asfalt. Het asfalt in de genoemde bocht 

zou overigens aan de stroefheidseisen 

voldoen, liet de wegbeheerder weten. 

Het devies: minder je snelheid bij dit 

soort reparaties, en rijd liefst niet over 

de overgangen tussen reparatievlakken 

en wegdek. Doe je dat wel, weet dan 

dat zelfs kleine hoogteverschillen voor 

beweging in je motor kunnen zorgen. 

Die kennis kan schrikreacties helpen 

voorkomen. 

Opgeruwd asfalt
Zulke bewegingen werden ook voel-

baar in de mooie bocht in de N246 bij 

Nauerna. Na een incident dat daar 

plaatsvond werd het asfalt opgeruwd, 

waarbij smalle richels in de lengterich-

ting ontstaan. Op de openingsfoto  

hiernaast is dat duidelijk te zien.  

Bijkomend probleem is dat het wegdek 

snel gaat rafelen. Gelukkig zette de 

wegbeheerder wel direct borden met 

een aangepaste maximumsnelheid en 

een waarschuwing voor opspattend (en 

voor motorrijders rollend) grind. Eind 

november, zo’n twee maanden na het 

incident, zou het wegdek weer hersteld 

zijn.
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Hoogteverschillen geven beweging in je motor.
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Lappendeken Diefijk is inmiddels hersteld.
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Eieren
Borden vormen ook de tijdelijke op-

lossing voor een zeker bij regen spek-

gladde metalen strip op de brug over de 

IJssel in Zutphen, bij het uitkomen van 

de bocht in de Kanonsdijk. De gemeente 

liet ons weten dat een slipvaste coating 

er steeds afgereden wordt. Een defini-

tieve oplossing staat voor begin 2022 

op de rol. Tot die tijd: als op eieren die 

bocht uit!

Richelrotonde
Tijdens een proefrit ging Steven Bakker 

met lage snelheid onderuit op de roton-

de waar de Ing. F.E.D. Enschedeweg op 

de N210 uitkomt, net buiten IJsselstein 

(U). “Alsof ik op ijs reed”, schreef hij ons. 

Ook een collega van hem bleek er geval-

len te zijn. De oorzaak is naar zijn idee 

dat er water blijft staan in de langge-

rekte richels in het wegdek. Hij heeft de 

provincie om een schadevergoeding ge-

vraagd. Ondanks die lage snelheid ging 

het toch om ruim 1.500 euro, inclusief 

vervanging van zijn helm en de airbag 

van zijn airbagvest. Dat hij z’n telefoon 

nog niet aan de R1250 GS gekoppeld had 

was logisch, bij een proefrit, maar ach-

teraf toch jammer: de BMW had hem 

precies kunnen melden hoe hard hij op 

het moment van de val reed, wat zijn 

hellingshoek was en of de rijhulpsys-

temen ingegrepen hebben, onder meer. 

Steven houdt ons op de hoogte van de 

reactie van de provincie.

Met zonder coating
Op een aantal rotondes op De Blauwe 

Sluisweg in Rosmalen werd het nieu-

we asfalt voorzien van een coating die 

het wegdek zou beschermen tegen de 

gevolgen van afremmen en optrek-

ken, zo laat  Stefan van den Brand ons 

weten. Bij een van de rotondes, bij de 

kruising met Het Hooghemaal, laat die 

extra laag los. Plaatselijk is het wegdek 

daardoor glad bij regen, er zijn voelbare 

stroefheidsverschillen en het asfalt lijkt 

te zijn gaan rafelen. De steentjes die 

daarbij loskomen zorgen makkelijk voor 

valpartijen, aldus MAG-asfaltexpert 

Arjen Prins. De gemeente heeft gemeld 

dat onderhoudswerkzaamheden voor 

volgend jaar op de planning staan. Dat 

lijkt ons knap laat, maar we hebben ze 

gevraagd om dan in elk geval waarschu-

wingsborden te plaatsen. Ook andere 

wegbeheerders krijgen dat verzoek 

altijd, als een directe oplossing niet 

mogelijk is.

