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DIJKBEWONER AAN HET WOORD

BANDENSPANNING COMPLEET

GASTVRIJE WAALDIJK

GOED ONDERGOED



Het enige nadeel aan tijdschriften maken 

is dat je altijd ruimte tekort komt. Een 

voorbeeld? De eerste artikelen voor het 

zomernummer liggen alweer klaar om-

dat ze in dit nummer niet meer pasten. 

En het complete verhaal over banden-

spanning dat we je in dit MAGazine 

aanbieden, lag vorig jaar al op de plank. 

Net als het artikel over de motorseizoen-

check uit het vorige nummer. Genoeg te 

vertellen dus, en meer dan genoeg om 

de gemiddeld 30 pagina’s die we je wil-

len bieden elke keer weer te vullen. 

Die 30 pagina’s dreigden er vier jaar geleden even minder te worden. 

Kwestie van financiën. Gelukkig kwam er een veel beter plan op tafel. 

Als we adverteerders meer ruimte zouden geven, zouden we extra 

inkomsten genereren. Da’s altijd beter dan moeten beknibbelen op je 

uitgaven. Bovendien konden we zo actief werken aan onze relatie met 

de motorbranche. Een goede zaak, want die motorbranche wil precies 

hetzelfde als wat de MAG wil: zo veel mogelijk mensen met zo veel mo-

gelijk plezier zo lang mogelijk laten motorrijden. De advertentieruimte 

die we bieden is voor al die bedrijven de beste manier om een groep 

bijzonder gemotiveerde motorrijders te bereiken (jullie dus!) én om te 

laten zien dat ze de MAG ondersteunen. Met die steun zijn we heel blij, 

en niet alleen omdat we je zo die beloofde 30 pagina’s kopij kunnen 

blijven bieden. 

Naast dat uitgebreide artikel over bandenspanning, met dank aan onze 

vaste bandenadviseur Frank Switser, vind je in dit nummer nog een 

hele rits andere verhalen. Motorrijder en Waalbanddijkbewoner Loes 

van Breugel is uitgebreid aan het woord, in aansluiting op ons artikel 

over CE-labels en met het oog op het mooie weer bekeken we AA-gela-

beld ondergoed, we spraken met scheidend secretaris én onze nieuwe 

beurscoördinator Emile Meijer, en we gingen op bezoek bij de mannen 

achter De Motor Podcast, waar we zelf al twee keer te gast waren. Dat en 

nog veel meer lees je op de volgende 44 pagina’s. Lekker toch, zo dik?

Zaten we alleen nog met het probleem dat er geen ruimte meer was 

voor onze vacaturepagina, en we kunnen altijd nieuwe mensen gebrui-

ken. Een nieuwe secretaris dus, iemand die het stokje van penning-

meester Fred Uilkema wil overnemen, een vrijwilligerscoördinator, die 

ene social-mediawizard… Maar geen nood: op motorrijdersactiegroep.

nl/vacatures vind je ze allemaal! 

 

Hugo Pinksterboer

redactie@motorrijdersactiegroep.nl
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zonder gedoe. verkocht.

Van jong tot oud, 
geen motor laat 
ons koud

Sinds de oprichting in 2012 hebben we al meer dan 70.000 particulieren kunnen helpen met de verkoop van 
de motor. Het doel is iedereen te kunnen helpen met een makkelijke verkoop van motoren. Onze service is 
voor en door motorrijders. Wij nemen de zoektocht uit handen en vinden voor jou een betrouwbare partij die 
je motor aan huis komt ophalen. Voor jou is het volledig kosteloos, of je de motor nu via ons verkoopt of niet. 
Onze service is geheel vrijblijvend. Verkoop je je motor wel via ons, dan worden er kosten berekend aan de 
dealer. Samengevat: zonder gedoe. verkocht.

Veilig               Vrijblijvend               Zorgeloos               Snel              Kosteloos               Persoonlijk               
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Elf jaar lang organiseerde de MAG de fameuze Dierenvoertoer, waarbij 

motorrijders in actie kwamen om asiels van voer te voorzien. We blazen 

het initiatief dit jaar nieuw leven in: we gaan dierenvoer inzamelen voor 

huisdieren in de Oekraïne. Rens en Katinka Brandenburg, die de toer 

destijds organiseerden, doen mee, en we werken samen met Harm 

Ottenhoff van de gelijknamige motor- en scootergarage in Badhoevedorp. 

Plan is om op zondag 12 juni te gaan rijden. Locaties en data volgen per 

nieuwsbrief en op onze social media. 

Brabus ‘77
Geen In het Nieuws zonder mooi motorplaatje, natuurlijk. De eer gaat deze keer naar de eerste 

motorfiets van het Duitse Brabus, een bedrijf dat al vanaf 1977 exclusieve auto’s op basis van Merce-

des-modellen bouwt. Voor de verandering namen ze nu een KTM 1290 stevig onder handen. Van de 

Brabus 1300 R werden er 77 in Magma Red en 77 in Signature Black gebouwd. Werden, inderdaad. 

En ze zijn al uitverkocht ook.

Hackvrij vervoer
De schoonheidsprijs gaat-ie van ons niet krijgen, maar de Nuuk Cargopro 

is wel het eerste cyberveilige voertuig ter wereld. Auto’s zijn al jaren op 

afstand te stelen, hackers kunnen de besturing van je voertuig of de iden-

titeit van de bestuurder overnemen, of hem op zwart zetten tot je betaalt. 

Met de Spaanse Cargopro kan dat allemaal niet, even nog los van de vraag 

wie het zou willen. Leve de vooruitgang? Zucht.

Goed nieuws van MAG Verzekeringen: met de 

Flex Casco verzekering en de bijbehorende 

app kan je je WA- of Beperkt Cascoverzeke-

ring tijdelijk in een Volledig Casco verzekering 

omzetten. Bij de introductie gold daarbij een 

minimum van twee dagen. Dat is nu terug-

gebracht naar één dag. Flexibeler kan niet! 

Verder kwam het wel eens voor dat je onbe-

doeld twee keer voor dezelfde dag betaalde. 

Dat werd natuurlijk altijd rechtgezet, maar 

voorkomen is beter. Meer weten? 

www.motorrijdersactiegroep.nl/verzekering
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Flex 
nog
flexer

Dierenvoertoer Oekraïne

Nul euro
In MAGazine 175 las je over een groepje 

Harley-rijders waarvan er drie op basis van 

een volstrekt ondeugdelijke meting een 

bekeuring kregen. Vijf anderen gingen vrijuit 

omdat ze – let op – geen toerenteller hadden. 

Natuurlijk werd er bezwaar gemaakt. De 

beschikkingen werden teruggedraaid naar 

nul euro. De verklaring van justitie? ‘De 

informatie die verbalisant heeft verstrekt is 

onvolledig. Hierdoor is een grondige afwe-

ging van de door u genoemde argumenten 

niet mogelijk.’ Onze vertaling? ‘De politie 

heeft broddelwerk geleverd. U heeft gelijk.’ 

Radarauto’s
In Frankrijk werden flitskasten meestal voorafgegaan door onmisbaar 

grote borden. Blijkbaar werkte dat niet goed genoeg, want er rijden 

straks ook een paar honderd alleen aan hun achter de ruiten ge-

plaatste radars herkenbare auto’s rond. Tegen de tijd dat je zo’n radar 

herkent, ben je natuurlijk al te laat, en de online getoonde kentekens 

leer je nooit uit je hoofd. De auto’s zouden vooral ingezet worden in 

ongevalsgevoelige gebieden en dus niet zo snel op je favoriete stuur-

weggetjes, maar zeker weten doe je dat nooit. 
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Lief gebaar
Natuurlijk hoef je niet blij te zijn met de Franse radarauto’s op de  

vorige pagina, maar dezelfde overheid die dat regelt zorgt ook voor  

positieve boodschappen boven de weg: “Hou rekening met motor- 

rijders. Zij hebben géén carrosserie.” Ook in België voeren ze soort-

gelijke campagnes (Kijken, kijken, kijken). Hier lijkt men er nog altijd 

weinig voor te voelen - maar we hebben wel een nieuwe minister. 

Mee bezig, mee bezig!

Bos in, motor kwijt
Een groepje motorrijders dat vorig jaar een Vlaams stukje onverhard mee-

pakte, kreeg van het Belgische Openbaar Ministerie te horen dat ze dat 

op een boete van 400 euro en twee maanden cel kwam te staan. Als toetje 

zouden ook hun motorfietsen verbeurd verklaard worden. Nu spreekt de 

MAG zich over strafmaten niet uit, maar dit leek ons wel heel erg zot.  

Gelukkig vond de rechter dat uiteindelijk ook. Die motoren krijgen ze 

terug. Maar je bent wel gewaarschuwd!

NEW Z650 RS

CHECK WANNEER DE Z PROMO TOUR BIJ JOU IN DE BUURT IS EN 

BOEK JE PROEFRIT OP EEN VAN 
DE VELE Z MODELLEN 
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T

SCAN MIJ

7016_kaw_pt_z650rs_210x297_nl.indd   17016_kaw_pt_z650rs_210x297_nl.indd   1 10-02-2022   19:4510-02-2022   19:45

Aan ABS zijn we allang gewend, en ook van tractiecontrole en andere 

veiligheidselektronica kijken we niet meer op. Honda, dat zijn Gold Wing 

straks van een radar en adaptieve cruisecontrol voorziet, is ondertussen al 

ver met een systeem dat een val kan voorkomen door het stuur (deels) over 

te nemen. Samen met die radar behoort ook lane-assist tot de mogelijkhe-

den. Of we dat allemaal willen, is de vraag. Dat we ABS eerder niet wilden, 

is een feit.

Honda 
stuurt
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VAN DE VOORZITTER 

Als ik dit zit te schrijven, is het nog een paar dagen te 

gaan tot onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Eindelijk weer live, eindelijk weer met een wat grotere 

groep bij elkaar. De dreiging van corona lijkt even voor-

bij, vooral omdat het niet meer de onverminderd hoge 

besmettingscijfers zijn die het nieuws domineren, maar 

de situatie in en rond de Oekraïne. En omdat we daar in 

tegenstelling tot bij corona wél iets kunnen betekenen, 

hebben we de handen uit de mouwen gestoken en haken 

we aan bij een landelijk plan om dierenvoer in te zamelen. 

De oude Dierenvoertoer revisited (zie bladzijde 5!). 

Zulke acties zijn goed om te doen, en niet alleen voor de 

groep waarvoor ze bedoeld zijn. Ze dragen ook bij aan 

onze naamsbekendheid. Een belangrijk punt, als we met 

z’n allen veilig, vrij en betaalbaar willen blijven motor-

rijden. Te veel motorrijders hebben nog nooit van ons 

gehoord. En omdat het ons ontbreekt aan een budget voor 

een landelijke tv-campagne, billboards of onlinegeweld, 

moeten we nog meer inzetten op de free publicity die 

zulke acties vrijwel altijd opleveren. 

Het is ook om diezelfde reden dat we regelmatig kranten 

aanspreken op negatieve berichtgeving over motorrijders. 

We laten de pers graag de andere kant zien, de positieve 

kant van wat we doen en wie we zijn, inclusief alle goe-

de-doelenritten die we doen. En tegelijkertijd vertellen 

we motorrijdend Nederland zo over de MAG en wat wij 

voor motorrijders kunnen betekenen. Dat niet elke krant 

daarvan gediend is, hebben we voor lief te nemen: slecht 

nieuws verkoopt beter dan ons goede nieuws. Maar geluk-

kig zijn er voldoende kranten die ons verhaal wél willen 

brengen, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor radio- en 

tv-programma’s. 

