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zonder gedoe. verkocht.

Sinds de oprichting in 2012 hebben we al meer dan 75.000 particulieren kunnen helpen met de verkoop van 
de motor. Het doel is iedereen te kunnen helpen met een makkelijke verkoop van motoren. Onze service is 
voor en door motorrijders. Wij nemen de zoektocht uit handen en vinden voor jou een betrouwbare partij die 
je motor aan huis komt ophalen. Voor jou is het volledig kosteloos, of je de motor nu via ons verkoopt of niet. 
Onze service is geheel vrijblijvend. Verkoop je je motor wel via ons, dan worden er kosten berekend aan de 
dealer. Samengevat: zonder gedoe. verkocht.

Herfstkriebels?
Check wat je huidige motor waard is...

Veilig               Vrijblijvend               Zorgeloos               Snel              Kosteloos               Persoonlijk               
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Aan onze coverfoto kan je eigenlijk 

nooit zien wat je in het blad tegenkomt. 

Logisch. Want hoe laat je zien dat een 

motorrijder vrij, betaalbaar en veilig aan 

het rijden is? Precies: je laat gewoon een 

motorrijder zien. Waar hij of zij op rijdt, 

is niet eens van secundair belang. Maar 

als je aan de cover van dit MAGazine een 

licht Bigtwin-gevoel overhoudt, is dat 

terecht. De plaat werd geschoten op de 

toegangsweg naar de Bigtwin Bikeshow, 

waar we in dit nummer ook nog even 

kort aandacht aan besteden. Voor wie 

het niet wist: onze roots liggen deels in die wereld, en dat houden we 

graag in ere. 

Tegelijkertijd richten we ons natuurlijk net zo lief op de andere kant van 

het motorspectrum. Op airbagvesten, bijvoorbeeld. Niet nieuw, want 

die ontwikkeling is al een kwart eeuw gaande, maar in MAGazine werd 

er niet eerder aandacht besteed. En wat wilde het toeval? Net toen we 

daar verandering in wilde brengen, hoorden we dat twee motorrijders 

uit ons netwerk met zo’n vest ten val waren gekomen. Hun ervaringen 

geven het artikel de meerwaarde die in reguliere tests vaak ontbreekt: 

hoe werkt het nou in de praktijk? Goed, weten we nu. De heren rijden 

nooit meer zonder.

Dan moet je natuurlijk wel de gelegenheid hebben om te rijden. Liefst 

op wegen met fijne bochten en een aangenaam uitzicht. Bij een van die 

wegen staat onze vrijheid weer op het spel: de rechter besliste inzake de 

afsluiting van de Zuiderdijk in ons nadeel. Daar gaan we op het hoogste 

niveau actie op ondernemen, zoals je op bladzijde 29 leest. Over hoge 

niveaus gesproken: we hadden net na het uitkomen van het vorige 

nummer een boeiend onderhoud met IenW minister Mark Harbers. Ook 

dat verhaal vind je in dit nummer, naast een hele rits andere artikelen. 

Veel leesplezier!

 

Hugo Pinksterboer

redactie@motorrijdersactiegroep.nl

MAGazine, het verenigingsblad van  

motorrijdersactiegroep MAG, verschijnt  

vijf keer per jaar.
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Dringend	verzoek!
In de maand januari mailen we je over je MAG-contributie 2023. We vragen 

je vriendelijk je contributie pas na het ontvangen van ons betalingsverzoek 

te voldoen: dat scheelt ons veel werk. Heb je een automatische incasso 

lopen, dan hoef je niets te doen. Je contributie wordt eind januari  

automatisch afgeschreven. 
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Cactus op je stoel
De auto- en de motorindustrie zijn flink aan het verduurzamen, waarbij 

de vierwielers zoals gebruikelijk weer een flinke voorsprong op ons 

hebben. Zo kiest Mercedes bij een nieuwe elektrische conceptauto voor 

stoelbekleding van uit paddenstoelen en cactussen (au?) vervaardigd 

kunstleer, terwijl BMW automatten maakt van gerecycleerde visnetten. 

De wegenbouw doet ook mee. 
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Knal
In Amerika vonden drie motorrijders de dood toen hun cruisers in het 

donker op de snelweg van achteren werden aangereden. De auto was 

in alle drie de gevallen een Tesla. De theorie van 

de altijd scherpe Ryan F9 op YouTube: de Tesla 

camera’s zien niet het verschil tussen autoachter-

lichten op veilige afstand en motorachterlichten 

dichtbij. Radar ontbreekt, dus een afstandswaar-

schuwing ook. Knal. Van de RDW kregen we nog 

geen bevredigend antwoord. 

De Moto Guzzi V100 Mandello is de eerste motorfiets met een adaptief 

aerodynamisch systeem: op basis van je snelheid en de gekozen 

rijmodus wordt de stand van de deflectoren aan weerszijden van de 

tank zo aangepast dat ze je optimaal uit de wind houden. Samen met 

de elektrisch(!) verstelbare ruit zou de winddruk met ruim 20 procent 

gereduceerd worden, vergelijkbaar met de windbescherming op veel 

grotere en minder sportieve motoren. Het doel: minder vermoeiend 

en dus veiliger rijden op deze 115 pk sterke nieuweling.

Uit de wind
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Meer motoren
De inflatie mag hard toeslaan en een gebakken eitje wordt een luxeproduct, maar de motorverkopen doen het er niet minder om: met 14.341 stuks 

werden er in de eerste tien maanden nog altijd iets meer verkocht dan in dezelfde periode in de afgelopen veertien jaar. Het totaal aantal motorfiet-

sen in ons land gaat daarmee richting de 0,8 miljoen. Daarvan zijn er een kleine 1.500 elektrisch. Dat is nog niet heel indrukwekkend, maar er werden 

er wel al ruim twee keer zoveel verkocht als vorig jaar.

Niet alleen met Tesla’s kan het mis gaan: uit recent onderzoek 

blijkt dat rijhulpsystemen in auto’s in 96% van de gevallen correct 

reageren op andere auto’s. Bij motoren ligt dat percentage op een 

schamele 59%. Opdrachtgever voor de studie was het Connected 

Motorcycle Consortium. In een interview met de directeur van BMW 

Motorrad Nederland, Tom Crooijmans, vertellen we je in een komend 

nummer meer over dit samenwerkingsverband, waar een aantal 

grote motorfabrikanten bij betrokken is. 

Falende hulp
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Gelijkspel?
David Davies, voorzitter van een Britse 

verkeersveiligheidsraad, kwam deze 

herfst met een plan van aanpak om het 

aantal verkeersdoden terug te dringen. 

Daarbij stelde hij vrolijk dat motorfietsen 

en vrachtwagens bij ongevallen gelijk 

scoren als het gaat om de dood van andere 

verkeersdeelnemers, gerekend per miljard 

gereden kilometers. Hij is inmiddels op de 

vingers getikt. Wij weten door wie. Zij weet 

waar ze het over heeft.

Kawa op 
stroom
Na Harley-Davidson is Kawasaki de tweede 

traditionele motorfabrikant die een elektrische 

motorfiets presenteert. Het gaat om een A1-uit-

voering die in 2023 als naked en met kuip op de 

markt komt. Wie volgt? Triumph lijkt een heel 

eind met z’n elektrische TE-1 en Honda wil in de 

komende drie jaar tien e-motoren introduceren, 

waaronder drie ‘pleziermodellen.’ 

Derde wiel
Het predicaat ‘doorrijder’ is met ons huidige klimaat nauwelijks 

nog iets om trots op te zijn. Maar als er dan straks wel sneeuw 

ligt, is een derde wiel wel zo veilig. Los daarvan kan je met een 

motor met zijspan lekker je grote tent meenemen, of je geliefde 

en je kind, en nog veel meer. Voor € 11.499 ben je de trotse, 

winterbestendige eigenaar van de nieuwe Black Side. Met 

achteruitversnelling, natuurlijk!
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Op roadtrip langs 
de mooiste routes
BOEK NU JOUW ONVERGETELIJKE MOTORREIS

MOTOERIT.NL

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

MOTORREIZEN IN EUROPA

*   Prijzen geldig bij 2 personen op 2 motoren en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

7
DAGEN

ONTDEK DE ALPEN
Hotel

� Rij prachtige passen van Oostenrijk, Italië en Zwitserland
� Geniet tijdens deze groepsreis van prachtige uitzichten op de Stelvio pas
� Recent gerenoveerd en zeer motorvriendelijk hotel

   VANAF
€ 839 P.P.

*

9
 DAGEN

AFWISSELEND ZUID-NOORWEGEN 
Hotels + overtocht

� Ideale individuele kennismakingsreis met Noorwegen
� Vertrek met de ferry vanaf Eemshaven naar Noorwegen 
� Geweldige routes door een schi� erend natuurschoon

   VANAF
€ 1019 P.P.

*
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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 

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

Kijk op onze vernieuwde site voor aanbiedingen

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

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

Meer dan 500 Arai’s 
in de aanbieding!

TERMAAT MOTOREN

ga naar www.termaatmotoren.nl en klik op

HEEl vEEl KORTING !! 
op uitlopende collecties

topmerken
motorkleding | helmen | laarzen | handschoenen

Yamaha exclusief dealer
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VAN DE VOORZITTER

DDat alles duurder werd, merkten we ook bij de MAG. 

We hebben onze contributiebedragen acht jaar lang 

stabiel weten te houden, maar nu ontkwamen we niet 

meer aan een beperkte verhoging. Veel van onze kosten 

gingen omhoog, van het papier voor dit MAGazine tot 

de reiskosten van onze vrijwilligers en de salarissen 

van onze medewerkers. Een contribtieverhoging was 

simpelweg heel hard nodig om onze begroting rond te 

krijgen en om ons werk naar behoren te kunnen blijven 

doen. 

Maar we willen meer. Sterker nog: we móeten meer, als we 

succesvol onze mooie motorwegen open willen houden. 

Om die reden is hoofdredacteur en woordvoerder Hugo 

Pinksterboer een dag extra gaan werken. Ook dat is eigen-

lijk nog niet genoeg. We zouden naast hem en beleidsme-

dewerker/collega-woordvoerder Vera de Bruijn nog heel 

best een extra medewerker kunnen gebruiken. Daarvoor 

zetten we in op een verdubbeling van ons aantal leden. 

