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In de korte geschiedenis van de Nefom 
hebben we heel wat afgediscussieerd 
met de heren van deze nog altijd nergens 
geregistreerde club. Dat ging vooral over 
de totale onzin van de door hen bepleite 
motor-apk, de maximaal 70 dB voor mo-
torfietsen en de rest van het verkeer, en 
over de onjuistheid van hun schattingen 
over het percentage echte herriemakers. 
Ze knikten vriendelijk ja en amen en 
gingen vervolgens gewoon door. Daar 
trokken wij de grens. 

De Nefom hield strak vast aan hun 
onzinnige eisenpakket, zoals bleek uit de vorig jaar september aan de 
Tweede Kamer aangeboden petitie. In dit nummer lees je een samen-
vatting van minister Harbers’ reactie op deze petitie, en op de tegelij-
kertijd ingediende petitie van een aantal gemeenten over dit onder-
werp. We zeggen het met lichte trots: Nefom en de gemeenten weten 
nu eindelijk dat we altijd al gelijk hadden. Daarmee is het gevaar echter 
niet bezworen, zoals datzelfde artikel je vertelt. 

Een bericht over een bekeuring voor naar voren rijden bij rood maakte 
veel los, inclusief het door ondoordachte krantenkoppen gesuggereer-
de idee dat dit nu opeens verboden zou zijn – maar het heeft natuur-
lijk nooit gemogen. Op onze nieuwspagina’s verwijzen we je naar het 
rustgevende artikel dat we hier eerder al over schreven. Verderop lees je 
het verslag van ons gesprek met twee verkeerslichtbeheerders van een 
rayon in de provincie Utrecht: interessant om te zien – en hopelijk ook 
om te lezen – hoe voertuigdetectie nu precies werkt. 

We brengen graag goed nieuws, maar slechts nieuws gaan we niet uit  
te weg: onze bezwaren tegen de afsluiting van de Meije (Bodegraven) 
werden van de hand gewezen. We maken er werk van, zoals je op 
bladzijde 27 leest. We zijn de enige partij die dat doet. Voorzitter Gerwin 
Batten vroeg het eerder en ik vraag het nu: vertel het je motormaten en 
vraag ze ons te steunen. Elk lid erbij vergroot onze kans op succes. 

Er is in dit nummer nog veel meer te lezen. Ook leuke dingen, zoals de 
vermoedelijk helemaal niet komisch bedoelde brief van de obscure be-
wonersgroep Stopuitlaatherriemotorrijders@gmail.com, een interview 
met BMW’s Tom Crooijmans over de toekomst van het motorrijden en 
eindelijk weer een aankondiging van de grootste motorbeurs van het 
land. Het MAG weer!

Hugo Pinksterboer

redactie@motorrijdersactiegroep.nl
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Tot eind februari a.s. hoeft je er niet uit als je BMW motorfi ets aan onderhoud of 
reparatie toe is. Hij wordt namelijk gratis opgehaald en weer thuisgebracht. En 
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Algemene	ledenvergadering	2023
De algemene ledenvergadering 2023 vindt plaats op zondag 12 maart van 

11:00 tot 12:30, met lunch na afloop. De agenda volgt per mail. Locatie:  

Motor Vereniging Almere, Meerveldstraat 55, 1359 HZ Almere. Laat uiter-

lijk op 26 februari weten of je komt op ja@motorrijdersactiegroep.nl.  

Zien we je daar? 
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Goed nieuws uit 
Amsterdam
Niet alleen langs de dijken, maar ook in steden wordt geklaagd over 

motorgeluid. Met Amsterdam zijn we al een tijd in gesprek. Heel 

positief: de gemeente wil de herrieschoppers aanpakken in plaats van 

alle motorrijders weren. Ook met Rotterdam hebben we contact, maar 

daar wordt over motoren eigenlijk niet gesproken. Het gaat daar vooral 

over auto’s. 