Ook online willen we sterker aanwezig zijn. We praten 

met influencers, we hebben contacten met contentma-

nagers en andere experts die ons op dit punt bijstaan. De 

social media wizard die we zoeken heeft zich nog niet 

gemeld. Ken jij misschien iemand? Laat het ons weten. 

Want we moeten door. We gaan ook door. We moeten wel. 

De MAG is namelijk onmisbaar, en er zijn nog veel te veel 

mensen die dat niet beseffen. Heb je motormaten die nog 

geen lid zijn? Vertel ze eens wat de MAG allemaal doet. 

Geef ze een stapel oude MAGazines mee. Wijs ze op de 

website. Willen ze vrij blijven rijden? Is dat ze echt geen 

33 euro per jaar waard? Of de helft, met MAGazine als 

download in plaats van op de mat?

Datzelfde verhaal gaan we het komende jaar ook op een 

groeiend aantal dealerdagen en andere evenementen 

vertellen, en we bezoeken motorclubs om ons verhaal te 

doen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Heb je wat 

tijd over en zin om ons te komen helpen? Een mailtje naar 

vrijwilligers@motorrijdersactiegroep.nl is voldoende. We 

willen knallen in 2022. We rekenen op je!

Gerwin Batten

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl
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HET IS STARTEN  
EN GAAN!

Want in jouw motorfiets zit lang houdbare brandstof van Ecomaxx

Altijd starten en schoon rijden 
Na lang stilstaan komen startproblemen vaak voor. Ecomaxx 

biedt hiervoor dé oplossing: schone, jarenlang houdbare 

benzine. Tank je motorfiets af met Ecomaxx Bike Fuel 4  

voordat je ‘m wegzet. Zo ben je in het voorjaar verzekerd  

van een goede start! Voor alle motorfietsen en uitwisselbaar 

met alle soorten pompbenzine.

Meer weten? Kijk op www.ecomaxx.nl

Scan voor 
product

informatie
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Volgens bandenspecialist Frank 

Switser rijdt pakweg een kwart van 

alle motorrijders met 0,2 tot 0,6 bar te 

weinig bandenspanning rond, en net 

zo’n groot deel met nóg minder lucht 

in hun banden. Als we even uitgaan 

van de vaak vereiste 2,9 bar achter en 

2,5 bar voor, dan zitten veel motorrij-

ders er dus een serieus stuk naast. “Die 

extreem lage spanningen zie ik vooral 

na de winterstop. Soms meet ik minder 

dan 1 bar…”

Onderspanning
Iedere fietser weet dat je met zachte 

banden harder moet trappen. Op je 

motor vertaalt die hogere rolweerstand 

zich in een hoger benzineverbruik en 

snellere slijtage. Sturen gaat zwaarder 

en je levert stabiliteit in. Dat laatste 

merk je vooral in bochten en – in je 

voorband – bij remmen. Naarmate de 

spanning lager wordt, zullen je banden 

bij die acties steeds sterker vervor-

men. Ook vering en demping worden 

beïnvloed. 

Scheuren
Bij serieus te lage spanningen wordt 

je motor serieus instabiel. Doordat 

te zachte banden hevig vervormen, 

kunnen ze zelfs inscheuren of karkas-

schade oplopen. Wat een veel te lage 

spanning is, is onder meer afhankelijk 

van het type band en van de motor – 

maar hou een tekort van 0,5 bar als 

ondergrens aan.

Logisch
Dat een te lage bandenspanning vooral 

na de winterstop vaak voorkomt, 

is logisch. Frank: “Als je regelmatig 

rijdt, ben je eerder geneigd je banden-

spanning af en toe te checken. Maar 

bij stilstand verliezen je banden ook 

spanning. Als de temperatuur con-

stant is, gaat dat al snel om 0,1 bar per 

maand. Bij temperatuurswisselingen is 

het verlies nog groter. Zette je je motor 

met een iets te zachte voorband weg, 

dan zit je na je winterstop al snel onder 

de 2 bar.” 

Sportief
Sommige motorrijders voelen het al als 

ze een fractie lucht kwijt zijn. Anderen 

rijden met 1 bar lucht rond en voelen 

dat niet of nauwelijks. Daarbij kan de 

motor zelf een rol spelen.

Een sportieve motor is gevoeliger voor 

zachte banden dan een chopper, bij-

voorbeeld. Oorzaken? Die sportmachi-

ne heeft een stuggere vering, de wielen 

staan dichter bij elkaar (kortere wiel-

basis), de voorvork staat meer rechtop 

(steilere balhoofdhoek) en de naloop is 

korter (dat leggen we een andere keer 

uit).

Check!
Het is niet zo gek dat mensen vaak niet 

merken dat hun banden te zacht zijn. 

“Na de winterstop hebben ze geen re-

ferentie meer, en als je regelmatig rijdt 

gaat het spanningsverlies zo langzaam 

dat je het nauwelijks merkt.” Hoe voor-

kom je dan dat je banden te zacht wor-

den? Simpel: check ze minstens eens 

per maand. “Ik gok dat tachtig procent 

van de motorrijders dat niet doet en dat 

de helft geen bandenspanningsmeter in 

huis heeft,” zegt Frank. Dan moet je dus 

onderweg stoppen om de spanning te 

meten. En dan heb je net geen muntje 

van 50 bij je, de bandenpomp is defect, 

je komt met de pompstok niet bij je 

ventiel en je hebt geen verloopje bij je… 

Uitstel wordt afstel.

Oplossing
De oplossing? Simpel: een eigen 

bandenspanningsmeter. Je koopt er al 

een voor minder dan een tientje. Extra 

voordeel: je kunt je banden checken als 

ze koud zijn, zoals het hoort. Ongeijkte 

bandenspanningsmeters vertonen wel 

vaak een afwijking. Dat is niet erg, als 

je maar weet hoe groot die afwijking is. 

Neem hem mee naar je motorgarage en 

vraag of ze hem even vergelijken met 

hun geijkte spanningsmeter. Ook de 

ingebouwde bandingspanningsmeters 

op nieuwere motoren laat je ’t best even 

checken op eventuele afwijkingen. Veel 

Het hele verhaal 

BANDEN- 
SPANNING
Dat een correcte bandenspanning van belang is voor lekker, veilig 

en zuinig rijden, lijkt algemeen bekend. Toch rijdt zeker de helft 

van de motorrijders op te zachte banden. Wat doet dat met je 

motor, wat doet dat met je banden, en hoe houd je de boel 

’t best in de gaten? We vroegen het Frank Switser van AFS Motor-

parts.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

Tips van Frank
• Verliest een band meer dan 0,1 

bar per maand? Loop hem na op 

ingereden spijkers, glas of andere 

rommel. Bezoek je bandenspecia-

list als je zoiets tegenkomt. 

• Ride-On verkleint niet alleen de 

kans op lekrijden maar vermin-

dert ook spanningsverlies.

• Een schop tegen je band om de 

spanning te controleren werkt 

alleen als je weet wat je doet.

• Digitale bandenspanningsmeters 

zijn vaak iets nauwkeuriger en 

verlopen minder snel dan analo-

ge.

• Laat een ventielverloopnippel 

nooit op je ventiel zitten: het 

verstoort de balans van je wiel en 

kan uitscheuren van het ventiel 

veroorzaken.

Veel meters geven een te hoge waarde aan

De Airman: supercompact, met voeding van je motor

Frank Switser, bandenspecialist bij AFS Motorparts
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LATYKA B&B - Rue du Thier 3 - 4950 Robertville - België
+ 32 (0)80 57 08 42 / + 32 (0)475 68 07 33 

www.la-tyka.com - info@la-tyka.com

Overnachten bij LATYKA B&B maakt dat je de mooiste 
motortochten kan rijden in de Belgische Ardennen. 

De Belgische Ardennen zijn gemaakt voor de motorrijder 
welke houdt van een uitdaging en een niet alledaagse trip.

Prachtige motorbochten liggen kilometers lang voor je klaar.
Robertville ligt vlakbij de Eifel en Luxemburg, een uitstapje 

met de motor hiernaartoe is zo gemaakt.

De gezelligsteB&B
van deArdennen

Reserveer via www.la-tyka.com
LATYKA B&B MAG 2022.indd   2LATYKA B&B MAG 2022.indd   2 8-3-2022   12:09:348-3-2022   12:09:34

meters geven een te hoge waarde aan. 

Bij een afwijking van 0,2 bar zet je een 

band die 2,4 moet hebben dus op 2,6. 

Pompen
Kun je zelf meten, dan is het handig als 

je ook zelf kunt pompen. Groot voor-

deel: omdat je banden nog koud zijn, 

weet je precies wat je doet. Met een 

goede fietspomp heb je aan tien, twin-

tig slagen genoeg om een iets te zachte 

band op spanning te brengen. Ook 

fijn: de Airman, een supercompacte, 

speciaal voor motorrijders ontwikkelde 

bandenpomp op 12 volt. Als alternatief: 

elke andere bandenpomp, met de voet, 

op accu of op 220 volt. Ook de span-

ningsmeters van zulke pompen kunnen 

serieus afwijken. Niet zelf pompen? Ga 

dan bij voorkeur even bij je bandenspe-

cialist langs. 

Tikkie minder 
Motorrijders die een circuitdag doen, 

laten vaak zo’n 0,2–0,4 bar spanning uit 

hun banden lopen. “Je banden wor-

den door de hoge snelheden een stuk 

warmer, wat de spanning weer omhoog 

brengt (zie kadertekst hiernaast; red). 

Bovendien zorgt een gecontroleerde 

onderspanning voor meer grip,” licht 

Frank toe. Voor op straat zou hij het niet 

aanbevelen, ook niet voor mensen die 

zeggen dat ze ‘heel hard’ rijden. “Ik rij 

zelf ook stevig door, maar ik heb mijn 

banden op de normale spanning staan.” 

Ook voor offroadritten wordt wel be-

wust voor een lagere spanning gekozen. 

“Dat geeft een groter contactvlak, waar-

door je band minder snel wegzakt. En 

omdat hij meer vervormt, laat het vuil 

makkelijker los uit de groeven.”

Experiment
Sommige motorrijders kiezen bewust 

voor een iets afwijkende bandenspan-

ning omdat ze hun motor dan prettiger 

vinden rijden. Iets zachter ‘geveerd’, of 

juist iets strakker, met meer feedback. 

“De spanning die de fabrikant opgeeft 

is een advies, en het kan nooit kwaad 

om daar eens mee te experimenteren. 

Misschien is iets harder of iets zachter 

voor jou wel prettiger. Zo’n experiment 

leert je ook om te voelen wat banden-

spanning met het gedrag van je motor 

doet. Geef ze een keer 0,2 bar te veel, 

voor en achter, en ga een stuk rijden. 

Laat 0,2 bar eruit lopen, rij hetzelfde 

stuk, en herhaal dat nog twee keer. Als 

zo’n – licht – afwijkende spanning voor 

jou prettiger rijdt, vind ik dat belang-

rijker dan de theorie. Maar je betaalt er 

wel voor, natuurlijk, bijvoorbeeld in de 

vorm van extra benzine en slijtage.”   ■

Welke spanning?
Ga voor de juiste bandenspanning 

niet uit van de informatie van je mo-

torfabrikant, maar check de website 

van je bandenmerk of vraag het je 

bandenspecialist. “Per merk worden 

voor exact dezelfde bandenmaten 

heel verschillende spanningen op-

gegeven. Niet omdat die merken van 

mening verschillen, maar omdat ze 

hun banden anders construeren”, tipt 

Frank. De opgegeven spanning geldt 

altijd voor een buitentemperatuur 

van 20° bij koude banden. Per 10° 

stijgt de druk in je band 0,1 bar. Een 

band die voor 2,4 bar in de boeken 

staat, moet bij 30° op je bandenspan-

ningsmeter dus 2,5 bar aangeven. Bij 

het rijden worden je banden warmer. 