Dat is in elk opzicht effectiever dan een verdubbeling van 

de contributie. ;-) 

Zonder gekheid: met de contributieverhoging van 33 naar 

36 euro (en de helft van die bedragen voor het digitale lid-

maatschap) zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Om ze-

ker van onze zaak te zijn, hebben we het voorstel zoals je 

weet ook per mail aan onze leden voorgelegd. Daar kwam 

een massale stroom aan reacties op. Bij het verwerken van 

die ruim duizend mails, een klus die MAG-secretaris Mark 

Tito samen met zijn voorganger Emile Meijer klaarde, was 

het mooi om te zien hoeveel hartverwarmende berichten 

er meegestuurd werden. Als bestuurder van deze vereni-

ging geeft mij dat moed. En diezelfde moed zinkt ook ons 

soms in de schoenen als we zien hoeveel motorrijders er 

nog zijn die het geweldig vinden wat we allemaal doen, 

maar dan toch geen lid worden. “Ik denk er nog ’s over 

na,” zeggen ze vaak. Al voor 18 euro per jaar sluit je je aan 

bij de enige organisatie in het land die zich fulltime voor 

jouw motorrijdersbelangen inzet. De enige organisatie die 

nog actief strijdt tegen wegafsluitingen, zoals je ook in dit 

nummer weer leest. Waar moet je dan nog over nadenken, 

vraag ik me af? 

Op de Bigtwin Bikeshow en Expo noteerden we weer de 

nodige nieuwe leden. En net zo mooi: voormalig secre-

taris Emile Meijer liet ons tijdens diezelfde beurs weten 

dat hij weer deel wil uitmaken van het bestuur, nu als 

algemeen bestuurslid. Tegelijkertijd blijft hij aan als 

beurscoördinator en als een van de drijvende krachten 

achter MAG om het vuur (blz. 35). Zijn we blij mee. Net 

zo blij zijn we met oud-bestuurslid en beurstijger Ma-

thijs van der Noordaa, die al eerder vrijwilligerscoördi-

nator was en die taak nu opnieuw op zich neemt. En als 

kers op de taart mochten we ook een nieuw bestuurs-

lid verwelkomen: Hans-Martin Don, gezegend met de 

nodige bestuurlijke en politieke ervaring, komt onze 

gelederen versterken. Welkom terug Emile en Mathijs, 

welkom ook Hans-Martin. We gaan er iets moois van 

maken! 

Gerwin Batten

voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl



Airbagsystemen voor motorrijders 

zijn er grofweg in twee soorten. De 

ene wordt mechanisch geactiveerd: je 

zet het met een koord aan je motorfiets 

vast. Wordt er met voldoende kracht 

aan het koord getrokken, zoals bij een 

val, dan blaast de airbag zich direct op. 

Het vest opnieuw gebruiksklaar maken 

is een kwestie van een nieuwe gas-

patroon plaatsen. Als er geen verdere 

schade is, kan je meteen verder rijden. 

Hit-Air is een van de producenten.

Sneller
De andere groep airbagsystemen werkt 

met sensoren die vaststellen dat er iets 

mis gaat. Dat werkt sneller dan een 

mechanisch systeem, en bij een val kan 

het om milliseconden gaan. Leveran-

ciers zijn Alpine Stars, Dainese en het 

Franse In@motion. Bij dat laatste merk, 

dat je terugvindt in motorkleding van 

merken als RST, Furygan en Klim, betaal 

je 120 euro per jaar of 399 euro in één 

keer om het systeem te activeren. Daar 

staat een duidelijk lagere aanschafprijs 

tegenover. 

Dames en heren
Dainese begon een kleine dertig jaar 

geleden al met de ontwikkeling van 

airbagsystemen. Naast jassen met lange 

mouwen en speciaal voor de racerij 

ontwikkelde kleding maken de Italianen 

het mouwloze Smart Jacket dat wij in 

huis hadden. Net als het Misano-racepak 

zijn de Smartjackets er in heren- en da-

mesuitvoeringen. Het Dainese-systeem 

vind je ook terug in motorkleding van 

onder meer Ducati, BMW en Harley- 

Davidson, en in de racepakken van IXS. 

De adviesprijs van het mouwloze Smart 

Jacket is € 699,95. De LS Sport met lange 

mouwen is 150 euro duurder.

Als je voor optimale veilig-

heid gaat, kan je eigenlijk 

niet om een airbagvest  

of -jas heen. Een betere  

bescherming voor borst,  

rug en nek is er simpelweg 

niet. We hadden het  

Dainese Smart Jacket in huis, 

en twee motorrijders uit 

ons netwerk vielen ermee. 

Ongepland, maar het kwam 

ons wel goed uit… 
Hugo Pinksterboer

Dainese  
Smart Jacket
Airbagvest onder de loep
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Duizend
Alle Dainese-systemen hebben zeven 

sensoren, die duizend keer per seconde 

hun werk doen: drie voor het vaststellen 

van voorwaartse versnelling en vertra-

ging, drie die je hellingshoek in de gaten 

houden en de snelheid waarmee je die 

hellingshoek bereikt en weer teruggaat, 

en eentje die je locatie en je rijsnelheid 

vaststelt (GPS, inderdaad). Op basis van 

de op deze manier verzamelde data – en 

die kleine dertig jaar ervaring – weet de 

airbag al dat je gaat vallen voordat je het 

zelf in de gaten hebt. Het airbagsysteem 

heeft als een van de weinigen het  

EN 1621.4 keurmerk.

Ruimte
Het slijtvaste airbagvest is zo gemaakt 

dat je het zowel onder je jas als erover-

heen kunt dragen. Kies je voor de eerste 

optie, dan moet je jas wel ruim genoeg 

zijn. Dainese adviseert een kleine  

5 cm ruimte rondom. Als je nu een goed 

passende jas draagt, gaat-ie dat waar-

schijnlijk niet halen. Rits je je jas aan je 

broek vast, dan moet ook die broek ruim 

genoeg zijn om de onderkant van het 

vest te kunnen bergen.

Goede maat
Om het vest zowel onder als over je jas 

goed te laten aansluiten, heeft het een 

ruim verstelbare tailleband. Met een 

gewicht van een kleine twee kilo, pakweg 

twee derde van een motorjas met vijf 

protectoren, draag je het niet ongemerkt. 

Het kiezen van de goede maat van vest 

en jas is essentieel voor voldoende bewe-

gingsvrijheid en draagcomfort. 

Led en trillingen
Een statusled op je linkerborst geeft 

onder meer aan of het vest gebruiksklaar 

is en informeert je over de accustatus. 

Die led is met een helm op slecht te 

zien, maar daar heb je ook op je motor 

spiegels voor. Draag je het vest onder je 

jas, dan informeert het vest je met tril-

signalen: raakt de magneetknoopsluiting 

waarmee je het vest activeert los, dan 

voel je een serie hevige, korte trillingen. 

Een volle accu gaat 26 uur mee. In een 

uur kan je ’m tot 70% opladen.

Ervaringsdeskundigen
Is de airbag eenmaal opgeblazen, dan 

kan je dat onderdeel bij een dealer laten 

vervangen. Dat kost je afhankelijk van 

het model tussen de 229 en 299 euro. Is 

er meer schade, dan moet het vest naar 

de fabriek en ben je het langer kwijt. Dat 

laatste overkwam een van onze twee er-

varingsdeskundigen. Aan hen het woord, 

want hun verhalen vertellen meer dan 

welke laboratoriumtest dan ook.

Statusled in drie kleuren 

De airbag beschermt borst, rug en nek.
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Ervaringsdeskundige Steven Bakker: 

“Ik rijd echt niet 
meer zonder.”

Op zoek naar nieuwe motorkleding ver-

diepte Steven Bakker zich volop in Level 

1- en 2-protectoren. Daarbij kwam hij 

ook het Dainese Smart Jacket tegen. Hij 

wilde meteen meer weten.

Ook je nek
“Mijn interesse werd vooral gewekt toen 

ik las dat die airbag niet alleen je borst 

en je rug beter beschermt dan gewone 

protectoren, maar dat het vest ook je 

nek stabiliseert”, vertelt Steven. “Mijn 

vader heeft als fysiotherapeut op een 

revalidatieafdeling gewerkt, en van de 

verhalen die hij daarover vertelde staat 

me nog opvallend veel bij. Ik betaalde 

600 euro voor het vest. Dat is natuurlijk 

veel geld, maar als het een keer mis gaat 

wil je er geen spijt van hebben dat je dat 

bedrag op zak gehouden hebt.”

Mooi onderuit
 “Ik had het vest een dik jaar toen ik bij 

Arie Molenaar een proefrit op een R1250 

GSA ging maken. Omdat het een proefrit 

was reed ik extra voorzichtig, maar op 

een rotonde op de provinciale weg bij 

de winkel ging ik toch mooi onderuit. 

Ik heb nog steeds geen idee waardoor, 

maar ik weet wel dat ik niet de eni-

ge ben die daar viel.  Sterker nog, een 

collega van me gebeurde het een paar 

weken daarvoor nog. Ook hij reed niet 

hard, maar hij heeft door z’n gekneus-

de ribben nek- en schouderklachten 

een maand of twee niet kunnen rijden, 

terwijl ik amper gevoeld heb dat ik de 

weg raakte.”

Eronder én erover
In de koude maanden draagt Steven 

het vest onder z’n jas. “Dat geeft extra 

warmte en dan hoef ik pas later in het 

seizoen mijn binnenvoering erin te 

doen.” ’s Zomers trekt hij het over zijn 

doorwaai-jack aan. “Dan trek je het vest 

makkelijker uit als je onderweg even iets 

gaat drinken, bijvoorbeeld. Ook voelt 

het vest zo minder warm dan wan-

neer je het onder je jas draagt. Dat een 

doorwaai-jack met een airbag erover-

heen niet meer optimaal doorwaait, is 

natuurlijk ook duidelijk.”

Blij!
De BMW was na de val tijdens die 

proefrit nog prima te rijden. “Ik kwam 

terug in de zaak en gaf aan dat ik 

het een leuke motor vond, maar wat 

jámmer van al die krassen… Zonder 

gekheid: ik heb ‘m gewoon gekocht.” Het 

airbagvest kon Steven meteen bij Arie 

Molenaar achterlaten. “Ze hoefden al-

leen maar de airbag zelf te vervangen en 

ik had het vest in een week tijd alweer 

terug. Daar was ik wel blij mee, want 

ik rijd zeker na deze ervaring echt niet 

meer zonder.”

Steven Bakker werkt als jurist vooral 

voor de overheid. Daarnaast staat hij 

de MAG bij in onze zaken rond dijk- en 

wegafsluitingen. 

