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Je hebt een primeur in handen: MAGa-

zine telde nooit eerder 52 pagina’s. Dat 

blijven we niet doen, maar we hadden 

je gewoon nóg meer te vertellen dan 

anders, de steun vanuit de motorbranche 

was ook dit keer weer hartverwarmend 

en zo’n extra dik zomernummer maak-

ten we niet eerder. Klein feestje dus!

We trappen af met een artikel over de 

presentatie van de campagne Te luid 

geluid is uit aan de Tweede Kamer. Wat 

we bij het schrijven van dat artikel nog 

niet wisten, is dat IenW-minister Mark Harbers de Tweede Kamer heeft 

laten weten de campagne als een positieve ontwikkeling te beschouwen. 

Daarmee zijn we nog lang niet waar we willen, maar het feit dat er een 

kamerbrief aan het onderwerp besteed is, is een eerste stap in de goede 

richting. 

Een andere stap in diezelfde richting is dat ook de motorindustrie snapt 

dat te luid geluid uit is. Dat heeft onder meer geleid tot een aanscherping 

van de tests voor de toelating tot de openbare weg.

Behoorlijke saaie en taaie stof, die we op bladzijde 48 ombouwen naar 

een leesbaar verhaal. Een derde artikel over motorgeluid – een topic dat 

al veel langer trending is dan ons lief is – gaat over het rapport dat TNO 

schreef naar aanleiding van een onderzoek naar luide voertuigen in 

Amsterdam. Belangrijkste conclusie? De groep motorrijders die ‘te luid’ 

is, is inderdaad maar heel klein en rechtvaardigt dus geen maatregelen 

tegen alle motorrijders.

Eerder dit jaar kregen we de gebruikelijke meldingen over in de bermen 

gestort grind. Als motorrijder heb je het vast vaker zien liggen dan 

je lief is, net als de betonnen broodjes op turborotondes en dezelfde 

ondingen op de middenas van N-wegen. Het zijn alle drie oplossingen 

voor een door automobilisten veroorzaakt probleem – en wij zitten met 

de gebakken peren. Kunnen we daar als MAG iets aan doen? Nee, want 

soms is zo’n oplossing de minst kwade (bladzijde 40), soms zijn we  

gewoon te laat (bladzijde 46 ) en soms is er gewoon geen goed alter- 

natief, zoals blijkt uit het gesprek met een gebiedsbeheerder die alles 

over dat grind weet (bladzijde 34). We hebben ermee te dealen. Dus 

bekijk het positief. Net als putdeksels en auto’s maken die obstakels 

deel uit van het avontuur dat motorrijden heet. Maak je je hoofd leeg, 

op de motor? Volgens mij niet – maar het voelt wel zo, simpelweg omdat 

je op de motor geen tijd hebt om je over de rest van het leven zorgen te 

maken. Andere benadering, zelfde heilzame effect! 

 

Hugo Pinksterboer

redactie@motorrijdersactiegroep.nl

MAGazine, het verenigingsblad van  

motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt  

vijf keer per jaar.
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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.

Ben_ad_Leoncino800Trail_230x300_2021_ALL.indd   3Ben_ad_Leoncino800Trail_230x300_2021_ALL.indd   3 21/12/2021   11:4521/12/2021   11:45
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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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Bochten lezen
Het grootste deel van de eenzijdige motorongevallen vindt plaats in boch-

ten. Daar wil de vanuit een Zwitserse universiteit opgezette startup Aegis 

Rider iets aan doen. Met een ingenieuze combinatie van deep learning en 

augmented reality zie je in je vizier tijdig hoe de bocht verloopt, compleet 

met adviezen over snelheid en positie op de weg, vanzelfsprekend in com-

binatie met een navigatiesysteem. Het product zit nog volop in de testfase. 

Meer nieuws volgt.

18 
minuten

Negeer je baas
De organisatie achter Veiligverkeer.be gaat mobiele afleiding onderweg 

te lijf met een nieuwe campagne. Negeer je baas, negeer je lief, negeer 

je vrienden, negeer je mama. Of het beter werkt dan ons MONO gaan we 

niet hard kunnen maken, maar meer aandacht trekt de campagne nu al. 

En elk beetje resultaat helpt de wegen veiliger te maken voor motorrij-

ders en ander verkeer.
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Na de elektrische LiveWire One volgt blijkbaar niet de Two, maar de S2 Del 

Mar. Net zo elektrisch, maar met een heel andere smoel en een aanzien-

lijk vriendelijker prijskaartje, en zonder vermelding van de merknaam van 

moederbedrijf Harley-Davidson. Die naam komt ook op livewire.com ner-

gens meer terug. De op de oude Harley flattrackers geïnspireerde Del Mar 

gaat grofweg een derde minder kosten dan de LiveWire. Die lagere prijs 

vind je terug in het lagere vermogen en de kleinere actieradius. De 100  

exclusieve Launch Edition-modellen waren binnen 18 minuten uitverkocht.
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Veilige 
zones
De gemeente Rotterdam en 

BMW onderzoeken met een pilot 

of automobilisten hun snelheid 

aanpassen als ze door hun auto 

gewaarschuwd worden voor  

straten rond scholen en andere 

drukke of potentieel gevaarlijke 

zones. Klinkt mooi, maar weet 

vast dat dit een voorloper is van 

een systeem dat straks ook op je 

snelheid kan ingrijpen. Toch een 

geruststellend idee dat motorfiet-

sen vaak jaren op auto’s achter- 

lopen. Nog even… 

Trrrillingen weg
Vooral de beeldstabilisatie van iPhones is gevoelig voor motortrillin-

gen, maar hoogfrequente trillingen en mobieltjes gaan sowieso niet 

goed samen. Interphone komt met een sympathiek gebaar: het bedrijf 

ontwikkelde een effectieve trillingsdemper voor alle Armor- en vrijwel 

alle Crab-telefoonhouders van het merk. Met € 12,95 is de prijs al 

even sympathiek. De direct achter op de houder te monteren demper 

bestaat uit twee kleine schotels die je met een geribbelde ring aan 

elkaar vastschroeft. Hoe dat dan werkt? Simpel: een van de schotels is 

van rubber! 

Voor wie nog zonder dB-killer of met een niet voor z’n motor goedgekeur-

de uitlaat rondrijdt: in de Waalse provincies Luik en Luxemburg komt de 

eerste overtreding je op € 116 te staan; de tweede op € € 250, als je daarbij 

vrijwillig afstand doet van je demper en hem binnen 30 dagen bij de politie 

inlevert. Werk je daar niet aan mee, dan stopt je reis ter plekke. Beloof je je 

demper wel in te leveren maar laat je dat na, dan wordt je boete verdrie-

voudigd. De simpelste oplossing? Rij met een goedgekeurde pijp, laat je 

dB-killer zitten en doe kalm aan waar mensen wonen, rijden of wandelen.

Waalse 
sancties

La
ty

ka
 B

&
B
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Hoe ze het doen, doen ze het, maar Ducati speelt het vaak klaar om op 

deze pagina’s aanwezig te zijn. Na een eerder motor-autoduet met een 

in Lamborghini-kleuren gestoken Panigale, kreeg nu de nieuwe DesertX 

de zwart-rode jas van de Audi RS Q-e-tron aangemeten. Stijlvol stel met 

bijbehorende video’s op YouTube. De X doet het prima in het zand, zie je 

daar, maar voelt zich ook op asfalt uitstekend thuis.

Ducati
offroad

Na BMW’s zelfstandige rijdende GS uit 2018 doet Intellias, softwarespecialist voor de  

mobiliteitssector, een volgende stap. Zelfstabiliserende tweewielers zorgen voor extra  

veiligheid, is de visie van het bedrijf. Verder kijkend ziet Intellias al dat je een motor wilt  

huren en het ding je zelf komt oppikken. Voorlopig blijft het echter nog bij plaatjes. Nog even.

Komt u 
maar
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THE NEW

De nieuwe Versys 650 is de meest veelzijdige Dual Purpose motor in zijn klasse. Met zijn koppelrijke 

motorblok, lichte chassis, comfortabele zitpositie en lange veerwegen kan de Versys alles aan; van 

sportieve tourritten en reizen naar verre bestemmingen tot dagelijks woon-werkverkeer. Voor 2022 is 

de Versys 650 geheel vernieuwd met onder andere Traction Control, een 4.3’’ TFT-kleurendisplay met 

Bluetooth verbinding en een nieuw design.

ANY ROAD. ANY TIME.

7027_kaw_01_versys650_210x297_nl.indd   17027_kaw_01_versys650_210x297_nl.indd   1 09-02-2022   14:4309-02-2022   14:43
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ONTDEK DE NIEUWE SUZUKI GSX-S
NU DIRECT LEVERBAAR

THE BEAUTY OF NAKED AGRESSION
De Suzuki GSX-S1000 is een volbloed naked in de 
meest pure vorm. Ten opzichte van zijn voorganger 
heeft hij meer vermogen, een bredere koppelverdeling, 
meer elektronica en valt hij extra op door zijn volledig 
nieuwe, maar bovenal agressieve styling. 

HET TOONBEELD VAN RIJPLEZIER
De Suzuki GSX-S1000GT is de krachtigste en lichtste 
sport-tour machine in zijn klasse. Hij is bijzonder 
comfortabel, beheersbaar en connected. Tel daar de 
oogverblindende vormgeving en de indruk wekkende 
prestaties bij op en er ontstaat een volbloed, 
high-performance Grand Tourer.
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Koop nu  
de GSX-S1000 

MotoGP Edition 
en ga naar de 

MotoGP als VIP!
Ga naar: suzuki.nl/ 

motoren

Suzuki_GSX-S_modellen_230x300.indd   1Suzuki_GSX-S_modellen_230x300.indd   1 05.05.22   15:0505.05.22   15:05



VAN DE BEURSCOÖRDINATOR 

Daar stonden we eindelijk weer, op een mooie plek op 

het Mega Motortreffen in Rosmalen, begin april. De 

tweede beurs in een veel te lange tijd zonder die gewel-

dige evenementen waar duizenden motorrijders samen-

komen om brommers te kijken, elkaar tegen te komen of 

nieuwe vrienden te maken. En om kennis te maken met 

de MAG, want ook na dik dertig jaar actievoeren en onze 

hernieuwde aanwezigheid in de media – van het AD tot de 

Volkskrant en van EenVandaag tot Editie NL – zijn er nog 

altijd veel motorrijders die ons niet kennen.

We doen daarom ook precies wat Gerwin Batten in het 

vorige MAGazine al aangaf: vaker dan ooit staan we 

op dealerdagen en andere evenementen. Dat we daar 

meer dan ooit mensen voor nodig hebben, zal duidelijk 

zijn, herhaal ik nog maar even. Ook met één dag per 

jaar zijn we al blij. Een mailtje naar vrijwilligers@motor-

rijdersactiegroep.nl is voldoende.

De mensen voor de dealerdagen waar we tot nu toe ston-

den, hadden we gelukkig snel bij elkaar. Met z’n tweeën is 

het ’t leukst om te doen, maar ook in je eentje kan je het af. 

En iedereen die meewerkt, heeft een prima dag. Je zet de 

statafel en de beachflag op, je legt stickers en MAGazines 

klaar, en je spreekt de hele dag met vrolijke motorrijders 

(ze komen tenslotte niet voor hun verdriet naar zo’n eve-

nement) die nieuwsgierig zijn naar wat de MAG doet, of 

die gewoon even over motoren willen ouwehoeren.

We stonden onder meer op de open dag bij Joppen mo-

toren in Leende en op de KTM Adventure-show bij Niwa 

Motoren in Zwaagdijk. We waren bij de opening van het 

compleet verbouwde en anderhalf keer zo groot gegroei-

de pand van Goedhart motoren in Bodegraven en op 18 

juni doen we de Italian Riders Day bij Chromeburner in 

Nieuwkuijk. Naast onze aanwezigheid bij zulke dagen 

gaan we ook weer actiever op bezoek bij clubs die bij 

de MAG aangesloten zijn, en bij clubs die daar mogelijk 

oren naar hebben. Zelf was ik in mei bijvoorbeeld bij het 

jubileum van de Yamaha FJR-club in Nunspeet. Fijne ge-

sprekken met gepassioneerde motorrijders, hier en daar 

MAG-colletjes uitgedeeld en ook nog nieuwe leden geno-

teerd. Helemaal mijn idee van een goed bestede middag!

En daar blijft het niet bij. We organiseren meer bijeen-

komsten voor vrijwilligers, we willen met onze leden 

om het kampvuur en we denken aan bijeenkomsten 

waar ervaren sleutelaars je leren hoe je je motor snel en 

doeltreffend kunt checken, voor, tijdens of na het seizoen. 

Nu ik per 22 mei mijn secretarisstokje aan Mark Tito heb 

overgedragen (welkom, Mark!!) ga ik me daar vanuit mijn 

nieuwe functie als beurscoördinator hard voor maken.

Rest me hier alleen nog om voorzitter Gerwin namens 

de hele MAG beterschap te wensen na zijn ongelukkige 

val tijdens een bergrit. In zijn Met Batten in de bocht lees je 

daar alles over. In het volgende nummer zie ik je op deze 

pagina graag weer terug, Gerwin!