De invloed van die temperatuur op de 

bandenspanning is hetzelfde: 0,1 bar 

per 10°. Daarom moet je je banden 

meten als ze koud zijn.

Frank Switser
Frank Switser is eigenaar van AFS 

Motorparts in Purmerend. Banden 

zijn de core business van zijn bedrijf, 

en Frank is een van de vaste MAG- 

informanten over het onderwerp.

Bijpompen met oplaadbare accu

Nooit op het ventiel laten zitten!

Een andere band kan om een andere spanning vragen.

“Ik gok dat de 
dat de helft 

geen banden-
spanningsmeter 

in huis heeft.”
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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

MAG GIVE-AWAY

Ook in de mooiste maanden kan het nog lek-

ker plenzen. Dan komt de waterdichte OGIO All 

Elements rugtas van € 146,40 goed van pas. 

Van Kawasaki mogen we er eentje verloten! 

Het 420 denier materiaal van de OGIO laat geen druppel door. De 

rugtas heeft een inhoud van 26 liter, een hoofdcompartiment met 

rolsluiting, drie snel toegankelijke en waterbestendige buitenvak-

ken, een geventileerde rugsteun, comfortabele schouderbanden, 

reflecterende elementen en een uitneembare laptophoes.

Interesse? Laat ons weten hoeveel rood-lichtmeldingen we in 

2021 ontvingen. Het antwoord vind je in dit nummer. Stuur je 

mail uiterlijk op 18 april naar info@motorrijdersactiegroep.nl 

o.v.v. je naam en je lidmaatschapsnummer, met als onderwerp 

Kawasaki.

Kawasaki OGIO All Elements rugtas 

We kennen het allemaal: je staat 

voor rood. En als iedereen al drie 

keer groen gekregen heeft, sta 

je er nog steeds. Dus wat doe je, 

als je eindelijk weer thuis bent? 

Je meldt het verkeerslicht bij het 

MAG Meldpunt Rood licht.

In 2021 kwamen er 70 rood-lichtmeldingen 

binnen, vertelt coördinator Peter Zuurbier. 

In verreweg de meeste gevallen (59) werd 

het probleem opgelost door de gevoelig-

heid van de detectielussen in het wegdek 

opnieuw af te stellen. Over andere ver-

keerslichten kreeg Peter te horen dat (delen 

van) de verkeersregelinstallatie binnenkort 

vervangen zouden worden, of dat alles in 

orde was. Hoe kan het dat je dan toch voor 

rood blijft staan? Dat is meestal omdat 

je dan niet ver genoeg of te ver richting 

stopstreep bent gereden, of omdat je te 

veel langs de rand van je rijstrook staat: 

dan nemen de detectielussen je motor niet 

waar. Meer weten?  

Op www.motorrijderactiegroep.nl/ 

artikelen vind je onder het kopje ‘Overig’ 

twee artikelen over het onderwerp.

Rood-lichtmeldingen 
2021
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Een paar weken terug stuitte ik online 
op een advertentie voor wat volgens 

de verkoper een ‘echte mannenmotor’ 
was. Waarom dat zo zou zijn, stond er 
natuurlijk niet bij. Maar hij was wel heilig 
overtuigd van zijn standpunt, zo bleek ook 
uit zijn reacties op commentaren van mij 
en andere vrouwen op zijn advertentie: 
deze motor kon uitsluitend door mannen 
bereden worden. Het deed me meteen 
weer denken aan een ervaring die ik een 
paar jaar eerder bij een motorzaak had.

Op een mooie zaterdagmiddag ging ik op 
pad om wat motorkleding aan te schaffen. 
En voordat je bij de kledingafdeling bent, 
dien je natuurlijk eerst even een rondje 
door de showroom te lopen. Terwijl ik 
langs al het moois struinde bleef mijn oog 
nét even wat langer hangen op een prach-
tige Kawasaki ZX-10R uit het bouwjaar 
2005. Precies dezelfde als mijn eigen mo-
tor, waarop ik net aan was komen rijden.

Mijn interesse voor de 1000 cc superbike 
bleef niet lang onopgemerkt. Al snel 
stond er een verkoper naast mij. De 
beste man vroeg mij of ik interesse 
had in de motor. Dat had ik niet, 
natuurlijk, omdat ik er al eentje 
had, maar ik zei dat het een mooi 
ding was. Een van mijn favoriete 
Kawasaki-modellen, voegde ik 
er nog aan toe. De verkoper knikt 
bevestigend, en zei iets wat me 
nogal verraste. “Ja, hij is prach-
tig, maar ’t is natuurlijk niet echt 
een motor voor een vrouw. Hij is 
toch wel erg snel, en hij heeft nog 
geen rijhulpsystemen die die 180 
ongetemde pk’s voor je in bedwang 
houden.”
Ik liet niets merken, 
maar zei dat het model 
me toch wel erg aan-

sprak en dat ik heel geïnteresseerd was, 
ondanks die 180 pk. Zou hij misschien 
even willen kijken naar wat mijn eigen 
motor waard zou zijn, als ik die zou willen 
inruilen? De verkoper had er zichtbaar 
weinig zin in, maar liep toch mee naar bui-
ten om naar mijn motor te kijken. Ik wist 
natuurlijk wat er ging gebeuren, en ik wist 
mijn lachen nog net te bedwingen. 

Buiten liepen we richting mijn eigen 
ZX-10R, bouwjaar 2005. Welke motor van 
mij was, vroeg hij toen we in de buurt 
kwamen. Die dus, zei ik, en ik volgde zijn 
blik. De week ervoor had ik m’n Kawa het 
circuit nog laten zien en de opgerulde 
banden maakten duidelijk dat ik er geen 
rondjes mee om de kerk gereden had. Ik 
keek de verkoper 

verwachtingsvol aan. “Maar, maar dit is 
dezelfde als die binnen staat”, stotterde 
hij. “Klopt”, zei ik. “En 180 pk is best veel. 
Maar waarom zou dit geen motor voor 
vrouwen zijn?”

De man liep licht rood aan en maakte 
rechtsomkeert richting showroom. Ik 
volgde hem niet. Mijn punt was gemaakt. 
Voor die motorkleding ben ik maar naar 
een andere winkel gereden. Ook later heb 
ik me in die zaak van die Kawasaki niet 
vaak meer laten zien, maar ik hoop dat die 
verkoper geleerd heeft om wat minder be-
vooroordeeld te zijn, of zich er in elk geval 
niet meer door te laten leiden. Wie weet 
verkoopt hij dan wel nog meer ‘mannen-
motoren.’ Zelfs aan vrouwen…   ■

MANNENMOTOR

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

Elles Dijkhuizen
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Nieuwe Ducati Multistrada V4. Onvergelijkbaar.
1e onderhoud voor klepspeling op 60 000 km en 4 jaar garantie. Wie doet beter ?
Ontdek de nieuwe Multistrada V4 bij één van onze dealers :

DUCATI AMSTERDAM
1046 AD Amsterdam
020-682 6493
www.ducatiamsterdam.nl

DUCATI ASSEN
9402 NP Assen
0592-205 007
www.ducatiassen.nl

DUCATI ZALTBOMMEL
5301 KR Zaltbommel
0418-513 521
www.ducatizaltbommel.nl

AFFETTO 
6611 AG Overasselt
024-622 2001
www.affetto.nl

GOEDHART MOTOREN
2411 NE Bodegraven
0172-650 005
www.goedhartmotoren.nl

MOTOPORT HIPPOLYTUSHOEF
1777 HN Hippolytushoef
0227-591 639
www.motoporthippolytushoef.nl

STAR TWIN MOTORS
7371 GL Loenen
055-505 1329
www.startwin.com

DUCATI-Multistrada_TOPGEAR.indd   1DUCATI-Multistrada_TOPGEAR.indd   1 16/03/22   09:3816/03/22   09:38
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• Custom motorzadels
• Optimaal comfort met gelpack
• Zadelverwarming
• Restauratie 
• Sinds 1946 

Onderdeel van De Beelen Groep

ellermeyer
maakt mobiliteit individueel

www.motorzadels.nl   

adv_motorblad ellermeyer_Feb.indd   1 30-01-19   22:11

lokale politicus die durft voor te stellen 

om de dijk af te sluiten voor de massaal 

voorbij brommende oldtimers die ons in 

een roetwolk achterlaten. En de vracht-

wagens die het lokale zand- en grindbe-

drijf bevoorraden, met een vergunning 

voor maar liefst 400 verkeersbewegin-

gen per dag, blijven buiten schot. 

Mijn conclusie? De as van het kwaad 

loopt blijkbaar via de uitlaten van 

de motorrijders die onze mooie dijk 

weten te vinden. Dat is naar mijn idee 

oneerlijk. Waarom willen mensen de 

dijk voor motorrijders afsluiten terwijl 

het merendeel zich 

keurig gedraagt? 

En dat doen ze, 

weet ik. Ik woon al 

twintig jaar aan de 

dijk, pal tegenover 

het bebouwde-kom-

bordbord dat je 

verplicht om af te 

remmen. De meeste 

motorrijders doen 

dat keurig, zonder noemenswaardige 

geluidsoverlast.

Het aantal groepen motorrijders op de 

dijk valt op één hand te tellen, anders 

dan de groepen wielrenners of de 

talloze dagjesmensen op hun elektri-

sche fiets. Ja, op de eerste zonovergoten 

weekenddag van het jaar is het drukker 

dan normaal, ook met motorrijders. 

Dan zien we mensen genieten van 

hun hobby. De druppellader de kast in, 

het motorpak uit het vet. Ik vergelijk 

het altijd met koeien die na een lange, 

donkere winter weer de wei in mogen. 

Onder al die motorhelmen vermoed ik 

datzelfde gevoel. 

Zijn er dan helemaal geen rotte appels 

onder die motorrijders? Zeker wel. Er 

zijn elke dag wel een paar malloten 

die met open pijpen langs mijn huis 

blazen. Die vaders met kinderwagens 

voorbij scheuren alsof ze op het circuit 

zitten. Gekken. Gelukkig zijn dat de 

uitzonderingen. 

 

Onder automobilisten zie ik zoveel 

meer overtredingen, zowel op de 

dijk als daarbuiten. Bumperkleven, 

elkaar afsnijden, te hard rijden. De 

oplossing die we daarvoor denken 

te hebben staat in verhouding tot de 

overtredingen. Als je 

betrapt wordt, be-

taal je een prijs. En 

die prijs wordt niet 

afgewenteld op andere 

mensen die toevallig 

ook in hetzelfde soort 

vervoer gebruiken. Zo 

zou het voor motorrij-

ders ook moeten zijn. 

Je bent persoonlijk 

verantwoordelijk voor je rijgedrag en 

het geluid dat je produceert. Rij je te 

hard of maak je te veel geluid en word 

je betrapt? Pech gehad. Wie z’n billen 

brandt, moet op de blaren zitten. Daar 

straf je niet al die andere motorrij-

ders voor. Die moeten vrijuit kunnen 

genieten van al het moois dat ons land 

te bieden heeft. Ik doe dat zelf nu twee 

jaar. En als ik in mijn voortuin zit, 

denk ik bij elke passerende motorrijder 

alleen maar dat ik er járen eerder mee 

had moeten beginnen…    ■

Lees ook het artikel over onze betrokkenheid 

bij de Waaldijk op bladzijde 37.

Op Facebook las ik dat de MAG mee-

denkt over de herinrichting van de 

Waaldijk. Mooi nieuws, want motorrij-

ders waren in alle discussies over de 

dijk nog niet echt aanwezig. En als er 

al iets over gezegd of geschreven werd, 

was het vaak eenzijdig en ongefun-

deerd, met uitspraken als ’Motorrijden 

op de dijk is asociaal’ en ‘Ze zouden de 

dijk moeten afsluiten voor motoren.’ 