Geluiddempend en spekglad
Na een regenbui ging Nico Verduyn met 

nog geen 15 km/u onderuit op de Marel-

straat in Maassluis, met een duizendje 

of vier schade. ‘Je bent nummer twaalf 

al, in korte tijd,’ meldde een bewoner 

hem direct. Zelfs als het niet geregend 

heeft is de nieuwe, als geluiddempend 

aangeprezen bestrating glad genoeg 

voor valpartijen. En de gemeente? Daar 

stellen ze dat “een stroefheidsmeting 

heeft laten zien dat de stenen aan de 

eisen voldoen”. Toch gaan ze herbestra-

ten. Waarom dan? “Omdat er steeds 

meer ruimte tussen de voegen onstaat,” 

zeggen ze. Inmiddels geeft de gemeente 

toegegeven dat hun acties erop gericht 

zijn om onder de aansprakelijkheid 

voor de ongevallen proberen uit te 

komen. Daar gaan we het niet bij laten 

zitten. 

Paddentunnels
In de Tuindersweg in Pijnacker-Noot-

dorp zijn twee paddentunnels of amfi-

biepassages aangelegd. Die iets verdiept 

liggende betonnen goten dienen als 

oversteekplaats voor padden en andere 

kleine dieren. Volgens de melder zou-

den ze voor schrikreacties bij motorrij-

ders kunnen zorgen. Omdat de relatief 

smalle goten van stroef beton gemaakt 

zijn en dwars op de rijrichting liggen, 

zijn wij van mening dat er geen sprake 

is van een verhoogde gevaarzetting. We 

hebben deze melding dus niet aan de 

wegbeheerder doorgegeven. Iets wijzer 

werden we natuurlijk wel van deze 

melding: we weten nu dat zulke tunnels 

bestaan! 

Ben je in de buurt van een van de hier 

gemelde situaties en is het probleem 

inmiddels opgelost? Laat het even 

weten op gws@motorrijdersactie-

groep.nl. Dankjewel!

Losgelaten coating in Rosmalen Paddentunnel: stroef, dwars en smal

Geluiddempend? Spekglad!
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Richelrotonde aan de N210

St
ev

en
 B

ak
ke

r

@MDIonline@mdi.onlinewww.mdi-online.nl
info@mdi-online.nl

MAG21 VOOR 10% KORTING!!
GEBRUIK CODE:

WWW.MDI-ONLINE.NL



MAGAZINE 175  |  DECEMBER 2021 3938 MAGAZINE 175  |  DECEMBER 2021

ROYALENFIELD-BENELUX.COM

MAG GIVE-AWAY

Jan Nieuwstraten 
wint BMW rugzak
Woon-werkverkeer, toerritjes, verkeersregelaars-

werk en buitenlandse vakanties: netwerkengi-

neer Jan Nieuwstraten doet het allemaal even 

graag. Een R1200 RT vooral voor die vakanties, de 

Versys als hij files verwacht, en voor de lol gaat 

hij zijn 50cc Zundapp volgend jaar op motorken-

teken zetten. Zijn dat genoeg tweewielers?

Natuurlijk niet, dus is hij een paar weken per jaar onderweg als 

reisbegeleider bij Route 66-reizen, met de Four Corners-route als 

paradepaardje: “Daar maak je alles mee, van Las Vegas tot de Rocky 

Mountains, van de woestijn tot de sneeuw in de bergen.” En die 

rugzak? “Mijn oude was tot op de draad versleten. Zelfs met die 

drie koffers op mijn RT kan een goeie rugzak nooit kwaad – zeker 

niet als ie ook nog als handbagage mee het vliegtuig in mag!”

Een fietssuggestiestrook wordt door 

een onderbroken lijn van de rijbaan 

gescheiden. Dat is het belangrijkste 

verschil met een fietsstrook, die een 

doorgetrokken markering heeft. Op 

fietsstroken mag ander verkeer niet  

komen. Fietssuggestiestroken, in 

dezelfde rode kleur, mogen wél door 

ander verkeer gebruikt worden. Dat 

maakt ze gevaarlijk. Niet alleen omdat 

die fietsers er vogelvrij zijn, maar ook 

omdat automobilisten vaak denken dat 

ze er niet mogen komen. Het gevolg? 