Emile Meijer 

beurzen@motorrijdersactiegroep.nl
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Begin april presenteerden vertegen-

woordigers van MAG en LOOT de 

campagne aan de vaste Kamercommis-

sie Infrastructuur en Waterstaat van de 

Tweede Kamer. De groep mocht nauwe-

lijks groter zijn dan de zes motorrijders 

TE LUID 
GELUID
IS UIT

Campagne gepresenteerd De campagne Te luid geluid 

is uit is nog lang niet door 

het hele land te zien. Wel 

lijkt het initiatief een even 

positief als effectief wapen 

in onze strijd tegen wegaf-

sluitingen te zijn. Tijd voor 

een update.
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Caroline van der Plas (l) ziet een parallel tussen 

boeren en motorrijders. 

BE
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die erbij waren. Liefst hadden we ook 

de andere deelnemers van het eerste 

uur verwelkomd (MotoShare, MotoPlus, 

Motor.nl, KNMV), net als vertegenwoor-

digers van de andere vijftig (!) partijen 

die zich inmiddels bij de campagne 

aansloten.

Stemmingmakerij I
In de presentatie hebben we de Ka-

merleden nadrukkelijk gewezen op 

onjuiste krantenkoppen als ‘Miljoenen 

Nederlanders hebben last van motor-

herrie’ en vergelijkbare uitlatingen van 

partijen als Nefom. Een citaat uit onze 

speech: “Met zulke krantenkoppen en 

de uitspraken van bewonersgroepen 

is er sprake van regelrechte stem-

mingmakerij tegen de 600.000 actieve 

motorrijders en de 1,5 miljoen motorrij-

bewijshouders. Laten we met z’n allen 

proberen dat een halt toe te roepen. Dat 

is niet alleen in ons belang, als motor-

rijders, maar zeker ook in het belang 

van de bewoners en in uw belang, als 

volksvertegenwoordigers.”

Boeren en motorrijders
De aanwezige Kamerleden reageer-

den zonder uitzondering positief op 

de presentatie. Onder hen waren 

VVD-verkeerswoordvoerder Daniel 

Koerhuis, die er direct over twitterde, 

en lijsttrekker Caroline van der Plas 

van de Boerenburgerbeweging (BBB). 

Zij trok een interessante parallel tussen 

boeren en motorrijders: “Het zijn allebei 

groepen waar heel veel mensen direct 

een mening over klaar hebben, maar 

waar ze vaak veel te weinig van weten.” 

Ze gaf aan geïnteresseerd te zijn en ook 

graag een keer met een motortocht mee 

te willen rijden. Dat gaan we natuurlijk 

organiseren.

Minister reageert
Vanuit de commissie IenW is de 

campagne ook voorgelegd aan Mark 

Harbers, minister van Infrastructuur en 

Waterstaat. In een debat over verkeers-

veiligheid bracht hij dit inmiddels ter 

sprake: “Ik heb begrepen dat er vanuit 

de motorrijders een campagne gelan-

ceerd is, Te luid geluid is uit – da’s mooi 

gevonden. De centrale oproep in dat 

convenant is dat de motorrijder deel 

uitmaakt van de omgeving en met die 

omgeving ook rekening moet hou-

den qua geluid […] Ik heb het verzoek 

gekregen om nog op dat initiatief te 

reageren dus ik kom daar binnenkort bij 

de Kamer op terug.” We houden je op de 

hoogte.

Stemmingmakerij II
Helaas komt er aan de stemmingmake-

rij tegen motorrijders nog geen eind. De 

man achter de krantenkop ‘Miljoenen 

Nederlanders hebben last van motor-

herrie’ gaf ons indertijd aan dat zijn 

uitspraak het gevolg was van een slor-

dige rekenfout. Dat betekende helaas 

niet dat hij eenzelfde fout niet opnieuw 

zou maken. In Trouw publiceerde deze 

wethouder een opiniestuk met de 

volgende tekst: “Geluidsoverlast is ook 

lang niet zo onschuldig als het lijkt. 

Recente wetenschappelijke inzichten 

stellen dat lawaai van motoren voor 

stress en bijkomende hart- en vaatpro-

blemen kan zorgen, met honderden 

doden per jaar.”

We hebben de wethouder hierop aan-

gesproken. De bron van zijn ‘inzichten’ 

zou de presentatie zijn die Fred Wou-

denberg (GGD Amsterdam) eind vorig 

jaar gaf bij de door de gemeente Bergen 

georganiseerde conferentie over 

motorvoertuigengeluid. Daar sprak de 

MAG ook, dus we waren bekend met 

Woudenbergs bijzonder subjectieve 

presentatie. We haalden zijn tekst er 

nog even bij.
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V.l.n.r. Emile Meijer (MAG), Daniel Koerhuis (VVD), Laurens Boersma (LOOT, slechts deels zichtbaar), voorzitter Tjeerd 

de Groot (D66), Chris Stoffer (SGP), Hugo Pinksterboer (MAG), Caroline van der Plas (BBB), Vera de Bruijn (MAG).
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Honderd(en)?
In zijn verhaal presenteerde Wouden-

berg een overzichtje van cijfers over de 

gezondheidseffecten van wegverkeer, 

die naar zijn zeggen “redelijk goed be-

kend zijn”. Dat is dan wel met de nadruk 

op redelijk. Woudenberg stelt namelijk 

dat “verkeersgeluid elk jaar honderd 

en misschien wel meer - honderden 

- doden maakt”. Een bijzonder onzorg-

vuldige manier om met zulke ernstige 

cijfers om te springen. Tussen ‘honderd 

en misschien wel meer’ en ‘honderden’ 

zit een wereld van verschil.

Nul wetenschap
Er was dus geen enkele sprake van 

wetenschappelijke inzichten, noch 

van enige duidelijkheid over het aantal 

doden door geluid van wegverkeer, 

anders dan dat het om ‘honderd of meer 

personen’ zou gaan. Motorrijders kun-

nen daar beslist een aandeel in hebben. 

Over de exacte omvang van dat aandeel 

liet Woudenberg zich niet uit, anders 

dan met de opmerking dat het een 

‘groot aandeel is, hoger dan wat dan 

ook.’ Dat kan dus alles tussen pakweg 

20 en 99 zijn.

Rectificatie
De conclusie is duidelijk: er is geen 

enkele reden om aan te nemen dat er 

per jaar honderden doden vallen als 

gevolg van lawaai door motoren. We 

hebben de wethouder in kwestie ver-

zocht de uitspraak alsnog te rectifice-

ren. De vraag hoe men denkt te kunnen 

vaststellen hoeveel doden er hoe dan 

ook door motorlawaai vallen, gaan we 

nog aan de deskundigen voorleggen. 

Zijn het mensen die wonen aan straten 

waar geen ander verkeer rijdt? Of deelt 

men het aantal door verkeerslawaai 

omgekomen mensen door het aantal 

(geluidsklachten over) motorrijders in 

de regio? En waren deze mensen verder 

geheel vrij van stress of andere kwalen?

MAG in Den Haag
Op basis van de uitspraak over die 

‘miljoenen Nederlanders’ zijn vorig 

jaar terecht Kamervragen gesteld door 

Kamerleden Van Esch en Van Raan 

(PvdD). Wij hebben de vragenstellers 

in Den Haag opgezocht om ze correct 

te informeren. Om Kamervragen over 

de nieuwe uitspraak van de wethouder 

te voorkomen, hebben we ze per mail 

geïnformeerd over het compleet ont-

breken van een basis voor de bewering. 

Jammer toch dat niet alleen boze, slecht 

geïnformeerde bewoners maar ook 

lokale bestuurders zulke aantoonbaar 

onjuiste uitspraken doen – zeker als ze 

landelijke conferenties over het onder-

werp organiseren.   ■
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Logo voor de deur van motorrijder Bonne van Enk

Vera de Bruijn op bezoek bij Eva van Esch (PvdD).
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Onderzoek in Amsterdam
Gelukkig is er ook positiever 

nieuws. Zo deed TNO onderzoek 

naar luide motorvoertuigen in Am-

sterdam. Daaruit bleek dat nog geen 

5,3% van de tijdens het onderzoek 

vastgelegde motorfietsen onder die 

noemer vielen. Dat zit dus helemaal 

in de buurt van het percentage 

dat wij altijd aangeven. Over het 

rapport van het onderzoek lees je 

op bladzijde 29 meer. Nog meer 

positief nieuws? We zien het logo 

van de campagne op steeds meer 

onverwachte plaatsen opduiken. 

En niet alleen gemeenten en andere 

overheden plaatsen het langs de 

weg. Ook motorrijders doen dat, 

zoals MAG-lid Bonne van Enk die 

langs een mooie motorroute woont.
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JE BENT ER. WAAR NU NAARTOE?

 OWN THE 
MOMENT
Elk moment met de BMW K 1600 modellen is een bestemming 
op zich. Een ultieme, geraffi neerde tourmotor waarmee je één
wordt met alles om je heen. Op hetzelfde moment geef je de 
soepele zescilinder motor de sporen, terwijl de connected
technologie je nieuwe mogelijkheden geeft. Gegarandeerd de
mooiste ritten én glimlachen, dus scan nu de QR-code en boek 
een proefrit. 

BMW-10082 Print advertentie K 1600_210x297mm.indd   1BMW-10082 Print advertentie K 1600_210x297mm.indd   1 12-05-2022   14:2412-05-2022   14:24



Heb je nog nooit elektrisch gereden? 
Echt niet? Dan is dit je kans. 

Van Electric Motorcycles mogen we je een hele dag op een 

Energica Ribelle of EsseEsse 9+ aanbieden. De EsseEsse 

biedt je een old-schooluitstraling in combinatie met een 

new-schoolkoppel van 200 Nm. De Ribelle is de streetfighter 

uit de Energica-stal, met nog meer koppel en een vermogen 

van dik 170 pk. Beide fietsen hebben een maximale actie- 

radius van 420 km. Aan de snellader tank je er per kwartier  

100 km bij. Dat komt dus helemaal goed.

Interesse? Laat ons weten hoeveel procent van de motor- 

rijders volgens recent onderzoek (te) luid zouden klinken.  

Het antwoord vind je in dit nummer. Stuur je mail uiterlijk  

op 10 juli naar info@motorrijdersactiegroep.nl o.v.v. je naam 

en je lidmaatschapsnummer, met als onderwerp Energica.

Dag sturen op 
een Energica
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Trackers hebben stroom nodig. Die 

energie krijgen ze ofwel van je 

accu, ofwel van vaste, verwisselbare of 

oplaadbare batterijen. Een tracker die 

je op je accu aansluit kan je continu 

aangeven waar je motor zich bevindt. 

Da’s mooi, maar zo’n tracker vraagt 

nogal wat energie. Zeker in combinatie 

met andere elektronica is het zomaar 

mogelijk dat je na twee weken niet 

rijden al onvoldoende stroom over hebt 

om nog te kunnen starten. Met andere 

woorden: trackers op accustroom zijn 

alleen interessant als je heel regelmatig 

rijdt of als je je motor op elk gewenst 

moment aan de lader kunt leggen.

Eigen voeding
Rijd je minder vaak of is die acculader 

geen optie? Dan kijk je naar trackers 

met een eigen voeding. De Monimoto 

7 (€ 199,-) gebruikt twee eenvoudig te 

verwisselen AA penlites. Samen met 

de overige elektronica huizen ze in een 

kastje van 9,2 x 2 x 6 cm. Dat is klein, 

maar niet extreem klein. De batterijen 

gaan in principe minimaal een jaar 

mee. Dan wil je ze wel kunnen vervan-

gen zonder een uur te moeten sleute-

len. Je moet dus een plek vinden waar 

je redelijk makkelijk bij kunt, maar die 

niet voor elke potentiële dief direct 

bereikbaar is. Sleutelaars en motor-

monteurs kennen die plekjes.

Keyfob
Behalve de GPS-tracker zit er ook een 

soort dikke, kunststof sleutelhanger in 

de verpakking. Zolang deze keyfob of 

badge bij je motor in de buurt is, binnen 

een meter of dertig, is het alarm uitge-

schakeld en worden er geen meldingen 

verstuurd. Je neemt de keyfob dus mee 

als je gaat rijden. Heeft je motorfiets 

een keyless systeem, dan kan je over-

wegen om hem aan je motorsleutelbos 

te bevestigen. Bij een ouderwets con-

tactslot is dat een minder goed idee. De 

keyfob is stof- en spatwaterdicht (IP65) 

en dus niet per se berekend op een 

stortbui of ander hevigs. Rij je altijd 

met oordopjes? Hang hem dan aan je 

oordop-étuitje, bijvoorbeeld.

In MAGazine 174 bespraken we 

de IoT Nano-tracker. Daarbij 

beloofden we om ook eens 

andere trackers onder de loep 

te nemen. Dat doen we om te 

beginnen met de Monimoto 7,  

een GPS-tracker die je opbelt 

als je motor er zonder jou  

vandoor gaat.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

MONIMOTO 7
Tracker getest
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De tracker in je motor, de keyfob aan je sleutelbos.



Telefoon!
Komt je motor in beweging als de keyfob 

niet in de buurt is, dan gaat bij wijze van 

alarm je telefoon over en krijg je een 

pushmelding van de app. Dat gebeurt 

natuurlijk ook als je motor buiten het 

bereik van je keyfob komt. De dief hoort 

geen alarm en wordt dus niet op het 

systeem geattendeerd.

