
MAGAZINE 179  |  SEPTEMBER 2022 1

BANDENSPANNING: DE REST

DILATATIEVOEGEN GLAD?

NOORDKAAP IN DE KOU

VERA OP DE EXPERIA

MAGAZINE
WWW.MOTORRIJDERSACTIEGROEP.NL  |  SEPTEMBER 2022  |  179



Van 49,9 cc 
Tot 2.458 cc
Wij hebben voor alles 
een professionele koper

zonder gedoe. verkocht.



MAGAZINE 179  |  SEPTEMBER 2022 3

Na de gebruikelijke intropagina’s knallen 
we er in dit nummer vol in met een 
prachtige foto van beleidsmedewerker 
Vera de Bruijn op haar motor voor een 
dag. Dankjewel, Jacco van der Kuilen! Die 
motor liet een stevige indruk na, zo laat 
Vera in het bijbehorende artikel weten. 
Wat? Een motortest in MAGazine? Nee, 
toch niet. Daar zijn genoeg andere bla-
den voor. Wel schreef ze graag over haar 
kennismaking met de Energica Experia, 
de eerste elektrische motorfiets die  
korte metten lijkt te maken met het 
begrip range anxiety. Zat ze om elektrisch 

rijden te springen? Nee. Is ze om? Dat lees je vanaf bladzijde 10.

Verder in dit nummer veel kortere en langere artikelen met het bekende 
MAG in actie-stempel. We zaten dan ook zeker niet stil, in die warme 
maanden. We brengen je up to date over onze betrokkenheid bij de 
herinrichting van de Waaldijk, we vieren dat Vaals verloor en eerder 
afgesloten wegen weer moest openen, we besteden aandacht aan 
onze actie rond de afsluiting van de Meije en we doen verslag van onze 
rechtszaak tegen de afsluiting van de Zuiderdijk. Op bladzijde 9 gaat 
voorzitter Gerwin Batten op al deze actie verder in, met als hoofdthema 
dat er meer werk voor ons ligt dan we aankunnen. Dat willen we alle-
maal dolgraag oppakken, maar daar hebben we jullie hard voor nodig 
– en daarbij ook al jullie motormaten die nog geen lid zijn!

Over actie gesproken: de drie gebruikelijke pagina’s met GWS-mel-
dingen waren er veel te weinig om alle interessante binnengekomen 
meldingen te plaatsen. Het was topdrukte bij ons meldpunt. Leuk om 
hier vast te verklappen: een in Hilversum half in een bocht geplaatst 
wildrooster werd na een persactie van GWS-coördinator Robert van den 
Boogaard en een opvolgtelefoontje al snel weer verwijderd. Mooi toch?

In het septembernummer van vorig jaar boden we je een drieluik over 
doorrijden in de winter. Een van de MAG-leden die daaraan meewerkte 
merkte in dat artikel op dat hij het op de motor eigenlijk nog nooit echt 
koud had gehad. Daarom wilde hij in de koudste maand van het jaar 
naar de Noordkaap. En hij ging. Van die frisse tocht doen hij en zijn 
reisgenoot in dit nummer verslag. Weet je meteen zeker dat jij het de 
komende winter hier niet koud hoeft te hebben…
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Extra	ledenvergadering
Op 9 oktober (10:00-12:30) vindt er een extra Algemene ledenvergadering 

plaats met een aangepaste begroting en de contributie als belangrijkste 

agendapunten. Locatie: Motor Vereniging Almere, Meerveldstraat 55, 

1359 HZ Almere.  

Laat weten of je komt op secretaris@motorrijdersactiegroep.nl.  

Wij zorgen voor de lunch om 12:30. Meer informatie volgt per mail.
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Koppie-koppie
Slim idee van de protectorspecialist D3O: met de AMP in-helmet liner 

bieden ze een aanzienlijk veiliger alternatief voor de bekende schuim-

plastic binnenvoering van motorhelmen. Het door de Britse firma 

gebruikte materiaal vormt zich naar je hoofd, heeft geen geheugen 

dus wordt niet platter en biedt extra bescherming zonder extra massa 

toe te voegen. Het wachten is op de eerste helmfabrikanten die hun 

helmen hiermee gaan uitrusten.

Nederlandse 
crosser
Motorgeluid is voor crossers een nog veel heter item dan voor ons. EMX 

Powertrain nam een fikse stap en lanceerde de XF30, een elektrische 

crossmotor van Nederlandse bodem, gebouwd in een Yamaha-frame. 

Vermogen, koppel en topsnelheid zijn eenvoudig aan te passen, 

waarmee de CF30 zowel voor jongere rijders als voor ervaren crossers 

inzetbaar is. Meer weten? Emx-powertrain.com
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Pijlknippers
Knipperlichten die zelf aangeven welke kant ze opknipperen? Dat kan 

op je motor ook. De Barracuda SQ Basic knipperlichten hebben negen 

individuele leds die een voor een aangaan, zodat er een pijl gesugge-

reerd wordt. Ze zijn op de meeste motorfietsen zonder tussenkomst 

van een adapter te monteren.



MAGAZINE 179  |  SEPTEMBER 2022 5

Bigtwin  
Bikeshow 2022
One-of-a-kind motoren, custombouwers, motorkleding, gereedschap, 

accessoires, muziek en nog veel meer: van vrijdag 4 tot en met zondag 

6 november kan je weer terecht op de befaamde Bigtwin Bikeshow & 

Expo in de Expo Houten. Heb je niks met custombouw? 

Doe ’s gek en laat je hier de ogen openen. Altijd feest! 

Meer informatie op bigtwin.nl/bikeshow. 

Zet ‘m vast!
Fijn om overal te zien en te horen dat motorrijden helemaal in is. Minder 

fijn is dat dit ook z’n weerslag lijkt te vinden in de diefstalcijfers. Met 817 

gestolen motorfietsen in de eerste helft van dit jaar zitten we 39% hoger 

dan in dezelfde periode vorig jaar (bron: liv.nl). Ben je gehecht aan je 

tweewieler, zet ‘m dan waar het kan óók aan een boom, hek, paal of 

muur- of grondanker vast. Meer tips in het artikel achter de qr-code.
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Niet voor ons
Automobilisten gaan per 2030 rekeningrijden. Doel is om de belas-

tinginkomsten op peil te houden en de CO2-uitstoot te reduceren. Mo-

torrijders blijven gewoon de huidige motorrijtuigenbelasting betalen. 

Waarom? Rekeningrijden ofwel betalen naar gebruik door motorrij-

ders zou nauwelijks bijdragen aan de genoemde doelen. Zijn we 

blij? Geen idee. Met ons lage gemiddelde aantal kilometers 

zouden veel motorrijders met rekeningrijden misschien wel 

beter uit zijn – maar we worden in elk geval niet voortdu-

rend op de voet gevolgd!
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Goed nieuws uit Frankrijk: na een lang proces is de dreigende mo-

tor-apk van de baan. Moet er wel verder gewerkt worden aan alterna-

tieve maatregelen met het oog op veiligheid en milieu. Onze collega’s 

van de Franse Vereniging van Boze Motorrijders (FFMC) zijn niet boos 

meer. Niet hierom, in elk geval.

Streep door Franse apk

Ballonbroek 
Daar ga ik niet in rondrijden, schreven mensen op Facebook toen we 

daar een foto van de airbagjeans van Mo’Cycle plaatsten. Dat was dus 

die broek in opgeblazen toestand…. De geestelijke vader van deze 

broek zou in 2005 al de eerste motorjeans gelanceerd hebben. Met de 

airbagversie zit het bedrijf nog in de crowdfundingsfase. Bestel je je 

broek nu al, dan levert je dat 45% korting op. Een jack is er ook.

Als jouw merk- of modelnaam het tot 

soortnaam schopt, heb je iets helemaal 

goed gedaan. Met de MP3 blijft Piaggio 

dat doen. De nieuwste editie van de 

in 2006 gelanceerde driewieler is de 

eerste scooter met het door Piaggio 

ontwikkelde rijhulpsysteem, met 

onder meer dodehoekdetectie en een 

– jawel – Lane Change Decision Aid 

System. De 530 Exclusive-versie biedt je 

daarnaast cruisecontrol en een heuse 

achteruitrijfunctie met bijbehorende 

camera. Dat gaan we zeker een keer 

proberen!

Achteruit!
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De dagen worden weer korter en de temperaturen lopen terug...maar niet getreurd! 
Met de juiste kleding kun je heel het jaar door rijden! Met een waterdichte jas en een 
thermovoering verleng je jouw motorseizoen. Bekijk onze collectie all-season kleding 
op onze website of kom langs in onze showroom in Nieuwkuijk!

SCOOR JOUW NIEUWE ALL-SEASON OUTFIT!

Fun starts here.

MET ONZE GEAR IS JOUW 
ZOMER NOOIT VOORBIJ!

CHROMEBURNER.NL Touwslager 10 5253 RK Nieuwkuijk+31 73 200 80 20 Nederland
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HET IS STARTEN  
EN GAAN!

Want in jouw motorfiets zit lang houdbare brandstof van Ecomaxx

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

biedt hiervoor dé oplossing: schone, jarenlang houdbare 

benzine. Tank je motorfiets af met Ecomaxx Bike Fuel 4  

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

van een goede start! Voor alle motorfietsen en uitwisselbaar 

met alle soorten pompbenzine.

Meer weten? Kijk op www.ecomaxx.nl

Scan voor 
product

informatie
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VAN DE VOORZITTER

Dat was niet alleen een hete en droge zomer, maar 

ook een drukke. De MAG doet niet aan komkom-

mertijd, zoals ook dit septembernummer weer duidelijk 

maakt. Terwijl het aantal krantenberichten over ge-

luidsoverlast door motorrijders sterk afnam, bleef het 

onverminderd druk met dreigende wegafsluitingen. 

Konden we zo’n dreiging gewoon wegnemen door een 

mailtje met ijzersterke argumenten rond te sturen, dan 

was er niks aan de hand. Maar zo werkt het dus niet, 

kunnen we je met een (on)gerust hart vertellen. Integen-

deel.

Toen de gemeente Vaals deze zomer besloot om zonder 

verder overleg twee wegen voor motorrijders af te sluiten, 

wisten we daar door onze eerdere betrokkenheid in de re-

gio al vroeg van. Zo konden we direct in actie komen met 

de voorbereidingen van een ouderwetste demonstratie 

tegen die afsluitingen. Die demonstratie ging uiteindelijk 

niet door, omdat de afsluitingen afgeblazen werden. Ver-

derop in dit nummer lees je daar meer over. Je leest daar 

niet dat de meeste voorbereidingen voor die demonstratie 

al getroffen waren, want daar koop je niks voor. Waar wíj 

niets voor kopen, is dat van de tientallen mensen die ons 

online met de open wegen feliciteerden er maar een klei-

ne minderheid MAG-lid was. Dat die niet-leden het ook 

geweldig vonden, is mooi. Maar waarom worden ze dan 

geen lid? Waarom laten ze die verantwoordelijkheid aan 

jullie – onze trouwe leden – over?

We vallen je meestal niet lastig met onze voorbereidingen 

voor acties die niet doorgaan. Zo vermoeien we je ook 

bijna nooit met al het andere werk dat achter de schermen 

plaatsvindt. Zoals je ook in dit nummer leest, ging er een 

bezwaarschrift naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

omdat men toch weer besloot om het slingerweggetje 

langs de Meije voor motorrijders in de weekenden af te 

sluiten. In het onderbouwd aanpassen van ons model  

bezwaarschrift gaat eindeloos veel tijd zitten, vooral in 

het verzamelen van de nodige informatie. Daarnaast 

benaderen we lokale motorrijders, die we ook van een 

aangepast model bezwaarschrift voorzien. Enzovoort… 

Een vergelijkbare berg ongezien werk schuilt achter het 

verhaal over de rechtszaak rond de Zuiderdijk, waarvoor 

we in augustus voor de rechter stonden. De uitspraak 

volgt kort nadat dit MAGazine uitkwam. Zou die uit-

spraak voor ons negatief zijn, dan hebben we een serieus 

probleem. Dat probleem hebben we al een beetje, eerlijk 

gezegd. We zouden heel graag vervolgstappen zetten. 

We zouden heel graag nog directer bij alle andere drei-

gende afsluitingen aanwezig zijn. We zouden heel graag 

wegbeheerders voor de rechter slepen. We zouden ook 

graag meer tijd besteden aan alle andere zaken die onze 

aandacht vragen, van onnodige steenslag op de weg tot 

gladde klinkers, belastingvoordelen voor motorrijders en 

nog veel meer. Maar de waarheid is dat je daar vaste me-

dewerkers voor nodig hebt. Die van ons werken meer dan 

ze zouden moeten, en nog meer moeten ze niet willen. 

Om op alle fronten effectief te kunnen zijn, hebben we 

simpelweg meer mensen en meer budget nodig.  