Ervaringsdeskundige Richard van Vliet: 

“Liever zweet 
op mijn rug dan 
een gebroken 

wervel”
Richard van Vliet had vijf jaar eerder al 

een airbagvest willen kopen. “Ik wilde 

meer actieve veiligheid, en de techniek 

van die airbagvesten interesseerde me 

altijd al. Toen ik toch een nieuw pak 

nodig had heb ik die twee aankopen met 

elkaar gecombineerd. Als je het vest on-

der je jas wil dragen, zoals ik, moet die 

jas daar wel ruim genoeg voor zijn.”

Hij had geen idee dat hij het vest drie 

weken later al aan de praktijk zou 

testen. “We reden met een groep van 

acht door Luxemburg. Het asfalt lag er 

mooi bij en er werd rustig gereden. Wat 

de oorzaak was hebben we niet kunnen 

achterhalen, maar in een bocht voelde 

ik een wiebel die een highsider had kun-

nen worden. Ik kreeg mijn motor nog 

net onder controle en reed half staand 

verder. Helaas was de bocht op dat 

moment al afgelopen. Wat ik dacht dat 

gras was bleek een overgroeide greppel 

waar mijn voorwiel precies inpaste. Ik 

zeilde dus over het stuur heen van mijn 

Steven Bakker: ”Ik rijd echt niet meer zonder.”
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Versys Tourer 1000 af. Dat had vast nog 

een leuk filmpje opgeleverd...”

Blij!
Het airbagvest was al opgeblazen voor-

dat Richard de grond raakte, gelooft hij. 

“Ik heb natuurlijk geen idee hoe dit afge-

lopen was als ik dat vest niet gedragen 

had, maar ik was wel heel blij dat ik ‘m 

aan had.” De rest van de groep was voor-

al heel verbaasd: ze waren nog niet eens 

van de schrik bekomen toen ze zagen 

dat Richard gewoon opstond en naar ze 

toe liep. “Ik had echt helemaal niks.” 

Vijfdehands
De Kawasaki was er slechter aan toe. 

“Die was compleet afgeschreven. We 

hebben hem zelf later opgehaald en 

samen met een fantastische motorclub-

genoot heb ik ’m al grotendeels gere-

pareerd. In de lente hoop ik weer op te 

kunnen stappen, en tot die tijd rijd ik op 

een tot scrambler omgebouwde vijfde-

hands Diversion 600.” 

Zonder gordel
Het vest moest na het ongeval naar de 

dealer. “Als de airbag geactiveerd is, 

moet hij vervangen worden, en de com-

puter krijgt een reset. De 250 euro die 

dat kostte, werden door mijn opzitten-

denverzekering gedekt. Vervelender was 

dat ik wekenlang zonder vest zat. Op de 

Yamaha droeg ik in die tijd maar weer 

een gewone jas met een rugprotector. 

Dat vond ik niet lekker, moet ik zeggen. 

Als je aan een airbagvest gewend bent, 

voelt zonder vest rijden alsof je zonder 

gordel in de auto zit.”

Liever zweet dan breuk
Die stellige uitspraak én zijn praktijk-

ervaring met het vest betekent niet dat 

Richard geen kritiek heeft. “De statusled 

zit op een plek, links op je borst, waar 

je hem met een helm op niet kunt zien. 

En als je het vest onder je jas draagt, 

zie je die led sowieso niet. Een ander 

punt is de magneetsluiting onder je 

kin, waarmee je het vest aan zet. Zeker 

in het begin is dat even pielen en met 

handschoenen moet je het al helemaal 

niet proberen. Als die sluiting loslaat, 

word je direct gewaarschuwd door goed 

voelbare trillingen in je vest. Toch zou 

het fijn zijn als je onderweg kunt zien of 

het écht aan staat, want ik heb één keer 

gereden terwijl het uit bleek te staan. 

Verder is de handleiding een boekwerk 

waar je echt voor moet gaan zitten. En 

als laatste: het vest laat natuurlijk am-

per lucht door, dus ’s zomers is het best 

warm. Maar die kritiek valt voor mij in 

het niet bij het effect van het vest. Ik heb 

echt liever zweet op mijn rug dan een 

gebroken wervel of erger!”    ■

Richard van Vliet is public affairs ad-

viseur van de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten (VNG). Vanuit deze 

organisatie houdt hij de MAG op de 

hoogte van actuele ontwikkelingen.

De Kawasaki was er slechter aan toe.

Magneetknoopsluiting

Richard van Vliet: “Ik had echt helemaal niks.”
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Vier primeurs voor de MAG, deze 

keer. Naast onze vaste stand, met 

een levensgroot verboden-voor-mo-

torfietsenbord als een van de aan-

dachtstrekkers, hadden we een kleine 

satellietstand bij de ingang. Geheel in 

lijn met de beurs stond er een dikke 

custombike op de stand, met dank aan 

Magic Motorcycles, en we introduceer-

den twee nieuwe flyers: eentje met 

datzelfde verbodsbord en de vraag of 

je dat bord vaker wil zien (niet dus…), 

de ander met de hoofdthema’s van 

de MAG in stripvorm. Daarboven-

op werkten we met sets van twaalf 

speelkaarten met diezelfde hoofdthe-

ma’s, waaruit beursbezoekers er een 

mochten trekken. Dat bleek een prima 

gespreksstarter. 

Het hele pakket aan ideeën zorg-

de samen met een uiterst complete 

standbezetting (dankjewel allemaal, 

nogmaals) voor meer dan voldoende 

belangstelling, tal van leuke gesprek-

ken en een fijne ledenaanwas, zowel op 

de beurs als online. We waren er net zo 

blij mee als met de als vanouds goede 

samenwerking met de organisatie. En 

voor volgend jaar: ook als choppers en 

customs je ding niet zijn, is hier heel 

veel moois te zien!    ■

Het waren twee heel beurs-

arme jaren, maar de Bigtwin 

Bikeshow en Expo fietste 

met slechts één gemist  

evenement redelijk schade-

vrij door de pandemie.  

Wij waren er ook dit jaar 

weer bij!

MAG op 
Bigtwin 
Bikeshow

Dikke custom, verbodsbord en prima gesprekken

Goed bezochte 2022-editie

Primeur: satellietstand bij de ingangNieuwe MAG-flyers en folders
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ADe Motor Podcast, waar de MAG 
ook al twee keer te gast was, zet-

te eerder dit jaar een interview met 
een beginnende motorrijder online. 
Ik had verwacht dat hij het vooral 
zou hebben over zijn afrijden, over 
welke motor en welke kleding handig 
is voor beginners en over alle zaken 
waar je als beginnend motorrijder 
tegenaan kan lopen. Over de erva-
ring die je nog moet opdoen, over je 
eerste ritten alleen, over het verkeer 
waar je mee te maken krijgt. Niets 
was minder waar. 

Hij reed een Husqvarna Nuda. Een regel-
rechte funbike en met z’n 107 pk en 100 
Nm zeker geen beginnersmotor. En het 
enige waar hij zich druk over maakte wa-
ren geen beginnersproblemen, maar hoe 
hij zijn wheelies trok en hoe hij online zijn 
kenteken buiten beeld kon houden. Gezien 
zijn rijgedrag was dat wel verstandig ook. 
De aflevering deed nogal wat stof opwaai-
en, met reacties die nagenoeg allemaal 
negatief waren. Maar mij kwam zijn ver-
haal heel bekend voor, en ik vond het een 
perfecte afspiegeling van hoe een jongen 
van begin twintig motorrijden ervaart. 

Ik was 19 en ik had net mijn 25-kW motor- 
rijbewijs op zak. Mijn eerste kilometers 
zonder instructeur achter me aan maakte 
ik op een Honda CB250. Nog geen 
jaar later kocht ik een terugge-
tunede Kawasaki ZXR400 en 
kwam ik in contact met 
leeftijdsgenoten en 
mede-25kW rijders. 
Met mooi weer 
kwamen we ’s 
avonds vaak met 
een grote groep 

bij elkaar op een industrieterrein in de 
buurt. En waar ik voor een beginner nog 
een lieve motor had, werd het voor ande-
ren al snel een sport om met hun beperkte 
rijbewijs een zo sterk mogelijk motor te 
rijden. Eentje die op papier teruggetuned 
was naar die 25 kW, maar in praktijk lang 
niet altijd.

In onze leren overalls reden we rondjes 
over het industrieterrein. Hoe stoer je was 
werd vooral afgemeten aan hoe groot je 
motor was en hoe ver je kneesliders afge-
sleten waren. Voor dat laatste hadden we 
een rondje gevonden om onze kneedowns 
te oefenen, natuurlijk met een fotograaf 
die de stoere plaatjes schoot die we op  
Facebook konden delen. De bikers met 
een supermotard zorgden ondertus-
sen voor de nodige wheelies en de 
zwarte strepen op het asfalt. 

Was dat allemaal onverantwoord? 
Vast wel. Er ging meer dan 
eens iemand onderuit 
en soms schoof er 
eentje letterlijk 
de hekken in. 
Maar echt 
let-

sel was er nooit. We waren ’s avonds de 
enige mensen op het terrein, de bochten 
waren ruim en zonder gevaarlijke vang-
rails of lantaarnpalen. Niet dat wij daar 
toen mee bezig waren, maar het hielp wel. 
Het waren de avonden, de talloze bochten 
en de gezelligheid waardoor ik mijn passie 
voor motorrijden ontwikkelde en waar ik 
stiekem ook de nodige rijvaardigheid op-
deed. Ik denk dat veel jonge motorrijders 
begonnen zijn zoals ik, en zoals die jonge 
gast bij de Motor Podcast. En uiteindelijk 
worden we allemaal ouder, wijzer en ver-
standiger. Gelukkig maar.  ■

BEGINNER
Elles Dijkhuizen

Veringspecialist, engineer en testrijder 
Elles Dijkhuizen rijdt liefst op twee wielen, 
op het circuit, in het zand of op de weg.
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RIBBELS 
EN NOKKEN
Proef weginrichting Lekdijk
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Bij het project Sterke Lekdijk zijn het 

Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden, de provincie Utrecht en niet 

minder dan zeven gemeenten betrok-

ken. Die moeten het allemaal met 

elkaar eens worden over de inrichting 

van de 55 kilometer lange dijkweg. Een 

hele klus, ook al omdat de weg voor 

alle weggebruikers veilig moet zijn en 

omdat al die weggebruikers hun eigen 

wensen hebben. Over omwonenden 

hebben we het dan nog niet eens, voor 

deze keer…

Nokken
Zoals gebruikelijk bij dit soort we-

gen liggen er aan weerszijden van de 

weg grasbetontegels: open tegels die 

bedoeld zijn om tegenliggers elkaar te 

laten passeren. Auto’s blijven daar nog 

al eens langer op rijden dan de bedoe-

ling is, met geluidsoverlast tot gevolg. 