Waar?
Binnen enkele minuten nadat je  

telefoon je gealarmeerd heeft, laat de 

bijbehorende app je zien waar je motor-

fiets zich bevindt. Dat doet het systeem 

echt tot op een paar meter nauwkeurig, 

met een combinatie van drie geolocatie- 

systemen (GPS, GLONASS en Telit IoT). 

De eerste tien minuten krijg je per 

minuut een update, daarna eens per vijf 

minuten. Op die manier is je motorfiets 

goed te volgen zonder dat het systeem 

je batterijen meteen leegtrekt. Raken je 

batterijen leeg, dan krijg je daar ruim 

van tevoren een melding over. 

Volgende
Het installeren van de Monimoto is een 

kwestie van een goed plekje zoeken en 

het systeem met je telefoon koppelen. 

Zo gebeurd. De installatieprocedure 

spreekt redelijk voor zich, al was het 

efkes zoeken naar de statusledjes en de 

minder logisch geplaatste knop ‘volgen-

de’. 

App
De app werkt verder prima. Op de 

openingspagina zie je de batterijsta-

tus van de tracker en de keyfob. Onder 

Events vind je alle statusmeldingen. De 

uitgebreide Help-pagina biedt eenvou-

dige, glasheldere instructiefilmpjes en 

Engelstalige tips, ook over het testen van 

het systeem. Onder het kopje Settings 

kan je de tracking activeren als je motor-

fiets inclusief de keyfob gestolen is. Wil 

je de instellingen aanpassen, dan moet 

je in de buurt van de tracker zijn. 

Drie niveaus
De instelmogelijkheden zijn beperkt 

maar effectief. Je kan het aantal dagen 

tussen de statusupdates van het sys-

teem (‘Your Monimoto is Ready’) varië-

ren van 1 tot 40. Wil je er ook een loca-

tiemelding bij, dan kan je dat instellen. 

Die extra meldingen kosten natuurlijk 

wel extra stroom. De gevoeligheid van 

de bewegingssensor kent drie niveaus. 

Daarnaast kan je instellen of de tracker 

voor een motorfiets of een auto gebruikt 

wordt. That’s it.   ■

Altijd wel een plekje te vinden.

Beweging? Telefoon!
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In het kort
De Monimoto 7 lijkt een prima 

keuze voor motorrijders die geen 

tracker op accuvoeding willen of 

kunnen gebruiken. De locatie-aan-

duidingen zijn prima, de aanschaf-

prijs is overzichtelijk en het sys-

teem werkt in 40 Europese landen 

en ver daarbuiten. 

Je abonnement op de vaste sim-

kaart is de eerste twee maanden 

gratis. Daarna betaal je 39 euro per 

jaar. 



ALTIJD EEN DROGE WEG
ZELFS IN DE REGEN.
Het nieuwe Pulse Groove Profiel dat in de nieuwe Bridgestone sport-tour T32 band is toegepast, 
betekent een echte doorbraak. Want nu is er een band die in de regen bewezen net zo geweldig 
presteert als op een droge weg. Met de kortste remweg in de regen (Motorrad test 2022). 
Dit dankzij de innovatieve toepassing van deflectoren in de profielgroeven. Plus daarbij een 
combinatie van een nieuwe, met silica verrijkte dubbel-compound en een maar liefst 13% 
groter contactoppervlak*. Het resultaat is een sport-tour band die onder werkelijk alle 
weersomstandigheden indrukwekkend goed presteert. Niet alleen de belangrijke remweg 
in de regen is daarmee significant verbeterd, maar ook de feedback die deze band geeft 
is van een uitzonderlijk hoog niveau. Eigenschappen die van de nieuwe T32 de maatstaf 
maken in het premium sport-tour segment.

*   Vergeleken met de Bridgestone T31R. Testresultaten gerealiseerd door Bridgestone testrijders met een Yamaha 
FZ8 met 120/70ZR17M voorband en 180/55ZR17M achterband.
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A leader in mobility solutions
www.bridgestone.nl I www.bridgestone.be
@Bridgestonemoto I www.grippingstories.com

A leader in mobility solutions
www.bridgestone.nl I www.bridgestone.be
@Bridgestonemoto I www.grippingstories.com

UTAC CERAM-MILLBROOK
SPORT TOURING TEST

BESTE 
PERFORMER
 DROOG EN 

NAT WEGDEK

KORTSTE 
REMWEG 

IN DE 
REGEN

TEST SPORT/TOURING 2022

Bridgstone T32 Splash 2022 Adv. 210 x 297 mm+5 m Bleed_NL MAGazine.indd   1Bridgstone T32 Splash 2022 Adv. 210 x 297 mm+5 m Bleed_NL MAGazine.indd   1 18-05-2022   13:4718-05-2022   13:47
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1 bus Vulcanet 

bespaart 500 liter 

schoon drinkwater.

hoe veel 

bespaart u?Vraag er naar bij 
uw Motorspeciaalzaak

• 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

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

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

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.ECOMAXX.NL

penningmeester?
De MAG draait voor een heel groot deel op de 

inzet van vrijwilligers, maar zonder geld zijn we 
nergens. Wil jij onze financiën in goede banen 
leiden, samen met bestuur en boekhouding? 

Laat van je horen op 06 3841 4881 of mail naar 
secretaris@motorrijdersactiegroep.nl. 

www.motorrijdersactiegroep.nl

Ben  jij onze nieuwe
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Ze waren net die week gaan samen-

wonen, Joli en Michel. “Hij was 

vanuit Zwolle naar Rotterdam verhuisd, 

voor mij en zijn nieuwe baan. Op de 

vrijdag van die eerste week stuurde hij 

me een appje, vanaf zijn werk. Hij zat 

ergens op grote hoogte te lassen, en hij 

wilde dat ik wist dat hij gelukkig was 

en dat hij van me hield, voor als die dag 

zijn laatste dag zou zijn. En of ik dan 

alles voor hem wilde regelen. ‘Dat komt 

wel goed,’ grapte ik.”

Omdat Michel vroeg klaar was, ging hij 

met een vriend nog even een stuk rijden. 

Het werd zijn laatste rit. Een vracht- 

wagenchauffeur wilde van baan wisse-

len, maar corrigeerde zijn koers omdat 

er een auto op hoge snelheid over die 

baan kwam aanzetten. De automobilist 

zag wel die baanwissel maar reed te 

hard om te zien dat de chauffeur weer 

terugstuurde, en schoot de invoegstrook 

op om uit te wijken. Daar reed Michel.

Joli, destijds net klaar met haar oplei-

ding Maatschappelijk werk en nu 

student Pedagogische wetenschappen, 

zat er na het ongeval en de rechts-

zaak helemaal doorheen. “Ik was echt 

radeloos en zocht een manier om mijn 

verdriet vorm te geven, zodat ik mijn 

leven weer zou kunnen oppakken.

In dat intensieve proces bedacht ze 

dat een herdenkingsbijeenkomst haar 

misschien zou kunnen helpen. “Ik heb 

eerder wel festivals en sociale projecten 

georganiseerd, dus die ervaring had ik. 

Een naam had ik ook al snel:  

La Unidad.”

LA UNIDAD 
MEMORIAL
Motorrijders herdacht

Het is deze zomer drie jaar geleden dan Joli Alves haar 

vriend Michel verloor door een motorongeluk. In haar zoek-

tocht naar een goed afscheid kwam ze op het idee voor een 

herdenkingsbijeenkomst voor in het verkeer omgekomen 

motorrijders. Op zondag 17 juli vindt de derde editie plaats.

Hugo Pinksterboer
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Die bijeenkomst zou niet alleen om  

Michel moeten gaan, bedacht ze. Er wa-

ren veel meer mensen die hun geliefde 

op zo’n manier verloren waren en die – 

mede door corona – nooit goed afscheid 

hadden kunnen nemen. Het zou mooi 

zijn om die motorrijders samen te her-

denken, als eenheid (unidad). In juli 2020, 

een jaar na Michels ongeval, vond de 

eerste La Unidad Memorial plaats.

Er waren die eerste keer al een stuk 

of vijftig motorrijders aanwezig. “Dat 

heeft me veel kracht gegeven. Allemaal 

mensen die ik niet kende kwamen langs 

om hun steun te betuigen of hun eigen 

dierbaren te herdenken, op alle soorten 

motoren, in leer en in textiel, uit Rotter-

dam of van veel verder weg. De politie 

was er alleen die eerste keer bij. Alles 

ging helemaal goed, dus toen we in 2021 

lieten weten dat we de tweede editie 

gingen organiseren, zeiden ze ‘Bel maar 

als er iets is...’

Joli zou La Unidad heel graag verder 

willen laten groeien. “Zo kunnen we 

mensen de kracht geven om verder te 

gaan, maar we geven ook het signaal 

dat motorrijders heel kwetsbaar kunnen 

zijn. Sterker nog: die stoere motorrijders 

kunnen dat daar zelf laten zien, in een 

stoet door Rotterdam, allemaal met 

onze witte rouwband om de arm. En 

dan maakt het niet uit wát ze rijden. Het 

gaat er alleen maar om dát ze rijden.” 

Rij je zelf ook? “Dat leek me vroeger 

altijd een heel mooi plaatje… Maar na 

het ongeval durfde ik zelfs met de auto 

een tijdlang de snelweg niet meer op. Nu 

gaat dat beter, gelukkig. Dus wie weet? 

Mijn eerste plan nu, naast mijn studie, 

is het opzetten van een La Unidad-mo-

torkledinglijn voor motorrijders die nog 

steeds geen veilige kleding in hun stijl 

kunnen vinden. Een pril idee, maar dat 

zegt niks!”

Wil je er dit jaar bij zijn, hou dan zondag 

17 juli vrij. “We komen in Ridderkerk 

bij elkaar, waar we de namen van de 

omgekomen motorrijders opnoemen, 

kaarsjes branden en een minuut stilte 

houden. Een motorrijdende uitvaart- 

ondernemer begeleidt dit deel. Daarna 

rijden we langs een aantal Rotterdam-

se begraafplaatsen waar we steeds 

even stil houden voor de motorrijders 

die daar liggen. Daarna sluiten we af.” 

Iedereen is welkom. Aanmelden vooraf 

is gewenst. Dat kan zowel via Facebook 

(la-unidad-memorial) als op 

www.la-undidad.nl    ■

HIT-AIR 
HIGHTECH
REFLECTO
• CE-goedgekeurd
• Ook in Fluo-geel
• Weegt slechts 1,2 kg
• Hit-Air S-System
• Leverbaar in de maten                              

M (S t/m XL) en L (XL t/m 3XL)

www.airbagvest.eu

Nu voor slechts

€ 569,95

Joli Alves: “De kracht om verder te gaan…”
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MEMORIAL
Motorrijders herdacht
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Zohair El 
Yassini

Tweede Kamerlid komt op  
voor motorrijders

Pakweg tien procent van de volwassen Nederlanders heeft een 

motorrijbewijs. Dan zou er in de Tweede Kamer toch zeker een 

flinke handvol motorrijders moeten zitten. Helaas. We hebben er 

nog maar één gevonden. Maar hij telt wel voor minstens twee.

Hugo Pinksterboer
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Van een jeugd in een Utrechtse  

achterstandswijk naar een Tweede 

Kamerlidmaatschap is een flinke stap. 

Zohair El Yassini zette die stap. Niet 

voor niets bouwt hij graag mee aan de 

Dutch Dream, een toekomst waar-

in mensen ernaar moeten kunnen 

streven om hun geluk waar te maken, 

ongeacht afkomst, geloof, geslacht of 

geaardheid. En ongeacht hun vervoers-

middel, voegen we daaraan toe. 

Hetze
Dat motorrijders door Den Haag vaak 

vergeten worden, is één reden om als 

MAG ook op politiek niveau actief te 

zijn. Nu de discussie over motorgeluid, 

kreten in de media en beweringen van 

bestuurders steeds meer richting hetze 

gaat, wordt het nog veel belangrijker 

om ons te laten horen. 

Appels
We hebben het dan bijvoorbeeld 

over de uitspraak dat motorrijders 

verantwoordelijk zouden zijn voor 

‘honderden lawaaidoden per jaar’ en 

vergelijkbare beweringen (zie bladzij-

de 14). “Zulke uitlatingen vind ik echt 

heel zorgelijk,” stelt Zohair. “Ik ben er 

sowieso op tegen dat motorrijders of 

welke mensen dan ook als één homo-

gene groep weggezet worden. Ja, we 

vormen een groep, maar wel een  

groep die uit heel verschillende rijders 

bestaat, van snelle jongens tot woon-

werkrijders en mooiweerliefhebbers 

zoals ik. En natuurlijk zit daar een 

stel rotte appels tussen. Die heb je 

in elke groep. Daar mag je nooit een 

hele groep op afrekenen. Als dat wel 

gebeurt, raakt me dat als politicus, als 

Kamerlid én als mens.” 

Outlaw
“Ik ken de ervaring, ook op de motor. 

Rijd ik echt heel rustig over een dijkje, 

met mijn uiterst beschaafde Vulcan S, 

en dan staat er iemand langs de kant 

demonstratief z’n hand op en neer te 

bewegen, om me te laten weten dat ik 

rustiger aan moet doen. Kom, zeg. Ik 

volg net als mijn Kawasaki echt alle 

regels, en dan word je alsnog als een 

halve outlaw gezien.” 