De oplossing? Als ieder MAG-lid één 

nieuw lid aanbrengt, zijn we er.  

Jij weet waarom je lid bent. Overtuig 

één motormaat. Voor de argumenten 

scan je de qr-code. Deal?

Gerwin Batten

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl

HET IS STARTEN  
EN GAAN!

Want in jouw motorfiets zit lang houdbare brandstof van Ecomaxx

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

biedt hiervoor dé oplossing: schone, jarenlang houdbare 

benzine. Tank je motorfiets af met Ecomaxx Bike Fuel 4  

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

van een goede start! Voor alle motorfietsen en uitwisselbaar 

met alle soorten pompbenzine.

Meer weten? Kijk op www.ecomaxx.nl

Scan voor 
product

informatie
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Mijn enige ervaring met elektrisch 

rijden bestond tot nu toe uit een 

trialcursus. We waren de eerste groep 

die dat op een stel spiksplinternieuwe 

elektrische fietsen deed, maar mijn aan-

dacht ging veel meer uit naar het terrein 

en de hindernissen die we moesten 

overwinnen dan naar de aandrijving van 

die lichte motoren. Nu kreeg ik de gele-

genheid om uitgebreid kennis te maken 

met de Energica Experia, een motor met 

een actieradius waar ik ook in mijn werk 

voor de MAG mee uit te voeten kan. Ik 

was benieuwd. 

200+
Voor elektrisch woon-werkverkeer op 

vaste afstanden kom je ook met een 

kleinere actieradius al een heel eind. Als 

je je motorfiets thuis aan het stopcontact 

legt, kan je de maximale woon-werk- 

afstanden makkelijk aan, ook als je op 

de weg naar huis nog een lekker stuur-

weggetje of een mooie dijk meepakt. 

Maar ik moet regelmatig naar Den Haag, 

bijvoorbeeld. Die 200 kilometer haal je 

niet zonder onderweg bij te laden. Haal-

DE je niet, moet ik zeggen. De Experia, 

de eerste die van de fabriek het label 

Green Tourer meekrijgt, draait er z’n 

accu niet voor om. Met gecombineerd 

stads- en snelwegverkeer zou hij je 

ruim 250 kilometer ver brengen, en met 

alleen stadsverkeer 420. Dat klinkt meer 

dan veelbelovend, zowel voor tours als 

voor mijn belangrijkste motorgebruik. 

En kom je toch net tekort? Dan laad je er 

MAG-beleidsmedewerker Vera 

de Bruijn kan het geluid van 

een voorbijrijdende motor best 

waarderen, maar ze heeft er 

niet echt iets mee. In dat op-

zicht was elektrisch rijden voor 

haar altijd al een optie. Alleen 

die actieradius? Toen kreeg ze 

de gelegenheid om een dag 

op de nieuwe Energica Experia 

te rijden. Geen test, maar een 

ervaring. En ze is om.

Tekst: Vera de Bruijn
Foto’s: Energica - Jacco van der Kuilen
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bij een Fastned- of ander snel laadpunt 

in een kwartier tijd 100 kilometer bij.

Aandacht
Als ik in het zadel zit, valt me vooral 

op dat me niets opvalt. De zithouding 

lijkt sprekend op die van mijn eigen 

BMW F800 GS en bijna alle knoppen en 

hendels zitten op dezelfde plaats. Het 

belangrijkste verschil is dat de Italiaanse 

machine wat slanker en dynamischer 

oogt. Na een korte uitleg gaan we rijden. 

Het blijft aangenaam stil. De machines 

staan in de voor nat weer bedoelde 

rijmodus Wet (regen). Goed om even te 

kunnen wennen aan het enorme koppel, 

zelfs in die stand. Heel voorzichtig rij 

ik weg. We kunnen meteen de weg 

opdraaien. Terwijl de motor versnelt 

betrap ik mijn linkervoet en -hand erop 

dat ze willen gaan schakelen. Niet nodig. 

Ik vind het geweldig, vooral omdat ik me 

volledig kan richten op de rotonde die 

eraan komt. Ik denk altijd dat ik vrijwel 

automatisch schakel, maar realiseer me 

dat ik die aandacht en energie nu aan 

belangrijker dingen kan besteden.

Remmen 
In standje Urban reageert de motor iets 

directer en de (apart in vier stappen in-

stelbare) motorrem is een stuk actiever. 

Als je normaal rijdt, goed vooruitkijkt en 

voldoende anticipeert, kan de Experia 

zo sterk op de motor remmen dat je 

je traditionele remmen alleen nog in 

geval van nood of in bijzondere situa-

ties gebruikt. Ook dat maakt rijden heel 

relaxed. Het enige wat je bedient, is je 

‘gas’hendel. Verder is het puur genieten 

van de omgeving en de mooie bochten. 

En als we even stil staan, kan je met 

elkaar of met nieuwsgierige omstanders 

praten zonder je motor uit te hoeven 

zetten. Of het wel een elektrische motor 

is, willen die omstanders weten. Zo ziet 

hij er toch niet uit? Nee, inderdaad: zo 

ziet hij er totaal niet uit.

Achteruit
Dan wordt het tijd om wat foto’s te 

laten nemen. We moeten keren op een 

smal weggetje. Omdat ik ’s ochtends 

heb moeten tekenen voor de financiële 

verantwoordelijkheid voor de machine, 

maakte me dat even nerveus. Licht is 

hij niet, met 260 kilo. Kostbaar is hij wel, 

met een vanafprijs van € 28.995. Maar 

wat blijkt? Hij heeft een parkeerhulp 

waarmee je langzaam voor- en achteruit 

kunt rijden. Dat maakt dit soort ma-

noeuvres een heel stuk makkelijker, en 

je hoeft nooit meer om hulp te vragen 

als je je zwaarbepakte motor tegen een 

hellinkje op achteruit moet duwen. 

Sport
Na de fotosessie stappen we over naar 

standje Sport. Dat is voelbaar directer. 

De twee voorste rijders passeren een 

voorligger. Ik kan niet mee, maar heb 

even later aan een in mijn ogen klein 

gaatje meer dan voldoende om ze te 

Genieten van de mooie bochten

Bijna alles op dezelfde plek – behalve die koppelingshendel

Ook hier mist iets, maar dat went heel snel…
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volgen. In mijn spiegel zie ik dat de twee 

mannen achter mij met me meegeko-

men zijn – en dat terwijl ik mijn inhaal-

actie op mijn eigen motor toch echt niet 

uitgevoerd zou hebben.

De laatste
En dan is het na een paar uur rijden 

weer tijd voor die eigen motor. Ik stap 

op. Alles zit op vrijwel dezelfde plek als 

op de Experia, zoals ik al zei. Maar wat 

staat het ding te trillen, te schudden en 

te hakketakken. En dat geluid… Ik weet 

het zeker. Deze GS is mijn laatste motor-

fiets met een verbrandingsmotor. Alleen 

nog even sparen!   ■

Energica
De uit Italië afkomstige Energi-

ca-motoren maken gebruik van 

de snelle DC-laadtechnologie met 

CCS-aansluiting. Met dit Combined 

Charging System kan je thuis, aan 

publieke palen en DC-snelladen, dat 

laatste tot 100 km in een kwartier 

tijd. Naast Energica is LiveWire de 

enige andere motor die CCS-laden 

biedt. In een komend MAGazine 

gaan we verder op deze materie in.

2035
De EU wil de verkoop van auto’s en 

bestelbusjes met een verbrandings-

motor per 2035 gaan verbieden. 

Motorfietsen met een verbran-

dingsmotor of internal combustion 

engine (ICE) worden daarbij (nog) 

niet genoemd, maar ook daarvoor 

zal een einddatum komen. Net als 

bij auto’s zal de actieradius steeds 

minder een probleem gaan vormen. 

De Experia laat dat als eerste goed 

zien. 

Is deze elektrisch? Ja, echt.
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Al in een vroeg stadium was de 

MAG op de hoogte van de plannen 

om de Zuiderdijk in de weekenden van 

de mooiere maanden voor motorrijders 

af te sluiten. Meepraten? Maar natuur-

lijk was dat mogelijk, liet ons toenmali-

ge contact bij wegbeheerder HHNK ons 

weten. Met haar vertrek, kort daarna, 

stopte helaas ook de bereidheid om de 

MAG deel van het gesprek te laten zijn. 

Eindeloos vaak kregen we te horen dat 

de mensen die we wilden spreken er 

niet waren, eindeloos vaak ‘vergat’ men 

ons voor besprekingen uit te nodigen, 

eindeloos vaak werd er op mails en 

telefoontjes niet gereageerd.

 

Uiteindelijk werden we pas weer 

bij de zaak betrokken toen de ons 

slechtgezinde verkeerskundige van 

de gemeente Drechterland vertrok en 

hij opgevolgd werd door iemand die 

wél met ons wilde praten – maar toen 

waren alle beslissingen al genomen. 

Onze ‘deelname’ was niet meer dan 

een wassen neus. Logisch dus dat 

we na een eerder bezwaar tegen een 

pilotafsluiting (2020) nu ook bezwaar 

aantekenden tegen het verkeersbesluit 

voor de afsluiting en dat we andere 

motorrijders uitnodigden om hetzelfde 

te doen. Met onze Waterbedactie van 

maart 2021 (MAGazine 173) betrokken 

we ook bewoners van dorpjes uit de di-

recte omgeving bij ons werk. De dijkaf-

sluiting zou bij hen voor extra drukte 

zorgen. Een aangepast, kant-en-klaar 

bezwaarschrift hadden we natuurlijk 

voor ze. 

In een hoorzitting over de ingediende 

bewaren sprak de adviescommissie 

zich helaas in het voordeel van weg-

beheerder HHNK uit (juli 2021, MAGa-

zine 174). Daarop besloten we zelf met 

HHNK in gesprek te gaan. De conclusie 

van dat gesprek las je mogelijk al in 

MAGazine 176. Er was nog maar één 

weg open: naar de bestuursrechter. Die 

zaak diende op 18 augustus.

In de zitting bij de rechtbank in Alk-

maar mochten zowel HHNK als wij 

onze argumenten nogmaals aanvoeren. 

De gemeente Drechterland schitterde 

door afwezigheid. 

De rechter bleek goed geïnformeerd. Zo 

vroeg hij de jurist van HHNK naar de 

klachten, die zoals eerder bleek nooit 

ergens geregistreerd waren. Maar ze 

waren er wel, wilde hij weten? ‘Ja, ze 

waren er wel,’ sprak de dame, zoals ge-

bruikelijk zonder enige onderbouwing. 

De MAG kaartte onder meer aan dat wij 

niet blij waren met de uiterst suggestie-

ve vraagstelling in de enquête over de 

in 2020 uitgevoerde pilotafsluiting, een 

enquête die bovendien pas anderhalve 

maand na de pilot uitgevoerd was. Hoe 

betrouwbaar zijn dan de antwoorden? 

Dat zat wel goed, bracht HHNK in: de 

bewoners waren namelijk ‘heel erg be-

trokken’. Als dat zo is, blijft natuurlijk 

de vraag waarom slechts 41% van die 

‘betrokken’ bewoners de moeite nam 

om de enquête in te vullen en uiteinde-

lijk slechts 32% voor afsluiting stemde. 

Heb je werkelijk veel last van motorge-

luid en kan je daar een eind aan maken 

door wat vragen te beantwoorden, dan 

laat je dat toch niet na? Met de eerder 

bij hem ingediende stukken en deze 

zitting als basis verwacht de bestuurs-

rechter eind september uitspraak te 

doen.   ■

RECHTSZITTING 
ZUIDERDIJK

Sommige zaken duren lang. 

Dat is vooral omdat wij niet 

van opgeven weten. Met de 

Zuiderdijk in Hoorn zijn we al 

dik twee jaar zoet. In augustus 

stonden we voor de rechter.

Vera de Bruijn
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Standaard op 
alle motoren*

5 jaar
garantie
5 jaar 
assistance
    Overdraagbaar bij 

doorverkoop van 
motor

    Geen onvoorziene 
u i tgaven voor 
reparaties

    U wordt meteen 
geholpen bij pech

(*) AANBOD ONDER VOORWAARDEN - MEER INFO OP HONDA.NL
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Dat een goede bandenspanning belangrijk is, 

las je in het uitgebreide artikel in MAGazine 177. 

Hoe hou je die spanning op peil? Met de nieuwe 

Coolado tPump XL, bijvoorbeeld. Van de Neder-

landse fabrikant mogen we er eentje weggeven. 

De XL, met een adviesprijs van 169 euro, pompt 

een lege motorband in twee tot drie minuten op. 

De pomp slaat af als de door jou ingestelde span-

ning bereikt is, een drukaflaatknop is aanwezig, 

hij heeft een zaklamp aan boord en dubbelt als 

powerbank. In 2,5 uur is de accu weer vol.