Op een van de twee proefvakken op de 

dijk ligt er daarom om de twintig meter 

een zogenaamde noktegel. De hogere 

noktegels in het andere vak werden na 

een ongeluk met een fietser verwijderd.

Ribbels
Voor automobilisten zijn die noktegels 

vervelend. Voor motorrijders kunnen 

ze ronduit gevaarlijk zijn. Niet als je er 

bewust en in beheerst tempo overheen 

rijdt, maar wel als je door tegenliggers 

plotseling tot uitwijken gedwongen 

wordt. En dat gebeurt, mede als gevolg 

van de dwars op de wegas van dit 

proefvak aangebracht ribbelstrook. 

Liever niet
De ribbelsstrook is bedoeld om vooral 

voor motorrijders de snelheid eruit te 

halen. Bij 60 km/u kan je er fluitend 

overheen, maar het wordt een stuk 

minder aantrekkelijk om de dijk als 

circuit te gebruiken. Daar kunnen we 

mee leven.

Waar we niet mee kunnen leven is dat 

automobilisten door diezelfde strook 

geneigd zijn om midden op de weg te 

blijven rijden – en precies daardoor 

werden motorrijders al meer dan eens 

richting die noktegels gestuurd. Leuk 

detail: we spraken een motorrijdende 

woordvoerder van de noktegelleveran-

cier. Zou hij zelf over die nokken willen 

rijden? “Nou nee zeg, liever niet!”

Motorrijders
De provincie heeft inmiddels al wel 

vastgesteld dat de ribbelstrook nog een 

ander nadeel heeft: de ribbels dragen 

bij aan de door omwonenden ervaren 

geluidsoverlast. Of ze gebruikt gaan wor-

den is dus de vraag, waarbij wij de sug-

gestie hebben aangedragen om ze alleen 

in bochten te plaatsen. Verder wilden wij 

vooral weten hoe motorrijders de ribbels 

en de noktegels ervaren. We vroegen het 

MAG-fotograaf Paul Oor en we hadden 

contact met twee motorrijders die de 

dijk goed kennen.

Tempo omlaag
Quinten van Keulen gaf aan dat hij nor-

maal gesproken de hele weg pakt, als die 

ruimte er is. “Dat geeft me echt het mo-

torgevoel. Maar als die ribbelstrook het 

alternatief is voor een motorverbod, dan 

moet ik het daarmee doen. Je kan ook 

met die ribbels nog prima bochten rij-

den, al moet je tempo dan wel een stuk 

omlaag. Kwalijker vind ik dat ik door die 

noktegels niet meer kan uitwijken als 

dat nodig is. Bij brede tegenliggers stop 

ik nu dus maar.”

Geen last
Max (liever geen achternaam) maak-

te al eens kennis met die nokken. “Er 

kwam een tractor van de andere kant. 

Als je dan niet weet dat ze er liggen is 

Bij het dijkversterkingsproject van de Lekdijk tussen  

Amerongen en Schoonhoven wordt ook de weg aangepakt. 

Doel is een weg te ontwerpen die met name voor langzaam 

verkeer veilig is om te recreëren, en die veilig is voor ieder-

een. Hoe voldoen de proefvakken die er aangelegd werden?

Soms kan je inderdaad beter stoppen.Glasbolreflector en steile hoge zijde
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dat schrikken, en juist daardoor kan het 

flink fout gaan. Rijd je er bewust over-

heen, dan stel je je erop in. Dat is een 

heel ander verhaal.” De bedoeling van 

die ribbelstrook snapt hij helemaal. “Dat 

ze motorrijders wat kalmer aan willen 

laten doen, is hier echt geen overbodige 

luxe. Op een dijk moet je niet voor de 

ideale lijn en de apex willen gaan. Blè-

ren doe je maar op een circuit. Als je hier 

een beetje normaal rijdt, heb je geen last 

van die ribbels en maak je ook minder 

geluid. En ik rij zelf best wel een beetje 

door, hoor.”

Schrikken
MAG-fotograaf Paul Oor bekeek de 

proefvakken met zijn collega-motorrij-

der Jan Bontekoe. “Met onze goed afge-

veerde toerbuffels rijd je probleemloos 

over het midden van die nokken. Of dat 

met een sportieve fiets ook zo makkelijk 

gaat betwijfel ik, zeker op snelheid. 

De hoge zijde (zie foto’s; red.) hebben 

we maar niet geprobeerd. Daar moet 

je echt niet willen rijden, ook al om-

dat je dan bijna in de berm zit.” De in 

de nok geplaatste glasbolreflectoren 

verbeteren weliswaar de zichtbaarheid 

van de noktegels in het donker, maar 

ze maken ze nog riskanter voor twee-

wielerbestuurders, stelt Paul. Een ander 

mogelijk probleem van de noktegels is 

dat ze uitwijkende automobilisten laten 

schrikken: “Als die dan acuut weer naar 

het midden van de weg komen, kan het 

best mis gaan.” Over de ribbelstrook 

denkt Paul hetzelfde als Max. 

IN DE GATEN
We hebben de bevindingen van deze 

drie motorrijders en dit artikel aan  

de provincie en het betrokken advies-

bureau doorgegeven, met het dringende 

verzoek ons over verdere stappen te 

informeren. Dat we het proces scherp in 

de gaten houden spreekt voor zich.    ■

Werk	aan	de	winkel
Ook elders in het land en langs de Lekdijk 

liggen noktegels. We gaan daar zeker werk 

van maken. Daarbij hebben de hoekige 

noktegels die je bij dit artikel ziet voorrang 

boven de lagere, ronde modellen.

Quinten van Keulen: “Ik doe het ermee!”

Met de hier geldende 60 km/u heb je van die ribbels geen last.

Max: ‘Blèren doe je maar op een circuit.’ 
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Half september zaten we samen met 

de KNMV aan tafel met IenW-mi-

nister Mark Harbers, die ruim de tijd 

voor ons nam. Al voor het gesprek 

serieus begon, liet hij weten dat hij 

motorrijders als een heel betrokken 

groep mensen ziet. “Mensen kiezen vaak 

vanuit een overtuiging voor motorrijden, 

los van het feit dat het praktisch is en 

dat je er makkelijk files mee omzeilt.” En 

gelijk heeft hij. 

Kort voor ons gesprek hebben Nefom en een 

aantal Nederlandse gemeenten petities over 

motorgeluid ingediend. Motorrijders hebben 

op de ervaren overlast onder meer gerea-

geerd met de landelijke, ook bij u bekende 

campagne Te luid geluid is uit. Wat is uw 

visie op deze campagne?  

“Om te beginnen wil ik jullie daar een 

groot compliment voor geven. Het ver-

dient een pluim dat een groepering in 

zo’n discussie zelf een stap naar voren 

zet en een dergelijk initiatief neemt. Dat 

heb ik ook op camera al genoemd, bij de 

inloop van de ministerraad.

Het is natuurlijk een teer vraagstuk. 

Wat voor de een ontspanning is, is voor 

de ander overlast. Motorrijders moeten 

zich daarvan bewust zijn. Wil je het 

draagvlak voor motorrijden behouden, 

dan moet je rekening houden met 

omwonenden. Ik kan me voorstellen dat 

het heel gaaf is om af en toe even een 

dot gas te geven, maar doe dat dan op 

plaatsen waar het niet tot klachten leidt, 

of tot de vraag waarom er geen eind aan 

dat geluid gemaakt wordt. We moeten 

voorkomen dat wegbeheerders meer 

wegen gaan afsluiten, en die sleutel ligt 

natuurlijk ook bij motorrijders zelf.”

Ziet u mogelijkheden om de campagne te 

ondersteunen?

“Mijn mogelijkheden zijn beperkt. We 

moeten ook kijken hoeveel campagnes 

we kunnen draaien, wat de budgetten 

zijn, waar de noodzaak zit. Bij mij heeft 

het bijvoorbeeld voorrang om iets te 

doen aan de vele ongelukken op rijks-

N-wegen. Maar ik neem het idee mee op 

mijn lijstje. In de campagne De slimme 

rijder is een motorrijder nemen we de 

boodschap van Te luid geluid is uit ook 

al mee, en natuurlijk niet alleen omdat 

die slagzin zo lekker bekt. Het moet 

daarnaast beslist een onderwerp blijven 

in het Motorplatform, waar zowel wij als 

jullie in deelnemen.”

Dat minister Cora van Nieuwenhuizen motorrijders een  

warm hart toedroeg, zal niemand ontgaan zijn. We waren 

natuurlijk heel benieuwd hoe de huidige minister van  

Infrastructuur en Waterstaat zich tot ons verhoudt.  

Tijd voor een goed gesprek! 
Tekst en portret: Hugo Pinksterboer

Minister  
Mark Harbers
Infrastructuur en Waterstaat
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In de hierboven genoemde petities wordt 

onder meer gevraagd om een apk voor mo-

toren. Uw ministerie was daar eerder nooit 

een voorstander van. Hoe kijkt u tegen deze 

keuring aan? 

“Dat standpunt is ongewijzigd. De 

Europese richtlijn biedt nog altijd 

mogelijkheden om motoren niet in de 

apk op te nemen, en daar maken we 

gebruik van. Er zijn tenslotte ook andere, 

betere manieren om ervoor te zorgen 

dat de verkeersveiligheid vooruit gaat. 

Daarbij moet ik wel zeggen dat we niet 

weten hoe deze discussie in Europa gaat 

aflopen.”

In Frankrijk dreigde een motor-apk, maar die 

is inmiddels van de baan.

“Dat is mooi, want dan hebben we er 

met Finland en Ierland weer een me-

destander bij. Maar er zijn ook landen 

die er op hameren om deze apk overal 

in voeren. Spanje zegt dat hun apk het 

aantal motorongevallen naar beneden 

heeft gebracht.”

In Spanje werden ook brommers meegeteld. 

De daling van dat aantal ongevallen zat ‘m 

uitsluitend in die groep.

“Dan begrijp ik het. Dan krijg je heel 

andere statistieken.”

Wel blijft nog altijd staan dat motorrijders in 

het verkeer en in het verkeersveiligheidsbe-

leid nog vaak vergeten worden. 

“SWOV is op dit moment bezig met een 

diepteonderzoek naar motorongeval-

len, op verzoek van het Motorplatform. 

De resultaten van dat onderzoek, die 

we volgend jaar verwachten, leren ons 

ongetwijfeld dingen waar wegbeheer-

ders rekening mee kunnen houden. Wij 

doen ons best om onze rijkswegen toe-

komstproof te maken, maar ook andere 

wegbeheerders moeten hun richtlijnen 

up to date brengen.” 