De andere kant
Zo’n kalm-aangebaar betekent in 

feite hetzelfde als die eerder genoem-

de uitspraken. De boeiende vraag is 

natuurlijk wat je daaraan kan doen, 

als politicus? “Tegen die uitspraken 

doe je niets. Dat is gewoon een realiteit 

waar je mee te dealen hebt. Mensen 

gaan over hun eigen uitspraken, of ze 

nu voortkomen uit wrok of frustratie, 

uit politieke motieven of uit desinfor-

matie.”  

“Wat  je wel kunt doen is de andere 

kant laten zien. In dit geval komt dat 

neer op het verhaal van de motorrijder  

vertellen. Om dat ook op politiek 

niveau te doen, moeten motorrijders 

daar beter vertegenwoordigd zijn. 

Daar kan je zelf aan meewerken, 

natuurlijk. Vraag jezelf eens af wat de 

partij waar jij op stemt voor motor-

rijders doet? Door voor een partij te 

kiezen die actief voor jouw belangen 

opkomt, kan je ook als individu poli-

tiek invloed uitoefenen.”

Schone taak
Zolang er zo weinig motorrijders in 

de Tweede Kamer zitten, is daar een 

schone taak voor de MAG weggelegd, 

weet Zohair. We zijn daar inmiddels 

hard mee bezig. “Onbekend maakt 

onbemind. Dat geldt ook in Den Haag. 

Na mijn eerste gesprek met jou en 

ZWEVEN

Zohair haalde zijn motorrijbewijs drie jaar geleden. “Ik reed vroeger al op brom-

mers en scooters rond, dus het zat er eigenlijk toen al in. Mijn eerste motorrijles 

was een belevenis. Ik wist het meteen. Dit is het helemaal. De balansoefeningen, 

de slalom onder de knie krijgen, de eerste keer een 80-kilometerweg op. Het voel-

de als zweven, als vliegen, en dat doet het elke rit weer. Zo bevrijdend.” 

Stepjes
Hij rijdt nog steeds op zijn eerste motor, een Kawasaki Vulcan S uit 2020. “Die 

keuze had alles met mijn romantische beeld van motorrijden te maken. Het 

easy-ridergevoel, relaxed en toch stoer over de weg zweven. Maar ik heb inmid-

dels wel ontdekt dat ik toch een iets sportievere motorrijder ben. De tijd dat ik 

nog schrok als mijn stepjes het asfalt raakten is allang voorbij,” lacht hij, “maar ik 

ben niet echt een snelle jongen. Laat mij maar toeren op 60- en 80-kilometerwe-

gen met veel verschillende bochten.”

100 meer
En zijn droommotor? “Dat is de Ducati Multistrada V4.” Die Duc heeft 100 pk meer 

dan de Vulcan. Zou je dan nog steeds zo rustig blijven rijden? “Dat denk ik wel. 

Maar of het echt zo is? Weet je wat: ik bel je op als ik er eentje heb. Maar voor die 

tijd hebben we elkaar vast al wel weer gesproken.” 

In gesprek met Vera de Bruijn, eerder dit jaar
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je collega Vera de Bruijn heb ik twee 

dingen besloten: ik word MAG-lid, en 

ik ga ervoor ga zorgen dat de leden van 

de VVD-fractie weten wat er speelt 

als het om motorrijden gaat. Ik moet 

mijn fractiegenoten duidelijk maken 

dat motorrijders een belangrijke groep 

vormen, dat het een groep is die verte-

genwoordigd moet worden.” 

Leer ze kennen
“Het is goed dat jullie dit ook bij de 

andere partijen in de Tweede Kamer 

aankaarten. Elke partij heeft motor- 

rijders in de achterban, tenslotte.  

Leer ze kennen, die motorrijders, zeg 

ik tegen mijn collega-Kamerleden. 

Luister naar hun verhaal. Als het nu 

over de veiligheid op N-wegen gaat, 

bijvoorbeeld, gaat het uitsluitend 

over automobilisten. Daar moeten we 

met z’n allen verandering in brengen. 

Binnen de VVD doe ik dat samen met 

Daniel Koerhuis, met wie jullie ook  

al spraken. Hij heeft Verkeer en  

Vervoer in zijn portefeuille, en ik  

loop regelmatig bij hem binnen om 

hem bij te praten.” 

Solidair
Wat vaak over hoofd gezien wordt, ze-

ker door mensen die over motorgeluid 

klagen, is dat het grootste deel van die 

extreem gevarieerde groep motor- 

rijders één belangrijk ding gemeen 

heeft. “Ze zijn solidair. Ze zien naar  

elkaar om. Binnen welke groep zwaai-

en mensen nog naar elkaar als ze 

elkaar tegenkomen? Waar zie je nog 

dat mensen – als het veilig kan – even 

stoppen als ze iemand met pech zien 

staan? Motorrijders doen dat voor el-

kaar, maar ook voor andere weggebrui-

kers, zoals ik meer dan eens gezien 

heb. Dat is iets wat deze samenleving 

steeds meer lijkt kwijt te raken, maar 

binnen onze groep bestaat het nog. 

Laten we dat ook vooral blijven doen, 

met z’n allen.”

Goedzak
“Je moet er echt iets voor overhebben, 

als je wilt motorrijden. Het is een be-

wuste keuze die je maakt. Maak je die 

keuze, dan ben je automatisch lid van 

een groep die ik oprecht als mijn fami-

lie beschouw, hoe groot de onderlinge 

verschillen soms ook zijn. Daarom 

zwaai ik ook naar elke motorrijder, ook 

al is de kans groot dat hij nooit op mijn 

andere familie – de VVD – zal stem-

men. Voor mij is iedereen een goedzak, 

totdat je het tegendeel bewijst.”

Pure winst
Sinds hij is gaan motorrijden, zit  

Zohair anders in zijn auto. “Ik kijk 

beter om me heen en ik houd ook in 

de file mijn spiegels beter in het gaten, 

met het oog op motorrijders. Ik zie 

eerder waar er dingen fout zouden 

kunnen gaan, ik houd meer afstand en 

ik ben me beter bewust dat ik niet weet 

wat ik niet weet. Dus geef ik geen gas 

als ik niet het complete overzicht heb: 

ik weet niet wat er gebeurt achter die 

auto waar ik niet omheen kan kijken.” 

En er is nog meer veranderd: sinds hij 

motorrijdt, gaat hij eerder de deur uit. 

Ook voor een autorit. “Daarmee  valt de 

tijdsdruk weg en heb ik meer ruimte 

om relaxt onderweg te zijn en om me 

bewust te zijn van wat er om me heen 

gebeurt. Meer alsof ik op de motor zit, 

inderdaad. Dat is toch pure winst?”   ■
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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 daadwerkelij k 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 persoonlij k advies onder het genot van een 
kop koffi  e.

DE SNELSTE MOTORKLEDING 
VAN NEDERLAND

CHROMEBURNER.NL Touwslager 105253 RK Nieuwkuij k+31 73 200 80 20 Nederland
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TNO-ONDERZOEK 
LUIDE VOERTUIGEN
95% motorrijders is oké

In de afgelopen herfst voerde TNO in opdracht van de gemeente Amsterdam op drie locaties  

geluidsmetingen van motorvoertuigen uit. Wie zijn de veroorzakers van hoge geluidsniveaus,  

en hoe zijn die geluidsniveaus te reduceren? We hebben het rapport uitvoerig bestudeerd.

Vera de Bruijn
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De Europaboulevard, Tussen Meer en 

Weesperstraat werden gekozen op 

basis van aan de gemeente doorgegeven 

hindermeldingen. Het zijn drie geheel 

verschillende wegen. De Europaboule-

vard is een tweebaansweg met dubbele 

rijstroken en een groene middenstrook 

in de buurt van de RAI. Tussen Meer 

(Nieuw West) bestaat uit twee enkele 

rijstroken met tramsporen in het mid-

den, en de Weesperstraat (Waterloop-

lein-Amsterdam Amstel) is een drukke 

doorgaande weg met vier rijstroken. 

Zowel Tussen Meer als de Weesperstraat 

heeft winkels en flats aan weerszijden.

Prima weer
Er werd op elke plek gedurende vijf 

dagen gemeten, inclusief een weekend. 

Waar TNO suggereert dat ‘de aantallen 

(overlastveroorzakers) in het voorjaar 

en de zomer hoger’ zouden zijn, denken 

wij dat dit wel meevalt: het was op 

de meeste meetdagen prima motor-

weer. De geluidsproductie van bussen 

en vrachtwagens wilde men buiten 

beschouwing laten. De ondergrens voor 

wat ‘luide voertuigen’ zijn werd daarom 

vastgesteld op 83 dB(A). Geluiden van 

claxons, sirenes, machines en andere 

geluidsbronnen zijn weggelaten. Voor 

het hele rapport scan je de QR-code bij 

dit artikel.

Brommers
Van de ruim 235.000 geregistreerde 

voertuigen maakten auto’s met 89% ver-

reweg het grootste deel uit. Motorfietsen 

en bromfietsen waren allebei goed voor 

2%, waarbij aangetekend wordt dat die 

laatste groep vaak buiten het bereik van 

de kentekencamera’s rijdt. Naar onze 

bescheiden inschatting ligt het aandeel 

van brommers in de geluidsproduc-

tie een stuk hoger dan het onderzoek 

weergeeft. 

Kwalijke koppen
De tabel met de aantallen luide voertui-

gen was voor Het Parool en andere me-

dia helaas meteen weer aanleiding voor 

schreeuwende koppen als ‘Motor speelt 

hoofdrol als herriemaker.’ Wij haalden 

uit diezelfde tabel heel andere informa-

tie. Maar eerlijk is eerlijk: 54% van de 

geregistreerde luide voertuigen waren 

motorfietsen (die dus slechts 2% van het 

totaal aantal registraties uitmaakten), 

tegen 34% auto’s, 6% bromfietsen en 5% 

driewielige motorscooters. Ja, motor-

rijders nemen dus een belangrijk deel 

van de overlast voor hun rekening. Dat 

is geen nieuws, helaas, en het is een 

van de redenen voor het opstarten van 

de campagne Te luid geluid is uit. We 

gaan daar binnenkort ook weer met de 

gemeente Amsterdam over in gesprek.

Goed nieuws
Het goede nieuws van de uitkomst van 

de metingen bleef in de mainstream-

media onbelicht: van de geregistreerde 

4.577 motor(scooter)rijders vielen er 242 

in de categorie ‘luide voertuigen’. Dat is 

5,29%. Met dat percentage bewijst TNO 

ons een grote dienst. Waar bewoners-

groepen tegen motorgeluid graag roepen 

dat minstens dertig procent, zeker de 

helft of gewoon alle motorrijders te veel 

herrie maken, kunnen we nu dus een-

voudig laten zien dat dit niet klopt. Het 

is een minderheid. In een reactie op ons 

bedankje aan TNO liet de auteur weten 

dat “het aantal luide voertuigen in feite 

groter is en dat sommige voertuigen 

mogelijk juist op andere locaties luid 

zijn dan waar gemeten is.” Met andere 

woorden, het zou zomaar meer dan 

5,29% kunnen zijn. Of minder natuurlijk, 

stellen wij dan.

95% oké
Met dat percentage zijn we dus blij. 

Het is simpelweg niet verdedigbaar 

om maatregelen te nemen die alle 

motorrijders treffen als 95% van die 

groep geen overlast veroorzaakt. Dat 

snapt iedereen. Dit wordt ondersteund 

door reacties van bewoners van de drie 

genoemde testlocaties. Het gaat daarin 

nooit over passerende motorrijders in 

het algemeen, maar om mensen die 

opvallen door rijgedrag, herriepijpen of 

allebei. En aan die motorrijders kunnen 

we maar één ding vragen: help ons om 

te voorkomen dat er straks nog meer 

wegafsluitingen dreigen. Hou rekening 

met je omgeving.

Maatregelen
Bij een rapport over luide voertuigen ho-

ren natuurlijk ook suggesties voor maat-

regelen om de overlast aan te pakken. 

We hebben de auteur laten weten dat 

we het waarderen dat ook Te luid geluid 

is uit daarbij wordt genoemd, inclusief 

een aanbeveling om (bijvoorbeeld als 

gemeente) daarbij aan te sluiten. Dat 

95% motorrijders is oké
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wij graag zouden zien dat de campagne 

door het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat geadopteerd wordt, heb-

ben we daarbij natuurlijk uitdrukkelijk 

vermeld.

Standgeluid
Helaas heeft Oostenrijk de auteur ook 

op het idee gebracht dat je selectieve 

inrijverboden voor voertuigen op basis 

van standgeluidniveau zou kunnen in-

voeren. Dat gaat dan dus om de waarde 

die op je VIN-plaatje wordt aangegeven 

(zie het artikel Geluid, geluidsmeting 

en sancties op de MAG-site; QR-code bij 

dit artikel). De Oostenrijkse overheid 

komt hier nog steeds mee weg, maar in 

Nederland gaan we dat niet laten gebeu-

ren. De op het VIN-plaatje aangegeven 

waarde is een referentiewaarde die nooit 

als toelatingsdrempel gehanteerd mag 

worden. Daarnaast laten onder meer 

in MotoPlus gepubliceerde metingen 

duidelijk zien dat het statisch geme-

ten geluid geen betrouwbare indicator 

is voor het geluid dat een motorfiets 

rijdend maakt. 

Weerstand
TNO lijkt ook een voorstander van de 

stille-gebiedengedachte die bij ons 

weten door de gemeente Bergen in het 

leven geroepen is. Motorvoertuigen 

krijgen daarbij op basis van een extra 

keuring een vermelding in het kente-

kenregister op basis waarvan ze zulke 

gebieden wel of niet in mogen. Gelukkig 

stuit dit plan op verschillende niveaus 

op grote weerstand, en ook minister 

Harbers lijkt geen voorstander.