Interesse? Laat ons weten wat de andere bena-

ming voor dilatatievoegen is. Het antwoord vind 

je in dit nummer.  

Stuur je mail uiterlijk op 14 oktober naar  

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

je lidmaatschapsnummer, met als onderwerp 

Coolado.

Coolado  
tPump XL

MAG GIVE-AWAY

DE MAG HEEFT MENSEN NODIG. DOE JE MEE?

Penningmeester

De MAG draait voor een heel 
groot deel op de inzet van vrij- 
willigers – maar zonder geld 
zijn we nergens. Inkomsten 
komen uit contributies van 
de leden, bijdragen van mo-
torclubs, donaties en advert-
enties. Uitgaven gaan onder 
meer naar het blad, de vaste 
medewerkers en onkostenver-
goedingen. Wil jij die financiën 
in goede banen leiden, samen 
met bestuur en boekhouding? 

Vrijwilligerscoördinator 

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

Bestuurslid

Als bestuurslid denk je  
actief mee over het beleid van 
de MAG. Eens in de vier weken 
is er een vaste vergadering on-
line. Tussendoor heb je contact 
met je medebestuursleden,  
vrijwilligers en onze vaste  
medewerkers. Bestuursleden 
nemen vaak tijdelijke, al dan 
niet projectmatige taken op 
zich. Allemaal prima uit te 
voeren naast een vaste baan. 
Doe je mee? 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

Vragen of meedoen? Mail naar secretaris@motorrijdersactiegroep of bel 06 3841 4881.

De MAG is een vrijwilligersorganisatie. Bovenstaande functies zijn vrijwilligersfuncties.Standaard op 
alle motoren*
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We openden dat eerste artikel 

met een opmerking over ‘de 

vaak vereiste bandenspanning van 2,5 

bar voor en 2,9 achter.’ Dat laat zich 

makkelijk lezen als een advies om 

je banden altijd die spanning mee te 

geven, maar dat is nadrukkelijk niet 

de bedoeling. Voor een groot aantal 

motoren gelden lagere adviesspannin-

gen. Vooral voor oudere modellen zoals 

de BMW R75, 80 en 90 (1,9/2,0) maar 

ook voor nieuwere motoren zoals de 

Honda Rebel 500 (2,0 voor en achter). 

Lagere bandenspanningsadviezen dan 

2,0 kom je voor straatgerichte motoren 

eigenlijk niet tegen.

Lastig
De overzichten met bandenspannings-

adviezen van bandenfabrikanten, 

waar we eerder naar verwezen, blijken 

helaas lastig te vinden. Alleen Dunlop 

biedt op dit moment een actueel en 

compleet overzicht, dat van 2022-mo-

dellen teruggaat tot motoren uit de 

BANDEN-
SPANNING 
De rest…

Natuurlijk moet je nooit zeggen dat je het hele verhaal gaat ver-

tellen. Ook niet als het over zoiets simpels als bandenspanning 

gaat. Het ‘hele verhaal’ over dit onderwerp in MAGazine 177 leid-

de dus tot vragen en opmerkingen. Hier zijn onze antwoorden, 

plus de nodige aanvullende informatie.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer
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late jaren ’60. De qr-code bij dit artikel 

geeft je direct toegang. Oudere lijsten 

van Conti en Pirelli lieten zien dat de 

bandenfabrikanten vaak (vrijwel) iden-

tieke adviezen geven, uitzonderingen 

daargelaten. Zo gaf Pirelli bij de Buell 

Ulysses 2,5 bar voor de achterband aan, 

terwijl Dunlop 2,9 adviseert. 

Maximum
De andere grote bandenmerken lijken 

zich verre van specifieke adviezen te 

houden. Michelin en Metzeler stellen 

zelfs heel helder dat je voor spannings-

adviezen het instructieboekje van je 

motorfiets moet raadplegen. Dat klinkt 

op zich heel logisch. Maar is het dat 

ook? Bandenspecialist Harold Scholten 

van Hoco Parts vindt van niet: “Voor 

mijn eigen motorfiets adviseert de 

motorfabrikant 2,3 voor en 2,5 achter, 

maar ik hanteer toch echt de 2,5 en 2,9 

die mijn bandenfabrikant voor deze 

motor aangeeft. Dat advies is gebaseerd 

op de constructie van de band, die voor 

een maximale grip goed op werktempe-

ratuur moet komen.”

Oude fiets, nieuwe banden
En er is nog iets: de gemiddelde Ne-

derlandse motorfiets is dik twintig jaar 

oud. De motorband heeft in die tijd 

fikse ontwikkelingen doorgemaakt. Dus 

geef je die nieuwe banden de spanning 

die jouw motorfabrikant voor de ban-

den van toen adviseerde? Bandenex-

pert Frank Switser van AFS Motorparts: 

“Moderne motorfietsen kunnen banden 

veel zwaarder belasten. Dat vraagt om 

stijvere banden, en dat kan om een ho-

gere bandenspanning vragen. Daarbij 

is de behoefte aan stabiliteit toegeno-

men. Gaan die dingen ten koste van de 

grip? Nee. Met moderne banden komt 

niemand grip te kort. Heb je een oudere 

motorfiets? Laat je dan door je banden-

leverancier adviseren over de optimale 

spanning voor die moderne band.” 

Passagier
In de overzichten van de bandenmer-

ken wordt geen aparte bandenspan-

ning voor rijden met passagier en/of 

bagage aangegeven. Motorfabrikanten 

doen het soms wel, soms niet. En soms 

voor een ouder model wel, maar voor 

de vrijwel identieke opvolger niet meer. 

Of ze doen het wel voor hun ene model, 

maar niet voor het andere. Helder? Al-

lerminst. Ook dit legden we aan Frank 

Switser voor. “Als je voor stabiliteit gaat, 

zal je de spanning bij het rijden met 

passagier niet snel verlagen. Wat men-

sen bovendien vaak vergeten, is dat 

je bandenspanning bij extra belading 

natuurlijk toeneemt. Er wordt immers 

harder op de band gedrukt. Hoe de 

belading het rijgedrag van je motor be-

invloedt hangt onder meer af van jouw 

rijstijl en van – alweer – de stijfheid van 

het karkas van de band. Gaat je motor-

fiets zwabberen als je met passagier 

rijdt? Dan is de spanning waarschijnlijk 

te laag. Houd altijd wel rekening met de 

maximale spanning van jouw band. Als 

die er niet op staat, kan je leverancier 

het je vast vertellen.” Veel hogere span-

ningen dan 2,5/2,9 worden vrijwel nooit 

geadviseerd, met de nadruk op vrijwel: 

voor Energica’s geldt 2,9 voor én achter.

Stikstof
Je leest ook wel over motorrijders die 

hun banden liever met 100% stikstof 

vullen dan met alledaagse lucht (80% 

stikstof, 20% zuurstof). Banden zouden 

er minder snel hun spanning door ver-

liezen, zo gaat het verhaal. We legden 

het voor aan Laurens Drogendijk van 

Band op Spanning, de organisatie ach-

ter de Slimme Bandenpomp. Volgens 

hem is het verschil in spanningsverlies 

tussen lucht en stikstof niet meer dan 

een paar promille per jaar. “Stikstof 

in banden is een verdienmodel. Als 

het echt iets zou oplossen, zouden wij 

stikstof in onze pompen gebruiken. We 

hebben het uitgebreid onderzocht. Een 

band is een doorlaatbaar membraan. 

Wist je dat er bij een met 100% stikstof 

gevulde band stikstof uit gaat en er 

zuurstof in komt?” 

Op het circuit
Ga je met je straatbanden op het circuit 

rijden, dan wordt vaak geadviseerd 

om de spanning iets te verlagen. Maar 

hoeveel? Heel in ’t kort: als je voor het 

eerst een rijvaardigheidstraining op 

een circuit gaat doen, hou dan vooral 

je normale bandenspanning aan. Ga 

je echt sneller rijden, dan worden je 

banden een stuk intensiever belast 

dan op straat: je remt harder voor de 

vele bochten, je gaat eerder en feller op 

het gas. Zeker op zomerse dagen gaat 

daarmee je bandenspanning merkbaar 

omhoog. Dat vermindert je grip, dus 

moet je je ‘koude’ bandenspanning iets 

verlagen. “Hoeveel lucht je eruit laat 

lopen hangt af van onder meer – hou je 

Offroad: lagere spanning, maar hoeveel? Met passagier: zwabbert je motor?
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Ook voor verhuur van Benelli’s

vast – je motor, je rijstijl en je snelheid, 

je gewicht, merk, type en conditie van 

je banden, het asfalt van het circuit en 

de buitentemperatuur”, zo vat Hennie 

Lentink van Circuit Rijvaardigheidstrai-

ningen Holland het samen (crtholland.

nl). Als idee: denk aan een paar tien-

den van een bar. De tip: vraag het aan 

de experts die als het goed is bij zulke 

trainingen aanwezig zijn. Echte experts 

kunnen na een paar serieuze sessies 

aan je banden aflezen wat je het beste 

kan doen, zowel met je bandenspan-

ning als met je vering.

Offroad
Wil je serieus het onverharde in, dan 

ontkom je niet aan de aanschaf van een 

set noppenbanden. Maar een basistrai-

ning offroadrijden kan prima te doen 

zijn met een paar straat- of (veel liever) 

allroadbanden, tenzij het flink gere-

gend heeft. Vaak wordt dan geadviseerd 

om je bandenspanning te verlagen. Dat 

geeft meer grip en zorgt voor rustiger 

rijgedrag. Denk als richtlijn aan een 

minimale spanning van 1,8 bar in 

het zand of 2,0 bar als er ook stenen 

liggen, stelt een woordvoerder van 

Berrt Offroadreizen en -trainingen. En 

ook hier geldt weer: ben je niet erva-

ren, laat je dan bij voorkeur adviseren 

door mensen die dat wel zijn. Net als 

bij circuitrijden spelen allerlei facto-

ren een rol, met als belangrijk verschil 

dat de ondergrond op een circuit altijd 

hetzelfde is. Offroad speelt ook die 

ondergrond een belangrijke rol. Moet je 

direct je bandenspanning verlagen als 

je een stukje offroad meepakt, op een 

droge ondergrond? Doe maar niet: het 

loont pas echt de moeite als je een keer 

echt van het pad af gaat.

Jouw bandenspanning?
Instructieboekje kwijt en geen idee van 

je bandenspanning? Als je op Google 

zoekt naar ’bandenspanning’ of liever 

nog ‘tyre pressure’ of ‘Reifendruck’ in 

combinatie met merk en model van je 

motor, vind je vrijwel altijd een ant-

woord dat als basisadvies kan dienen.

Data in psi of andere eenheden zijn 

online eenvoudig naar bars om te 

rekenen.   ■

Op het circuit: spanning verlagen?

Dunlop bandengids 2022
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Een van de discussiepunten betrof 

het wegontwerp. In de basis is 

gekozen voor een zo smal mogelijke 

asfaltbaan met aan de rivierzijde een 

doorlopende betonnen band. Deze 

band, die op de zogenaamde belevings-

punten een stuk breder is, maakt de 

dijk ook beter toegankelijk voor rolstoe-

lers. Aan de andere kant van het asfalt 

komen de bekende grasbetontegels. 

Een markering ontbreekt, behalve op 

punten waar dit onmisbaar is.

Lege weg
Naar ons idee nodigt dit als ‘lege weg’ 

betitelde concept eerder uit tot te hard 

rijden (en dus tot mogelijke overlast en 

dreigende afsluitingen) dan een weg 

met fietssuggestiestroken. Dat hebben 

we dan ook gemeld. 

Probleem is dat de traditionele snel-

heidsremmers zoals drempels vooral 

voor auto’s effectief zijn. Een verhoogde 

rabatstrook (klinkers) op de middenas 

kan in bochten de snelheid van motor-

rijders reduceren, maar stuit op andere 

bezwaren. Denk bijvoorbeeld aan hoge-

re aanleg- en onderhoudskosten, extra 

gevaar bij gladheid en problemen bij 

sneeuwvrij maken. Bovendien past zo’n 

voorziening niet bij het concept van 

een lege weg en een gastvrije Waaldijk. 

Begrijpelijk, maar de MAG stelt wel dat 

de gemaakte keuzes niet direct of indi-

rect mogen leiden tot wegafsluitingen 

voor motorrijders. Verder hebben we 

de projectgroep nadrukkelijk gewezen 

op het belang van een obstakelvrije 

berm, zonder paaltjes en hekken in de 

bochten.