Mijn man en ik wonen sinds 2002 in een 

oud huis aan de Waalbandijk. Op mooie 

dagen zitten we graag op een bankje 

voor ons huis. We zien dan van alles 

voorbijkomen. De meeste voorbijgan-

gers hoor je, sommigen ruik je zelfs. Het 

mooie van de Waaldijk en de Waalban-

dijk is dat hij voor iedereen toeganke-

lijk is. Wat mij betreft blijft dat zo. Dat 

vraagt wel iets van de manier waarop 

we de dijk inrichten en vooral hoe we 

‘m met elkaar gebruiken. Bij dat laatste 

wringt wat mij betreft de schoen.

 

Laat ik beginnen met de inrichting van 

de Waal(ban)dijk. De dijkweg is op veel 

plaatsen smal en onoverzichtelijk. Bo-

vendien vertoont de weg na elke winter 

gaten, kuilen en losliggend grind, wat 

hem vooral voor motorrijders heel 

uitdagend maakt. Gelukkig wordt de 

weg in het voorjaar wel weer gerepa-

reerd, op kosten van de gezamenlijke 

weggebruikers. Maar de vele wegver-

smallingen en drempelvariaties die de 

veiligheid zouden moeten vergroten, 

blijven gewoon liggen. Ze maken het 

er voor weggebruikers niet beter op. 

Integendeel. 

Toch is er nog iets belangrijkers, en dat 

is de manier waarop we de dijk met el-

kaar gebruiken. Een smalle dijk vraagt 

om gebruikers die zich van hun aanwe-

zigheid bewust zijn. Voor motorrijders 

betekent dat bijvoorbeeld dat je niet 

heel hard of in grote groepen rijdt en 

dat je geen geluidsoverlast veroorzaakt. 

Ook automobilisten, fietsers en wielren-

ners moeten zich aanpassen. Als ieder-

een rekening met elkaar houdt, kunnen 

we met z’n allen van de dijk genieten. 

Dan hoeft er niemand geschrokken de 

berm in te springen, vliegen bij mij de 

kopjes niet van de tuintafel en gebeu-

ren er minder ongelukken. Mensen die 

zich niet aan die spelregels houden, 

moeten daar op worden gewezen en de 

gevolgen van hun eigen handelen onder 

ogen zien.

 

Volgens mij zijn er maar weinig mensen 

die het daar niet mee eens zijn. Waar 

het naar mijn idee scheef gaat, is dat 

er voor motorrijders op de dijk opeens 

andere spelregels worden bedacht. Ik 

hoor zelden tot nooit klachten over 

grote groepen wielrenners die luid 

schreeuwend over de dijk razen. Geen 

Wonen aan  
de Waal

Dijkbewoner aan het woord 

Op zoek naar foto’s bij ons Waaldijk-artikel in dit nummer kwamen 

we in contact met een motorrijdende dijkbewoner. We vroegen 

haar om haar verhaal over de herinrichting van de wegen langs de 

rivier. En dat kregen we. Een prachtbetoog. Dankjewel, Loes van 

Breugel!
Tekst: Loes van Breugel

Van Arrow naar standaard
Loes startte haar motorcarrière op 

een Triumph Street Triple met een 

Arrow-uitlaat. “Ik vond het geluid 

heel mooi, geef ik toe, maar met zo’n 

uitlaat moet je wel heel berekenend 

rijden als je nog een béétje accepta-

bel wilt klinken. Tenslotte hebben 

dijkbewoners en terrasgangers er 

niet voor gekozen om mij met m’n 

Arrow langs te horen komen. Als je 

zelf de regie wilt houden over waar je 

mag rijden, moet je daar ook stappen 

in nemen. Voor mij betekende dat 

de overstap naar een BMW F 750 GS 

met een originele uitlaat. Daar kan ik 

overal mee rijden zonder me voort-

durend zorgen te maken over of het 

wel kan, wat ik doe.”
P
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“Met zo’n uitlaat moet je wel héél berekenend rijden.”

“De dijk moet 
voor iedereen 
toegankelijk  

blijven.”

P
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or

Op zoek naar de perfecte 
uitvalsbasis voor dag-
tochten door de prachtige 
Dordogne?

Bij JOINS! huur je een 
luxe, volledig ingerichte 
tent en neem je na je rit 
een verkoelende duik in 
ons zwembad.

Motorrijders welkom!!

www.glampingaquitaine.com 
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VOORJAARSACTIE

Was je alweer aan het rijden of wachtte je nog even op écht 
mooi weer? Altijd goed om je motor even op de essentiële 
punten na te lopen. Dat doen we graag voor je. Gratis en 
voor niks, klaar terwijl je wacht. We checken:

Prima occasions, prima prijzen
Op zoek naar een betaalbare 
gebruikte motorfiets voor zo’n twee- 
tot zesduizend euro? We hebben ze 
altijd in huis, compleet gecheckt en 
met zes (!) maanden garantie.

www.pauldewitmotoren.nl – 075 622 66 88 
Industrieweg 4-6, 1521 NA Wormerveer

Op 25 minuten van hartje Amsterdam, Haarlem en Alkmaar!

Paul de Wit Motoren

GRATIS VOORJAARSCHECK 
ter waarde van € 42,50

• bandenspanning en -profiel
• kettingspanning en slijtage
• remmen
• verlichting
• vloeistoffen
• vering
• en je accu

Bel, mail of kijk op de site voor een afspraak. Tot gauw!

Adv Paul de Wit voorjaarsactie 2022 8pnt 01HP.indd   1Adv Paul de Wit voorjaarsactie 2022 8pnt 01HP.indd   1 18-03-2022   16:1318-03-2022   16:13

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

adv. 1/4 pag. liggend 2014_Opmaak 1  22-03-14  20:04  Pagina 1

Avontuurlĳ ke 
geest. 
Stedelĳ ke 
stĳ l.
De ADV350 mengt de spanning 

van het buitenleven met een 

stedelijke stijl. De scooter staat 

aan de frontlinie van innovatie. Zijn 

ophanging met lange veerweg, op 

offroad gerichte wielen en banden 

met noppenprofiel lessen elke 

dorst naar avontuur. Het strakke, 

uitgesproken design gaat naad-

loos op in de modernste stads   -

straten. De praktische berg ruimte 

onder het zadel heeft ruimte voor 

twee integraalhelmen en meer. 

Het LCD-display is voorzien van 

het Honda Smartphone Voice 

Control-systeem. Daarmee 

beheer je navigatie, muziek, 

tekstberichten en spraakoproepen 

via de bedieningselementen aan 

het stuur en via stembediening, 

terwijl je smartphone oplaadt 

onderweg. De ADV350 trans-

formeert elke stadsrit in een 

expeditie, zonder ooit in te boeten 

op die immer belangrijke stedelijke 

stijl. 

The Power of Dreams.

ADV350_ad210x297NL_MAGazine.indd   1ADV350_ad210x297NL_MAGazine.indd   1 6/01/2022   10:156/01/2022   10:15
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Emile Meijer
plant een zaadje
Nu zijn drie kinderen wat groter werden en zijn baan een zwaardere 

baan werd, besloot Emile Meijer om af te zwaaien als secretaris. Maar 

hij blijft wel heel actief bij de MAG betrokken en hij nodigt jou graag 

uit om hetzelfde te doen. Met z’n allen krijgen we meer voor elkaar!

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
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heel simpel: met meer leden staan we 

sterker, hebben we meer slagkracht en 

meer middelen om nog meer leden te 

werven en meer te ondernemen. Vertel 

je motormaten maar dat motorrijdend 

Nederland niet kan zonder zo’n hyper-

actieve luis in de pels die altijd 

overal bovenop zit, altijd alert en kri-

tisch is en tegelijkertijd op sympathie 

van de overheid en de motorbranche 

kan rekenen. Of schets ze gewoon wat 

er gebeurt als er geen MAG meer zou 

zijn… In België weten ze dat inmiddels. 

Dat wil je hier niet meemaken. En ver-

geet niet dat je voor € 33,- per jaar al lid 

bent, en dat het zelfs voor de helft kan. 

€ 16,50 voor een jaar. Waar hebben we 

het over…” 

Positief 
In de afgelopen periode maakte Emile 

een paar lange ritten door het land. 

“Vanuit de MAG en Te luid is uit doen we 

er alles aan om motorrijders in een posi-

tief daglicht te plaatsen, als tegengeluid 

in de overlastdiscussie. Ook onderweg 

kan je daar aan bijdragen. Laat wande-

laars en fietsers heel bewust zien dat 

je rekening met ze houdt, op de weg en 

offroad. Kwestie van even je gas lossen, 

groeten, met een boogje om ze heen rij-

den. Negen van de tien keer krijg je dan 

een vriendelijke reactie, en de tiende 

reageert in elk geval niet negatief. Dan 

hoop ik dat elke vriendelijke reactie iets 

bijdraagt aan een breder draagvlak voor 

motorrijders.”

Gelijk of geluk
“Je kent zelf vast ook wel motorrijders 

die dat allemaal maar onzin vinden. Dat 

mensen langs die populaire motorrou-

tes daar toch zelf zijn gaan wonen, dus 

dat ze dat motorgeluid maar moeten ac-

cepteren. Met zo’n houding trekken we 

uiteindelijk met z’n allen aan het kort-

ste eind. Het gaat er in zulke discussies 

niet meer om wie er gelijk heeft. Ik heb 

altijd liever mijn geluk dan mijn gelijk. 

Ik wil gewoon kunnen blijven rijden. 

Dat bereik je niet als je dat ten koste 

van anderen doet. Als genoeg motor-

rijders duidelijk rekening houden met 

hun omgeving, ontneem je de klagers 

hun munitie. En de paar herriemakers 

die dan nog overblijven? Die gaan zich 

vanzelf minder gemakkelijk voelen.”

Luidkeels JA
Is motorrijden op die manier nog wel 

leuk? Wie Emile ook maar een beetje 

kent, weet dat het antwoord op die 

vraag luidkeels JA is. De V-Strom waar 

hij al jaren heel blij mee is, heeft hij in-

middels verhoogd en ook verder aange-

past voor adventuregebruik. “Daarnaast 

heb ik mezelf een Ducati ST2 cadeau 

gedaan. Een rode, natuurlijk, met een 

lekker bullig blok voor prachtig bochten-

werk en af en toe een circuitdag, als ik 

het gas eens helemaal open wil trekken. 

Maar ook op de openbare weg kan je in 

Nederland nog altijd stevig doorrijden 

en toch rekening met je omgeving hou-

den. Zullen we nog een stukje?”    ■

“Als ik iets doe, wil ik het goed 

doen.” Emile zegt dat niet alleen, 

hij leeft die uitspraak. Wat er ook ge-

beurt, hij is erbij. En wat er ook speelt, 

hij informeert zich, vormt een mening 

en staat voor die mening. Punt is dat hij 

dat ook thuis en op zijn werk doet, en 

dat wordt nu even te veel. “Ik blijf wel 

inzetbaar, natuurlijk, maar op dit mo-

ment liever even op kortere trajecten. 

Als beurscoördinator, onder meer. Ook 

wil ik me ervoor inzetten dat de MAG 

vaker op dealerdagen aanwezig is. En 

als er ergens even extra handen nodig 

zijn, kan ik altijd gebeld worden. Dat is 

dus precies wat ik nu naast mijn secre-

tarisfunctie doe, maar alles bij elkaar is 

het te veel.” 