Luidste motoren?
Een andere gesuggereerde maatregel is 

het ‘weren van de luidste motoren’. Het 

overzicht van de merken van de luide 

voertuigen laat echter duidelijk zien dat 

je ‘luide motoren’ onder alle merken 

aantreft. De conclusie: er zijn geen luide 

motoren, maar wel luide motorrijders 

en (met andere uitlaten of verwijderde 

dB-killers) luid gemáákte motoren. Van-

zelfsprekend is de auteur van het rap-

port inmiddels van al onze bedenkingen 

op de hoogte. Daarbij spraken we hem 

ook aan op het feit dat in de vragenlijs-

ten voor bewoners de termen race- en 

crossmotoren gebruikt werden. Dat 

was omdat de ‘sportmotor’ en ‘allroad’ 

die bewoners niets zou zeggen. Daar 

zijn echter andere oplossingen voor: 

woorden als cross- en racemotor hebben 

voor niet-liefhebbers een uitgesproken 

negatieve bijklank. Ze horen daarmee 

niet in zulke rapporten thuis.

Lawaaiflitspaal
De lawaaiflitspaal ontbreekt natuurlijk 

niet in het rijtje maatregelen. Inmiddels 

is gelukkig duidelijk dat zo’n paal er nog 

lang niet is, onder meer door hindernis-

sen op het gebied van wetgeving, cer-

tificering en uitvoering. Als alternatief 

geeft de auteur aan dat je bestuurders 

van door camera’s geregistreerde luide 

voertuigen kunt oproepen voor een 

controle door een technische instantie. 

Dat werkt wellicht voor auto’s, maar niet 

voor motorfietsen. Een te luide uitlaat is 

voor zo’n keuring in een handomdraai 

door een standaardpijp te vervangen 

en een dB-killer is in nog minder tijd te-

ruggeplaatst. Om dezelfde reden wijzen 

we ook een door de auteur voorzichtig 

gesuggereerde motor-apk resoluut van 

de hand. “Maar je herinnert mensen 

door zo’n apk wel aan wat er niet mag,” 

schreef de auteur ons. Daar weten wij 

dan wel goedkopere oplossingen voor.

Met z’n allen
En wat die lawaaiflitser zelf betreft? De 

MAG is daar helder over: tegen plaat-

sing van zulke palen op plaatsen waar 

overlast op de loer ligt hebben we geen 

enkel bezwaar, niet als dat ons helpt 

om dijken en andere fijne stuurwegen 

voor motorrijders open te houden. Dat 

ze lawaaiflitsers net als gewone flitspa-

len niet door het hele land plaatsen, 

zal duidelijk zijn – en er blijven dus nog 

altijd genoeg plekken over om lekker 

door te kunnen rijden. Nee, overal kan 

dat niet. Dat is helaas niet anders in een 

land met zoveel mensen op zo weinig 

vierkante kilometers. En we moeten het 

er wel met z’n allen doen. 

Tot slot
We zijn dus blij met het lage percentage 

te luide motorfietsen. We zijn niet blij 

dat TNO aangeeft dat dit percentage in 

de werkelijkheid waarschijnlijk hoger 

ligt. Zonde van het onderzoek, zou je 

zeggen. Of is TNO gewoon teleurgesteld? 

Ook zijn we niet blij met het gebruik van 

termen als race- en crossmotoren en 

met suggesties richting afsluitingen en 

motor-apk. Dat we dit met de gemeente 

Amsterdam gaan delen, spreekt voor 

zich.

De personen op de foto’s staan los van het 

TNO-onderzoek.    ■

Onder de ‘luide’ voertuigen waren ook 26 scooters.
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Artikel Geluid,  

geluidsmeting 

en sancties op de 

MAG-site.

Rapport monitoring 

luide voertuigen in 

Amsterdam.
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Scan de QR-Code voor meer informatie en 

boek je testrit!  

ENERGICA WEEK
Dutch Edition 
Assen - 18 t/m 26 Juni 

De kans om elk model Energica proef te rijden tijdens de week voor de 
befaamde Dutch TT. 

Bezoek onze tijdelijke showroom in Assen. 
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Welkom in de Megastore
Na een maandenlange verbouwing en enorme uitbreiding 
bent u welkom in onze nieuwe megastore. Kom langs in 
één van de grootste motorzaken van Europa. 600m2 aan 
nieuwe en gebruikte motoren, accessoires, motorkleding, 
helmen en motorschoenen.

Europaweg 1d
2411 NE Bodegraven
0172 - 650005
www.goedhartmotoren.nl

Openingstijden
Maandag         Gesloten
Dinsdag         8:30-20:00
Woensdag       8:30-20:00

Donderdag       8:30-20:00 
Vrijdag          8:30-18:00
Zaterdag          8:30-17:00
Zondag          12:00-18:00

Nieuw in de collectie
We hebben de collectie van REV’IT aan 
onze collectie toegevoegd. Praktische, stijl-
volle en sportieve motorkleding. Kom de 
collectie bekijken bij ons in de winkel.

Compleet aanbod motorkleding
Ons aanbod in motorkleding is groter dan 
ooit en is nu nog overzichtelijker te toon 
gesteld. Het zoeken naar een passende 
outfi t is gemakkelijk en leuk.
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Sinds ik een relatie heb, heb ik er 
gratis schoonfamilie bij. Met name 

mijn schoonvader is gepassioneerd 
motorrijder. Waar we tijdens de verplichte 
familiebijeenkomsten vooral over praten, 
is dus niet lastig te raden. Zo maakte ik 
dus ook kennis met de SAM, de Stichting 
Aanvullende Motorsport, en de door deze 
club georganiseerde historische racede-
mo’s. De ‘ouwelullencup’, zoals het in m’n 
nieuwe familie heet.

Motorsport is duur, wegracen helemaal. 
Maar niet bij de SAM. Het enige wat je 
nodig hebt is een motor of zijspan van voor 
1988 en een motorpak. Dat motorpak is 
voor mij geen probleem, maar mijn Fire-
blade is veel te jong. Dat maakte niks uit. 
Voor ik het wist reed ik een trainingsdag 
op een oude GSX-750 van mijn schoonva-
der, en even later reed ik in de competitie. 
Vervelend hoor, schoonfamilie. 

Met de racedemo’s laat SAM je de weg-
racewereld van de jaren ’70 en ’80 opnieuw 
beleven, maar zonder dat er echt geracet 
wordt. Op de stratencircuits waar de 
demo’s plaatsvinden, door het hele 
land, gaat het er niet om wie het 
snelste is, maar om wie zijn ronde-
tijden het meest constant weet te 
houden. Dat maakt de races heel 
toegankelijk. Iedereen kan mee-
doen, en geld heeft geen invloed 
op hoe hoog je eindigt. En omdat je 
meer tegen jezelf strijdt dan tegen 
andere rijders, gaat het er ook een 
stuk respectvoller aan toe dan bij 
andere races.
Die toegankelijkheid komt ook  
terug in het kleurrijke renners- 
kwartier. Je ziet er prachtige, met 
liefde onderhouden 
Laverda’s, Benelli’s, 
Buells, Nortons, 

klassieke Japanners en ander moois, 
je ziet er rijders die de motoren van hun 
‘tegenstanders’ met evenveel liefde staan 
te bewonderen. Dat geeft een heel andere 
sfeer dan bij gewone clubdagen. Mensen 
staan er voor elkaar klaar. 

Ook het rijden zelf is natuurlijk heel an-
ders. Een stratencircuit is niet te verge-
lijken met de gecontroleerde, veilige om-
geving van Assen of Zandvoort. Paaltjes, 
bomen, witte strepen en drempels zijn 
allemaal onderdeel van het baantje waar 
je toch met een behoorlijk tempo overheen 
dendert. En dan is het bijna magisch om te 
ervaren hoe een weg kan veranderen als 
je zeker weet dat er geen overig verkeer is 
waar je rekening mee moet houden en als 
er geen politie staat 

om je te bekeuren. En omdat de bochten 
veel scherper en de rechte stukken veel 
korter zijn, ben je eigenlijk alleen maar 
bezig met de versnellingen die je kiest, je 
rempunten en je lijnen, zodat je elk vol-
gende rondje zoveel mogelijk in dezelfde 
tijd kunt afleggen.

We noemen het de ouwelullencup, maar 
het zijn allemaal coureurs met echte 
ballen, mensen die toch verdomd snel 
moeten kunnen anticiperen om veilig over 
de finish te komen. Met 150 km/u langs 
met strobalen afgeschermde lantaarnpa-
len knallen vraagt echt wat van je, en dat 
zie je. Een keertje komen kijken is zeker de 
moeite waard. Dik kans dat je zin krijgt om 
mee te doen!    ■

OUWELULLENCUP

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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Om maar bij de klacht te beginnen: 

ja, wegbeheerders storten inder-

daad grind of steenslag (geen puin, in 

principe) in de bermen. Dat gebeurt 

vooral maar niet uitsluitend bij 60-kilo-

meterwegen. En ja, dat materiaal komt 

zeker net nadat het gestort is voor een 

deel op het asfalt te liggen, waar het on-

getwijfeld tot valpartijen geleid heeft. 

Rommel
Aan de andere kant: als motorrijder 

moet je er simpelweg altijd op bedacht 

zijn dat er rommel op de weg kan liggen, 

zeker op zulke wegen. Wil je zonder die 

risico’s op twee wielen kunnen rijden, 

dan kan je eigenlijk alleen maar op een 

circuit terecht. Daar word je wel links 

en rechts ingehaald, maar iedereen rijdt 

dezelfde kant op, er zijn geen auto’s, de 

weg is schoon en er staan geen bomen 

en bushokjes langs de kant. 

Smal
Blijft de vraag waarom dat grind er ligt. 

Zijn er geen betere oplossingen voor, 

al kost dat dan misschien wat meer? 

We spraken met Vincent Booij, een van 

de gebiedsbeheerders van Hoogheem-

raadschap Hollands Noorderkwartier én 

motorrijder. “De wegen waar je het over 

hebt zijn vaak redelijk smal. Om elkaar 

goed te kunnen passeren zou je ze 

breder kunnen maken, maar op bredere 

wegen gaat iedereen harder rijden.” 

Grastegels
Dat wordt toch vaak opgelost met 

grastegels of grasbetontegels aan één of 

beide kanten van de weg? Dan ziet de 

weg er niet breder uit, maar hij is zo wel 

breed genoeg voor passeeracties. “Dat 

klopt, maar veel mensen rijden daar 

net zo hard overheen als over asfalt. 

Grind is misschien niet ideaal, maar het 

heeft wel het gewenste effect als het om 

snelheid gaat.”

Passeerhavens
Er zijn ook wegen met speciale passeer-

havens. “Die hebben we in ons gebied 

ook. De bedoeling is dan dat je tijdig 

afremt om je tegenligger de ruimte te 

bieden om te passeren. En wat doen 

mensen? Ze trappen het gaspedaal nog 

even extra in om via die passeerhaven 

zonder te hoeven stoppen langs hun 

tegenligger te schieten. Dat is dus het 

tegenovergestelde van wat we willen 

bereiken.”

Snelheid omlaag
Auto’s kunnen bij een passeeractie uit-

wijken in dat grind. Met de motor moet 

je er niet willen rijden, en je wil dat spul 

ook niet op de weg zien. “Dat is waar. 

Via Facebook ontvingen we een bericht van een motorrijder 

die zich beklaagde over het puin dat vaak in de bermen van 

buitenwegen gestort wordt. Valpartijen gegarandeerd, stelde 

de schrijver. We doken erin. 

Hugo Pinksterboer
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Maar als motorrijder kan je een tegenlig-

ger natuurlijk wel altijd passeren zonder 

het asfalt te verlaten. Bovendien zijn 

motorrijders als het om hun veiligheid 

gaat ook gebaat bij lagere snelheden van 

automobilisten: je wilt op een 60-kilo-

meterweg geen auto met 100 op je af 

zien komen.”

Crossers
Grind wordt gestort tot net iets on-

der het niveau van het wegdek. “Dat 

verkleint de kans dat het de weg op ge-

reden wordt,” legt Booij uit. “Wordt er te 

hard gereden, dan gebeurt het natuur-

lijk toch. Het komt ook wel op de weg 

terecht door crossers en quads die de 

dijken op- en afrijden, waar ze natuur-

lijk helemaal niet op gemaakt zijn.” 

Blij
Het grind wordt eens in de paar maan-

den aangevuld. ‘Dan is het hoogtever-

schil met het wegdek te groot geworden 

en krijgen we klachten van automobilis-

ten. Als het net aangevuld is, komt het 

natuurlijk eerder op de weg terecht, dus 

dan krijgen we klachten van motor-

rijders.” Daarna wordt het materiaal 

door automobilisten steeds verder 

aangedrukt, en dan zijn zowel zij als die 

motorrijders weer een tijdje blij.

Op afstand
De keuze voor grind is heel bewust 

gemaakt. “Als je bijvoorbeeld menggra-

nulaat neemt, waar ook zand in zit, dan 

wordt dat zand door mensen die er-

doorheen rijden ook de weg op gereden. 

Zeker als het nat is. Dat is pas echt ge-

vaarlijk, want dan wordt het spiegelglad. 