Klachten? Geen klachten!
Ed Smits van Motorfreaks.nl was als 

aanwonend belanghebbende ook bij 

een eerdere voorlichtingsavond aanwe-

zig. Daar stelde een verkeerskundige 

dat er op de Waaldijk massaal te hard 

werd gereden en dat er even massaal 

geklaagd werd. Ed diende daarop enke-

le WOB-verzoeken in. Wat bleek? Er was 

bij het klachtenloket geen enkele klacht 

gemeld. Niet over geluidsoverlast, niet 

over snelheid en niet over gevaarlijke 

situaties. Zo was er op de bovenge-

noemde bijeenkomst ook een bewoner 

die meldde dat er met regelmaat mo-

torrijders van de dijk glijden en in zijn 

achtertuin belanden. Dat soort gebeur-

tenissen halen altijd het lokale nieuws, 

maar dorpsgenoot Ed Smits heeft zulke 

berichten nooit meegekregen – ook niet 

van andere locaties.

Scherp
Bovenstaande voorbeelden maken 

weer eens duidelijk dat we onze oppo-

nenten voortdurend scherp in de gaten 

moeten houden. Dank voor je bijdrage, 

Ed! Goed om te weten is dat Ed ook nog 

sprak met een oudere dijkbewoonster 

en een dame die een fruitbedrijf aan 

de dijk heeft. Geen van beiden stoorde 

zich ooit aan motorrijders. “Maar die 

wielrenners…” 

Het is bekend. Overlast is vaak subjec-

tief. Dát is dus waar de MAG in zulke 

discussies op wijst; niet op het even-

tuele wangedrag van andere verkeers-

deelnemers.    ■

Update 
Waaldijk

Er wordt hard gewerkt aan de Waaldijk. In MAGazine 177 las je al 

over onze betrokkenheid bij dit project. Eerder deze zomer wa-

ren we ook aanwezig bij een expert-stakeholdersbijeenkomst 

verkeersveiligheid, samen met Ed Smits van het online magazine 

Motorfreaks.nl.

Vera de Bruijn
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Mogelijk zag je ze in het colofon al voorbijkomen: 

sinds begin dit jaar doet Huub Kooijman onze 

ledenadministratie en treedt Ben den Bezemer op 

als clubcoördinator. We stellen ze kort aan je voor.

Ben den Bezemer, clubcoördinator
Ben den Bezemer haalde zijn motorrijbewijs toen hij bij de Haagse 

politie begon, maar begon pas twintig jaar later te rijden. En dat doet hij 

nog steeds, inmiddels op zijn tweede Yamaha Diversion 900. “Wat het 

grootste nadeel van thuiswerken was, met corona? Dat ik mijn dage-

lijkse woon-werkritjes miste,” lacht hij. Inmiddels is Ben met pensioen, 

met diezelfde politie als laatste werkgever. Het vrijwilligerswerk dat 

hij zocht vond hij bij de MAG, waar hij lid van werd zodra hij met ons 

kennismaakte. “Ik vind gewoon dat je dat hoort te doen. Net zoals ik 

altijd lid van de vakbond was. En net als bij een gewone vakbond zijn 

er ook veel te veel mensen geen lid van de MAG, terwijl ze wel van ons 

werk profiteren.”

Als vrijwilliger wilde Ben graag iets doen waarbij hij niet aan vaste 

tijden vastzat. Het clubcoördinatorschap paste daar prima bij. Hij houdt 

het nadrukkelijk bij het coördineren, per mail en via de telefoon. De be-

zoekjes aan clubs laat hij graag aan anderen over. Heb je daar interesse 

in? Laat het Ben weten op clubs@motorrijdersactiegroep.nl. 

Huub Kooijman, ledenadministratie
Huub Kooijman was een van de MAG-leden die meewerkte aan de 

drie Doorrijders-artikelen in MAGazine 174. Zijn motorcarrière begon 

met een proefles. “Die instructeur moest me na afloop bijna van het 

zadel trekken, zo leuk vond ik het,” weet hij nog. Toen hij later voor een 

nieuwe Diversion 900 naar Arie Molenaar ging, zei Molenaar sr. dat hij 

Huub meer iemand voor een Pan-European vond. Gelijk had hij: Huub 

rijdt al jaren op zijn zevende Pan, met een Honda NC750 ernaast. De 

Pan gebruikt hij vooral voor boodschappen, toerriten en vakanties door 

heel Europa, de 750 voor korte ritten en in de stad. De tijd die hij na zijn 

werk als universitair docent en senior-onderzoeker overhad, wilde hij 

graag nuttig besteden, en dan liefst aan een klus die hij kon doen als 

het hem uitkwam. De ledenadministratie leent zich daar prima voor, en 

het sociale element van die functie zit ’m als gegoten.

De voorgangers
• Clubcoördinator Ben nam het stokje over van Ray Teeld, die aan de 

slag ging met de voorbereidingen voor een solomotoravontuur en 

een mogelijke emigratie.

• Vera de Bruijn deed de ledenadministratie een periode naast haar 

werk als beleidsmedewerker, en ze is blij dat Huub deze taak nu 

op zich genomen heeft: haar dagen zitten meer dan vol genoeg. 

Voordat Huub startte, werd de ledenadministratie enige tijd gevoerd 

door Desmond Radford.   ■

Ben den Bezemer: “MAG-lid worden hoort gewoon.”

Huub Kooijman: “Die proefles was té leuk.”

NIEUWE MAG’ers
Aan de slag voor de MAG
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Een paar jaar terug reed ik op onze 

oude Moto Guzzi van werk naar 

huis. De zomer was net begonnen en het 

zonnetje scheen uitnodigend. Ik besloot 

een omweg te nemen via de dijken. Op 

een N-weg zag ik dat er een motorrijder 

achter me reed. Hij volgde me richting 

de dijkwegen. Omdat ik nog geen jaar 

reed en nog steeds onzeker was, zoe-

kend naar de juiste lijnen, gaf ik hem 

de ruimte om me in te halen. Toch bleef 

hij achter me rijden, zonder te pushen. 

Ik begon er steeds meer plezier in te 

krijgen, en na een tijdje dansten we voor 

mijn gevoel samen over de dijken. Toen 

ik bij een bankje stopte, kwam hij erbij 

staan en maakten we een praatje. Hij 

bleek motormonteur te zijn bij een zaak 

op mijn route en was ook onderweg naar 

huis. We reden samen de dijkjes af tot 

we allebei een andere kant op moesten.

Te sociaal
Ik vond het een heel fijne ervaring, zeker 

omdat ik met andere mensen rijden toen 

nog heel spannend vond. De meeste mo-

torrijders die ik kende hadden al jaren 

hun rijbewijs en ik had altijd het gevoel 

dat ik ze door mijn gebrek aan ervaring 

in de weg reed. Ook daarom hield ik 

me duidelijk aan de basisprincipes van 

samen rijden: baksteenformatie aanhou-

den, voorspelbaar rijden, rekening hou-

den met de rest, enzovoort. Mijn vriend 

Richard vond echter dat ik ‘te sociaal’ 

reed. Ik mocht heus wat egoïstischer zijn 

en gewoon mijn eigen rit rijden, dan zou 

ik vanzelf meer genieten. Na ons eerste 

snelwegritje samen gaf hij me daar ook 

concrete tips voor. “Als jij voorop rijdt, 

bepaal jij waar je wilt rijden op de weg. 

Zorg ervoor dat je de lijn kiest waarin 

Jennifer!!
DIJKENDANS

Je hoeft niet met motor-

maten van huis te gaan om 

toch samen te rijden, weet 

Jennifer. En daar kan ze 

enorm van genieten. Ook 

al rijdt ze liefst alleen, met 

vriend Richard of met an-

dere bekenden, voor die 

onverwachte ontmoetingen 

staat ze altijd open.
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je het meeste overzicht houdt, zodat je 

bijvoorbeeld vlotter een inhaalactie kunt 

uitvoeren. Ik pas mijn lijn op de jouwe 

aan. En ga niet te snel weer naar rechts 

als je die auto hebt ingehaald, want ik 

wil er ook nog tussen!’

Slalomskills
Deze tips waren zo logisch dat ik niet 

wist waarom ik ze niet zelf al had be-

dacht. Ik ging vaker met een groepje op 

stap en het begon me op te vallen dat 

ik niet de enige was die wat tips kon 

gebruiken. Er zat altijd wel eentje tussen 

die het niet helemaal snapte. Ze gingen 

bijvoorbeeld hun slalomskills laten zien, 

ze lieten gaten ontstaan om vervolgens 

weer vol gas bij de groep aan te sluiten, 

of ze reden wiel-aan-wiel. Ik vind samen 

rijden altijd intensiever dan een soloritje 

omdat het simpelweg meer aandacht 

vraagt, maar met dit soort gedrag wordt 

het gewoon vermoeiend. Als ik mensen 

daarop aansprak, bleken ze meestal 

niet te weten dat de basisprincipes van 

samen rijden niet zomaar bedacht zijn.

Baksteen
Zo wisten ze bijvoorbeeld niet dat een 

baksteenformatie meerdere voorde-

len heeft. Je hebt meer ruimte om te 

remmen en je creëert uitwijkmogelijk-

heden door niet wiel-aan-wiel te rijden. 

Je behoudt het overzicht voor jezelf en 

kunt veel verder vooruit kijken doordat 

je niet constant iemand in je beeld hebt. 

Je zorgt ervoor dat het overige verkeer je 

eerder ziet, omdat je jezelf niet verstopt 

achter een andere motorrijder. Zo wordt 

het voor iedereen op de weg een stuk 

veiliger, inclusief jezelf. Als je reke-

ning houdt met verschillende rijstijlen, 

ervaringsniveaus en motoren kan je het 

voor jezelf ook leuker maken, omdat je 

zo kunt bepalen waar je in de groep wilt 

rijden. Voorspelbaar rijden (duidelijk 

communiceren, geen gekke acties uitha-

len, geen onnodige gaten laten ontstaan, 

enzovoort) zorgt ervoor dat de groep 

bij elkaar blijft en voorkomt onveilige 

situaties.

Genieten
Als je met anderen samen rijdt zijn deze 

principes eigenlijk goed toe te passen. 

Helemaal als je elkaars rijstijl al kent of 

als je van te voren duidelijke afspraken 

hebt gemaakt. Maar de voordelen van 

deze basisprincipes vallen niet ineens 

weg als je ontdekt dat je samen met een 

onbekende motorrijder dezelfde weg 

volgt, zoals ik eerder met die monteur op 

de dijken meemaakte. Dus pas ik ze ook 

dan toe. Het rijdt een stuk relaxter als je 

elkaar de ruimte geeft en voorspelbaar 

blijft, zelfs als je iemands rijstijl niet 

kent. Sterker nog, als ik onderweg een 

rijder tegenkom die het gewoon snapt, 

kan ik ontzettend genieten!

Vrienden
Zo ook vorige winter, toen ik vanuit 

Amsterdam naar huis reed. Er kwam een 

motor naast me staan bij de stoplichten. 

We knikten uiteraard naar elkaar, zoals 

dat gelukkig nog vaak gebeurt. Toen het 

stoplicht op groen sprong, liet hij mij 

voor gaan. We reden vervolgens samen 

over de snelweg alsof we dat al jaren 

hadden gedaan. Hij zag aan de snel-

heid van de auto’s voor me al ruim op 

tijd wanneer ik wilde gaan inhalen, en 

maakte dan alvast ruimte op de rijstrook 

links van ons. En als ik terugging naar 

rechts, zorgde ik ervoor dat hij genoeg 

ruimte had om tussen mij en de inge-

haalde auto in te voegen. We hielden 

een constant tempo aan en ik had het 

gevoel dat het genieten wederzijds was. 

Toen ik de afslag pakte en hij rechtdoor 

ging, zwaaiden we naar elkaar alsof we 

vrienden waren. Ik had er alweer een 

spontaan motormaatje erbij. 

Samen
Ook al vind ik het niet meer zo span-

nend als toen ik net reed, van het rijden 

in een groep geniet ik nooit echt. Ik rijd 

het liefst alleen, met Richard of met een 

handvol vrienden. En ik stap altijd met 

een lach op mijn gezicht van mijn motor 

af als ik gereden heb met mensen die 

ook snappen hoe je samen onderweg 

kan zijn, of dat nu mensen zijn die ik ken 

of die ik rijdend ontmoet. En het mooiste 

is dat je die spontane motormaatjes 

soms later weer tegenkomt. Toen de ze-

kering van mijn handschoenverwarming 

was gesprongen en ik geen reservezeke-

ring bij me had, reed ik langs een motor-

zaak op mijn route. De monteur die me 

daar hielp herkende mij eerder dan ik 

hem: hij was de motorrijder waarmee ik 

een half jaar eerder over die mooie dij-

ken danste. Andere motorrijders met wie 

ik onverwacht een stuk oprijd beschouw 

ik daarom niet meer als onbekenden. Als 

het goed is, zorgt onze gedeelde passie 

ervoor dat we op die momenten écht 

samen rijden.    ■

Baksteenformatie: meer ruimte om te remmen, meer overzicht… Ook als je samen oprijdt met iemand die je niet kent…
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HAGON SHOCKSHAGON SHOCKS
Masters of suspensionMasters of suspension
� Van klassiek tot supersport � 2 jaar garantie � Alle maten � Twin Shocks en Mono’s� Van klassiek tot supersport � 2 jaar garantie � Alle maten � Twin Shocks en Mono’s
Morren Import - Tel. 0342 - 490 580 Fax. 450992 E-mail info@hagon-shocks.nlMorren Import - Tel. 0342 - 490 580 Fax. 450992 E-mail info@hagon-shocks.nl
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Weet je wel zeker of 
je vering écht goed is afgesteld?