Mailtje
De functie van secretaris is straks dus 

vacant. Hoe zwaar is die functie? “Zo 

zwaar als je zelf wilt. Punt is dat ik altijd 

nogal veel wil. Als secretaris bereid je 

vergaderingen voor. Je plant data, je 

nodigt mensen uit en zorgt voor een 

locatie. Naderhand leg je vast wat er 

besproken wordt, inclusief alle gemaak-

te afspraken. Om zaken efficiënter te 

laten verlopen, hebben we nu wel net 

besloten om de vergaderdruk te ver-

minderen. Ook met een baan ernaast 

is die secretarisfunctie dan heel goed 

te doen. Dus heb je wat tijd over en wil 

je je serieus inzetten voor veilig, vrij en 

betaalbaar motorrijden? Stuur me dan 

een mailtje op secretaris@motorrijders-

actiegroep.nl. Antwoord gegarandeerd, 

natuurlijk.”

Vertel ons verhaal
Zoals Emile in ons vorige interview al 

aangaf, is zijn ideale wereld er eentje 

waarin de MAG niet meer nodig is. 

“Daar zijn we nog lang niet. Integendeel, 

met alles wat er vooral rond al die drei-

gende afsluitingen speelt. We hebben 

dus heel veel mensen nodig. Niet alleen 

een nieuwe secretaris, maar ook ge-

woon meer leden en meer vrijwilligers. 

Als we vaker op dealerdagen willen 

staan, zou het bijvoorbeeld fijn zijn om 

meer beursmedewerkers te hebben. 

Mensen uit het hele land, mensen die 

bereid zijn om af en toe ergens een of 

twee dagen ons verhaal te vertellen.” 

Bergen energie
Open dagen en beurzen zijn geweldig 

leuk, straalt Emile uit. “Een statafel, een 

stapel MAGazines, beachflags, een grote 

pot koffie erbij, en dan de hele dag met 

motorrijders praten. Aan de ene kant 

is dat best vermoeiend, maar aan de 

andere kant geeft het mij altijd bergen 

energie. Dan is het wel belangrijk dat je 

niet afgerekend wordt op hoeveel leden 

je werft. Toen ik dat eens aan een groep-

je nieuwe beursmedewerkers vertelde, 

zag je bijna dat er een last van hun 

schouders viel.” 

“Mijn boodschap? Op beurzen of dealer-

dagen gaat het er vooral om dat je leuke 

gesprekken met de bezoekers hebt. Dan 

moet je soms even een drempeltje over, 

maar dat leuke gesprek kan echt altijd. 

Wat voor motor ze ook rijden, met of 

zonder tattoos, met gele hesjes of leren 

jacks. Ze rijden allemaal motor en ze 

willen er allemaal over praten.”

Zaadje
Belangrijk element van die gesprekken 

is dat ze allemaal motor willen blíj-

ven rijden, stelt Emile. “En dat is het 

moment om te vragen of ze daar ook 

iets in willen investeren. Dat hoeft niet 

meteen, wat mij betreft. Ik heb liever 

dat mensen met een goed gevoel over 

de MAG naar huis gaan en later écht uit 

eigen beweging lid worden, dan dat jij 

ze met een verkooppraatje overrompelt 

en ze zich later bekocht voelen. Het gaat 

erom dat je een zaadje plant, dat men-

sen zelf gaan nadenken en zich realise-

ren hoe belangrijk het is dat er een club 

is die heel direct en heel hands-on voor 

hun belangen opkomt. Met acties, met 

meldpunten, met contacten met overhe-

den op elk niveau. Maar het hele verhaal 

begint altijd met mensen oprecht een 

goed gevoel geven.” 

Luis in de pels
Op dezelfde manier kan je ook in je 

eigen motorvriendenkring nieuwe leden 

werven. “Veel te veel motorrijders den-

ken dat de MAG het toch wel doet, dat 

je daar geen lid voor hoeft te worden. 

Maar dan liften ze wel heel erg makke-

lijk mee op jouw lidmaatschap. Het is 

“Voor prachtig bochtenwerk en af en toe een circuitdag...”

“Op beurzen gaat het er vooral om dat je leuke gesprekken met mensen hebt en dat je een zaadje bij ze plant.”

“Heb je wat tijd over? Mail me!”

“Geef mensen een goed gevoel over de MAG.”
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Hoe zo'n 1.800 cc boxer rijdt, valt nauwelijks te beschrijven. Het is alleen te 
beleven. Precies daarvoor is de BMW R 18 Roadshow bedoeld. Om zélf te 
ontdekken wat uw favoriete machine is: de BMW R 18, R 18 Classic, R 18 B 
of R 18 Transcontinental.

Dit seizoen trekt de BMW R 18 Roadshow langs de Nederlandse 
BMW Motorrad dealers. Kijk meteen wanneer de Big Boxers bij u 
in de buurt zijn en boek een geweldige proefrit.

ZWAAR GENIETEN.
BMW R 18 ROADSHOW.

→ bmw-motorrad.nl/r18-roadshow
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Het boek is het geesteskind van 

Dries Hop en Laurens Wissink, 

respectievelijk voormalig en huidig 

instructeur bij de KNMV. Dat laatste 

steken ze niet onder stoelen of banken, 

evenmin als hun verbintenis met een 

Duits motormerk dat naast de fotogra-

fie ook een voorwoord mocht leveren. 

De situatieschetsen in het boek trekken 

sterk op de tekenstijl van de Dick 

Bos-detectivestrips uit de jaren ’40-’60.

 

In hun inleiding stellen Hop en Wissink 

dat ze zich natuurlijk realiseren dat je 

als motorrijder kwetsbaar bent, maar 

dat je met kennis van zaken veilig kan 

motorrijden. Daarmee doelen ze – en 

dat maakt het boek bijzonder – niet op 

voertuigbeheersing, maar vooral op 

je gedrag op de weg en je inzicht in je 

eigen waarneming en die van anderen. 

We zijn het daar van harte mee eens.

Voertuigbeheersing is belangrijk, be-

nadrukken ze, maar ze weten ook dat 

rijvaardigheidstrainingen tot riskant 

rijgedrag kunnen leiden. Ik ben daar 

het gelukkig nog levende bewijs van, 

geef ik grif toe. Zonder die slipcursus 

bij Rob Slotemaker had ik de auto van 

mijn ouders op een regenachtige dag 

nooit achterstevoren in een bloemperk 

geparkeerd. Een typisch bewijs van wat 

in het boek terugkomt onder kopjes als 

Onrealistisch optimisme en Zelfover-

schatting.

Net zo belangrijk als je voertuigbeheer-

sing is het besef dat je als weggebruiker 

veel meer de regie in eigen hand kunt 

nemen dan vaak gedacht wordt, zowel 

door beginnende als door ervaren 

motorrijders. De schrijvers gaan daar in 

zo ver dat ze zelfs het woord ‘ongeluk’ 

vermijden. Die term impliceert name-

lijk dat je er niets aan kan doen, terwijl 

de Hop en Wissink ervan overtuigd zijn 

dat je zulke incidenten met de kennis 

die ze in hun boek presenteren (voor 

een groot deel, voegen wij er voor de 

zekerheid aan toe) kunt voorkomen. 

De manier waarop ze dat doen is vaak 

wat omslachtig. Op vier pagina’s uitleg 

over de verhouding tussen kans en 

risico, risicoperceptie en het verschil 

tussen subjectieve en objectieve risico’s 

zitten weinig motorrijders te wachten. 

Ook anderhalve pagina over de werking 

van het oog zou achterwege kunnen 

blijven, om een ander voorbeeld te noe-

men. De conclusies die ze op basis hun 

kennis trekken zijn vaak uiterst rele-

vant, maar ze dreigen nogal eens onder 

te sneeuwen in de uitgebreide aanloop 

ernaartoe en de veelvuldige verwijzin-

gen naar ‘verderop in dit boek’.

Ben je serieus nieuwsgierig, dan lees je 

daar wel doorheen. Wist je dat je ogen 

sprongetjes van het ene naar het andere 

fixatiepunt maken en dat je wat je niet 

ziet zelf invult, en dat automobilisten 

dan vaker een auto dan een motor in-

vullen? Besef je dat automobilisten ook 

om andere redenen motorrijders vaak 

over het hoofd zien? En dat oogcontact 

met een automobilist niet altijd bete-

kent dat hij keurig op je wacht, omdat 

hij wel keek maar je niet zag? Alleen die 

drie noties kunnen de aanschaf van dit 

boek al de moeite waard maken.    ■

Ontdek het ultieme motorrijden: 148 pag.;  

€ 27,75; ISBN 878-49-93222-97-7

Veiligheid staat bij de MAG hoog in het vaandel, en we 

geloven absoluut dat kennis van zaken bijdraagt aan vei-

liger motorrijden. Logisch dus dat we nieuwsgierig waren 

naar Ontdek het ultieme motorrijden - maak motorrijden 

leuker en veiliger.
Hugo Pinksterboer

ONTDEK HET  
ULTIEME  
MOTORRIJDEN
Motorrijden kan veiliger

Laurens Wissink en Dries Hop



schaatsbroek aansluit. Wat prettiger 

voelt is een persoonlijke kwestie. Wel 

is het zo dat de Bowtex zeker onder 

strakkere kleding duidelijker aftekent. 

Dat komt deels door die pasvorm en het 

dikkere materiaal, deels ook door de 

vrij grove naden en de grotere, dikkere 

protectoren op heupen en knieën. De 

strakkere pasvorm van de Skin houdt 

de protectoren strak op hun plaats, 

maar de Essential lijkt daar nauwelijks 

voor onder te doen.

Decolleté
Beide leggings zijn van achteren aan de 

lage kant, de Essential voelbaar meer 

dan de Skin. Hurken en voorover buigen 

leidt vooral bij de Essential dus al snel 

tot een bouwvakkersdecolletégevoel. 

De Skin heeft dat minder, mede door 

de strakkere pasvorm en de toepassing 

van een heupkoordje. Omdat hij zo 

nauw aansluit, heeft hij ritsen bij de 

enkels. Dat maakt aan- en uittrekken 

iets tijdrovender. Zonder die ritsen te 

gebruiken lukt dat echt niet. Beide leg-

gings hebben onder de voet doorlopen-

de bandjes die opkruipen tegengaan. Bij 

de Skin voegen ze weinig of niets toe.

Protectoren
De Bowtex gebruikt level 2-protectoren 

van het Duitse SAS-TEC. Bij Pando Moto 

kozen ze voor de level 1-protectie van 

hetzelfde merk en type, de bekende 

zwarte ‘matjes’. De level 2-modellen 

zijn met 9 mm iets dikker en stugger 

dan de de 6,5 mm dikke level 1’s. Daar-

mee tekenen ze natuurlijk ook wat dui-

delijker af onder je gewone kleding. An-

der verschil: de Level 2 heupprotectoren 

van de Bowtex zijn iets kleiner dan de 

1’s van de Skin. Bij de knieprotectoren is 

dat andersom. Wil je level 2-protectie in 

je Skin? Dan kan dat ook, maar de firma 

koos in de balans tussen comfort en 

veiligheid op dit punt voor het eerste. 

Zorg er bij het vervangen van protecto-

ren altijd wel voor dat ze precies in de 

daarvoor bestemde vakken passen: te 

groot is net zo mis als te klein.