Grind verplaatst zich veel minder snel. 

En wat heel belangrijk is: je ziet het al op 

afstand liggen, dus bij normale snelhe-

den heb je tijd genoeg om te remmen.” 

Nog een tip? Als je aan het begin van 

een weg of een gebied grind in de berm 

(en op de weg) ziet liggen, kan je ervan 

uitgaan dat je het verderop ook tegen-

komt. Laatste tip: kijk vooral uit bij met 

grind verharde parkeerplaatsen. Daar 

kan extra veel grind op straat liggen. 

Vegen
Wordt er geveegd? “Absoluut. Als be-

heerder ben je mond, maar ook de ogen 

en de oren van je gebied. Als ik grind 

op de weg zie liggen, zeker richting het 

weekend of een vakantie, dan stuur ik er 

een veegwagen naartoe. Voor motorrij-

ders, omdat ik uit ervaring weet hoe het 

zit. Maar natuurlijk ook omdat ik mijn 

gebied graag een beetjes netjes houd. En 

veilig!”    ■

Grind op straat bij parkeerplek. De volgende dag was 

het weg.

LATYKA B&B - Rue du Thier 3 - 4950 Robertville - België
+ 32 (0)80 57 08 42 / + 32 (0)475 68 07 33 
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motortochten kan rijden in de Belgische Ardennen. 
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met de motor hiernaartoe is zo gemaakt.

De gezelligsteB&B
van deArdennen
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Door mijn kapotte gasklep had ik een 

tijdlang met een slecht, afwisse-

lend te rijk of te arm mengsel gereden. 

En allebei die ongewenste varianten 

kunnen voor die ongewenste explosies 

zorgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld op 

momenten dat je het gas loslaat om 

terug te schakelen of de vaart eruit te 

halen. AIs het brandstofmengsel te arm 

is (te weinig benzine in verhouding 

tot de hoeveelheid lucht), verloopt de 

verbranding te traag. Een deel van de 

explosie vindt daardoor pas plaats als 

de uitlaatklep al open staat en er dus 

een open verbinding met je uitlaat is. 

Die late verbranding kan ook leiden tot 

een te heet blok en uiteindelijk zelfs tot 

afbrekende uitlaatkleppen, maar dat is 

een ander verhaal. 

Bij een motor die te rijk loopt, zit er te 

veel benzine in het mengsel. Daardoor 

gaat er een deel onverbrande benzine de 

hete uitlaat in. Komt er daar zuurstof bij, 

bijvoorbeeld door een lekkage in het uit-

laatsysteem, dan krijg je ontbrandingen 

in de uitlaat – en die hoor je best! 

Pittig
Na het vervangen van mijn gasklephuis 

knalde mijn XT veel minder dan toen hij 

nog slecht liep. Maar hij klonk wel een 

stuk harder en scheller, en als hij dan 

een keertje plofte had het iets weg van 

een geweerschot. Ons idee was dat alle 

explosies de demper geen goed gedaan 

hadden. Vermoedelijk was de dempings-

wol op z’n minst gedeeltelijk weggesla-

gen. Nu kan ik stiekem wel genieten van 

een beetje pittig klinkende uitlaat, maar 

ik weet dat het echt niet meer kan. Met 

hoe mijn XT nu klonk, zat een ontspan-

nen ritje er echt niet meer in. Ik voelde 

me asociaal. We moeten respecteren 

dat lang niet iedereen van motorgeluid 

houdt, en al helemaal niet van een zo-

wat exploderende uitlaat.

Bodemspeling
Om te blijven genieten van mooie 

dijkwegen en om af en toe een bospaad-

je te pakken zonder overlast te veroor-

zaken, was het dus hoog tijd om na mijn 

gasklep ook mijn demper te repareren 

of hem te vervangen. Oorspronkelijk 

heeft mijn XT een dubbel uitlaatsys-

teem, waarvan de bochten onder het 

blok doorlopen. Bij offroadrijden, wat ik 

graag doe, kostte me dat een flink stuk 

bodemspeling. Daarom had ik dat origi-

nele systeem al snel vervangen door een 

betaalbaar 2-in-1-systeem, en dan wel 

eentje waarbij de twee uitlaatbochten 

langs de rechterkant van het blok lopen 

om daarna in één demper samen te 

Jennifer!!

Ik heb in een aantal van 

mijn vorige verhalen verteld 

over de kapotte gasklep van 

mijn Yamaha XT, die me op 

een aardig lang sleutelavon-

tuur stuurde. Na het pro-

bleem ontdekt te hebben, 

was het vervangen van het 

gasklephuis snel gebeurd. 

Maar daarmee was niet alles 

opgelost. Ik zat nog met een 

luid knallende uitlaat.

R
ic

ha
rd

 B
al

ve
rs

De uitlaatbochten lopen rechts langs het blok, in plaats van eronderdoor.
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komen. De demper die bij dat systeem 

hoort had echter geen E-keur, ontdekte 

ik nu pas. Dat werd dus vervangen. Maar 

dan moest er wel een voor mijn motor 

goedgekeurde demper komen die ook 

geschikt was voor mijn 2-in-1. Want 

die bodemspeling heb ik hard nodig en 

terug naar twee dempers wilde ik ook 

al niet. 

Rechts
Niet geheel toevallig rijdt Richard ook 

op een XT660. Wat wél toeval was, was 

dat zijn uitlaat gescheurd was tijdens 

onze reis naar Mongolië. Toen hij na die 

reis op zoek ging naar een vervangend 

systeem, vond hij een merk dat voor 

zijn motor goedgekeurde 2-in-1 maakt. 

Prima geluid, prima passing, en dus 

precies wat ik zocht. Alleen rijdt hij dus 

op een XT660Z. En ik heb een XT660R. 

Zal je net zien dat dat merk voor mijn R 

geen uitlaat maakt. Bovendien hangt die 

ene demper bij de Z aan de linkerkant, 

terwijl die van mij rechts zit. Een pro-

bleem? Nee hoor. Alleen als je wilt dat 

de merknaam leesbaar is. Bij mij zit die 

nu dus aan de binnenkant, bij het wiel… 

Verloop
Van Richard en mijn schoonouders 

kreeg ik die demper voor mijn verjaar-

dag. Monteren was natuurlijk meer 

dan een kwestie van hem erop schui-

ven. Richard kocht het systeem als één 

geheel, terwijl ik alleen de demper had. 

De aansluiting daarvan was duidelijk te 

wijd voor mijn systeem. Maar ook dat 

was natuurlijk geen probleem. Net als 

de meeste andere sleutelaars heb ik al-

lerlei adresjes waar ze me met de meest 

uiteenlopende dingen kunnen helpen. 

Een van de mijne is een mede-Guzzi-fa-

naat en collega-MAG-lid met een eigen 

staalbedrijf, Ab Rezelman. Als ik laswerk 

of custom-modificaties wil laten doen, is 

hij de man die ik bel. Verlengd schakel-

pedaal nodig? Zo gefikst. Versterkte zij-

standaard? Gelijk geregeld. Dus ook het 

aanpassen van mijn demper was vlot 

voor elkaar. Met het door hem gemaakte 

en op mijn demper gelaste verloopje 

sloot alles perfect op elkaar aan. 

Uit
Ik reed dezelfde middag nog weg met 

een veel beter klinkende uitlaat. Geen 

schel geluid meer! Hij plofte nog wel af 

en toe, dus reed ik enkele weken later 

langs MADRacing voor een rondje op 

de testbank. Zo kon ik meteen mijn 

mengsel checken. Dat stond nog iets 

te rijk, maar daar kom ik een volgende 

keer wel op terug. Puur uit nieuwsgierig-

heid heb ik nog wel mijn oude demper 

opengeslepen om te kijken hoe het met 

die dempingswol was. Er zat nog meer 

in dan ik verwacht had, maar het effect 

van de talrijke explosies was wel duide-

lijk te zien. Daar heb ik nu dus geen last 

meer van. En ik heb mijn belangrijkste 

doel bereikt: een goed lopende XT met 

een sociaal klinkende uitlaat, die ik na 

de modificatie natuurlijk nog wel laat 

keuren. Te luid geluid is uit!    ■

Het verloopje wordt op de nieuwe demper gelast.

Het effect op de dempingswol was te zien…
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Verzeker je motor per dag
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handig schakelen met de app

Altijd WA+ verzekerd 

Meer wielen = meer korting

36 maanden aanschafwaarderegeling
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GRATIS
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Tijdens de vakbeurs Openbare Ruim-

te 2021 werden we aangesproken 

door Birgit Schmeing van Intercodam 

Infra, leverancier van de Gumacon en 

Gumatec drempels waar we in MAGa-

zine 171 over schreven.

Ze vertelde ons over een vernieuwde op-

lossing die inhaalacties op de bedoelde 

N-wegen zou kunnen voorkomen: de 

MORR*, ofwel de Moeilijk OverRijdbare 

Rijbaanscheiding. Het gaat om een ver-

beterde versie van de bekende langwer-

pige ‘broodjes’. 

Circulair
MORRs zijn 10 cm breed, 3,5 cm hoog en 

45 cm lang, naar keuze in wit rubber met 

een reflectiestrip aan weerszijden of in 

een glow-in-the-dark-uitvoering. Het 

idee op zich is niet nieuw. Een vergelijk-

baar balkje, de GEBRA, word al jaren op 

de middenlijn van N-wegen toegepast. 

Groot voordeel van de nieuwe versie is 

dat de metalen bevestiging niet boven 

het asfalt uitsteekt als het broodje kapot 

of losgereden wordt. Aanvullende plus-

punten zijn dat het materiaal stabieler 

en volkomen circulair is. Het gebruikte 

rubber kan gedevulcaniseerd worden 

(echt!), zodat je er nieuwe MORRs van 

kunt maken.

Proef
De MORRs worden om de acht of twaalf 

meter afstand van elkaar op de mid-

denas van de weg geplaatst. Rijkswater-

staat houdt het op twaalf, de fabrikant 

kiest voor acht omdat dat het risico 

op slalommen rond die broodjes zou 

verkleinen. Plan is om een proef te doen 

met beide afstanden en dan te kijken 

hoe automobilisten, hulpdiensten én 

motorrijders reageren, waarbij wij dus 

nadrukkelijk uitgenodigd zijn. Het na-

deel van dit plan: door het uitvoeren van 

zo’n proef kan er pas volgend jaar met 

plaatsing begonnen worden, terwijl er 

deze lente op bedoelde N-wegen in vier 

weken tijd al zes verkeersdoden vielen.

Minst kwade
Die ongelukken zijn natuurlijk vreselijk, 

maar als motorrijder wil je toch hele-

maal geen extra obstakels op of naast de 

weg? Maar aan de andere kant: als deze 

broodjes kunnen voorkomen dat je fron-

taal op een inhalende tegenligger knalt, 

dan is het beter om uit alle kwaden de 

minst kwade te kiezen. Bovendien gaan 

wij ervoor pleiten om de broodjes onder 

een hoek ten opzichte van de wegas 

neer te leggen, zoals elders ook al wel 

gebeurt. Zou je dan moeten uitwijken en 

er eentje raken, dan rijd je ‘m (vrijwel) 

haaks aan, met minder kans op een val 

dan wanneer je zo’n broodje onder een 

heel geringe hoek zou raken. 

Broodjes of hekken
De broodjes hebben bovendien een paar 

De N57 en de N36 zijn maar twee van de N-wegen die als doden-

weg bekendstaan. De overeenkomst tussen veel van die wegen? 

Het zijn wegen met een maximumsnelheid van 80 of 100 km/u 

en met twee enkele rijstroken, slechts gescheiden door een as-

markering. En die doorgetrokken belijning houdt inhaalacties niet 

tegen. 
Vera de Bruijn

MORR: oplossing 
voor dodenwegen
En voor motorrijders?
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grote voordelen ten opzichte van de 

hierboven genoemde geleiderails, zelfs 

als daar onderplanken onder zitten. In 

de eerste plaats: hulpdiensten kunnen 

van de tweede rijstrook gebruikmaken 

om bij een ongeval te komen. Op num-

mer twee: verkeer kan bij zo’n ongeval 

om de plaats des onheils heen geleid 

worden. En op nummer drie: als je als 

motorrijder op een rechte weg toch naar 

links zou moeten uitwijken (wat meest-

al wel het gevolg is van een te krappe 

volgafstand, niet opletten, niet antici-

peren of alle drie…), dan zie je daar toch 

liever die broodjes dan een solide vang-

rail. Daarnaast zijn de kosten veel en 

veel lager en kost aanleggen minder tijd. 

Los daarvan: ook als het over het gevoel 

van vrijheid gaat, zien we liever broodjes 

dan hekken op de weg. Blijft natuurlijk 

wel dat een appende automobilist een 

broodje kan raken en juist daardoor op 

jouw weghelft terecht komt – maar dat 

voorkom je dus alleen met zo’n onge-

wenste vangrail.

Kwestie van geluk
We vroegen twee motorexperts om 

hun visie. Rijinstructeur Rob Riechel-

man van Verkeerstraining Nederland 

maakte als politieman deel uit van het 

verkeershandhavingsteam en zette zich 

vanuit zijn functie jarenlang in voor het 

verlagen van het aantal verkeersdoden. 