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

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

VEILIG EN HANDSFREE JOUW 
TELEFOON EN NAVIGATIE 

OP DE MOTOR!

WWW.MOTORMOUNT.NL

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

Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen

www.TERMAATMOTOREN.Nl
NU OOK dIRECT pER MAIl bESTEllEN vIA ONzE SITE!!!

AlTIJd SUpERAANbIEdINGEN
750 leren combipakken en overalls
750 leren jassen, ook retro jassen
1000 broeken; textiel, leer, jeans, doorwaai
1250 textiele jassen; waterdicht, Gore-tex en doorwaai
2500 helmen; integraal, jet, systeem en cross

Meer dan 500 Arai’s 
in de aanbieding!

TERMAAT MOTOREN

ga naar www.termaatmotoren.nl en klik op

HEEl vEEl KORTING !! 
op uitlopende collecties

topmerken
motorkleding | helmen | laarzen | handschoenen

Yamaha exclusief dealer

1 bus Vulcanet 

bespaart 500 liter 

schoon drinkwater.

hoe veel 

bespaart u?Vraag er naar bij 
uw Motorspeciaalzaak
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Vorig jaar voerden de samenwerken-

de gemeenten Vaals, Gulpen-Wit-

tem en Eijsden-Margraten als Team 

Heuvelland een aantal pilots uit om het 

daar zo genoemde ‘dagjesverkeer’ in de 

regio te spreiden. Een van de conclusies 

was dat de pilots niet opleverden wat 

ervan verwacht werd. De leefbaarheid 

werd niet bevorderd, en afsluitingen 

exclusief voor motorrijders zorgden niet 

voor een afname van de overlast. En 

wat doet vervolgens de gemeenteraad 

van Vaals? Die besluit in juli 2022 voor 

precies zo’n afsluiting: de Epenerbaan 

en de Groenenweg, twee van de mooiste 

bochtige wegen die ons land rijk is, zou-

den in de weekenden van augustus en 

september voor motorrijders niet meer 

toegankelijk zijn. 

Reden voor actie
Doel van het besluit was om overlast te 

verminderen, de verkeersveiligheid te 

verhogen en de natuur te beschermen. 

Die overlast neemt er dus niet door af, 

wisten we, van verkeersonveiligheid 

blijkt geen sprake en motoren stoten 

minder uit dan auto’s. Bij een recente 

politiecontrole in de regio bleek boven-

dien dat 1 op de 3 auto’s (!) te veel geluid 

maakte. Het was dus hoog tijd voor een 

ouderwetse MAG-actie!

Blind besluit
En er was meer, zo bleek tijdens de door 

de MAG bijgewoonde hoorzitting. Zo 

zouden bij de verbodsborden kerende 

motorrijders voor onveilige situaties 

zorgen, Vaals had geen voorbereidingen 

getroffen, de gemeente had het over een 

pilot maar er waren geen meetpunten, 

men sprak over een noodmaatregel 

maar er was geen vastgestelde nood en 

Vaals had geen actuele cijfers over het 

verkeersaanbod. “Een blind genomen 

verkeersbesluit”, oordeelde de advocaat 

van Gulpen-Wittem. De rechter was dat 

met hem eens. De volledige uitspraak 

is te vinden op www.motorrijdersactie-

groep.nl/downloads.

Principekwestie
In Vaals spraken we onder meer met 

John van Ham. Bij zijn café-restaurant 

Buitenlust zou in elk geval een deel van 

de door de MAG geplande actie plaats-

vinden. Van Ham was blij met de uit-

spraak. ” Vanuit de horeca zijn we tegen 

afsluitingen voor bepaalde groepen. Niet 

zozeer vanuit angst voor omzetverlies: 

waar de ene klant verdwijnt komt er 

vaak een andere voor terug. Het gaat om 

een principekwestie. Het Heuvelland is 

geen reservaat waar de een wel en de 

ander niet mag komen. Iedereen is hier 

welkom. Dat willen mijn collega’s en 

ik graag zo houden.” Mochten er in de 

toekomst nieuwe afsluitingsplannen 

komen, dan weten wij wat ons te doen 

staat. De mensen kennen we er inmid-

dels. De (mooie) weg ook!    ■

VAALS VERLIEST
Wegen open voor motorrijders

In juli besloot de gemeente Vaals (L) om een aantal wegen 

in de weekenden af te sluiten voor motorrijders. Tijd voor 

een ouderwetse demonstratie, besloten we. Maar we kregen 

onverwachte steun van een buurgemeente. De wegen blij-

ven open!
Vera de Bruijn
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Als ik mijn column voor het nieuwe 
MAGazine heb aangeleverd, bel ik 

eigenlijk altijd even met hoofdredacteur 
Hugo Pinksterboer. Toen ik dat deze 
zomer deed, trof ik hem op een ‘motor’ 
die hij voor twee weken te leen had: de 
Peugeot Metropolis, de Franse variant van 
de bekende Piaggio MP3. 

Die driewielscooter is een van de meest 
bediscussieerde motorvoertuigen, en 
eentje die door motorrijdend Nederland 
vaker niet dan wel als motorfiets wordt 
gezien. Dat is natuurlijk ook omdat je 
met een voor 2013 behaald autorijbewijs 
zonder meer op zo’n scooter mag stappen. 
Gevaarlijke zaak, vind ik. Met dat extra wiel 
neem je de echte gevaren van het motor-
rijden niet weg, en met het plaatwerk van 
een tweewielscooter net zomin. Het enige 
wat die dingen doen, is schijnveiligheid 
bieden en het gevaar is dat bestuurders 
zich daarnaar gaan gedragen. 

Hugo weet dat als geen ander, maar 
betrapte zich er wel op dat hij even ging 
tanken met niet meer dan een korte broek, 
een T-shirt en slippers aan. Bijna om de 
hoek, maar toch. Het bewijs dat die schijn-
veiligheid zulke voertuigen gevaarlijker 
maakt dan een echte motor, vond ik. Twee 
dagen later volgde het bewijs. Ik moest 
eerste hulp verlenen aan een quadbe-
stuurder die onderuit was gegaan. 
Het gebeurde op mijn tweede dag 
op het Belgische offroadpark 
Bilstain, een groot terrein met 
veel hoogteverschillen, 
klei, stenen en andere 
obstakels. Op een 
steile helling stond 
een quad, loodrecht 
op de rijrichting. 

De Duitse bestuurder lag ernaast, ker-
mend van de pijn. De oorzaak was al snel 
duidelijk: zijn in een sportschoen gestoken 
rechtervoet, die nog vastzat onder het 
voorwiel aan die kant, was ten opzichte 
van zijn been meer dan een kwartslag 
gedraaid. 

De plek was moeilijk bereikbaar voor 
hulpverleners. In het dikke half uur dat we 
moesten wachten was mijn taak vooral om 
de zwaargewonde man zo goed mogelijk 
door die tijd heen te helpen. Praten helpt 
vaak. Hij vertelde me dat hij zijn quad pas 
net gekocht had. Niemand had hem erop 
gewezen dat beschermende kleding ook 
op zo’n voertuig essentieel was, en zijn 
kennissen reden ook rond met een helm 
als enige – want verplichte – bescher-
ming. Pas op Bilstain had hij quadrijders 
gezien die zo’n uitrusting wel droegen. 
En nu was het te laat, in elk geval voor 
die voet. Goede cross- of enduro-
laarzen hadden het letsel kunnen 
voorkomen of de schade in elk 
geval kunnen beperken. 

Het begint allemaal bij goede voorlichting. 
Ook motorrijders zijn vaak niet op de hoog-
te, merk ik als ik offroad of op een circuit 
rijd, en dat vraagt toch echt om een andere 
uitrusting dan wat je op straat draagt. 
Niet-motorrijders hebben nog minder een 
idee van de noodzaak van beschermende 
kleding: kijk maar hoe bestuurders van 
driewielscooters, Can-Ams of quads zich 
vaak kleden. En er is niemand die daar 
aandacht aan besteedt. Rijd je zelf ook 
weleens zonder goede bescherming? Weet 
dan dat de heftige beelden van die arme 
Duitser nog wel een tijd op mijn netvlies 
zullen staan.     ■

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



NOORDKAAP  
IN DE KOU
Winteravontuur van Marcel Marsman en Eric Jan Loon

Precies een jaar geleden lieten we hier achttien winterharde door-

rijders aan het woord. Marcel Marsman, een van de achttien, wilde 

wel ’s een stapje verder gaan. “Wanneer het mij echt te koud 

wordt? Dat hoop ik te ontdekken als ik in februari naar de Noord-

kaap ga.” En hij ging, samen met zijspanrijder Eric Jan Loon.

Hugo Pinksterboer
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De Noordkaap, vaak beschouwd als 

het noordelijkste punt van ons 

continent, is een populaire bestem-

ming onder motorrijders. Maar niet in 

de winter. Marcel wilde zelfs alleen wel 

gaan, Eric Jan gaf de voorkeur aan een 

groep van vier. Uiteindelijk reden ze met 

z’n tweetjes. “Naarmate we noordelijker 

kwamen,” vertelt Eric Jan, “kregen we 

steeds vaker de vraag waar we naartoe 

gingen. ‘De Noordkaap? You guys are sick 

in the head. Er ligt daar nu overal sneeuw,’ 

kregen we vaak te horen. En daarom 

gaan we dus nu, zeiden we dan. We zijn 

gek op sneeuw!”  

Voordelen
Met z’n tweeën rijden had ook voorde-

len, bleek tijdens de rit. Marcel: “Je hoeft 

tijdens het rijden alleen maar elkaar 

in de gaten te houden, en overnachten 

is met z’n tweeën een heel stuk mak-

kelijker, bijvoorbeeld via de website 

van Bunk-a-Biker, of logerend bij een 

motorclub. En hulp is toch eigenlijk altijd 

wel beschikbaar. Het lijkt daar de middle 

of nowhere, maar dat valt best mee. Er is 

ander verkeer, er zijn benzinestations.”

Verwarmde kleding
En hoe ging het nou met die kou? “Ik 

wilde weten of ik het koud zou krijgen,” 

zegt Marcel. “Niet dus. Ook niet bij een 

lange rit bij temperaturen van 20 tot 30 

graden beneden nul.” Dat had natuurlijk 

alles te maken met het feit dat het duo 

hun uitrusting goed voor elkaar had. 

Beide mannen gebruikten een elektrisch 

verwarmde binnenjas, binnenbroek, 

sokken en handschoenen van Gerbing. 

Eric Jan: “Dat is allemaal op elkaar aan 

te sluiten en je bedient het met een unit 

die je ergens op je motorfiets vastzet. Dat 

is handiger dan wanneer de bediening 

op of in je kleding zit, in de kou.” Beide 

mannen gebruikten twee van die units: 

eentje voor de combinatie van jas en 

handschoenen, de ander voor de broek 

en de sokken. “Dat werkte prima. We 

hebben ze nooit op de hoogste stand 

gezet,” vertelt Marcel.

Waterdicht
Wat je bij hevige kou kan nekken is 

wind, zeker als je kleding nat is. Marcel 

hield het in dat opzicht op een klassie-

ker: “Trek een regenpak over je mo-

torkleding aan. Dat houdt alles droog, 

het houdt de wind tegen en de warmte 

vast. Echt een aanrader.” Eric Jan ging 

nog een stapje verder. Hij koos voor een 

militaire regenbroek en een waterdichte, 

reflecterende wegwerkersjas, allebei ook 

in combinatie met een motorpak. 

Van onderen
Een van de weinige dingen waar Marcel 

spijt van had, waren zijn laarzen. “Met 

een gewone dunne sok en een verwarm-

de sok waren ze toch net even te klein. 

Daardoor moest ik mijn verwarming 

soms iets hoger zetten. Ik had wel an-

dere laarzen kunnen kopen, maar hoe 

vaak rijd je zo’n extreme rit nou.” Eric 

Jan gebruikte een paar oude brand-

weerlaarzen, twee maten te groot, met 

een hoog model regenhoes van Louis 

eromheen.