Van de motorongevallen is ongeveer 40% 

eenzijdig, maar dat betekent niet altijd dat 

de motorrijder faalde. De oorzaak kan ‘m ook 

in de infrastructuur zitten.

“Zeker. We zien bij gemeenten en pro-

vincies vaak dat de motorrijder in het 

verkeersveiligheidsbeleid niet voorkomt. 

We hebben twee keer per jaar overleg 

over dat beleid, en ik zeg bij deze toe dat 

ik de volgende keer expliciet op de situ-

atie van motorrijders inga, in aanloop 

naar de uitkomsten van het SWOV-on-

derzoek. Dan kunnen wij en zij daar 

direct mee aan de slag.”  

Bij veel motorongevallen gaat het om aanrij-

dingen met automobilisten die de motorrij-

der niet zagen. Sorry mate, I didn’t see you, 

ofwel SMIDSY. 

“Daar moeten niet alleen automobilis-

ten maar ook motorrijders zich beter 

bewust van zijn: wanneer zien die au-

tomobilisten je niet? In de spits herken 

je direct de motorrijders die weten waar 

ze rekening mee moeten houden. Denk 

bijvoorbeeld aan het feit dat er mensen 

zijn die niet zo vaak in de file staan. 

Ervaren rijders proberen te voorkomen 

dat zij van je schrikken omdat ze je niet 

aan zagen komen. In rijopleidingen zou 

dit zeker ook meegenomen moeten 

worden.”

Er komt een nieuwe rijbewijsrichtlijn. Wat 

is de status van die ontwikkelingen en hoe 

kijkt u aan tegen het toegankelijker maken 

van het A1-rijbewijs voor automobilisten?

“We hebben onze ideeën aan de Europe-

se commissie aangeleverd, waar jullie 

ook bij betrokken waren. Het is nu even 

afwachten welk voorstel de commissie 

in de eerste helft van 2023 op tafel legt. 

Daar moeten we dan standpunten over 

innemen, waarbij we jullie zeker weer 

betrekken.”

“Als het gaat om automobilisten die op 

een A1-motorfiets willen gaan rijden, 

dan kijk ik vooral naar het mogelijke 

effect op de verkeersveiligheid. We 

hebben hier toch een drukker verkeers-

beeld dan veel andere Europese landen, 

en Nederlanders zijn best wel gejaagde 

rijders. Ook moeten we zeker kijken 

hoe we een evenwichtiger kwaliteit van 

onze rijdscholen kunnen bereiken. We 

hebben altijd veel van jullie ideeën en 

zorgpunten mee kunnen nemen. Nu 

is het even een kwestie van afwachten 

van wat Europa doet en daarna gaan we 

zeker weer met jullie verder.”

Als het om micromobiliteit en individueel 

vervoer gaat, wordt de motorfiets vrijwel 

nooit genoemd. Toch maakt de motorrijder 

zeker deel uit van dat concept. 

“Ik zie de motorfiets zeker als een goed 

alternatief voor de auto en het OV. Het 

kan effect hebben op files, en er moet 

steeds meer gewoekerd worden met de 

beperkte ruimte die we hebben. Dan 

moet je het alleen wel leuk vinden om 

die motorfiets altijd te gebruiken, na-

tuurlijk. Vivianne Heijnen, staatssecre-

taris van Infrastructuur en Waterstaat, 

houdt zich bezig met de verduurzaming 

van de mobiliteit. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om stimuleringsmaatrege-

len voor elektrische snorfietsen, maar 

ze kijkt ook of dat niet uitgebreid kan 

worden naar elektrische motorfietsen. 

Dan moet je alleen wel oppassen dat 

dit er niet toe leidt dat die motorfiets 

alleen voor leuke ritjes gebruikt wordt, 

want dan heeft zo’n maatregel voor de 

totaliteit van de verduurzaming minder 

effect.”

Mogen we u nog om een slotwoord vragen?

“Ik vind het prachtig dat de motor be-

staat en dat motorrijders bijdragen aan 

het behapbaar houden van de mobili-

teit in Nederland. En als motorrijden 

bijdraagt aan het geluk en welzijn van 

jullie achterban, wie ben ik dan om dat 

in de weg te staan. Dit gesprek draagt 

bij aan mijn idee dat motorrijders een 

volwaardige plek verdienen, zowel op 

de weg als in de aandacht van het beleid 

eromheen.”    ■

“Ervaren rijders in de spits…”

“Goed alternatief voor het OV” 
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Ed Godding had al een draagbare bandenpomp, maar 

heel blij was hij er niet mee. Snoertje tevoorschijn ha-

len, op accu aansluiten, pompen, snoertje terugfrun-

niken. Een accupomp leek ‘m veel handiger. En omdat 

hij niet alleen de banden van zijn eigen drie motoren 

maar ook die van zijn vijf lesmotoren moet monitoren, 

is een pomp met wat meer power ook wel handig. 

De Coolado tPump XL uit het vorige MAGazine leek 

hem ideaal – en veelrijder Ed won ‘m! Naast de vijf da-

gen die de Maastrichtenaar wekelijks motorrijles geeft, 

het hele jaar door op de volgmotor, gaat hij op zaterdag 

vaak richting Moezel of Noord-Frankrijk, bijvoorbeeld. 

Eens per jaar is het tijd voor een vakantietrip, verder 

weg in Europa. Dat is veel, naast die vijf lesdagen. ‘Ik 

zie het meer als wat een profvoetballer doet. De hele 

week trainen, en in het weekend voor ’t echie!” 

Ed Godding 
wint Coolado 
bandenpomp

MAG GIVE-AWAY
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Ik heb de luxe dat ik twee motoren 

heb: de betrouwbare XT die bijna elke 

dag aan de buitenlucht mag ruiken en 

de oude Moto Guzzi, die om meer liefde 

vraagt dan je soms zou willen. De Guzzi 

staat daarom vaak voor een langere 

periode stil. Maar als hij dan weer rijdt, 

is het wel zó’n heerlijke machine dat 

de XT dan weken achter elkaar niet 

gebruikt wordt. En omdat stilstand ook 

voor motoren achteruitgang betekent, 

moet ik ze daar altijd goed op voorberei-

den. Ik wil een paar weken of maanden 

later namelijk wel direct weer kunnen 

rijden. Hoe doe ik dat?

Onder de douche
Eerst gaat de motor even onder de dou-

che. Zelfs de Guzzi. Het is misschien een 

oude roestbak, maar ik poets hem even-

goed. Dat doe ik vooral omdat ik dan 

meer aandacht besteed aan de details 

en onderdelen die ik anders mogelijk 

over het hoofd zou zien. Tijdens het 

poetsen loop je meteen de hele motor 

na, als je het goed doet. Onderdelen die 

aan vervanging toe zijn of bouten die 

een beetje los zitten, kom je dan gauw 

tegen. Dan kan ik ook meteen alles wat 

losgetrild is vastdraaien. Zijn er onder-

delen nodig, dan bestel en monteer ik 

ze. Dat is een hele zorg minder als je 

weer wilt opstappen.

Afvullen
De Guzzi staat vaker lang stil dan de XT, 

en hij vraagt daarbij ook om de meeste 

zorg. Natuurlijk zet je een motor voor 

langere tijd altijd weg met een volle 

tank ethanolvrije benzine (BP, bijvoor-

beeld). Doe je er Euro 95 in, dan zijn 

startproblemen bijna gegarandeerd 

zoals je kan lezen in een artikel over 

E10-gevaren op de site. Omdat ook Euro 

98 (E5) veroudert, kan je het best ook 

een goede stabilisator in je volle tank 

gooien of in plaats van gewone benzine 

houdbare Ecomaxx gebruiken. Bij de 

Guzzi is er nog een extra reden om de 

tank af te vullen: hij is van staal, en de 

benzine voorkomt roestvorming aan 

de binnenkant. Om startproblemen te 

voorkomen tap ik ook de vlotterbakken 

af. Dat hoeft niet bij elke motor met car-

burateurs, maar met deze duidelijk wel. 

Levensbloed
Natuurlijk wil ik dat mijn motor na z’n 

winterslaap weer blij wakker wordt. 

Jennifer!!
Winterbeurt
Dat Jennifer Hemmens ’s winters doorrijdt weet je 

al wel uit haar eerdere verhalen. Maar het bete-

kent niet dat ze een van haar motoren nooit ’s 

een poosje laat staan. Hoe bereidt ze die op die 

pauze voor?

M
AG

 m
ed

ia

26 MAGAZINE 179  |  SEPTEMBER 2022



MAGAZINE 180  |  DECEMBER 2022 27

Gelukkig is dat vrij makkelijk te rea-

liseren en het is nog vermakelijk ook. 

Als eerste: olie peilen. In mijn werk-

plaatshandboek voor de XT staat dat 

olie ‘het levensbloed’ van de motor is. Ik 

zou het zelf niet beter kunnen verwoor-

den. Zonder die essentiële smering gaat 

het helemaal fout. 

Er moet niet alleen genoeg olie in het 

blok zitten, maar de olie mag ook niet te 

oud zijn. Olie verversen doe ik dus altijd 

volgens de voorschriften en ik schrijf 

meteen opbij welke kilometerstand ik 

het gedaan heb. Zo weet ik altijd of het 

alleen om peilen en bijvullen gaat, of 

dat de oude olie eruit moet en verse 

erin. Ook mijn oliefilterwissels houd ik 

op die manier bij.

Vlakke plekken
Daarna loop ik enkele essentiële 

onderdelen even na. Bijvoorbeeld de 

remvloeistof, de blokjes en de schijven. 

Ik heb het er eerder al wel eens over 

gehad; een motor die niet goed remt 

raad ik echt sterk af! Goede aandrijving 

is ook onmisbaar. Bij de XT gaat het om 

de ketting spannen en smeren, en bij 

de Guzzi peil ik het olieniveau van de 

cardan. 

Natuurlijk kijk ik ook de banden na. Hoe 

is het met het profiel en is de banden-

spanning nog in orde? Als je niet veel 

rijdt is het ook goed om de productieda-

tum even te checken. Te oude banden 

verliezen grip, ook als het profiel nog 

goed is. Staat een motor echt langere 

tijd stil, dan verplaats ik hem af en toe 

zodat de banden geen vlakke plekken 

krijgen.

Druppellader
Als laatste controleer ik de accu en de 

elektra. Is de accu nog oké, dan hang ik 

hem regelmatig aan de druppellader. 

Lampjes en andere elektrische acces-

soires die het nu nog doen, doen het in 

principe ook weer als het tijd is voor de 

eerste rit na de winterslaap. Wat niet 

werkt, repareer ik meteen. 