“Een van de problemen is dat automo-

bilisten verleerd zijn hoe ze moeten 

inhalen. Logisch, want het mag bijna 

nergens, en dus wordt het bij rijlessen 

niet of nauwelijks meer goed aange-

leerd. Van handhaving is nauwelijks nog 

sprake, van een dubbele doorgetrokken 

lijn trekt geen hond zich meer wat aan 

en een vangrail in het midden willen we 

niet, dus dan kom je bij de minst slechte 

oplossing: die broodjes, inderdaad. Als 

motorrijder ben ik er niet blij mee, zoals 

je begrijpt. En of ze dan op acht of op 

twaalf meter afstand van elkaar moeten 

liggen? Bij 80 of 100 km/u gaat slalom-

men om broodjes om de acht meter niet 

lukken, maar dan slaan zulke figuren 

er gewoon steeds eentje over. Leg ze 

dan maar om de twaalf meter: dan is de 

kans dat je er bij een uitwijkmanoeuv-

re eentje raakt een stuk kleiner. Dat is 

bij zulke manoeuvres op die snelheid 

namelijk gewoon een kwestie van geluk 

hebben. De tijd om serieus te mikken 

heb je niet.”

Gebit
Albertus Nieuwenhuis werkte als onge-

vallenanalist bij de politie, waar hij ook 

leiding gaf aan de Motorexpertgroep 

(MEG). “Ik vind het maar niks, zulke 

oplossingen. Je hebt geen idee hoe een 

motorfiets zich gedraagt als je met 80 of 

100 km/u zo’n verhoging zou raken. Er is 

maar één manier om daar achter te ko-

men, en dat is door een motorfiets met 

zijwielen vol te hangen met apparatuur 

en dan met steeds hogere snelheden 

schuin over zo’n obstakel heenrijden. 

Zulke tests hebben we in het verleden 

wel gedaan, met Rijkswaterstaat. Ga 

maar ’s kijken of je dat weer voor elkaar 

kunt krijgen. Mijn steun heb je. Mijn in-

schatting? Als je er dwars overheen gaat, 

krijgt hooguit je gebit een klap. Maar als 

je zo’n broodje op snelheid schuin raakt, 

dan duwt die verhoging je wiel opzij. Dat 

wil je liever niet meemaken. 

Aan de andere kant wil je ook geen 

inhalende tegenliggers op je af zien 

komen. Omdat een vangrail op de 

middenas niet aan de orde is, kan dit 

de minst kwade oplossing zijn. Je wil 

tenslotte ook kunnen uitwijken als je 

in je spiegel ziet dat er een auto met 

150 km/u op je af komt zetten. En de 

afstand? Dan zou ik voor twaalf meter 

kiezen.”

*Meer weten over de MORR? Zoek dan op 

de door de fabrikant gehanteerde benaming 

TMBK RWS.    ■

Birgit Schmein, Intercodam Infra

Rob Riechelman: “Automobilisten zijn inhalen verleerd….”

Albertus Nieuwenhuis: “De minst kwade oplossing…”
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ZOMERACTIE

Nog even je motor laten checken voor je op vakantie 
gaat? Dat doen we deze zomer graag voor je. Gratis 
voor niks en klaar terwijl je wacht. We checken:

Prima occasions, prima prijzen
Op zoek naar goede motorfiets
voor zo’n 2.000-6.000 euro? 
We hebben ze altijd in huis, met 
zes (!) maanden garantie.
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SHOEI-EUROPE.COM

Merge with Nature.

VEILIG EN HANDSFREE JOUW 
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OP DE MOTOR!

WWW.MOTORMOUNT.NL



Als ik aan het lesgeven ben, schrik ik bijna dagelijks van de missers die ik medeweggebruikers zie maken. 
“Sukkel, let nou toch op!” schiet dan vaak door mijn hoofd. Logisch toch? Totdat je zelf zo’n misser maakt. 
Met Batten in de bocht? Met Batten uit de bocht!

Ik geef al jaren motorrijles, ik verzorg 

ook al jaren trainingen in veilig rijden, 

in bochtentechniek en in alles wat daar-

bij komt. Hoe kan het mij dan toch over-

komen dat ik op een droge weg, bij een 

passende snelheid en prima zicht toch 

een simpele, goed aangegeven bocht 

mis? Gelukkig weet ik dat inmiddels. 

We waren met een groep onderweg. 

Mooie wegen, prachtige bochten, relaxt 

tempo voor de rijders die we zijn. En 

dan is er opeens een moment van 

concentratieverlies, zoals ik het zelf 

ervaarde. Ik reed rechtdoor. De weg 

ging naar links. Waarom die vangrail 

toch opeens zo dichtbij kwam, vroeg ik 

me nog af. Ik voelde dat ik ’m raakte, ik 

voelde hoe ik er langs schoof en ik weet 

nog dat ik even later met motor en al 

naar links klapte. Op dat moment werd 

alles wazig, tot ik mijn ogen opendeed 

en de man die me aankeek in het Duits 

hoorde zeggen dat de ambulance al 

onderweg was. Hoezo? Een geintje? Een 

droom? Niet dus. Een flinke crash met 

een gebroken ruggenwervel als resul-

taat. Dat klinkt erger dan het in mijn 

geval is: een operatie is niet nodig, ik 

heb nul uitvalsverschijnselen en ik ga 

straks gewoon weer rijden. Dat staat als 

een paal boven water.

Ik heb zo veel geluk gehad. Als die 

geleiderail geen motorvriendelijke 

onderplank had gehad, was ik er niet 

zo goed afgekomen. Hoe belangrijk 

die dingen zijn, weet je pas echt als je 

ermee te maken hebt gehad. Dat geldt 

voor een goed pak net zo. Ik had werke-

lijk geen schrammetje. Mijn nog geen 

twee weken oude AA-textielpak wel. 

Zowel mijn jas als mijn broek waren 

aan alle kanten gehavend, en ik kon de 

level 2-protector op mijn linkerknie zien 

zitten. Geen pak? Dan had ik in plaats 

van die protector waarschijnlijk mijn 

knieschijf kunnen bewonderen. Het 

enige wat beter had gekund, was een 

grotere rugprotector geweest. Die van 

mij stopte net boven de wervel die ik 

brak. De losse rugprotector die ik altijd 

op het circuit draag, ga ik toch ook maar 

op straat aantrekken. 

Over de oorzaak van mijn val heb ik in 

de eerste week in dat Duitse ziekenhuis 

rustig kunnen nadenken. Aan mijn nog 

geen jaar oude Kawasaki had het niet 

gelegen. Ik had niet te hard gereden, 

ik zat niet met mijn gedachten ergens 

anders, ik was niet afgeleid. En toch was 

ik er even niet bij. Ik weet nu ook waar-

om. Ik kan slecht nee zeggen en val dus 

ook met een volle agenda in voor zieke 

collega’s, bijvoorbeeld. Dat soort dingen 

doe ik structureel, al jarenlang. Ik bleek 

ook koorts te hebben, wat ik niet eens 

in de gaten had gehad. En dat ik de dag 

ervoor iets gegeten had wat niet lekker 

viel, had me misschien dat laatste zetje 

gegeven. 

Als je heel lang op je grens zit, heb je 

niet zo snel in de gaten wanneer je er 

overheen gaat. Je accepteert steeds 

meer, je kan steeds iets verder gaan. Tot 

je systeem het opgeeft. Ik zag de wereld 

even niet meer zo helder. Dat gebeurt 

maar zelden op het goede moment, als 

daar al een goed moment voor is. Ik 

weet dat ik de enige niet ben, en ik ben 

eigenlijk blij dat ik er zo vanaf gekomen 

ben. Ja, dit was een ongeluk, maar ik 

zie het ook als een herkansing. Ik ken 

genoeg mensen die die tweede kans 

niet kregen. Dus ga ik echt wat vaker 

nee zeggen en eerder mijn rust pakken. 

Want net als bij sport zijn het vaak juist 

die rustmomenten die je verder bren-

gen, die je in staat stellen je aandacht 

erbij te houden. Zodat niemand je ziet 

gaan en denkt “Sukkel, let nou toch 

op!”    ■

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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Onderaan de Spijkenissebrug, aan 

Rotterdamse zijde, vond Alex 

Bouman het ultieme bewijs dat de stad 

serieus zorg draagt voor zijn inwoners: 

een bocht in een voetpad, compleet 

met vangrail plus onderplank. Jawel!

Halfblinde bocht
Zo’n fijne voorziening ontbreekt helaas 

in de fraaie linkerbocht die de A6 maakt 

als je van Lelystad naar Joure rijdt, ter 

hoogte van knooppunt Emmeloord. De 

maximumsnelheid is 70 km/u, maar er 

wordt vaker rond de 90 km/u gereden, 

schrijft de melder. Ver vooruitkijken 

is in de lang doordraaiende bocht niet 

mogelijk. Als een glijpartij of een uit-

wijkmanoeuvre hier onvermijdelijk zou 

zijn, dan is de afstand tot de vangrail 

snel tekort. Om de kans op uitwijkma-

noeuvres te verkleinen, zou het ook fijn 

zijn als de begroeiing in de binnenbocht 

gesnoeid wordt, adviseerde de melder. 

We hebben de situatie doorgegeven aan 

Rijkswaterstaat. Men heeft toegezegd 

maatregelen te overwegen. Als je hier 

rijdt, kijk dan of er daadwerkelijk iets 

gebeurt of gebeurd is? Zelf komen we er 

Zoals je weet, zijn we groot 

voorstanders van geleiderails 

met motorvriendelijke on-

derplanken, en op bladzijde 

43 lees je het relaas van een 

ervaringsdeskundige. Toch 

kan je ook overdrijven, zoals 

de openingsfoto laat zien.
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niet dagelijks langs. Is er nog niets ver-

anderd, dan blijft het belangrijkste ad-

vies om je tempo in dit soort halfblinde 

bochten aan te passen. Ze kunnen zo 

verleidelijk zijn – tot er halverwege die 

bocht opeens een file blijkt te staan.

Gumatec
Er komen regelmatig meldingen binnen 

over drempels waar wij echt geen 

gevaar in zien. Dan hebben we het bij-

voorbeeld over met borden aangegeven 

rubberen Gumatec-drempels. Meestal 

kan je die met de motor gewoon links 

of rechts passeren. Is dat niet zo, dan 

kan je ze naar keuze in het midden of 

langs de kant overrijden. Bij die tweede 

optie kan je wat beweging in je motor 

voelen. Dat geeft soms het idee dat de 

drempel glad is, maar naar onze erva-

ring is die ‘beweging’ het gevolg van 

het feit dat je wielen even niet op één 

lijn liggen, zoals ook gebeurt als je een 

opgeplakte witte streep onder een heel 

flauwe hoek kruist. Gumatec-drempels 

kunnen wél gevaarlijk zijn als ze ergens 

liggen waar ze slecht zichtbaar zijn en 

je ze niet verwacht, of als ze dwars in 

plaats van de in de lengterichting ge-

plaatst worden. In dat laatste geval kan 

een voor 60 km/u ontworpen drempel 

met 30 km/u nog een flinke klap veroor-

zaken. In MAGazine 171 verscheen een 

uitgebreid artikel over deze drempels. 

Nummer niet (meer) in huis? Download 

het op www.motorrijdersactiegroep.nl.

Taluddrempels
Voor taluddrempels, waarbij de hele 

straat verhoogd wordt, geldt in grote 

lijnen hetzelfde als voor die Gumatecs. 

Ligt er een 30-kilometerdrempel in een 

30-kilometerzone, dan geldt dat niet 

als een gevaarlijke wegsituatie. Dat 

wordt anders als zo’n drempel precies 

op het punt ligt waar je van 60 naar 

30 terug moet, zoals we beschreven 

in GWS-meldingen in MAGazine 174. 

Verder zouden we zelf alle drempels 

het liefst laten verwijderen, maar die 

dingen liggen er helaas niet voor niets. 

Als je echt een fikse klap krijgt, zijn er 

twee mogelijkheden. Je reed sneller dan 

de bedoeling was, of er ligt een te hoge 

drempel. In dat laatste geval horen we 

’t graag.

Snelweggreppel
Arnoud Haak stuurde ons een foto van 

een groef in de A35, ten zuiden van 

Almelo, in het midden van de twee 

rijstroken richting Enschede. De groef 

is zo breed dat je beter van een greppel 

zou kunnen spreken, schreef hij erbij. 

Het effect ervoer hij aan den lijve, toen 

hij er in donker reed. Bij het wisselen 

van rijstrook kreeg zijn Pan-European 

een enorme zwieper, waarbij hij zelfs 

even aan een klapband dacht. We 

hebben het probleem doorgegeven 

aan Rijkswaterstaat. Zelfde verzoek 

als hierboven: als je hier rijdt, kijk dan 

even of het opgelost is en laat ons dat 

weten?

Verdrijvingsvlak
Aan de Nieuwe Gouwe In Werkhoven, 

ter hoogte van Tango Gouda, ligt een 

iets verhoogd verdrijvingsvlak. Die 

Gumatec-drempel: vaak kan er je ook langs.
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Greppel in de A35 bij Almelo, richting Enschede.
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opstaande rand kan even schrikken 

zijn als je ’m niet tijdig ziet. We hebben 

besloten dit niet aan de wegbeheerder 

door te geven, omdat deze zal aanvoe-

ren dat je op een verdrijvingsvlak niets 

te zoeken hebt (klopt) en dat hij zo 

geconstrueerd is dat hij goed te over-

rijden is (klopt ook). Bovendien ligt het 

vlak er al minimaal zeven jaar, zoals de 

melder ook aangaf. Wel is het goed om 

te weten dat verdrijvingsvlakken dus 

niet altijd, eh, vlak zijn. Beste advies: 

voorkom dat je erop terecht komt.