Graadje hoger
Voor motorrijders die nog beter be-

schermd op weg willen biedt Bowtex 

de Elite (€ 329,-). Onder meer door de 

toepassing van Dyneema heeft deze 

legging een AAA-label. Pando Moto 

komt later ook met een legging in die 

veiligheidsklasse. Bij beide fabrikanten 

kan je ook terecht voor veilige shirts 

met protectie. Bowtex houdt het bij 

onderkleding, Pando Moto biedt een 

complete collectie. Met al deze spul-

len wordt motorrijden nóg leuker. En 

veiliger natuurlijk, zelfs als de mussen 

straks weer van het dak vallen.    ■
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Beide leggings bieden je AA-level 

bescherming. Dat betekent dat ze 

na een twee seconden durende glijpar-

tij bij 70 km/u een gat van maximaal 5 

mm mogen vertonen. Uit praktijkvoor-

beelden weten we dat ze je huid ook bij 

hogere snelheden heel kunnen houden, 

en Pando Moto claimt op de site dat hun 

Skin UH 03 bij de genoemde snelheid 

meer dan vier seconden bescherming 

biedt. 

Op je heupen
De prijzen van het duo liggen op het-

zelfde niveau. Met 189 euro is de Bow-

tex Essential de goedkoopste. De Skin 

UH 03 kost je drie tientjes meer. Het is 

dezelfde legging als zijn voorganger, de 

met een A-label verkochte UH 02. Door 

deze legging ook van heupprotectoren 

te voorzien kreeg hij het AA-label. Ook 

de Essential had eerder een A-label. 

Cool
Er is technisch motorondergoed 

dat vooral bedoeld is om je warm te 

houden. Daar horen deze twee lange 

onderbroeken duidelijk niet bij. De 

Bowtex bestaat op de letselgevoelige 

(gele) delen uit een mix van 45% Kevlar 

en 55% Coolmax. Tijdens een regionaal 

ritje bij 10° hield dat mijn benen in com-

binatie met een gewone spijkerbroek 

een kwartiertje op temperatuur, maar 

veel langer niet. De Skin UH 03 bestaat 

op de letselgevoelige secties voor 65% 

uit Balistex, een letterlijk meer dan 

ijzersterk en ademend materiaal dat 

zelfs in een verwarmde ruimte koel 

aanvoelt en zelfs als je loopt al voelbaar 

ventileert. Het met spandex gemengde 

Balistex van de Skin is in beide rich-

tingen rekbaar, duidelijk meer dan de 

gele met Kevlar versterkte delen van 

de Essential. De andere secties zijn bij 

beide leggings van dun en elastisch 

materiaal. 

Slobber
Het materiaalverschil uit zich ook in de 

pasvorm van de leggings. De overwe-

gend gele Essential slobbert een beetje 

om je benen, terwijl de Skin als een 

In het artikel over CE-labels in MAGazine 175 hadden we het over 

goedgekeurd motorondergoed. Veilig in je nette pak naar een 

vergadering of in een enkele legging onder je zomerjurkje naar 

het strand? Het kan. We bekeken twee voorbeelden van dichter-

bij: de Bowtex Essential legging uit België en de Skin UH 03 van 

Pando Moto. 
Hugo Pinksterboer

Gratis in het nieuw
Leuk extraatje van Pando Moto tot 

slot: als je binnen je garantieperio-

de met een van hun kledingstukken 

onderuit gaat, dan wordt het – na 

beoordeling door de fabrikant – 

kosteloos vervangen in ruil voor 

het beschadigde product en een 

omschrijving van het ongeval. 

Scheepskettingen
Balistex? Pando Moto gebruikte toch 

Dyneema (zie MAGazine 157)? Klopt. 

Dyneema, een ingenieuze vondst 

van het Nederlandse DSM, is een ve-

zel die acht keer sterker is dan staal 

en 85% minder weegt. Geweldig spul 

voor talloze toepassingen, tot en met 

scheepskettingen aan toe, en daar-

mee zo populair dat het vaak slecht 

verkrijgbaar was. Pando Moto vond 

een andere bron en brengt hetzelfde 

materiaal nu onder de eigen naam 

Balistex.

GOED ONDERGOED
Leggings met AA-label 

Pando Moto Skin: als een schaatsbroek  

Bowtex Essential: veilig ondergoed

Gespecialiseerd in TRIUMPH en BENELLI

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

Telefoon +31 (0)486 - 47 36 50     Whatsapp +31 (0)486 - 47 36 50      E-mail info@brabantmotors.nl

Ook voor verhuur van Benelli’s
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Het komt in de beste families voor: je rijdt net iets te ver door en je moet dus keren. Een U-bocht. Je kent ’m. 
Maar beheers je ’m net zo vlekkeloos als je zou willen?

Je kunt een U-bocht rijdend of vanuit 

stilstand inzetten. Ik ga er voor nu 

even van uit dat je het rijdend doet, 

waarbij het van groot belang is dat je 

zeker weet dat je er niemand mee in de 

weg zit. Voor hetzelfde gemak ga ik er 

ook van uit dat je voldoende ruimte hebt 

en dat de weg droog en schoon is. 

Natuurlijk kan je met je motor helemaal 

rechtop een U-bocht maken, maar dan 

heb je bijna een snelweg nodig om te 

keren. Hoe meer je motor afschuint, 

des te krapper wordt je draaicirkel. Da’s 

logisch. Als je je motor niet afschuint, 

gebruik je het midden van je banden. De 

omtrek van je banden is op dat punt een 

stuk groter dan wanneer je meer richting 

zijkant gaat. Je legt dus een langere weg 

af dan wanneer je motor schuin door de 

bocht gaat. Brett Tkacs demonstreert dat 

perfect in zijn YouTube-filmpje How to 

U-turn a motorcycle and make it easy.

Om je motorfiets af te kunnen schuinen, 

heb je snelheid nodig. Hoeveel? Hou ’t op 

iets boven de tien kilometer per uur. Bokt 

hij bij die snelheid, dan pak je je koppe-

ling er heel licht bij. Zorg dat je snelheid 

een paar seconden voor de bocht op orde 

hebt. Een andere manier om je motor 

in een scherpe bocht te stabiliseren is 

je achterrem er licht bij te pakken. Het 

voert te ver om dat hier uit te leggen, 

maar neem van mij aan dat het werkt. 

Niet alleen bij U-bochten, maar ook 

in haarspelden. Als je snelheid daar 

vermindert door licht je voetrem erbij 

te pakken, geeft dat veel meer stabiliteit 

dan wanneer je je gas iets zou lossen. 

Misschien wel het allerbelangrijkste bij 

deze manoeuvre is dat je je goed inprent 

wat elke motorinstructeur je altijd weer 

meegeeft: kijk naar het punt waar je 

heen wilt. Je motor volgt het puntje van 

je neus. In een U-bocht betekent dit 

dat je zo ver mogelijk omkijkt. Om dat 

goed te kunnen doen, zal de arm aan de 

binnenkant van de bocht zich – losjes 

– moeten strekken: zo maak je ruimte 

om je bovenlichaam en je hoofd zo ver 

mogelijk de goede kant op te kunnen 

draaien. Mooi meegenomen is dat je 

heupen daarbij als vanzelf meewerken 

aan de draai die je wilt gaan maken, en 

dat je bovenlichaam zich richting de bui-

tenkant van de bocht beweegt. Dat vormt 

zo een mooi tegenwicht voor de motor 

die naar de binnenkant leunt. Dat je die 

gestrekte arm niet moet locken, spreekt 

voor zich. Met gespannen spieren gaat 

niks lekker. U-bochtjes draaien al hele-

maal niet. 

Als je kijkt naar het punt waar je heen 

wilt, wil het wel eens helpen om dat 

punt ook te benoemen. Zeg het tegen 

jezelf, in je helm. Niemand die het hoort, 

dus ga gerust je gang. Leg dat punt in 

elk geval nooit op straat, want dan ga je 

geheid richting straat. Hou het liever op 

horizonhoogte, als de horizon in beeld 

is. Zo hou je ook overzicht over het ge-

heel, wat met een beetje geluk bijdraagt 

aan de rust in je hoofd – en dat is weer 

gunstig voor een ontspannen houding. 

Heb je wel eens gezien hoe motorver-

kopers zelfs de zwaarste fietsen lopend 

door de winkel sturen met één hand 

aan het stuur en eentje op het ruitje? 

Dat kan jij ook, als je het dagelijks doet. 

Met U-bochten is het hetzelfde. Ze zijn 

zo lastig omdat je het vrijwel nooit doet. 

Als het dan moet, is de kans groot dat je 

toch weer vier keer moet steken terwijl 

je eigenlijk genoeg ruimte hebt. Mijn 

advies is simpel. Rij af en toe naar een 

leeg parkeerterrein en ga oefenen. Met 

een beetje geluk staan er lijnen genoeg 

om goed te kunnen zien hoe je draai-

cirkel steeds kleiner wordt. En lukt het 

niet? Boek een les bij een rijschool in de 

buurt. Altijd de moeite waard, al is het 

voor die ene keer.    ■

met batten in de bocht
Gerwin Batten

DIRECT REGELEN? BEL 0578 - 200 154

Verzeker je motor per dag

FLEX CASCO
AllRisk verzekerd alleen wanneer jij dat wilt,  
handig schakelen met de app

Altijd WA+ verzekerd 

Meer wielen = meer korting

36 maanden aanschafwaarderegeling

GRATIS OVERSTAPSERVICE

GRATIS
Sluit een Flex Casco 

verzekering af en ontvang  
het ANWB Motorboek cadeau!

MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie over de Flex Casco verzekering? Kijk op www.mag-verzekeringen.nl.  
Bereken in een paar klikken je premie en sluit eenvoudig online af. 

WWW.MAG-VERZEKERINGEN.NL     |     info@MAG-VERZEKERINGEN.NL
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Een bus in MAGazine? Inderdaad. 

Maar dat is vooral omdat er geen 

motorrijder voorbijkwam en omdat 

lege tramrails zelden tot fijne foto’s 

leiden. En om die tramrails gaat het. 

“Nu er weer wat drogere periodes aan-

komen, keert het piepende en kraken-

de geluid van tramverkeer geleidelijk 

terug,” las de bewuste Amsterdammer 

vorig jaar in het vakblad voor de spoor-

sector. Met dat geluid was hij bekend, 

maar van de oplossing schrok hij. 

“Om overlast te voorkomen, heeft ETS 

Spoor een smeermiddel op de markt 

gebracht.” Een smeermiddel? Op tram-

rails? Zijn ze gek geworden?

Toch is er geen enkele reden voor zorg. 

Het piepende geluid doet zich vooral in 

bochten voor, waar de flenzen van de 

wielen tegen de spoorstaven gedrukt 

worden. Smeren is al jarenlang de op-

lossing. Het door ETS Spoor geïntrodu-

ceerde nieuwe middel is dus geen be-

dreiging, maar juist een oplossing voor 

de sporadisch voorkomende gladheid 

die bij het smeren kan optreden. “Het is 

beter doseerbaar waardoor de kans op 

morsen en daarmee onnodige gladheid 

voorkomen wordt”, liet een woordvoer-

der van het bedrijf weten. “Bovendien 

hoeft door een langere standtijd min-

der vaak aangebracht te worden. Blijft 

het advies om tramrails altijd zo haaks 

mogelijk aan te rijden, zeker bij regen”, 

voegde hij eraan toe.

 

Daar voegen wij dan weer aan toe dat 

je naar onze ervaring zeker bij droog-

te en met niet te dunne banden ook 

probleemloos vrijwel parallel over die 

rails heen kan rijden. De bewegingen 

die je dan in je motorfiets voelt zijn niet 

het gevolg van gladheid, maar van de 

hoogteverschillen. Hetzelfde gebeurt 

BE
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NGENVERENIGING

VOOR MOTORRIJDERS

MAG
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ACTIE

Het was even rustig aan het 

GWS-front, dus kregen we 

eindelijk de ruimte om een iets 

oudere vraag van een veront-

ruste Amsterdamse motorrijder 

ook op deze pagina’s te be-

handelen. Dat verklaart dan 

meteen die bus op de pagina 

hiernaast.