Dik kans dat je meemaakte wat Rob 

Kwekkeboom al vaker overkwam. Een 

fietser en een auto komen je tegemoet 

op een weg met fietssuggestiestroken. 

De automobilist denkt ‘fietsstrook’. In 

plaats van in te houden en achter de 

fietser te blijven tot je ze voorbij bent, 

blijft hij ijzerenheinig midden op de 

weg rijden. ‘Ik moet op dat grijs’, zie je 

hem bijna denken.

Een recente tegenligger van Kwekke-

boom moest die denkwijze bekopen 

met z’n linkerbuitenspiegel. Geen daad 

van agressie van de motorrijder, maar 

een goddank geslaagde poging tot  

lijfsbehoud. Toch bleek dat de auto- 

mobilist  ervan overtuigd was dat hij 

in z’n gelijk stond. Hij reed toch keurig 

in het midden van de weg? Bovendien 

is een auto meer dan een motor. Zo’n 

grote brommer kan toch best even aan 

de kant? Dit probleem los je alleen 

maar op met een landelijke campagne, 

en die zouden we liever wijden aan 

positieve aandacht voor motorrijders 

in het algemeen. Wat moeten we 

dan? Hetzelfde als wat we altijd doen. 

Rekening houden met het feit dat veel 

automobilisten geen rekening met ons 

houden. Niet op die wegen met fiets-

suggestiestroken, niet bij het ruiten-

sproeien of van baan wisselen, niet met 

hun sigaretten uit het raam. Enzovoort. 

We hebben zo vaak gelijk. We krijgen 

het lang niet altijd. Wie daar rekening 

mee houdt, rijdt het veiligst.   ■

Er is één gevaarlijke wegsituatie die je door het hele 

land tegenkomt, schreef Rob Kwekkeboom ons: de fiets-

suggestiestrook. Of we daar niet eens aandacht aan 

wilde besteden? Natuurlijk.
Vera de Bruijn
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Fietsers ook niet blij
De fietsersbond is logischerwijs niet 

blij met de fietssuggestiestroken. We 

gaan met ze praten om te kijken wat 

we samen kunnen doen – maar hou 

het voorlopig nog maar even bij de 

laatste regels van dit bericht.

Met vijftig km/u aan de kant gezet…

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

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

*De laatste weken van 2021 krijg je natuurlijk cadeau!

 

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!

DE MAG HEEFT MENSEN NODIG. DOE JE MEE?

Vrijwilligers-
coördinator	

Boekhouder Social	media-
wizard

Als vrijwilligerscoördinator 
onderhoud je contacten met 
de MAG-vrijwilligers. Je bent 
hun eerste aanspreekpunt, 
je voert gesprekken met 
nieuwe vrijwilligers, je hebt 
een oog voor wie wat voor 
de MAG kan betekenen en 
je weet mensen actief bij de 
MAG te betrekken. Weet dat 
het een heel erg inspirerende 
klus is! Heb je een uur of vier 
per week over? Doe mee!

Elders in dit nummer lees je 
dat onze  huidige boekhouder  
per 31 december gaat stop-
pen. Neem jij haar taken  
over? Het gaat vooral om 
het inboeken van declaraties 
en facturen en het verricht-
en van betalingen, alles in 
nauwe samenwerking met 
onze penningmeester. Reken 
op een uur of drie werk per 
week, en die uren mag je 
natuurlijk zelf indelen.

De MAG is actief op Face-
book, Twitter en Instagram, 
maar weten dat we die media 
veel effectiever kunnen 
inzetten. Daar missen we de 
tijd, de kennis en de skills 
voor. Kan jij ons bijstaan, 
ofwel met tips ofwel door 
een deel van onze activiteiten 
op die media op je te nemen? 
Dat we YouTube er graag bij 
zouden pakken, spreekt voor 
zich. Alle hulp is welkom!

WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

Vragen of meedoen? Mail naar secretaris@motorrijdersactiegroep

De MAG is een vrijwilligersorganisatie. Bovenstaande functies zijn vrijwilligersfuncties.
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Marcel (42) uit Wilp is eigen-

lijk wel uitgereden, voor het 

seizoen. De temperatuur is 

flink gedaald, er gaan minder 

motorvrienden mee op pad, 

het regent wat vaker. Dus hij 

besluit zijn Honda VFR winter-

klaar te maken en hem in zijn 

garage te stallen.