Bitumen 1
Niet alleen over drempels, maar ook 

over bitumenreparaties en -stroken 

krijgen we regelmatig meldingen 

binnen. Die bitumenstroken liggen er 

vaak om de naad tussen twee asfalt-

stroken te overbruggen. Als ze met grit 

afgestrooid zijn (wat als goed is altijd 

gebeurt), leveren ze geen gevaar op. 

Wel kan je wat beweging in het motor 

voelen als je ze onder een heel lichte 

hoek kruist, net als bij de hierboven al 

genoemde belijning. Kwestie van hoog-

teverschillen, dus.

Bitumen 2
Het wordt een heel ander verhaal als er 

sprake is van grote, niet-afgestrooide 

bitumenreparaties, zoals die van het 

wegdek op de rotonde Schoenaker,  

Leigraaf en Ooigraaf in Beuningen. 

Goed voorbeeld van belabberd repara-

tiewerk. We hebben de gemeente ge-

vraagd hier met spoed iets aan te doen. 

Troost
En de MAG? We hebben het even na-

gevraagd. Rond de introductie van de 

turborotonde heeft een vrijwilliger het 

toenmalige bestuur bij herhaling op 

het gevaar van die broodjes gewezen. 

Om redenen die we niet gaan achter-

halen is dat niet opgepikt. Jammer. Net 

als grind in de berm (bladzijde 34) en 

broodjes op N-wegen (bladzijde 40) zijn 

het oplossingen die bedacht zijn om 

automobilisten in het gareel te houden, 

maar waar motorrijders hinder van 

kunnen ondervinden. Die turboroton-

des dik twintig jaar later nog om laten 

bouwen is een kansloze missie. We 

moeten het ermee doen. Voor de troost: 

als ze zo’n plan nu geïntroduceerd 

hadden, waren we er met z’n allen voor 

gaan liggen.    ■

Turborotondes
Over rotondes gesproken: Jim van der Zon reageerde op ons bericht over het 

gebruik van verhoogde rijbaanscheidingen op turborotondes en de bijbehoren-

de, speciaal voor motorrijders bedoelde waarschuwingsborden (zie GWS-mel-

dingen in MAGazine 177). De kern van zijn verhaal: het gebruik van die broodjes 

op zulke rotondes blijft hem verbazen. Tot op het hilarische af, zoals hij schrijft. 

“Om de weg zo veilig mogelijk te maken, leggen we hindernissen op de grond. 

Oei. We zijn die motorrijders vergeten. Nou, dan zetten we toch een bordje 

neer?” Van der Zon ziet liever een dubbele streep. Daar kun je in geval van nood 

gewoon overheen rijden, ook op de motor. En als die broodjes eraf gereden wor-

den, levert de schade die daar ontstaat nog meer risico’s voor motorrijders. Hij 

heeft er indertijd de ontwerper van deze rotondes op aangesproken, van ingeni-

eur tot ingenieur en van man tot man. Bertus Fortuijn leek er niet van onder de 

indruk: zijn idee was heilig verklaard.

Wat glimt is glad: rotonde in Beuningen.
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Gespecialiseerd in TRIUMPH en BENELLI

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

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

Ook voor verhuur van Benelli’s

penningmeester?
De MAG draait voor een heel groot deel op de 

inzet van vrijwilligers, maar zonder geld zijn we 
nergens. Wil jij onze financiën in goede banen 
leiden, samen met bestuur en boekhouding? 

Laat van je horen op 06 3841 4881 of mail naar 
secretaris@motorrijdersactiegroep.nl. 

www.motorrijdersactiegroep.nl

Ben  jij onze nieuwe
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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

Als je iemand met een  
Kawasaki rugtas op een 
Harley ziet rijden, heb je 
dik kans dat het Janneke 

Tinga is.

“En daar heb ik geen enkele moeite 

mee, hoor. Mijn man ook niet, hoop ik” 

lacht ze. “Hij is een echte Harley-rijder, 

compleet met Harley-shirts en riemen, 

maar ik heb ook Honda en Yamaha gereden, van een Deauville en een Virago tot een CBF1000. 

Nu heb ik een Roadster 1200 XL. Een lowrider, want ik wil wel de grond voelen als ik mijn voeten 

neerzet. Anders is het zo sneu voor die Harley.” Vroeger reed Janneke ook wel woon-werk, tegen 

de files en om lekker uit te waaien. Nu ze op Vlieland wonen (“Daar rijden we Solex!”) gebruiken 

ze hun motoren alleen nog om te toeren, met z’n tweeën, met vrienden of verschillende 

motorclubs. “En dan komt zo’n rugtas altijd van pas!”

Janneke Tinga 
wint Kawasaki 
rugtas
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In een eerste poging om motoren over  

het hele bereik stiller te maken, 

moesten ze met de invoering van Euro 

4 ook aan de UNECE-R 41.04-norm vol-

doen. Belangrijke nieuwe elementen  

daarbij waren de Additional Sound 

Emission Provisions (ASEP), ofwel de 

aanvullende bepalingen betreffende de 

geluidsproductie. Om aan die bepalin-

gen te voldoen, moesten fabrikanten ze 

natuurlijk wel kennen. Dat ze met die 

kennis in huis meteen konden uitreke-

nen hoe ze de ASEP-bepalingen konden 

omzeilen, is logisch. 

Terechte klachten 
Het resultaat daarvan laat zich nogal 

overtuigend horen. In een uitgebreid 

artikel over het onderwerp in MotoPlus 

2022/08 noemt de redactie de Ducati 

Streetfighter, BMW’s GS en de huidige 

Honda RR-R Fireblade als voorbeelden 

van motoren die keurig aan de eisen 

voldoen maar daarbuiten duidelijk meer 

geluid (kunnen) maken. Dat is niet meer 

van deze tijd, of je dat nu jammer vindt 

of niet. Philipp Habsburg, hoofd ont-

wikkeling van KTM, vat het in hetzelfde 

artikel kort samen: “We moeten ervoor 

zorgen dat motorrijden ook op de lange 

termijn mogelijk blijft en mensen die te-

recht klagen over geluid geruststellen.”

Reductie
Vergis je niet: de 41.04-norm resulteer-

de in een duidelijke geluidsreductie bij 

nieuwe motorfietsen, maar vertoonde 

tegelijkertijd de nodige gaten. Met de 

nieuwe 41.05-norm worden die gaten 

gedicht. Een belangrijk onderdeel daar-

van zijn de aangescherpte bepalingen, 

nu onder de naam Real Driving ASEP. 

Zoals die naam al aangeeft, moeten 

motoren ook onder ‘echte’ rijomstan-

digheden aan de gestelde geluidseisen 

voldoen.

De verschillen
Als je de verschillen tussen 41.04 en 

41.05 op een rijtje zet, zie je meteen 

dat het een stuk lastiger wordt om nog 

motorfietsen te ontwikkelen die niet 

onder alle omstandigheden aan de eisen 

voldoen. 

• Onder 41.04 moesten de geluidseisen 

gehaald worden bij snelheden van 20 

tot 80 km/u. Dat wordt nu van 10 tot 

100 km/u. 

• Het maximale toerental waarbij ge-

meten mag worden gaat omhoog. 

• Bij het inrijden van het meetgebied 

werd een gelijkmatige snelheid voor-

geschreven; onder 41.05 mag er getest 

worden bij een gelijkmatige snelheid, 

maar ook accelererend of afremmend 

op de motor, waarbij motorfietsen 

vaak luider klinken (optrekken) of in 

de uitlaat knallen (afremmen). 

• En tot slot: onder 41.04 werd alleen 

Te luid is uit, weet inmiddels ook de motorindustrie. Fabrikanten 

werkten zelf mee aan een nieuw eisenpakket dat het bijzonder 

lastig maakt om nog motorfietsen te bouwen die zich bij een test 

heel keurig gedagen, maar daarbuiten te veel geluid produceren. 

Vera de Bruijn

Nieuwe motoren stiller
Real Driving ASEP
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HD Street Bob met inlaatdemping (op de tank), dem-

ping van motorblok en extra uitlaatdemping voor 2 

dB winst.
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RIJBEWIES
Eerder dit jaar verongelukte een motorrijder kort nadat hij zijn 
rijbewijs gehaald had. Die trieste gebeurtenis inspireerde Herman 
Jolink tot het volgende gedicht. 

Ri-jbewies

bij vol gas gemeten; onder 41.05 mag 

de tester zelf bepalen hoeveel gas 

er gegeven wordt. Dat maakt het 

fabrikanten onmogelijk om motoren 

te ontwerpen die bijvoorbeeld bij 80% 

gas meer geluid maken dan bij de 

testconditie vol gas.

Vervangingsuitlaten
Met de invoering van 41.05 blijven de 

eisen waar motorfietsen aan moeten 

voldoen hetzelfde; wat verandert is 

het aantal condities waaronder aan 

die eisen voldaan moet worden, en het 

aantal tests dat uitgevoerd moet worden 

om een typegoedkeuring te krijgen. 

Geeft een fabrikant onterecht een ASEP 

Statement af en komt dat uit, dan heeft 

hij een serieus probleem. 

Voor vervangingsuitlaten geldt hetzelf-

de verhaal. De motor(en) waarvoor ze 

bedoeld zijn moeten met een nieuwe 

vervangingsuitlaat dus ook al die nieu-

we tests doorstaan. 

Geen auto
Vanzelfsprekend leidt het verhoogde 

aantal tests tot extra kosten en mogelijk 

dus ook tot prijsstijgingen. Maar fabri-

kanten moeten wel. Het alternatief is 

een dreigende verlaging van de huidige 

grenswaarde van 77 dB(A). Hoe dat er in 

de praktijk uit zou zien? Aan de TU Graz 

werd onderzocht wat je zou moeten 

doen om om een motorfiets substantieel 

stiller te maken. Het resultaat, met 35 

kilo (!) dempmateriaal, zie je op de foto 

boven dit artikel. De conclusie is dat 2 

dB haalbaar zou kunnen zijn, ten koste 

van immense investeringen en heel 

veel tijd. Maar 2 dB is niet meer dan een 

marginaal verschil, en het nauwelijks 

hoorbare resultaat zal op z’n vroegst 

over vijftien of twintig jaar enig effect 

op de ervaren overlast hebben. Grotere 

reducties zijn technisch niet haalbaar 

zonder de motorfiets compleet te her-

definiëren. Dus? Dus laten we gewoon 

met z’n allen wat kalmer aan doen waar 

het nodig is. Te luid geluid is uit. Dat de 

industrie daar nu ook aan meewerkt is 

prachtig.

UNECE-R 41.05 gaat voor de toelating van 

nieuwe motoren gelden met ingang van 

1 september 2023. Modellen die op dat 

moment al op de markt zijn moeten een jaar 

later ook onder de uitgedreide testcondities 

aan de eisen voldoen.   ■
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Eunice, de storm die in februari over 

ons land trok, maakte een onver-

wacht einde aan de overkapping van 

de motor van Harold de Bock. Zo’n 

25 jaar geleden had Harold een met 

zwaar vrachtwagenplastic uitgerust 

zonnescherm aan de zijkant van zijn 

huis laten monteren. En 25 jaar lang 

zorgde die ouderwetse markies voor 

een prima bescherming van zijn in 

1974 gebouwde BMW 90/6, een ra-

secht werkpaard dat het na pensioen 

van zijn baas eindelijk wat rustiger 

aan mocht doen. Welverdiend, met 

375.000 kilometer op de teller.

Helaas was de overkapping tegen 

Eunice niet bestand. Het door 

de storm uit de muur gerukte scherm 

klapte op de tophalf van de motor, 

met forse scheuren in het polyester 

als gevolg. Zou de BMW tegen zulke 

schade verzekerd zijn? Niet dus, leer-

de een telefoontje met MAG Verzeke-

ringen. Harold had zijn WA+ dekking 

een paar jaar terug omgezet naar een 

gewone WA. Nu wist hij ook weer 

waarom: hij reed niet zo veel meer, 

dus waarom zou hij extra betalen voor 

eventuele schade aan accessoires, 

helm, kleding en bagage? Ook aan een 

aanschafwaarderegeling had hij niks, 

met die oude boxer. Maar die + staat 

dus ook voor dekking van schade door 

storm, brand of diefstal, en dat zijn 

schades die je vooral oploopt als je 

níet rijdt. 

Dat viel dus even tegen. Dat die extra 

dekking zeker bij zo’n oude motor en 

een flink aantal schadevrije jaren nau-

welijks extra geld kost, maakte het 

nog het extra pijnlijk. De les? Check 

je dekking liefst vóórdat je schade 

oploopt! Tip: het prijsverschil tussen 

WA en WA+ is onder meer afhankelijk 

van waar je woont, de waarde en de 

leeftijd van je motor en je schadevrije 

jaren. Voor Harolds BMW ging het om 

precies € 4,66 per maand.

Ad den Hollander

schadebehandelaar 

www.mag-verzekeringen.nl 
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Al deze bedrijven steunen het werk 

van de MAG� Dank! 
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zonder gedoe. verkocht.

Ook toeren tot de 
zon onder gaat met 
je nieuwe motor? 

verkoop je oude motor snel en veilig via 