Winterkooitje
Alles bij elkaar lijkt het best nog een 

lijstje, maar het is allemaal goed te 

doen en heel veel tijd kost het niet. 

Bovendien ben ik zo ook als ik niet rijd 

lekker aan het sleutelen en in nauw 

contact met mijn motoren. En als extra 

voordeel heb ik altijd een motor die het 

doet. Dat is niet alleen handig voor als 

de andere er even mee stopt, maar ook 

omdat ik gewoon wil kunnen opstappen 

als ik daar zin in heb. Stel je voor: de 

Guzzi staat een paar maanden stil in z’n 

winterkooitje. En dan is het opeens de 

ideale dag om hem wakker te schudden. 

Ik ben er helemaal klaar voor. Maar hij 

niet. Die frustratie wil ik mezelf graag 

besparen!    ■

Vlotterbakken aftappen

Ook in de cardan zit olie…

Het ‘levensbloed’ van je motor

Aan de druppellader
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In mei 2021 besloot wegbeheerder 

HHNK om de langs de westkust van 

het IJsselmeer lopende Zuiderdijk in de 

motorseizoenweekenden voor motoren 

af te sluiten. Dat gebeurde ondanks 

onze Waterbedactie in de regio, in sa-

menwerking met twee regionale motor-

clubs, en ondanks ons eerder ingedien-

de bezwaar tegen het verkeerbesluit. 

Het onderzoek dat aan dat besluit 

ten grondslag ligt was onvoldoende 

onderbouwd, en de MAG werd ondanks 

eerdere toezeggingen pas in een veel te 

laat stadium bij het proces betrokken. 

Daarnaast meldden we dat de betrok-

ken wethouder aantoonbaar twee 

petten droeg, dat concrete klachten 

ontbraken en dat er sprake zou zijn van 

een waterbedeffect. De adviescommis-

sie die de bezwaren beoordeelde, legde 

het allemaal naast zich neer. 

De bestuursrechter was onze volgende 

stap. Helaas bleek ook hij ongevoelig 

voor onze argumenten, waarbij we de 

door klagers vaak aangevoerde ‘subjec-

tieve verkeersonveiligheid’ weer onder 

de loep namen. Dat begrip is bedacht bij 

gebrek aan ongevallen waar motorrij-

ders bij betrokken waren – maar op die 

basis kan je toch geen wegen afsluiten? 

De rechter vond van wel. Zijn rede-

nering kwam erop neer dat bewoners 

hadden aangegeven dat ze zich tijdens 

de motorloze pilotafsluiting veiliger 

hadden gevoeld, waarmee de subjectie-

ve onveiligheid naar zijn idee geobjecti-

veerd was. U zegt? Inderdaad…

Uiteindelijk heeft de Alkmaarse be-

stuursrechter naar ons idee niet meer 

gedaan dan kijken naar eerder gedane 

uitspraken in vergelijkbare zaken, de 

jurisprudentie. In dit geval is dat de uit-

spraak van de Raad van State over de af-

sluiting van de Lekdijk bij Lopik (2018). 

Deze voor ons zo negatieve uitspraak 

lijkt in de zaak rond de Zuiderdijk een-

op-een overgenomen – en de Raad van 

State is de hoogste bestuursrechter van 

het land. 

Die uitspraak in de zaak Lopik nekt ons 

dus. Daar moeten we iets aan doen. 

Daar gaan we iets aan doen. Want als de 

op z’n minst discutabele gang van za-

ken rond de Zuiderdijk voldoende basis 

is voor een definitieve afsluiting, dan 

gaat het straks afsluitingen regenen. 

We gaan dus opnieuw naar de Raad van 

State. Daarbij zullen we ons focussen 

op de uitspraak inzake Lopik. Daarnaast 

overwegen we andere stappen. De 

overheid faalt naar ons idee in het in de 

Wegenverkeerswet 1994 vastgelegde ‘in 

stand houden van de weg en het waar-

borgen van de bruikbaarheid daarvan’, 

en in het ‘zoveel mogelijk waarbor-

gen van de vrijheid van het verkeer’. 

Daarnaast lijken de huidige afsluitingen 

een direct gevolg van het feit dat er van 

handhaving op directe overlastgevers 

geen sprake is. We laten het er niet bij 

zitten!    ■

Op 18 augustus van dit jaar stonden we in Alkmaar voor de be-

stuursrechter. De Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen moest 

weer open, stelden we. De uitspraak volgde pas in november. 

Negatief. We gaan in hoger beroep – en dat is niet alles.

Vera de Bruijn
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Dit beeld willen we niet meer zien. Dat bord ook niet!
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In MAGazine 179 schreven we een 

uitgebreid artikel over dilatatievoegen 

of voegovergangen. Onze belangrijkste 

boodschap? Echt gevaarlijk zijn de soms 

heel glad ogende stalen stroken blijk-

baar niet. Van door gladde voegovergan-

gen veroorzaakte ongevallen is noch bij 

de politie noch bij Rijkswaterstaat (RWS) 

iets bekend. Het belangrijkste gevaar 

lijkt ’m dus te zitten in het feit dat je 

best kan schrikken als je bij het overrij-

den van een natte voegovergang iets van 

beweging in je motor voelt. En ook daar 

wil wegbeheerder RWS graag vanaf. Aan 

een oplossing wordt gewerkt, schreven 

we al.

Prachtbocht
En wat wil het toeval? De inkt van dat 

artikel is nog niet droog of er valt bij ons 

een uitnodiging in de bus om de voe-

govergangen op knooppunt Holendrecht 

te komen inspecteren. Waarom daar? 

Omdat de meeste klachten die we over 

voegovergangen binnenkrijgen betrek-

king hebben op dat knooppunt. Daarbij 

gaat om de voegovergangen in de bocht 

die je maakt als vanaf de A9 over het 

knooppunt Holendrecht naar de A2 rijdt. 

Die bocht is niet zomaar een bocht. Het 

is een prachtbocht, zo eentje die je bijna 

smeekt om er wat extra gas te geven.

Blij
Fred Doodeman en Ed Nijman, omge-

vingsmanagers van Rijkswaterstaat, 

namen het initiatief voor de uitnodiging 

omdat ze van ons al meerdere meldin-

DILATATIEVOEGEN 
VAN DICHTBIJ
Net rond het uitkomen van het vorige MAGazine nodigde 

Rijkswaterstaat ons uit om de gevreesde stalen voeg- 

overgangen op fly-overs eens van dichtbij te komen  

bekijken. Daar zeiden we natuurlijk geen nee tegen.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

GWS-coördinator Robert van den Boogaard (uiterst rechts) buigt zich over een gladde voegovergang.
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gen ontvingen. Fred Doodeman: “We 

zijn altijd blij met zulke meldingen: 

we horen liefst wat er aan de hand is 

vóórdat het een keer echt misgaat. Dan 

kunnen we tijdig kijken hoe we eventu-

ele problemen kunnen oplossen.” 

Onderhoudsbeurt
Aan die oplossing werd al eerder ge-

werkt, maar het gewenste resultaat was 

nog altijd niet bereikt. Zoals je in MAGa-

zine 179 kon lezen, leek het wybertjes- 

of ruitprofiel dat bij voegovergangen in 

een andere bocht voldoende stroefheid 

bood hier niet te werken. De oplossing 

werd gezocht in het aanbrengen van 

een slijtlaag. Hoe ligt die slijtlaag er 

nu bij? Een onderhoudsbeurt aan de 

fly-over en de Gaasperdammertunnel 

(A9) die je naar de A2 brengt bood ons 

de gelegenheid om dat eens goed te 

bestuderen.

Spekglad
In het goede gezelschap van omge-

vingsmanagers Doodeman en Nijman, 

technisch manager Gioffry Maduro en 

adviseur techniek Cees Klik wandel-

den GWS-coördinator Robert van den 

Boogaard en ondergetekende langs 

een aantal van de voegovergangen. 

De eerste die we bekeken, had geen 

slijtlaag. Logisch, omdat de A9 daar zo 

flauw naar rechts buigt dat er van bocht 

eigenlijk geen sprake is. Gelukkig maar, 

want na een regenbui eerder op de 

avond is het ruitjesprofiel in het onbe-

werkte staal werkelijk spekglad.  

Serieus stroef
Het verschil met de voegovergangen 

die wel een slipvaste slijtlaag hebben, is 

duidelijk te zien: die zonder laag glim-

men tegen je op, terwijl de overgangen 

met slijtlaag een dof, matgrijs uiterlijk 

hebben. Dat die slijtlaag serieus stroef 

is, konden we ook zonder meetappara-

tuur duidelijk vaststellen. 

Kies het midden
Even verderop, in de lange bocht naar 

links richting de A2, bekeken we nog 

twee voegovergangen. Hierbij was de 

slijtlaag voor het grootste deel nog 

intact, behalve op de plaatsen waar die 

voortdurend door autobanden geraakt 

wordt. De dunne slijtlaag is effectief, 

maar hij doet zijn naam helaas eer 

aan: hij slijt. Dat doet hij niet waar hij 

niet voortdurend door banden geraakt 

wordt. Het devies is duidelijk: blijf in 

het midden van je rijstrook rijden!

De oplossing
Ook bekeken we een paar voegovergan-

gen met het in MAGazine 179 genoem-

de wybertjesprofiel. Hierbij was de 

stroeve laag tussen de wybertjes nog 

intact, maar op de door de banden ge-

raakte wybertjes niet meer. Duidelijk is 

dus dat de slijtlaag niet voldoende aan 

het staal hecht. 

De oplossing is redelijk ingrijpend, 

maar volgens Rijkswaterstaat – gelukkig 

– wel noodzakelijk. De voegovergangen 

waar het om gaat worden uitgefreesd, 

waarna er een in totaal 10 mm dikke 

stroeve slijtlaag wordt aangebracht. 

Het is nog onbekend wanneer dit gaat 

plaatsvinden. Tot dat moment blijft de 

van 100 naar 70 km/u teruggebrachte 

maximumsnelheid gelden. Ons advies? 

Hou je eraan!    ■

Geluidsreductie
De randen van de voegovergangen 

op de foto’s bij dit artikel zijn niet 

recht, maar hebben allemaal het 

golvende sinusmodel. Het geluid 

van het overrijden van de voegover-

gangen is daarmee met 2 tot 5 dB te 

reduceren. 

Dilatatievoegen met en zonder slijtlaag: serieus stroef boven, spekglad onder

De slijtlaag slijt.

Wybertjesprofiel. Werkte elders wel, hier niet. 



JAARBEURS | UTRECHT
23 T

M  26 FEB

2023

MOTORBEURSUTRECHT.NL

WAT GA JIJ 
DIT SEIZOEN

MET JE MOTOR 
DOEN?