GWS- 
MELDINGEN 

ook als je een licht verhoogde witte lijn 

vrijwel parallel raakt. 

Vet in Zaandam
De uitspraak ‘wat glimt is glad’ gaat 

niet altijd op, maar onlangs in Zaan-

dam wel. Een zijspanrijder wilde vanuit 

de Wibautstraat door groen rechtsaf 

de Den Uylweg opdraaien, zag het daar 

glimmen, ging van het gas af en maak-

te alsnog een flinke sliding. Terugrijden 

dus. Terug op het kruispunt, nu met 

een te verwachten dus veel feestelijke-

re sliding, stond een passant inmiddels 

het verkeer te regelen. In z’n eentje. 

De eerste professionele hulptroepen 

verschenen helaas pas drie kwartier 

later. Ze hebben er nog een flinke klus 

aan gehad: de vettigheid vormde een 

glijbaan van een kleine twee kilometer 

lang. Ziet de weg eruit zoals op de foto 

hiernaast? Neem geen risico.

Hobbel in Meppel
Als je vanuit Meppel richting Nijeveen 

rijdt en je gaat bij de oude watertoren 

de Nieuwe Nijeveenseweg op, dan zit 

daar precies waar je de bocht inzet 

een hele nare hobbel in het wegdek. 

MAG-secretaris Emile Meijer ging er 

overheen en voelde zijn voorwiel ver-

stappen. Als je de foto hiernaast bekijkt 

lijkt dat nauwelijks mogelijk, maar 

gelukkig kwam er nog een motorrijder 

achter hem aan, op zeer bedaard  

tempo. Emile filmde hem. Een beeld 

uit die video (foto eronder) laat een 

duidelijk streepje licht tussen wiel en 

wegdek zien. Als dat al gebeurt als je – 

zoals die motorrijder – rechtdoor rijdt, 

kan je nagaan wat je voorwiel kan doen 

als je op dit punt de aankomende bocht 

met de hier geldende 50 km/u aan-

snijdt. We hebben de situatie doorgege-

ven aan de gemeente Meppel.

Berm in Brabant
De vernieuwde N69, van Veldhoven 

naar Valkenswaard, heeft een fikse 

grasberm tussen de twee rijbanen. 

Waar blijf je dan als er opeens een 

hulpdienst met sirenes achter je zit? 

De berm in, stelt de provincie: de 

verstevigde bermen zouden daar ook 

op berekend zijn, en daarom is er aan 

de rechterzijde van beide rijbanen 

onderbroken markering aangebracht. 

Die redenering klopt niet helemaal: 70 

en 80-kilometerwegen hebben (vrijwel) 

Twee kilometer glijbaan in Zaandam

Is deze Meppelse hobbel echt zo naar?
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Toch wel: voorwiel de lucht in bij 40 km/u. Let op het streepje licht tussen band en schaduw.
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De Leoncino 800 en de Leoncine 800 Trail zijn de nieuwste toevoevingen 
aan het Benelli-assortiment. Deze geavanceerde motoren hebben beide 
een 754cc motor en een unieke mix van moderne en klassieke elementen. 
De bekende vormen van de Leoncino zijn bij de nieuwe 800 serie opnieuw 
gebruikt en scherper gemaakt, waardoor zijn kracht, dynamiek en authentieke 
stijl worden versterkt. 

De Leoncino 800 en de 800 Trail zijn nu bij de Benelli dealer te pre-orderen en worden in het voorjaar van 2022 geleverd! 

Benelli dealers:   Brabant Motors Grave - Langenberg Motors Coevorden – 
Moto Puro Nuenen - Leusinks Motoren Dronten - MVM Motoren De Meern

benelli-motoren.nl
Bekijk onze website voor meer informatie.
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altijd een onderbroken kantmarkering. 

Een verstevigde berm is dan ook geen 

uitzondering, maar een regel. Alleen 

als dat niet zo is, wordt daar met bord-

jes voor gewaarschuwd: zachte berm.

Met je auto het gras in is natuurlijk 

geen probleem. Met de motor kan het 

wel een probleem vormen, zeker als de 

berm duidelijk lager ligt dan het asfalt 

en het gras nat en dus spekglad is. Dus 

moeten we ingrijpen? Nee, toch niet. 

Hulpdiensten hebben al aangegeven 

dat de geldende snelheid van 70 km/u 

verrekend is in de aanrijtijden. Als er 

ingehaald moet worden, kan dat in 

principe ook via de middenberm. Meer 

asfalt gaat de provincie hier zeker niet 

voor aanleggen. Begrijpelijk, vinden 

we. “Deze weg is zo ingericht omdat 

inhalen hier voorkomen moet worden,” 

stelt MAG GWS-coördinator Robert van 

den Boogaard. “Dat dient dus een hoger 

doel dan het voorkomen van de kleine 

kans dat je als motorrijder een keer 

voor een hulpdienst de berm in moet – 

en die hulpdienst zal er alles aan doen 

om te voorkomen dat ze voor jou dan 

ook nog hulp moeten inschakelen…”

Turborotonde in Oosterhout
Een vrachtwagenchauffeur kreeg een 

forse klap van de verhoogde rijbaan-

scheidingen op turborotonde De 

Bromtol, een gereconstrueerde vijftaks 

rotonde halverwege de Weststadweg in 

Oosterhout (NB). “Ik rijd zelf ook motor. 

Met slecht zicht en in het donker, zoals 

tijdens die rit, zie je die rug op het weg-

dek bijna niet liggen. Kan die verho-

ging niet met lampjes of reflecterende 

verf beter zichtbaar gemaakt worden? 

De gemeente liet ons weten dat dit in 

het voortraject van de reconstructie 

uitgebreid besproken is. “Motorrijders 

worden op de situatie attent gemaakt 

met het bord J37 (Gevaar) en onderbord 

OB313, met een afbeelding van een 

motorrijder en de tekst ‘Verhoogde 

rijbaanscheiding’. Daarnaast mag het 

gebruik van de verhoogde rijbaanschei-

dingen als redelijk standaard gezien 

worden bij turbo-rotonde en als be-

stuurder dien je hierop bedacht te zijn.”

Reflecterende wegenverf wordt met 

het oog op de geringe houdbaarheid 

vooralsnog niet aangebracht, schreef 

de gemeente ook. Op onze reactie dat 

er nauwelijks kleurverschil is tussen 

de rijbaanscheiding en het wegdek 

schreef men dat de rijbaanscheiding 

beter uitgevoerd had kunnen worden 

in antraciet, of in zwart-wit zoals op de 

Kluifrotonde aan de oostzijde van Oos-

terhout (zie foto). Alleen die realisatie 

is al wat waard, voor de toekomst. Elk 

beetje bewustwording telt!

Slecht asfalt in Lelystad
MAG-lid Tim Celosse meldde ons dat 

er op een deel van de Larserdreef in 

Lelystad nieuw asfalt was aangelegd. 

Blij was hij er niet mee: “Er is bijzonder 

veel zijwaartse beweging in zowel de 

auto als motorfiets. Spoorvorming is 

het technisch niet maar wel hetzelfde 

effect. Tussen de twee rijbanen zit een 

lichte verhoging die leidt tot zenuwach-

tig en zoekerig gedrag van je voertuig. 

Gevaarlijk is het niet, bij voldoende 

controle over je voertuig, maar wel 

storend.” Waarom wordt asfalt van deze 

kwaliteit geaccepteerd?

De gemeente liet weten dat het hier om 

een tijdelijke oplossing gaat. Er is een 

zogenaamde slam-laag aangebracht 

omdat het wegdek niet meer geweldig 

was. Deze laag kan alleen met een over-

lap worden aangebracht, en dat is wat je 

daar voelt. Bij mooier weer verdwijnt dit 

effect. Omdat de hele weg mogelijk op 

de schop gaat, gaan we hier geen actie 

op ondernemen.    ■
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IS JOUW HELM
OOK TOE AAN
VERVANGING?

HAAL NU JOUW 
MOTORHELM
MET 10%  KORTING.

• BEEKBERGEN
• TILBURG
• BEEK EN DONK

MAG GIVE-AWAY

De winnaar van de Vanucci give-away, een 
cadeautje van Louis, werkt als machinist 

bij de NS. 

“Ik heb heel wat motorrijders onder mijn collega’s. Met 

het weekendje weg dat ik jaarlijks organiseer gaat er al 

snel 16 of 17 man mee. En er is in elk geval al één collega 

via mij MAG-lid geworden. Ik vertelde hem dat de MAG 

een soort vakbond voor motorrijders is. Meer was niet 

nodig,” lacht Bart-Jan. Hij omschrijft zichzelf als een ‘beetje 

mooi-weerrijder.’ “Op mijn BMW K1300 GT is het al snel 

aardig weer, met het scherm omhoog en de handvat- en 

zadelverwarming aan, maar als het echt koud wordt of bij 

regen pak ik liever de auto.” Zijn droommotor is de K1600 

Grand America. “Die heeft de looks van mijn vroegere R1200 

CL en de kwaliteiten en de dynamiek van m’n 1300. De 

ideale combinatie, voor mij!” 

Bart-Jan Warbroek 
wint Vanucci rugzak 
en heuptas

De noordelijke Waaldijk, een 

traject van 80 kilometer tussen 

Nijmegen en het Brabantse Go-

rinchem, wordt in de loop van 

de komende jaren versterkt. 

Een enorm project onder de 

titel Gastvrije Waaldijk, waarbij 

de MAG al in een vroeg stadi-

um bij uitgenodigd werd.

Vera de Bruijn

We zijn dat niet zo gewend, 

jammer genoeg. Meestal zijn 

wij degenen die aan de bel moeten 

trekken als er sprake is van projecten 

die mogelijk invloed hebben op hoe 

en waar we kunnen rijden. Het is een 

bekend verschijnsel: motorrijders wor-

den vaker wel dan niet vergeten. Dat 

leidt soms tot zotte constructies, zoals 

de levensgevaarlijke, voor de vangrail 

geplaatste lichtmasten in Schinnen. Dat 

hebben we weten op te lossen, maar 

het is natuurlijk een stuk efficiënter 

als we gewoon vanaf het begin mogen 

meedenken.

Weerwoord
Veel wegbeheerders kunnen dus een 

voorbeeld nemen aan hoe het rond de 

Gastvrije Waaldijk gaat. We kregen 

uitgebreid de gelegenheid om onze 

motorrijdersvisie op de plannen te be-

spreken met projectleiders Noortje Breij 

en Marcin Borowski. Daarbij kwamen 

natuurlijk ook onze ideeën rond het be-

perken van eventuele overlast aan bod, 

inclusief de campagne Te luid geluid is 

uit. Ook nu bleek weer hoe dit initiatief 

door overheden gewaardeerd wordt, 

ook omdat de campagne ze een weer-

woord tegen klagende bewoners biedt.

Borrel
Dat werd ook duidelijk bij twee door ons 

bijgewoonde hoorzittingen met inwo-

ners uit een aantal betrokken plaatsen. 

Zowel de aanwezige wethouder als an-

dere betrokkenen spraken met begrip 

voor de positie van motorrijders, en dat 

scheelt in zulke processen een slok op 

een borrel. 

Draagvlak
Ook bij een recentere raadsvergadering 

waren we aanwezig, al was dat niet 

met instemming van personen die het 

niet wenselijk vonden dat de MAG daar 

mocht spreken. Daar dachten de orga-

nisatoren dus anders over. We waren 

er niet de enige motorrijders. Naast ons 

was er een vertegenwoordiger van een 

lokale motortoerclub, en een raadslid 

gaf aan zelf motor te rijden. Draagvlak 

voldoende, dus. 