Marcel vult de tank met ethanolvrije 

Euro 98, doet er de nodige additieven bij, 

spuit wat roesten kan in met siliconen-

spray, ververst z’n olie, sluit een drup-

pellader aan en zet voor- en achterkant 

op paddockstands. Hij krijgt nu alweer 

zin in de eerste voorjaarsritten.

Maar dan… Als hij op een ochtend iets 

uit de vriezer wil pakken, liggen alleen 

die paddockstands er nog. Het snoertje 

van de druppellader hangt nutteloos 

langs de muur. Z’n Honda is verdwenen. 

Inbrekers hebben de metalen garage-

deur met een breekijzer geforceerd. Zo 

makkelijk gaat dat dus. 

Als hij van de eerste schik bekomen is, 

belt hij de politie en zijn verzekeraar. 

Hij heeft z’n gegevens er al bij gepakt en 

hij weet dat hij goed verzekerd is. Met 

een Beperkt Cascoverzekering (WA+) 

is diefstal ook gedekt. Die paar euro 

extra premie heeft hij dus niet voor niks 

betaald!

Helaas heeft zijn verzekeringsagent 

slecht nieuws. De garage was dan mis-

schien wel met een slot afgesloten, maar 

Marcel had zijn Honda niet óók tegen 

diefstal beveiligd. Voor uitkering bij dief-

stal stelt de verzekeraar als voorwaarde 

dat je je motor altijd op slot zet met het 

standaard op de meeste motoren aan-

wezige stuurslot en een goedgekeurd 

ART4-slot. Dat is allemaal te lezen in de 

verzekeringsvoorwaarden, ziet hij nu 

zijn agent hem erop wijst. 

Die afgesloten garage alleen is dus niet 

voldoende. Marcel is zijn trouwe VFR 

kwijt. Dat is een flinke financiële strop 

en ontzettend balen. Dat er een andere 

motor komt weet hij wel zeker. Dat hij 

die dan ook binnen op slot gaat zet-

ten spreekt voor zich. En dan komt er 

bovendien een vloeranker met een dikke 

ketting aan te hangen. Geen eis van de 

verzekeraar, maar dit gebeurt hem geen 

tweede keer!

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!

Op roadtrip langs 
de mooiste routes
BOEK NU JOUW ONVERGETELIJKE MOTORREIS

MOTOERIT.NL

 BIJZONDERE ROUTES
 ZORGELOOS OP REIS
 JOUW REIS OP MAAT
 RUIM 25 JAAR ERVARING

MOTORREIZEN
IN EUROPA

*   Prijs is o.b.v. halfpension.** Prijs is o.b.v. logies/ontbijt. Prijzen geldig bij 2 personen op 2 motoren, exclusief € 5 p.p. bijdrage SGR, € 27 reserveringskosten en 
€ 2,50 bijdrage Calamiteitenfonds per boeking.

7
DAGEN

ONTDEK DE DOLOMIETEN
Hotel

� Groepsreis vertrek 19 juni & 17 september 2022
� Rij tussen de massieve rotspartijen van de 

Italiaanse Dolomieten
� Bergpas na bergpas, eindeloos bochtenwerk

   VANAF
€ 669 P.P.

*

14
DAGEN

ONTDEK DE NOORSE FJORDEN
Overtocht + hotels

� Groepsreis vertrek 6 augustus 2022
� Geweldig motorrijden door de Noorse Fjorden
� Gletsjers, bossen, haarspelden en 

ongerepte natuur

19
DAGEN

NOORDKAAP EN LOFOTEN 
Overtocht + hotels

� Individuele motorvakantie
� Dé ultieme Noorwegen reis 
� Via de � orden van Noorwegen naar het 

noordelijkste punt

   VANAF
€ 1839 P.P.

*
   VANAF

€ 1759 P.P.
*

Ook individueel te boeken vanaf € 589 p.p.* Ook individueel te boeken vanaf € 1299 p.p.**
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