SCOOR 
NU ONLINE JE
TICKETS MET 

KORTING!

DOEN?

13-04-002 JAA MOT advertentie_210x297_v2.indd   113-04-002 JAA MOT advertentie_210x297_v2.indd   1 09-11-2022   14:2609-11-2022   14:26



Als dit MAGazine verschijnt, gaan we al snel richting de kortste dag van het jaar. 
Als doorrijder breng je vaak heel wat kilometers in het donker door, en ook een laagstaande zon kan je 
zicht op je medeweggebruikers aardig belemmeren.

Dat je in het donker minder ziet, is 

duidelijk. Hetzelfde geldt voor je 

medeweggebruikers. Hoe ga je daarmee 

om? Om te beginnen door heel een-

voudig meer afstand te houden, zowel 

voor als achter en opzij. Een grotere 

volgafstand geven je ogen ook net iets 

meer kans om vuil, putdeksels en ander 

gevaar tijdig te spotten. Filerijden wordt 

in het donker ook een tandje riskanter. 

Overdag kunnen automobilisten je in 

hun spiegels nog wel als motorrijder 

herkennen, maar in het donker ben 

je niet meer dan een van de talloze 

koplampen die ze waarnemen – en dat 

jouw koplamp in die zee van lichtjes als 

enige wél dichterbij komt, valt echt niet 

op. Je kan je herkenbaarheid overigens 

wel nog iets vergroten: als je ze niet al 

hebt, monteer dan twee verstralers. Die 

driehoek van koplamp met twee kleinere 

lichtjes links en rechts eronder is voor 

veel automobilisten wel herkenbaar als 

motorfiets. Moet je er wel rekening mee 

blijven houden dat ze je snelheid nóg 

slechter kunnen inschatten dan overdag. 

Zeker als het regent. Dat de MAG geen 

voorstander is van verplichte gele hesjes 

is bekend, maar op een natte winter-

avond bevelen we ze je warm aan.

Er is nog een reden om die verstralers te 

monteren: als die ene koplamp die je als 

motorrijder hebt uitvalt, zie je op een on-

verlichte weg geen hand voor ogen meer. 

Net zo kwalijk: niemand ziet jou meer. 

Dat je door onverlichte voertuigen lelijk 

verrast kan worden, is wel duidelijk. Heb 

je nooit in het donker een motorfiets op 

je af zien komen die op het laatste mo-

ment toch echt een auto bleek te zijn? 

Het aantal auto’s dat met één koplamp 

rondrijdt, is enorm. Dat laat je meteen 

ook zien dat de kans op een defecte kop-

lamp best reëel is. Gratis extra tip: omdat 

niet elke automobilist in de tunnel zijn 

licht aanzet, is inhalen in slecht verlichte 

tunnels ook al geen goed idee. 

Merk je dat je in het donker slechter gaat 

zien en wordt rijden in het donker ver-

moeiender? Dat kan gewoon komen om-

dat je ogen iets achteruit zijn gegaan (ga 

’s bij een opticien langs!), maar het kan 

ook op nachtblindheid wijzen. Je ogen 

kunnen zich dan slechter aanpassen aan 

de schemering en trager reageren als je 

net in de koplampen van een tegenligger 

keek. Ben je echt helemaal nachtblind, 

dan zie je in het donker gewoon niets 

meer. Dat je al lang voor het zover is niet 

meer ‘s nachts moet rijden, zal duide-

lijk zijn. Nachtblindheid kan zich heel 

langzaam ontwikkelen, waardoor het 

vaak pas laat herkend wordt. Twijfel je? 

Raadpleeg je arts. Als je nog wel vol-

doende ziet maar rijden in het donker 

vermoeiend vindt, heb je mogelijk baat 

bij een nachtbril. De gele glazen van 

zulke brillen laten je meer contrast en 

diepte zien. Bovendien reduceren ze het 

verblindende effect van de koplampen 

van je tegenliggers. Nachtbrillen zijn er 

ook op sterkte, zelfs multifocaal.

Ook een laagstaande zon brengt risico’s 

met zich mee. Onderzoek door Veilig 

Verkeer Nederland liet twee jaar geleden 

zien dat er onder die omstandigheden 

20% meer ongelukken gebeuren. Tegen 

de zon in turen is vermoeiend, je zicht 

holt achteruit en het kan zelfs knap 

lastig te zijn om de remlichten van je 

voorliggers waar te nemen. Net als in het 

donker rijden is afstand houden dus het 

devies. 

Op zulke momenten bewijst een zon-

nevizier in je helm je goede diensten. 

Een zonnebril kan ook, maar dat is 

weer een minder goed idee als het even 

later donker wordt of als je ook nog een 

tunnel door moet. Heb je de zon in je rug, 

realiseer je dan dat je tegenliggers jou 

mogelijk over het hoofd zien. Hou daar 

rekening mee, en niet alleen bij automo-

bilisten die van plan zijn linksaf te slaan. 

Laatste tip: een gekrast en vuil vizier 

vergroot alle problemen die ik in deze 

aflevering schetste. Hou ook je zonnevi-

zier schoon!    ■

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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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!

JA, ik sluit me aan bij de MAG!
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Per mail en live
Het bestuur wilde niet alleen de 

alv-bezoekers over die verhoging laten 

stemmen, maar ook de andere leden 

hun mening laten geven. Dat hebben 

we geweten: er reageerden niet minder 

dan 1.011 MAG-leden op onze vraag hoe 

ze over een contributieverhoging van 33 

naar 36 euro dachten, met de helft van 

dat bedrag voor het digitale lidmaat-

schap. De uitslag was glashelder: bijna 

95% van de respondenten was voor, iets 

meer dan 5% stemde tegen. 

Bij de stemming tijdens de opvallend 

goed bezochte alv was op één neutrale 

stem na iedereen voor. Zoals altijd ver-

liep de overgang van de vergadering naar 

de lunch weer naadloos. Da’s het fijne 

van een organisatie die even effectief als 

informeel opereert. 

Media en groei
In het afgelopen jaar was de MAG weer 

regelmatig in de landelijke en regiona-

le media te zien. We haalden zelfs het 

NOS-journaal, en na een vermelding 

van ons Meldpunt Rood licht in een 

online-bericht van het AD kwamen er 

in 24 uur net zoveel meldingen binnen 

als normaal in een jaar. Onze naamsbe-

kendheid groeit dus. Ook met het leden-

tal gaat het langzaam de goede kant op. 

We vroegen de aanwezigen om sugges-

ties. Aan een aantal van die ideeën werd 

al gewerkt; met andere plannen gaan we 

aan de gang. 

MAG om het vuur
Ook tijdens het allereerste MAG om het 

vuur-weekend, op een ruime camping 

bij Apeldoorn, regende het goede ideeën. 

Eén daarvan werd twee dagen later al 

realiteit: wie bij Magic Motorcycles in 

Huissen een custombike, een chopper of 

een andere mooie creatie koopt, krijgt er 

een MAG-lidmaatschap voor het lopende 

jaar bij cadeau. Dankjewel, Bobby!

Net zo belangrijk als al die plannen was 

het om elkaar weer eens live te treffen. 

Dat inspireert altijd, en dan weten we 

weer nog beter met en voor wie we het 

allemaal doen. Voor volgend jaar staan 

er twee MAG om het vuur-weekends 

gepland. En we beloven dat we die dan 

eerder zullen aankondigen!  ■

Twee jaar mochten we niet live vergaderen. Dat maakten we dit 

jaar goed met maar liefst twee algemene ledenvergaderingen én 

een kort kampeerweekend.

MAG om het vuur – met af en toe een buitje

Even effectief als informeel

Tijd voor contributieverhoging

Ledenadministrateur Huub Kooijman

Algemene 
ledenvergadering
en MAG om het vuur
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In MAGazine 178 hadden we het 

al over deze oplossing voor een 

groot probleem: op een aantal 

Rijks-N-wegen vindt een onaccep-

tabel hoog aantal ongevallen plaats, 

vaak met dodelijke afloop. Oorzaak 

is dat tal van automobilisten de 

dubbele doorgetrokken streep op 

zulke 100 km-wegen slechts als 

suggestie ervaren, in plaats van als 

inhaalverbod. Dan kan je er een 

niet-overrijdbare rijbaanscheiding 

plaatsen, maar van zo’n vangrail 

worden wij niet blij en hulpdiensten 

al helemaal niet. Producent Interco-

dam Infra kwam met het idee voor 

een moeilijk overrijdbare rijbaan-

scheiding (MORR) als alternatief en 

vroeg ons al in een vroeg stadium 

om input. Daarbij gaven we aan dat 

de balkjes niet evenwijdig aan de 

rijrichting, maar onder een hoek 

geplaatst zouden moeten worden. 

In het onwaarschijnlijke geval dat je 

op zo’n rechte weg moet uitwijken, 

kan je er dan altijd nog overheen 

zonder dat je wielen onder je 

vandaan geschopt worden. Liever 

dan deze MORRs zien we natuurlijk 

helemaal geen obstakels op de weg, 

maar het alternatief van een auto 

op je voorwiel is veel minder aan-

lokkelijk dan deze balkjes. 

Onderplank
Als je van de Gooiseweg de Amster-

damse rondweg A10 oprijdt, richting 

Diemen, staat er in de buitenbocht 

een vangrail met onderplank. Kom 

je vanuit die richting en neem je de 

afrit naar de Gooiseweg, in een net 

zo scherpe bocht, dan ontbreekt die 

onderplank. We hebben de weg-

beheerder gevraagd om dit op te 

pakken. De toezegging is binnen.

Varkensruggen 1 
Van tijd tot tijd krijgen we meldin-

gen van langwerpige betonelemen-

ten in binnenbochten. Vooral bij ro-

tondes kom je ze nogal eens tegen. 

Deze stootbanden of varkensruggen 

(elke fabrikant noemt ze anders) 

zijn bedoeld om te voorkomen dat 

met name zwaar verkeer de boch-

ten afsnijdt en in de berm belandt. 

Als motorrijder heb je van obstakels 

op die plek in principe nooit last. We 

maken er dus geen werk van.