Bewoners
De bewonersbezwaren tegen de tot nu 

toe gemaakte plannen richtten zich 

vooral op de geplande weginrichting (te 

breed, te veel op gemotoriseerd verkeer 

gericht, etc.). Waar het om te hard 

rijden en geluid ging, werden er vooral 

suggesties gedaan om eenrichtingsver-

keer en trajectcontroles in te voeren en 

de weg te versmallen. Slechts een en-

kele bewoner pleitte voor een afsluiting 

voor motorrijders, en dan meteen maar 

voor het hele traject van 80 kilometer. 

Kansloos, natuurlijk. Net als traject-

controles, die hier alleen op snelwegen 

ingezet worden. 

Woordvoerders gezocht
Vanuit de MAG hebben we vooral ge-

sproken over het risico op een waterbe-

deffect bij afsluitingen, het belang van 

onaangekondigde controles op onnodig 

geluid en het effect van drempels. Na-

tuurlijk is ook Te luid geluid is uit opnieuw 

onder de aandacht gebracht. Los van die 

directe boodschappen is vooral onze 

aanwezigheid bij projecten als deze van 

groot belang. We kunnen dat alleen 

niet bij elk project en door het hele land 

doen. Daar hebben we mensen voor 

nodig. Heb je ervaring met zulke proce-

dures en ben je een goede woordvoerder 

voor de MAG? Meld je aan bij beleid@

motorrijdersactiegroep.nl!    ■

Lees ook het verhaal van Waalbandijk- 

bewonder Loes van Breugel op bladzijde 18.

Gastvrije Waaldijk
MAG te gast Pa

ul
 O

or
 

BE
LA

NGENVERENIGING

VOOR MOTORRIJDERS

MAG
in

ACTIE



38 MAGAZINE 177  |  APRIL 2022 MAGAZINE 177  |  APRIL 2022 39

zit regelmatig op het circuit, houdt van 

doorrijden en heeft altijd muziek op z’n 

oren.” Dennis: “Peter ploft in z’n fauteuil 

op een dikke Harley in de rondte. Aan 

een strak motorpak zie ik ‘m geen geld 

uitgeven en hij huivert bij het idee aan 

muziek op de motor.” Peter lacht: “Ik run 

een radiostation, zeg. Ik hoor de hele 

dag al muziek.”

Herrie
Hun persoonlijke meningen komen ook 

in de gesprekken aan bod. Peter: “Net 

als in de kroeg mag je hier alles zeg-

gen wat je wilt en niemand hoeft hier 

politiek correct te zijn. We staan open 

voor ieders verhaal. Dat verhaal staat 

centraal, maar we zeggen wel wat we 

vinden, zonder opgeheven vingertje. Er 

was hier iemand die net z’n rijbewijs op 

zak had en meteen een wereldreis wilde 

maken. Zou je dat wel doen, vragen we 

dan. Of een motorrijder die toegaf een 

flinke bak herrie te maken. Wat vindt 

je omgeving daarvan? We promoten 

de campagne Te luid geluid is uit, dus dat 

stellen we dan ook de orde.” 

Kritisch
Dennis: “Het belangrijkste is dat we 

mensen willen vermaken. Maar het 

wordt natuurlijk wel boeiender als we 

luisteraars met onze gesprekken ook 

kunnen informeren, dat ze op basis 

van wat ze horen hun mening kunnen 

vormen of bijstellen. In die zin doen we 

hetzelfde als praatprogramma’s op tv. 

We nodigen mensen uit om hun verhaal 

te vertellen, en die mensen mogen we 

best kritisch bevragen.”

Geratel
Als lezers met de podcast willen kennis-

maken, welke afleveringen zouden jullie 

ze dan aanbevelen? Peter: “Dat zijn er 

zoveel… Maar de dubbele aflevering met 

motoragent Rob de Klein is een goeie, 

denk ik. Waarom groeten motoragen-

ten meestal niet? Hoe bereiden ze 

vip-transporten voor?” Dennis: “En de 

aflevering met Ron Betist, van BikeBre-

wers, MotoShare en Te luid geluid is uit, 

of met een 84-jarige motorrijder die 

nog vrolijk in z’n eentje naar de Algarve 

rijdt, of met Lucy van Geratel.nl….” 

Honderd!
Luisteraars kunnen ook actief aan de 

podcast deelnemen, bijvoorbeeld door 

vooraf vragen te stellen. Zo kwamen 

er voor de aflevering met Sabrina, de 

motorreiziger achter @travelwith_Sab, 

zeker twintig luisteraarsvragen binnen. 

Dennis: “We hebben een groeiend aan-

tal heel betrokken luisteraars die ons 

aan alle kanten van feedback en ideeën 

voorzien. En ik heb hier een lijstje met, 

even kijken, tien, twaalf, twintig, dertig 

onderwerpen. Op naar aflevering hon-

derd, zeggen we!”    ■

Wat Dennis en Peter vooral ver-

raste, is dat ze elkaar nog niet 

kenden. Allebei radiomannen van het 

zuiverste water, allebei werkzaam in het 

mediacentrum van het land, de een als 

programmamaker en editor, de ander 

als voice-over en marketingman. Ze 

spraken af en stelden zich de vraag of 

ze met een tweewekelijkse podcast een 

jaar konden volmaken. Natuurlijk, wis-

ten ze meteen, en het bewijs is inmid-

dels dubbel en dwars geleverd: het duo 

is al bijna twee jaar bezig. 

Kroegpraat
Peter: “We waren het er al snel over eens 

dat we met onze gasten willen praten 

alsof we met ze in de kroeg zitten. 

Gewoon, als motorrijders onder elkaar. 

Dat komt ook zo over, merken we. ‘Het 

is alsof ik bij jullie aan tafel zit,’ liet een 

luisteraar ons pas nog weten. Een ander 

was zo enthousiast dat hij in de drie 

weken nadat hij ons ontdekt had al de 

eerste dertig afleveringen beluisterd 

had. Dat doet ons goed. We zijn allebei 

gepassioneerde motorrijders en we 

dragen die passie graag uit, net als onze 

gasten.”

Goed verhaal
Die gasten worden meestal gevraagd 

op basis van een onderwerp waar de 

Motor Podcast aandacht aan wil beste-

den. Dennis: “Het is een kleine wereld, 

natuurlijk. Als we tegen onze gasten 

zeggen dat we het een volgende keer 

over veiligheid, elektrisch rijden, solo-

reizen, motorgeluid, onderhoud of wat 

dan ook willen hebben, moet het wel 

gek lopen als ze niet meteen met wat 

goede namen komen. Mensen met een 

goed verhaal, mensen waar je graag een 

uur naar luistert.”

Muziek
Wat de podcast extra kleur geeft, is dat 

Dennis en Peter totaal verschillende 

motorrijders zijn. Peter: “Dennis rijdt in 

een mooi pak op een buikschuiver, hij 

Er zijn zoveel Nederlandse podcasts. Waarom dan niet over  

motorrijden, en waar zou zo’n podcast over moeten gaan?  

Die vraag stelde radiomaker Peter Kroon twee jaar terug op 

Facebook. Muziek- en radioprof Dennis Kuzee reageerde direct. 

Inmiddels gaat het duo achter De Motor Podcast richting hun 

vijftigste aflevering.

Peter Kroon: ‘Waarom geen podcast over motorrijden?”Dennis Kuzee: “Mensen met een goed verhaal…”

Waar?
De Motor Podcast is te beluisteren 

via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, 

Google Podcasts en alle andere pod-

castplatforms. Meer informatie vind 

je op www.demotorpodcast.nl

De Motor Podcast

Motorkroeg op 
je mobiel
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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

 

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!
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SHOEI-EUROPE.COM

Merge with Nature.VEILIG EN HANDSFREE JOUW 
TELEFOON EN NAVIGATIE 

OP DE MOTOR!

WWW.MOTORMOUNT.NL

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
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Je kan natuurlijk niet altijd het braafste 

jongetje van de klas zijn. Maar hoe zit 

het met je verzekeringsdekking als je je 

gas een keer wat verder opentrekt?

Dat is precies wat Wouter (41) uit 

Amersfoort zich afvroeg. Hij 

is beretrots op zijn splinternieuwe 

GXS-S1000, dus hij heeft hem natuurlijk 

allrisk verzekerd. Op een van de eerste 

mooie dagen in het jaar trekt hij er lek-

ker op uit. Na een goede paar uur lekker 

doorrijden is hij helemaal blij. Tijd voor 

de terugrit. Langs een van zijn favoriete 

stuurweggetjes staan geen huizen en er 

is vandaag ook geen ander verkeer. Mooi 

moment om het gas even open te trek-

ken. Een verkeerd moment, helaas: er 

ligt grind in de bocht en hij gaat roem-

loos onderuit. 

Als Wouter na zijn schuiver weer over-

eind krabbelt, weet hij al snel dat hij zelf 

niks mankeert, maar dat kan hij van zijn 

Suzuki niet zeggen. Er is schade aan de 

kappen en de tank, hij mist een spiegel 

en z’n remhendel is verbogen. Ook z’n 

pak is beschadigd en er moet een nieu-

we helm komen. 

De motor start gelukkig nog wel en er 

is nog mee te rijden, dus met de schrik 

nog in z’n benen rijdt Wouter naar huis. 

Dat reparatie een dure grap wordt, is 

wel duidelijk. Hij belt zijn verzekeraar. 

Spannend, want hij twijfelt serieus of 

de schade in zo’n geval wel gedekt is: hij 

reed beslist harder dan op die weg was 

toegestaan. 

De dame die hem te woord staat heeft 

goed en minder goed nieuws. Het goede 

nieuws? Als je allrisk verzekerd bent 

(volledig casco, zoals het meestal ge-

noemd wordt), dan ben je ook verzekerd 

als je crasht door te hard rijden, omdat 

je een rood licht miste of een andere 

overtreding beging. Verzekeraars keren 

bij zulke fouten gewoon uit, maar niet 

bij roekeloosheid. Als je bijvoorbeeld 

echt veel te hard rijdt, als je derden let-

sel berokkent of als er drugs of alcohol 

in het spel zijn, dan wordt het dus een 

ander verhaal. Bij Wouter is daar alle-

maal geen sprake van. 

Het minder goede nieuws is dat hij door 

zijn schadeclaim wel een stuk achter-

uitgaat in z’n schadevrije jaren. Dat 

betekent dus een hogere maandpremie. 

Jammer, maar het schadebedrag is te 

hoog om het anders op te lossen. En hij 

wil er straks wel weer op uit!

Ad den Hollander

schadebehandelaar 

www.mag-verzekeringen.nl 

TE HARD GEREDEN,  
TOCH GEDEKT?
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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!

www.RoyalEnfield.com | 

De nieuwe Classic 350, 
nú bij de dealer.
Het pure motorrijden. De geheel nieuwe Royal Enfield Classic 350 is voor dit
avontuur gemaakt. Een soepele en relaxte rit in perfecte harmonie. Onmiskenbaar 
vormgegeven en met een herkenbare  sound. De nieuwe Royal Enfield Classic 350 is 
nú beschikbaar bij alle officiële Royal Enfield dealers, vanaf € 5.999,-* 
*Consumentenprijs rijklaar, incl. BTW, BPM, onvermijdbare kosten en leges
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VANDAAG BESTELD, MORGEN IN HUIS!
Bestel voor 17:00 je nieuwe helm, motorkleding en accessoires en ontvang je bestelling de 
volgende werkdag al bij jou thuis. Op voorraad op de website betekent ook daadwerkelijk dat 
we het op voorraad hebben! Heb je hulp nodig bij  het vinden van de juiste helm of kleding? 
In onze showroom ben je van harte welkom voor persoonlijk advies onder het genot van een 
kop koffie.

DE SNELSTE MOTORKLEDING 
VAN NEDERLAND

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