Handen
Marcel en Eric Jan zijn grote fans van 

stuurmoffen. “Zonder die dingen ga 

je het niet redden, zo’n onderneming, 

maar ook in Nederland gebruiken we ze 

graag als het koud is,” meldt Eric Jan. Hij 

heeft een paar moffen van Givi; Marcel 

gebruikt moffen van Hippo Hands, die 

alleen online te koop zijn. “Belangrijk bij 

Vleugje warme lucht langs je ogen…

Eric Jan (l) en Marcel (r): “You guys are sick in the head!”

De spikes vroegen om speciale banden.
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moffen is dat ze ruim zitten en dat je je 

handen er snel in kunt steken, bijvoor-

beeld nadat je je vizier schoongeveegd 

hebt,” stelt hij. “Goeie stuurmoffen wer-

ken beter dan elektrische handschoe-

nen. Ze houden je handen droog en uit 

de wind. En als het extreem koud wordt, 

zet je je handvatverwarming erbij aan.”

Verwarmd vizier
Om goed zicht te houden, had Marcel 

zelf een elektrische verwarmd vizier 

gemaakt. “Onder de -10° werkt een 

Pinlock niet meer, is mijn ervaring. Dat 

idee voor dat verwarmde vizier had ik 

van Noorse winterrijders, maar later 

bleek dat die nog nooit zo hoog geweest 

waren. Ik kon soms alleen nog wat zien 

als ik mijn vizier open zette. Toen ben 

ik een mondkapje gaan dragen. Dat gaf 

als ik uitademde nog een vleugje warme 

lucht langs mijn oogleden. Voor een vol-

gende trip denk ik aan een crossbril...” 

Eric Jan trakteerde zichzelf in Zweden 

op een sneeuwscooterhelm met een 

verwarmd vizier. “In die helm zit een 

Top Gun-achtig masker dat je mond en 

neus uit de wind houdt en je uitge-

ademde lucht naar opzij afvoert. Ook 

dat voorkomt dat je vizier beslaat.”

Spikes
Marcel deed hier een jaar geleden al 

uit de doeken dat hij bij echte gladheid 

graag spikes gebruikt. “De Best Grip-spi-

kes die ik gebruik gaan ruim 15 mm 

diep de achterband in, en ruim 10 voor. 

Dat vroeg om speciale banden met veel 

rubber.” De spikes draaide hij erin zodra 

hij zag dat de weg begon te glimmen. 

Eric Jan had aparte wielen met spikes 

bij zich en kon ze dus gewoon wisselen.

Witte ijsweg
“Hoeveel extra grip die spikes bieden 

had ik op YouTube al wel gezien,” vertelt 

Marcel, “maar dan zit dat nog niet tus-

sen je oren. Nu wel. Er ging een wereld 

voor me open. Op een schone witte ijs-

weg reed ik Eric Jan makkelijk zoek, met 

een dikke 100 kilometer per uur. Niet 

omdat ik dat per se wilde, maar gewoon 

omdat het kon,” lacht hij.

Zeilen
Ook zijspanrijden is onder deze om-

standigheden een heel andere ervaring, 

leerde Eric Jan. “Het span gaat echt z’n 

eigen weg zoeken. Ik had nog nooit zo 

lang achter elkaar in de sneeuw en op 

ijs gereden. Dat is wennen, maar dan is 

het net zeilen. Prachtig!” 

(Niet) alleen
Gaan jullie nog een keer? “Zeker,” weet 

Marcel. “En nu ik het een keer gedaan 

heb ga ik de volgende keer gewoon 

alleen, als ik niemand kan vinden. Ik 

kan de risico’s beter inschatten, ik heb 

die witte wegen beter leren lezen en ik 

weet nog beter dat ik voortdurend res-

pect voor die weg moet houden. Er was 

dat ene moment dat het zó lekker ging 

en ik dus iets te snel over een ijsrichel 

reed. Dat ging net goed…” Ook Eric Jan 

gaat beslist nog een keer. “Maar dan 

wel over een andere, meer toeristische 

route, en zonder de tijdsdruk die we nu 

hadden. En zeker niet in mijn eentje: te 

ongezellig en naar mijn idee nog altijd 

onverstandig.” 

Doorrijden
Wat ze allebei van de rit opstaken is 

dat je ook onder deze redelijk extreme 

omstandigheden gewoon kan rijden. 

Marcel: “Je hoeft echt geen diepte-inves-

teringen te doen om hier in Nederland 

bijna het hele jaar op de motor te kun-

nen zitten. Probeer het gewoon ’s. Het 

valt allemaal wel mee.” Eric Jan knikt 

instemmend. “Marcel zei het vorig jaar 

al: op de kou kun je je beter kleden dan 

op de warme dagen waar we er steeds 

meer van krijgen.” Het devies? Rij lekker 

door, het hele jaar!     ■

De	motoren
Marcel Marsman, groepswerker in een 

forensische verslavingskliniek, rijdt zo’n 

30.000 kilometer per jaar op een BMW 

R1200 GSA uit 2010. “Ik ben van plan 

om ermee door te rijden tot er minstens 

500.000 kilometer op de teller staat.” Eric 

Jan Loon heeft een financiële functie bij 

Universal Music Group. Hij wilde de tocht 

ondernemen op een bijna veertigjarige 

Moto Guzzi SP 100 met een Moturist-bak, 

maar koos uiteindelijk voor een veel 

jongere 1150 RT met een zijspanbak van 

een Friese botenbouwer. Daarnaast heeft 

hij nog een Electra Glide met zijspan, 

een BMW K75, een oude MZ en de enige 

Panther tweetakt in Nederland.

Plannen?
Heb je zelf plannen om de rit een keer te 

maken, in de kou? Marcel Marsman staat 

je graag te woord via 

winterrijder@gmail.com.

De middle of nowhere? Valt best mee.

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

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

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

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

Naam       M/V

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

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

IBAN

Handtekening

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

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

Naamloos-1   1Naamloos-1   1 18-5-2022   10:01:1418-5-2022   10:01:14
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De nieuwe Classic 350, 
nú bij de dealer.
Het pure motorrijden. De geheel nieuwe Royal Enfield Classic 350 is voor dit
avontuur gemaakt. Een soepele en relaxte rit in perfecte harmonie. Onmiskenbaar 
vormgegeven en met een herkenbare  sound. De nieuwe Royal Enfield Classic 350 is 
nú beschikbaar bij alle officiële Royal Enfield dealers, vanaf € 5.999,-* 
*Consumentenprijs rijklaar, incl. BTW, BPM, onvermijdbare kosten en leges

www.RoyalEnfield.com | 

De nieuwe Classic 350, 
nú bij de dealer.
Het pure motorrijden. De geheel nieuwe Royal Enfield Classic 350 is voor dit
avontuur gemaakt. Een soepele en relaxte rit in perfecte harmonie. Onmiskenbaar 
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Afsluitingen 
Meije en  
Lekdijk
De dreigende wegafsluiting voor motorrijders in 

Vaals is van de baan, zoals je op bladzijde 27 kan 

lezen. Maar er speelt veel meer. Een korte up-

date. 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk besloot na een proef in 

2021 tot een weekendafsluiting van de Meije, een smalle, 

slingerende weg op de grens van Zuid-Holland en Utrecht. 

Ondanks eerdere contacten werd de MAG niet bij dit besluit 

betrokken. We hebben bezwaar aangetekend. Omdat op ons  

bezwaarschift niet tijdig gereageerd werd, hebben we de  

gemeente in gebreke gesteld. 

De gemeente Amerongen wilde dit jaar een proefafsluiting van 

een stuk van de Lekdijk realiseren. Omdat het niet lukte om een 

eventueel waterbedeffect met buurgemeenten te bespreken, is 

deze proef vooralsnog afgeblazen. Dat geeft ons meer tijd om 

zo’n proef te voorkomen. We houden je op de hoogte!     ■
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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
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WINTERBEURTACTIE*
KLEINE WINTERBEURT € 225,-
• gratis halen en brengen tot 20 km
• controle van verlichting, remmen, 

banden en vering
• olie en oliefilter vervangen
• ketting stellen en smeren
• helmreinigingsset cadeau!

GROTE WINTERBEURT
• kleine winterbeurt plus:
• bougies en luchtfilter vervangen
• kleppen stellen
• motorafhankelijk onderhoud
• gratis poetsbeurt
• gratis Muc-Off reinigingspakket
Vraag naar de speciale actieprijs voor jouw motor!

Winterstalling
Ook voor je winterstalling kan je bij 
ons terecht. Voor slechts 40 euro 
per maand staat je motor hier veilig, 
warm en droog aan de acculader. 
Inclusief gratis check-up!

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

Op 25 minuten van hartje Amsterdam, Haarlem en Alkmaar!

Paul de Wit Motoren

*Geldig tot 01-03-2023 

SHOEI-EUROPE.COM

Merge with Nature.

STA NIET MEER STIL BIJ 

VERKRIJGBAAR BIJ DE MEESTE MOTORHANDELAREN

EEN LEKKE BAND!
Ride-on sealant voorkomt lekke banden
Balanceert optimaal uw wielen
Houdt luchtdruk op peil
Dus minder bandenslijtage
Dus minder brandstofverbruik, uitstoot van fijnstof, 
stikstof en Co2 

In luttele tellen aan te brengen

Go Green!
Ride-On vermindert 
Carbon Footprint

Made in Holland
ER ZIJN FORMULES VOOR 

ALLE SOORTEN VOERTUIGEN

www.ride-on.com



Een ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Of in een niet al te indrukwekkende bocht, zoals ik eerder dit 
jaar meemaakte. Motor total loss, ruggenwervel beschadigd, ego gedeukt. Want zoiets overkomt mij toch 
niet? Wel dus. En toen werd het ook bij mij de vraag hoe je dan weer opstapt en weer net zo onbekom-
merd gaat rijden. 

Want dat ik weer ging rijden was 

helder. Ja, ik voelde angst, maar 

mijn wens om te rijden won het met flui-

tend gemak. Ik vertik het om bang te zijn 

voor wat ik zo graag doe. Dat werkt niet 

bij iedereen zo makkelijk, weet ik van de 

cursisten die ik begeleid bij de trainingen 

die ik geef. Gelukkig hebben die vaak 

baat bij instructeurs die zich gespeciali-

seerd hebben op rijangstrainingen, soms 

ook in combinatie met hulp van een 

therapeut. 

Met de angst die ik nog wel had, moest 

ik natuurlijk aan de slag. Maar daarvoor 

moest ik eerst weer fysiek in staat zijn 

om op te stappen. Dat valt nog niet mee 

als je eerst tien dagen als een boomstam 

in bed moet liggen en daarna meer moet 

rusten dan je mag bewegen. Mijn spier-

kracht ging hollend achteruit, en toen ik 

eindelijk weer een beetje mocht lopen 

kwam ik in mijn eentje niet eens de trap 

op. Samen met een fysiotherapeut maar 

ook op eigen houtje ben ik flink aan de 

slag gegaan.

Omdat ik veel sportieve motoren rijd en 

reed, weet ik hoe belangrijk je buikspie-

ren en je onderrug zijn. Is het daar een 

slappe hap, dan ga je op je polsen han-

gen en dat wil je niet. Datzelfde gebied 

is even belangrijk als je meer rechtop zit, 

zoals op de motor die ik nu als volg-

motor gebruik. Zonder goede ‘core’ (de 

kern van je lichaam, letterlijk) liggen bij 

die zithouding rugklachten op de loer. 

Maar ook elders kan je last krijgen. Is je 

kern nog niet sterk genoeg, dan ga je dat 

ongemerkt compenseren, bijvoorbeeld 

met extra spierspanning in je benen, je 

heupen of je schouders. ‘Dat is nieuw’, 

denken die spieren dan, om vervolgens 

ook problemen te gaan geven. Bij mij 

waren dat vooral mijn heupen. Toen ik 

net weer ging rijden, zeurden ze als een 

malle.

En dan dus die angst. De bocht waar het 

mis ging, was een linkerbocht. Ik zag de 

vangrail op me afkomen en dacht dat 

het daar zou aflopen. Zoiets gaat je niet 

in je koude kleren zitten. Dat is voorspel-

baar, en bij de eerste linkerbochten die 

ik maakte toen ik weer opgestapt was, 

was het ook voelbaar. Technisch weet ik 

dat ik zo’n bocht makkelijk kan maken, 

ook in een krappe halve draai zoals bij 

straatje keren, maar mijn hoofd werkte 

merkbaar even tegen. 

Rationeel wist ik dat ik alles nog kon wat 

ik eerder kon. Maar tussen mijn oren 

werkte het nog niet. Wat voor mij het 

beste werkte, was om die grenzen heel 

voorzichtig af te tasten. Het punt is dat je 

snel geneigd bent om de situatie waarin 

je onderuit ging te vermijden. Gebeur-

de dat in een haarspeldbocht, dan kan 

je ervoor kiezen om haarspeldbochten 

voorlopig even uit de weg te gaan. Maar 

als je rijles en bochtentrainingen geeft, 

dan kan je toch moeilijk niet linksaf wil-

len slaan. Dus hoe doe je dat? Ik begon 

gewoon met ruime bochten linksaf, tot 

daar het vertrouwen terug was. En dan 

steeds een stapje verder, steeds wat 

graden schuiner. Vanuit veiligheid je 

angst tegemoet treden. Voor mij werkte 

dat prima.