Deze openingsfoto is een tikkie misleidend. Het is geen 

Gevaarlijke wegsituatie, maar een MGWS: een Minder  

gevaarlijke wegsituatie. De reflecterende, schuin  

geplaatste balkjes moeten voorkomen dat je een auto 

recht op je af ziet komen. 
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Schrikblokken
Dat geldt ook voor de schrikblokken die 

op sommige plekken langs de randen 

van het Ei van Drunen liggen, een roton-

de aan noord-oostkant van het Brabant-

se plaatsje Drunen. Op de foto schuin 

hierboven zie je ze duidelijk liggen, tus-

sen de inmiddels verwijderde rood-witte 

bakens. Zijn we liefhebbers van die 

driehoekige obstakels? Nee. Maar als je 

op normale snelheid vanuit de weg in 

het midden van de foto aan komt rijden 

(noordzijde van de rotonde), moet je wel 

erg je best doen om ze te raken. Boven-

dien is de kans groot dat je dan eerst te 

maken krijgt met het verkeer dat aan je 

rechterkant vanaf de N267 komt. Ja, je 

hebt er wel voorrang, maar die haaien-

tanden liggen pas een stukje verderop…

Varkensruggen 2
Waar we wel werk van maakten, waren 

de varkensruggen die neergelegd wer-

den op de Kuil. Wie vanaf de Waalwijk-

seweg rechtsaf de Kuil op wilde rijden, 

richting Udenhout (NB), kwam in de 

bocht al zo’n stootband tegen. Aan de 

grote hoeveelheid zwarte strepen te zien 

werd het ding vaak geraakt. Als het goed 

is, is die inmiddels verwijderd. De weg-

beheerder heeft laten weten de andere 

varkensruggen wit te maken. Is dat nog 

niet gebeurd? Laat het ons weten via 

motorrijdersactiegroep.nl/meldpunt-ge-

vaarlijke-wegsituaties.

Middengeleiders
Op de T-splitsing waar de Zesde Wijkweg 

in Hollandscheveld uitkomt op de Riegs-

hoogtendijk ontdekte Peter Meijering 

een paar slecht zichtbare verhoogde 

middengeleiders. Zeker bij matig tot 

slecht weer zie je ze nauwelijks liggen, 

maar ook niet bij een stralende zon met 

bijbehorende zware schaduwen. Ook de 

belijning ter plekke helpt niet mee. We 

hebben de situatie bestudeerd. Naar ons 

idee zijn de geleiders beslist functioneel. 

Weghalen is geen optie. We hebben 

de wegbeheerder gevraagd om ze een 

contrasterende kleur te geven en zo de 

zichtbaarheid te verhogen. Een witte 

rand zou al afdoende zijn.

Glad beton
Bij wegwerkzaamheden in Dordrecht 

werden er tijdelijk betonplaten als 

wegverharding gebruikt. Sommige 

van die platen hadden smalle groeven, 

maar niet allemaal. Dat glad beton bij 

nat weer ook echt glad kan worden, is 

duidelijk. Niet voor niets geldt op zulke 

plekken bijna altijd een extra snel-

heidsbeperking – en zelfs die snelheid 

kan te hoog zijn: wegbeheerders stellen 

nogal eens dat het nadrukkelijk om een 

maximumsnelheid gaat, en dat je je 

actuele snelheid moet aanpassen aan de 

omstandigheden. 

Die eerste varkensrug werd al vaker geraakt.

Met deze schrikblokken doen we niets.Varkensruggen in de binnenbocht

Slecht zichtbare rijbaanscheidingen
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MAG GIVE-AWAY

Feest bij Ducati: behalve het MotoGP-wereld- 

kampioenschap van Francesco Bagnala sleepte  

het merk de teamtitel en de contructeurstitel 

binnen. Daar horen cadeautjes bij. In dit geval 

een cadeautje voor een van onze leden, want we 

mogen een Ducati-rugzak weggeven. 

De B2, een exclusief Ducati-product van tassenspecialist 

Ogio, is bijna dertig liter groot, met Ducati-rode accenten en 

dito regenhoes, schouderbanden met snelsluiting, borstband, 

drie buitenvakken en een vak voor een 15” laptop.

Iets voor jou? Laat ons weten hoe minister Mark Harbers 

over een motor-apk denkt. Het antwoord vind je in dit  

nummer. Stuur je mail uiterlijk op 14 december naar 

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

lidmaatschapsnummer, met als onderwerp Ducati.

Ducati Ogio B2-rugzak

Drempel 1
Er kwamen ook weer de nodige drem-

pelmeldingen binnen. Als de situatie 

niet meteen glashelder is, vragen we 

altijd een van onze verkeersvrijwilligers 

om de zaak te schouwen. Roy Ruessen 

nam een kijkje bij twee Gumacon-drem-

pels op de Vordenseweg bij Warnsveld 

(Gld). Hij was het met de melder eens: 

je ziet ze niet altijd goed liggen. De pro-

vincie heeft laten weten de zichtbaar-

heid van de drempels te verbeteren en 

waarschuwingsborden te plaatsen (J38, 

vooraanduiding verkeersdrempel). 

Drempel 2
Een van de andere meldingen ging over 

een nieuwe drempel bij een flauwe bocht 

in de Barchemsegweg (N312), ter hoogte 

van de Veenweg bij het Gelderse plaatsje 

Lochem. Ook daar was Roy Ruessen in de 

buurt. De drempel is redelijk scherp, oor-

deelde hij, maar het moet natuurlijk wel 

een drempel zijn. Dat je iets van bewe-

ging voelt, kon hij zich voorstellen, maar 

hij zag er ook een collega-vrachtwagen-

chauffeur best vlot overheen gaan. Geen 

probleem dus, ook al omdat de drempel 

goed in het zicht ligt en je na de bocht 

alle gelegenheid hebt om hem recht aan 

te rijden.  ■ Drempelbord erbij helpt!

Kan knap glad zijn…

Tikkie scherp maar ongevaarlijk
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Ga je het opvallende Bagger design van de R 18 B personaliseren met fraai 
freeswerk en een eigen geluid? Of is een stoere R 18 met Bobberkit en 
mini-LED verlichting meer jouw ding?

Het zijn maar een paar voorbeelden van de talloze mogelijkheden tot 
customizing bij BMW Motorrad. De Big Boxers zijn er al op voorbereid - met 
de techniek, het comfort en de veiligheid van nu. Ontdek het online of bij de 
BMW Motorrad dealer.

CUSTOMIZING LIKE NO OTHER.
JOUW PERFECTE R 18 ZELF SAMENSTELLEN
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Op een late herfstmiddag rijden Hans 

en motormaat Boaz over die prachtige 

weg door het bos, richting huis. In 

een van de allerlaatste bochten komt 

er van links opeens een hert tevoor-

schijn. Hans, die voorop rijdt, ziet het 

dier op tijd en reageert snel. Hij gaat 

vol in de ankers. Geen ABS, wel wat 

nat herfstblad. Zijn voorwiel schiet 

onder ‘m vandaan en hij glijdt roem-

loos richting berm. 

Als de mannen van de schrik be-

komen zijn, nemen ze de schade 

op. Pijn lijkt Hans niet te hebben, maar 

zijn pak is er slechter aan toe. Ook zijn 

motor vertoont de nodige butsen en 

krassen. Meer lijkt er niet aan te manke-

ren, en er is nog prima mee te rijden. Het 

duo maakt foto’s van de situatie en stapt 

weer op, Hans iets voorzichtiger dan 

normaal. Hoe de verzekering hiermee 

omgaat weet hij niet zeker, maar hij is 

wel blij dat hij eerder dit jaar een Flex 

Casco verzekering afsloot en dat hij ’s 

ochtends zijn allriskdekking geactiveerd 

had. Je weet maar nooit…

Op maandagochtend rijdt Hans als 

eerste naar zijn vakgarage. Voordat hij 

de verzekering belt, wil hij een indicatie 

hebben van wat het herstel gaat kosten. 

Dat blijkt meer te zijn dan hij gehoopt 

had, als hij alles weer tiptop in orde wil 

laten maken. Jammer – maar in elk geval 

is hij verzekerd, toch? Dat klopt, meldt 

de medewerker van zijn verzekeraar. 

Maar omdat hij het hert niet geraakt 

heeft en door zijn remactie de glijpartij 

uiteindelijk zelf veroorzaakte, levert hij 

bij een uitkering van de verzekering wel 

in op zijn schadevrije jaren. Ook geldt 

er een eigen risico bij dit soort schades. 

Afhankelijk van de definitieve hoogte 

van het schadebedrag kan het daarom 

alsnog slimmer zijn om de reparatie zelf 

te betalen. De verzekeraar helpt hem 

graag bij die beslissing. 

Als hij het hert wel geraakt had, was 

dit anders geweest. Omdat een dier 

natuurlijk zelf geen verzekering heeft, is 

je schade in zo’n geval gedekt vanaf een 

Beperkt cascoverzekering. Ook je eigen 

risico en je schadevrije jaren blijven dan 

ongemoeid. Daarvoor is het wel belang-

rijk om ook foto’s van het aangereden 

dier te maken, en van eventuele sporen 

van de aanrijding op je motor. Die 

sporen zijn achteraf namelijk lang niet 

altijd te herkennen. Rijd je een huisdier 

aan en is de eigenaar te achterhalen? 

Dan is eventuele schade mogelijk te 

verhalen op zijn of haar particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering.

Ad den Hollander

schadebehandelaar 

www.mag-verzekeringen.nl 
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Motor�nl ������������������������������������� 36

Motorbeurs Utrecht �������������������� 32

Motordealerdirect  ������������������������ 2

Motormount ������������������������������ 28

Paul de Wit Motoren ��������������������� 8

Shoei ����������������������������������������� 28
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Al deze bedrijven steunen het werk 

van de MAG� Dank! 

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm 

of op enige wijze, hetzij elektronisch,  

mechanisch, door kopieën, of op 

welke manier dan ook, zonder voor-

afgaande schriftelijke toestemming 

van de MAG�



Jaar Verlengde Garantie* 

Vraag naar de voorwaarden.5Zoek de dichtstbijzijnde 
Energica Dealer



www.honda-hornet.nl
Pre-order nu!

 Shake up 
the hive 
De woeste hoornaar is terug en 

schrijft een nieuw hoofdstuk voor 

een hedendaags tijdperk, dankzij 

de radicale metamorfose van de 

Honda Hornet die lichter, sneller 

en agressiever is. De totaal 

vernieuwde Hornet steekt harder 

dan ooit met zijn gloednieuw 

hoogtoerige motorkarakter en de 

beste vermogen/gewichts-

verhouding in zijn klasse. De 

hoog waardige 750 cc parallel 

tweecilinder met geavanceerde 

technologie en rijmodi laat van 

zich horen via zijn typerende 

pittige en sportieve sound. Zijn 

iconische en agressieve street-

fi ghter design is ontworpen rond 

een lichtgewicht stalen diamant-

frame. De Hornet-zwerm staat te 

popelen om met deze nieuwe 

versie de straat op te trekken. 

Shake up the hive!

The Power of Dreams
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