Inmiddels ben ik weer volop aan de slag. 

Geloof me: het was een heel proces. Ik 

ben er ook nog steeds mee bezig. Maar 

het kan. Het kan goed. En het mooiste is 

dat ik denk dat ik er uiteindelijk be-

ter door ga rijden. Technisch, mentaal 

sterker en vooral ook nóg bewuster. Niet 

alleen van mijn mogelijkheden, maar 

ook van mijn grenzen. En het is nog 

altijd net zo leuk!

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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Van dikke lagen steenslag en een geheel misplaatst 

wildrooster tot een fikse knip in de A27: er ging ook deze 

zomer weer van alles fout op onze wegen. We blijven  

wegbeheerders ermee lastigvallen, en we blijven jou erop 

attenderen. Kan alleen maar helpen om erger te voorkomen.
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Wat deze zomer vooral opviel was 

een plotselinge toename van het 

aantal meldingen over grote hoeveel-

heden steenslag of split op de weg. Op 

de Lieshoutseweg tussen Mariahout en 

Nijnsel (NB) leidde dat onder meer tot 

een beschadigde helm en een net voor-

komen valpartij. Waarschuwingsborden 

ontbraken, in elk geval op enig moment. 

In Bergen (L) stonden die borden wel, 

maar slechts aan één kant van de door 

het plaatsje lopende weg. De melder was 

blij dat hij er met z’n zijspan was, en 

niet op een solomotor: de weg leek wel 

een knikkerbak. Ook uit andere plaatsen 

kregen we meldingen. 

Slecht en goed nieuws
Het split dat er lag werd uitgestrooid 

na een levensduurverlengende opper-

vlaktebehandeling van het wegdek. 

Het slechte nieuws: meestal blijft die 

vaak veel te dikke laag steenslag twee 

weken liggen, tot het door het verkeer 

voldoende ingereden is. Als er waarschu-

wingsborden staan, denken we dat je bij 

een schadeclaim niet veel kans maakt 

– maar dat gaan we nog uitzoeken. Het 

goede nieuws is dat er ook bedrijven zijn 

die het zonder deze levensgevaarlijke 

overlast kunnen. In een komende num-

mer schrijven we hier meer over. 

Wildrooster in bocht
Een wegbeheerder in het midden van het 

land leek het wel een goed plan om vlak 

na een bocht een fors wildrooster in de 

Weg over Anna’s Hoeve aan te brengen. 

Zulke roosters zijn bij nat weer natuur-

lijk spekglad. We schreven niet alleen de 

verantwoordelijke gemeente aan (eerst 

Laren, daarna Hilversum) maar lichtten 

in dit geval ook meteen de regionale pers 

in. De provincie deed ook nog een duit in 

het zakje. Het ging met nadruk om een 

tijdelijke situatie, hield een woordvoer-

der in de krant nog dapper vol. Dus we 

mogen op dat rooster tijdelijk onderuit 

gaan? Niet meer, gelukkig: een telefoon-

tje naar de provincie leerde ons dat het 

rooster verdwijnt en dat er asfalt voor 

in de plaats komt, twee weken na het 

krantenbericht. Vast geen toeval!

Wegversmalling na bocht
Bijna net zo slim: een ook net na de 

bocht aangebrachte wegversmalling. Dit 

boksten ze voor elkaar in het plaatsje 

Hantum (Fr), waar de Dokkemerwei 

overgaat in de Stasjonswei. De versmal-

ling wordt wel aangekondigd. Argument 

van de gemeente: op de plaats waar hij 

nu ligt, staat straatverlichting. Daar heb 

je overdag wat aan… Dit najaar wordt de 

versmalling vervangen door een plateau.

Experiment
In MAGazine 166 schreven we over de 

schuin oplopende betonelementen die 

bij wijze van experiment tussen de gras-

betontegels langs 60-kilometerwegen ge-

plaatst worden. Doel van deze schrik- of 

schampblokken is om automobilisten en 

ander verkeer te ontmoedigen om met 

de rechterwielen over die grasbetonte-

gels te blijven rijden, met geluidsoverlast 

als gevolg. En hoe dat voor motorrijders 

kan zijn? Oeps. Niet over nagedacht. 

Niet echt. Volgens een recente melding 

duiken ze op steeds meer plaatsen op, 

zoals langs de Lekdijk bij Amerongen. Je 

bent gewaarschuwd. We gaan er werk 

van maken. 

Knip in A27
Als je over de A27 van Breda richting 

Utrecht rijdt, pak dan rond hectome-
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Wegversmalling vlak na de bocht

Spekglad wildrooster vlak na de bocht

“Het is maar tijdelijk hoor, dat wildrooster…”

[Gooi en Eemlander 2022-08-25]
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terpaaltje 18,2 liefst de linkerrijstrook. 

Rechts zit er een knip in het wegdek 

waardoor de melder zich in zijn eigen 

woorden het leplazarus schrok. Zelf 

rijden we er ook nogal eens, op een 

riant geveerde allroad en meestal op 

die linker strook. Tot die dag dat we een 

cruiser geleend hadden waarmee we 

rustig rechts toerden. Het leplazarus, 

inderdaad, en met de kont uit het zadel. 

Wat een klap. 

Groef
Snelwegellende wordt meestal niet 

snel opgelost. Het zijn nogal ingrepen, 

begrijpen we best. Ook de door ons begin 

mei aan Rijkswaterstaat gemelde groef 

in de A35 (zie MAGazine 178) werd pas 

maanden later doorgezet naar een in-

specteur die “ter plaatse de situatie gaat 

beoordelen op de verkeersveiligheid. Als 

de veiligheid in het geding komt volgt 

zo spoedig mogelijk een reparatie. In 

alle andere gevallen wordt de reparatie 

meegenomen in het reguliere onderhoud 

en kan het enige tijd duren voordat de 

reparatie wordt uitgevoerd.” Weet dat we 

eerder gedane meldingen altijd blijven 

opvolgen. 

Flauwekul
Op ongeveer twee derde van de bocht 

van de Heythuyserweg naar de Rijks-

weg die het Limburgse Horn inloopt, 

vertoonde het asfalt toen Niek Roozes-

traten daar reed een lichtgrijs vlak. Het 

was niet alleen lichtgrijs, maar zeker in 

combinatie met het vochtige wegdek ook 

nog eens spekglad. Met een geschatte 

30 km/u ging hij onderuit. De val werd 

opgevangen door zijn valbeugel, en 

zijn linkerspiegel stond scheef. Verder 

geen schade of letsel, afgezien van de 

diepe kras die de bout van zijn step in 

het asfalt trok. Waarschuwingsborden 

ontbraken. We nemen contact op met de 

wegbeheerder. De reparatie zou aan de 

stroefheidseisen voldoen, schreef men, 

maar het “is wel een locatie die wat extra 

aandacht nodig heeft vanwege de ligging 

in de bocht.” Flauwekul, naar onze altijd 

bescheiden mening: de stroefheidseisen 

zijn in bochten natuurlijk niet anders 

dan op een recht traject. Belangrijkste 

is echter dat de plek aangepakt is. Blijft 

verder dat je met duidelijk afwijkende 

plekken in het wegdek toch altijd extra 

rekening moet houden. 

Glad wegdek verholpen
Op de Marelstraat in Maassluis gingen 

nogal wat tweewielers onderuit, schre-

ven we in MAGazine 175. En dat was niet 

het enige probleem: een familielid van 

Nico Verduyn, een van de mensen die 

er een schuiver maakte, stond er bij een 

regenbui opeens achterstevoren met zijn 

auto – en het is echt een rustige rijder, 

aldus Verduyn. Na klachten, meldingen 

van de MAG en artikelen in de lokale en 

de regionale pers zijn de oorspronkelijke 

klinkers inmiddels vervangen door een 

betonverharding met klinkerprofiel. In 

de brief waarin dit aangekondigd werd 

ging het met geen woord over de vastge-

stelde gladheid: “Er is destijds gekozen 

voor drie scherpe bochten om de snel-

heid uit het verkeer te halen. Dit werkt 

goed maar heeft wel effect op de klinkers 

doordat het verkeer veel bochten maakt. 

Hierdoor verschuiven de klinkers en 

ontstaan hobbels in het wegdek.” 

We belden met de gemeente. Hun 

woordvoerder liet weten dat de klin-

kers indertijd aan de stroefheidseisen 

voldeden. Hoe het dan kan dat er zoveel 

mensen onderuit gaan? “De bochten 

zijn bewust heel krap gehouden om de 

snelheid eruit te halen. Kom je er een 

tegenligger tegen, dan moet je mogelijk 

uitwijken wat een valpartij kan veroor-

zaken.” Maar er was geen sprake van 

tegenliggers. “Dan hebben ze toch te 

snel gereden, en klinkers zijn bij regen 

iets gladder dan bij droog weer.” Had de 

adviessnelheid niet omlaag gemoeten? 

“Het is een adviessnelheid. Je moet je 

snelheid altijd aan de omstandigheden 

aanpassen.”

Nu ligt er dus een ander wegdek. Als er 

nu geen glijpartijen meer voorkomen, 

vertelt dat toch ook iets over de gladheid 

van de oude verharding? “Nee, want 

die voldeed aan de eisen.” Net zo glad 

als dat oude wegdek dus, volgens die 

woordvoerder. Slechts op een punt gaf 

hij iets mee: het aantal ongevallen met 

tweewielers heeft “al na drie jaar” tot een 

ingreep geleid. Pás na drie jaar, stellen 

wij. Maar beter laat dan nooit.     ■
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Schrikblokken langs de Lek 

Eindelijk nieuw wegdek in Maassluis

Glad grijs vlak na de bocht
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MAG GIVE-AWAY

Pedro Steneker 
wint dag Energica 
rijden 
Enthousiast geworden door het relaas van een 

vriend wilde Pedro Steneker zelf ook graag een 

keer elektrisch rijden. Dat hij een dag sturen 

op een Energica won, kwam dus uitstekend uit. 

Voor zijn woon-werkverkeer en ritten met zijn 

vrouw gebruikt hij zelf een Moto Guzzi V85, en 

solo rijdt hij een Ducati 1299 Panigale. Logisch 

dus dat hij nu voor de sportieve Energica Ego 

koos. Zijn ervaring? “Na een korte gewenning 

ben je met de Ego meestal veel sneller dan 

met welke andere motor ook. Het grote koppel 

van 215 Nm is verslavend leuk, ook omdat het 

al vanuit stilstand beschikbaar is. En het ‘gas’ 

blijft altijd heel doseerbaar. Alle hulde voor dit 

ontwerp. Zelf zou ik op dit moment nog niet 

overstappen, maar dit is wel de toekomst. En 

die kan alleen nog maar mooier worden. Dank 

voor deze fantastische prijs, MAG en Energica!” 
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Wil jij dit bord vaker tegenkomen? 
Natuurlijk niet. Daarom ben je lid van 
de MAG. Daar zijn we blij mee. 

Maar we hebben serieus meer leden 
nodig. We komen nu uren tekort om 
overal in actie te komen waar afslui-
tingen dreigen. Laat staan dat we we 
voldoende tijd hebben voor andere 
zaken. In het kort: we zijn niet zo 
effectief als we kunnen zijn. En we wil-
len écht niet nog meer van die borden. 

Als elk MAG-lid één nieuw lid aan-
brengt, zijn we al een heel eind. Dan 
kunnen we meer mensen inzetten, dan 
hebben we de budgetten die nodig zijn 
voor onze strijd. Doe mee en maak je 
motormaten lid. Al is het er maar eent-
je. QR-code scannen, één keer klikken, 
formulier invullen, klaar. Dankjewel! 

WIL JIJ DIT BORD VAKER ZIEN?
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De deskundige in kwestie is Paul 

Kuijper, expert vastgoed en in-

frastructuur bij Rijkswaterstaat. Hij is 

als geen ander bekend met meldingen 

over gladde stalen dilatatievoegen of 

voegovergangen. “Niet alleen motorrij-

ders, maar ook automobilisten voelen 

soms beweging in hun voertuig.” Zulke 

meldingen waren in 2017 aanleiding 

voor een uitgebreid onderzoek naar een 

slipvastere oplossing. 

Slijtlaag slijt
Het uitgangspunt bij Rijkswaterstaat is 

dat zo’n grofweg 40 cm brede voegover-

gang net zo stroef moet zijn als het 

aansluitende asfalt. Dat is op zich niet 

zo moeilijk. Met een slipvaste slijtlaag is 

het probleem vlot opgelost. Nadeel van 

die oplossing is alleen dat slijtlagen hun 

naam eer aandoen: ze slijten. Vervangen 

kan natuurlijk, maar dat betekent wel 

dat de bocht in kwestie afgesloten moet 

worden. Dat is bij snelwegbochten na-

tuurlijk altijd een dingetje, om het maar 

voorzichtig uit te drukken. Bovendien 

duurt zo’n afsluiting even. Het slipvaste 

materiaal dat nu gebruikt wordt, moet 

liefst 24 uur kunnen uitharden voordat 

er verkeer overheen mag.

Slipvast reliëf
Als alternatief werd ruim vijf jaar terug 

gedacht aan stalen profielen met een 

slipvast reliëf. Met het contactvlak van 

een motorband als basis (denk aan  

een halve creditcard, meer is het niet)  

ging men aan het werk. Na geslaagde  

laboratoriumproeven met de eerste 

nieuwe profielen besloot men om ze 

in de praktijk te laten testen door een 

aantal motorrijders en automobilisten. 

Eén profiel met wybertjes, de ander met 

richeltjes. MAG-lid Baudouin Knaapen 

was een van de testers. in MAGazine 

167 schreef hij er een onderhoudend 

verhaal over (zie link op volgende 

pagina). 

Wybertjes!
De test werd uitgevoerd in de op het 

kaartje getoonde bocht van de A2 
naar de A10 Zuid, onderdeel van 
knooppunt Amstel, ten zuiden van 
Amsterdam. In een vergelijking met 
de oude voegovergangen waren alle 
testers het erover eens dat de nieuwe 
voegovergang met het wybertjespro-
fiel het best voldeed. De oplossing lag 
voor de hand. Dat profiel wordt overal 
geïnstalleerd. Toch?

Nieuwe ontwikkelingen
Toch niet. Een van de eerste knoop-
punten waar de nieuwe wybertjes-
profielen geplaatst werden, was het 
acht kilometer zuidelijker geleden 
knooppunt Holendrecht. En laten wij 
nu uitgerekend over dat knooppunt 
nogal wat meldingen over gladde 
dilatatievoegen krijgen… Bij Rijk-
waterstaat is de locatie vanzelfspre-
kend ook bekend. Paul Kuijper: “De 

DILATATIEVOEGEN GLAD? 
Schrikgevaar

Je neemt met nat weer een op- of afrit, je kruist in de 

bocht een metalen dilatatievoeg en je voelt beweging in 

je motorfiets. Dat kan flink schrikken zijn, zoals we bij 

het MAG-meldpunt GWS regelmatig horen. Hoog tijd om 

het er eens met een deskundige over te hebben. Hoe 

gevaarlijk zijn die voegen eigenlijk?
Hugo Pinksterboer
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stroefheid van die profielen is daar 
aanzienlijk lager dan die van het 
aansluitende asfalt. Over het waarom 
tasten we nog altijd in het duister, 
helaas. We zijn nu dus bezig met het 
ontwikkelen van een alternatieve 
voegconstructie die ruimte biedt voor 
een dikkere kunststof slijtlaag. De 
eerste proeven verwachten we nog dit 
jaar te kunnen doen.” 

Zonder staal
Zijn voegovergangen zonder die 
stalen platen niet mogelijk? Paul Kuij-
per: “Zeker wel. Dan heb je het over 
verborgen voegovergangen. Nadeel is 
dat zulke voegovergangen duidelijk 
minder beweging kunnen opvangen. 
Daarom kunnen we ze alleen ge-
bruiken in heel flauwe bochten. Dan 
moet je denken aan bochten met een 
boogstraal van 350 meter of meer.” De 
bocht waar de test werd uitgevoerd 
is aanzienlijk minder ruim, zoals het 
kaartje laat zien: de boogstraal van 
die bocht is 200 meter, de helft van de 
diameter van de cirkel die de krom-
ming van de bocht volgt. 

Gevaarlijk??
Voorlopig zitten we dus nog met die 
gladde, stalen voegovergangen. Hoe 
gevaarlijk zijn ze eigenlijk? Minder 
gevaarlijk dan je mogelijk denkt. 
Noch bij de politie, noch bij Rijkswa-
terstaat zijn ongevallen bekend met 
die gladde voegen als oorzaak. Dat is 
ook wel logisch. Bij een snelheid van 
70 km/u zijn je banden niet langer 
dan 1/200 seconde met het metaal 
in aanraking. De daardoor veroor-
zaakte beweging is goed voelbaar, 

maar is uiteindelijk even subtiel als 
kortdurend. Op high-speedopnames 
van de met de testers meerijdende 
camerawagen zijn de bewegingen 
niet waarneembaar. “Het enige gevaar 
van de gladde voegen zit ‘m in het 
schrikmoment. Als je weet dat je die 
beweging kunt voelen maar dat je er 
niet door onderuitgaat, wordt ook dat 
gevaar gereduceerd. Je ziet de dila-
tatievoegen altijd liggen, dus je weet 
dan precies wat je op welk moment 
kunt verwachten.”  

Op snelheid
Dat neemt natuurlijk niet weg dat je 
je motorfiets liever niet voelt glijden, 
al is het maar heel even. Ook daar is 
wat aan te doen: als je bochten waar 
zulke voegovergangen liggen niet 
sneller neemt dan op de voorgeschre-
ven of geadviseerde snelheid, is je 
hellingshoek zo beperkt dat je – in 
principe – niets zal voelen. 

Meld gladheid
Merk je dat dilatatievoegen gladder 
worden, in de loop van de tijd, doe 
dan Rijkswaterstaat en je medeweg-
gebruikers een plezier en meld het 
bij 0800-8002 of het Twitteraccount 
@RWSVerkeersinfo. Paul Kuijper: 
“Rijkswaterstaat monitort jaarlijks de 
stroefheid van het hele hoofdwegen-
net. Die stroefheid wordt per 100 me-
ter wegvak berekend. De smalle voe-
gen vind je in die gemiddelde waarde 
dan ook niet terug. Om te kunnen 
bepalen wanneer de slipvaste laag 
van een voegovergang aan vervanging 
toe is zijn we dus afhankelijk van 
feedback van de weggebruikers.” Geef 

je melding ook door aan het Meldpunt 
Gevaarlijke wegsituaties op www.mo-
torrijdersactiegroep.nl: dan zetten wij 
‘m door op onze social media.  ■

Het testverslag van Baudouin Knaapen is 
te lezen op www.motorrijders-
actiegroep.nl/artikelen, of scan 
de qr-code hiernaast.

Wat zijn dilatatievoegen?
Dilatatievoegen kom je tegen op 

bruggen en viaducten of fly-overs. Ze 

bieden de brug- of wegdelen ruimte 

om uit te zetten of te krimpen: dila-

tatie komt van het Latijnse dilatatio, 

uitzetting. Zonder dilatatievoegen 

zouden deze bewegingen schade aan 

het weg- of brugdek veroorzaken. 

Weg- en brugdekken variëren in 

lengte door onder meer seizoensin-

vloeden (temperatuur). Ook verkeer 

(remmen, optrekken) en wind kun-

nen voor beweging zorgen.

Borden
Kan Rijkswaterstaat niet specifiek 

waarschuwen voor gladde dilatatie-

voegen? Het eenvoudige antwoord 

is nee. Men moet het doen met de 

beschikbare borden. Voor dit soort 

situaties zijn dat de borden J20 (slip-

gevaar) of J37 (gevaar). In bochten 

met dilatatievoegen kunnen zulke 

borden wijzen op glad asfalt, gladde 

voegen, of allebei. Onderbordjes ge-

ven meer verwarring dan duidelijk-

heid. “We houden bebording liefst zo 

eenvoudig mogelijk. De borden die 

we plaatsen laten je weten dat er iets 

aan de hand is en dat je dus extra 

moet opletten”, aldus een borden-

deskundige van RWS.

Adviessnelheid
Op verschillende plaatsen worden de 

borden wel gecombineerd met een 

adviessnelheid. Goed om te weten: 

die adviessnelheid is gebaseerd op 

een nat wegdek en op vrachtverkeer 

met een lading waarvan het zwaar-

tepunt kan variëren. Met de motor 

kun je dus eigenlijk altijd sneller 

door zo’n bocht heen. 

200 m

400 m
<

 A
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sterdam

< A10 Zuid richting Amstelveen

De bocht van de A2 naar de 

A10 Zuid heeft een boogstraal 

van 200 meter.
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Op een verrassend warme oktoberdag 

besluit Steven zijn Moto Guzzi V7 uit 

de schuur te pakken. Hij is blij dat 

zijn motor er nog rijklaar bij staat. 

Aan het motorseizoen komt de laatste 

paar jaar nauwelijks nog een eind, 

en deze zaterdagmiddag is een prima 

gelegenheid voor een mooie rit.

Hij heeft alle tijd, maar blijft 

vandaag lekker in zijn eigen 

omgeving. Voordeel is dat hij precies 

weet waar de mooie bochten liggen. 

Hij kent de weg op zijn spreekwoor-

delijke duim. En dan gaat het in een 

van die bochten opeens mis. Zijn 

voorwiel glijdt weg. De rest volgt. Hij 

gaat roemloos onderuit. Gelukkig is 

het rustig en zijn er geen tegenliggers, 

gelukkig staan er geen bomen aan de 

buitenkant van de bocht, gelukkig rijdt 

hij niet zo hard dat hij verder doorglijdt 

en in het water belandt. En gelukkig 

merkt hij dat hij niet gewond is. Een 

goed pak kan zo’n schuiver prima 

hebben. Dat kan hij van zijn Guzzi he-

laas niet zeggen. Zijn rempedaal staat 

krom, er mist een spiegel en het asfalt 

heeft fikse krassen in metaal en lak ge-

trokken. Pak, laarzen en handschoenen 

zijn ook flink beschadigd.

De oorzaak? Hij ziet het meteen, zij het 

te laat. Glad blad. De weg was droog, 

het in de bocht gevallen blad en de 

weg daaronder nog niet. Een ervaren 

doorrijder is Steven niet, dus hier was 

hij niet op voorbereid. Au. Als hij de 

volgende dag zijn verhaal doet, oppert 

een vriend dat hij de wegbeheerder 

misschien wel aansprakelijk kan 

stellen. Wie niet waagt, wie niet wint, 

toch? 

Dus Steven pakt de telefoon. Helaas 

krijgt hij niet het antwoord dat hij had 

willen horen. Het verhaal is eenvoudig. 

Een wegbeheerder is voor ongevallen 

alleen aansprakelijk als er sprake is 

van grove nalatigheid. Bij nat of voch-

tig herfstblad op de weg is daar geen 

sprake van. Van wegbeheerders kan 

niet verwacht worden dat ze de wegen 

voortdurend bladvrij houden. Omdat 

Steven WA+ verzekerd is, draait hij zelf 

voor de schade aan zijn motor op. Pak, 

laarzen en handschoenen zijn bij deze 

dekking bij de MAG wél verzekerd. De 

schade aan de motor was alleen verze-

kerd geweest met een allrisk dekking, 

die hij met Flex Casco ook voor deze 

ene dag had kunnen kiezen. Goede les 

voor de volgende keer!

Ad den Hollander

schadebehandelaar 

www.mag-verzekeringen.nl 

GLAD BLAD
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Wat heeft zo'n mooie EVO-versie wat andere systeemhelmen niet hebben? Het is de 
combinatie van ultralicht carbon met de beste slagdempingswaarden en MIPS - het 
Multidirectional Impact Protection System. Dat samenspel verhoogt de veiligheid aanzienlijk.

En daar gaat het om. Want vanuit je helm moet je onbezorgd kunnen genieten. Van het 
draagcomfort en het veilige gevoel dat je hoofd écht maximaal beschermd wordt en je dus 
volledig kunt genieten van het motorrijden. Ga je volgende helm dus snel passen bij de 
BMW Motorrad dealer en overtuig jezelf.

ECHTE SCHOONHEID 
ZIT VAN BINNEN
HELM SYSTEM 7 CARBON EVO



BIGTWIN BIKESHOW & EXPO
4 - 5 - 6 NOVEMBER - EXPO HOUTEN - THE NETHERLANDS

2022

INFO: 0031 (0)345 520 709 I BIKESHOW@BIGTWIN.NL I WWW.BIGTWIN.NL

• INTERNATIONAL BIKESHOW
• CUSTOMBIKES
• CUSTOMBIKE BUILDERS
• NEW BIKES
• PARTS & TOOLS 
• LIFESTYLE
• LIVE DEMO’S
• LIVE ENTERTAINMENT

BESTEL HIER
JE TICKET

16248-INV | BBE 2022 210x297 met QR-code.indd   116248-INV | BBE 2022 210x297 met QR-code.indd   1 13-09-2022   11:3313-09-2022   11:33