Dashcam op twee 
wielen
Een radar op je motor is al niet meer ongewoon, maar een camera is 

nog nieuw. Benelli heeft de primeur op hun TRK 702. Deze allroad werd 

eerder al in China getoond, maar lijkt nu ook onze kant op te komen.  

Die camera zit er niet in plaats van radar, maar lijkt bedoeld als  

dashcam. Da’s maar beter ook, zoals je in het vorige MAGazine las: 

er vielen inmiddels al drie motordoden door auto’s die alleen nog met 

camera’s werken…
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De meeste motorrijders 

lijken scooters niet echt sexy 

te vinden. Dat heeft voor een 

deel met al dat plaatwerk te 

maken, wisten ze bij Italjet, 

en ze introduceerden hun 

Dragster 500 sportscooter. 

Dat is effe andere koek.  

Niet alleen door de looks, 

die op lichtere modellen al te 

zien was, maar ook door het 

feit dat deze scooter  

met een voetgeschakelde 

zesbak is uitgerust. Zin in? 

Nog even geduld: de 500 

wordt pas volgend  

jaar verwacht. Een 125  

en een 200 zijn er al wel.

Apps op je dash
Netflix op je dashboard, grapte Motorplaza in 2020 op 1 april. Zo gek wordt 

het niet, maar heel dichtbij komt CF Moto Ride wel. Met dit mooie staaltje 

connectiviteit van de Chinese motorfabrikant gebruik je je dashboard 

gewoon voor Google Maps, Waze en andere (route-)apps. Heel fijn: ook wij 

kiezen graag zelf!

E-lektrisch of  
e-fuel?

Oui, non,  
non, oui…
De motor-apk die in Frankrijk eerst aangekondigd werd, werd vervol-

gens uitgesteld, bijna ingevoerd, afgewezen, herzien, opnieuw gepland 

en uiteindelijk definitief afgevoerd. Totdat de Franse Raad van State 

besloot om daar weer op terug te komen. Onze collega’s van de Mo-

tards en Colère gingen met 35.000 boze motorrijders de straat op, met 

dezelfde argumenten die wij ook altijd hanteren. Dat ze van mening zijn 

dat zo’n‘Contrôl€ Techniqu€’ onnodig geld kost, laten in hun schrijfwij-

ze duidelijk merken. De uitslag hou je van ons tegoed.
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Een mooie parallel tussen de motorindustrie en de racerij: de industrie 

discussieert hevig over de vraag of we voor elektrisch of voor e-fuels 

moeten gaan (zie bladzijde 20). De racerij koos om te beginnen voor elek-

trisch met de MotoE-klasse, die in 2019 van start ging. Over vijf jaar gaan 

zowel de Moto2 als de MotoGP over op brandstof die nog voor  

maximaal 60% fossiel is. In 2027 wordt er uitsluitend op 100% groene 

brandstof geracet. Of de MotoE dan ook nog bestaat? Dat zien we  

dan wel.

Sexy
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Schone  
ketting
Twee jaar geleden introduceerde Regina de 

HPE-ketting, die je niet meer hoeft te smeren 

en dan even lang meegaat als een goed 

onderhouden ketting die je wél zelf van vet 

moet voorzien. De 525-ketting van toen is er 

nu ook in een lichtere 520-uitvoering. Duurder 

dan een gewone ketting, maar als je liever 

schone handen houdt is dat prijsverschil goed 

terug te verdienen! 

De koppen logen er niet om: naar voren rijden bij rood is strafbaar, las je 

eind 2022 overal. Paniek in de tent. Voor niks. Een rechter bevestigde sim-

pelweg het gelijk van een ijverige diender die een motorrijder bekeurde. 

De man had het voorsorteervak voor linksaf gebruikt om in het vak voor 

rechtdoor vooraan te gaan staan. Mag niet. Simpel. Toch maakte hij er een 

zaak van, waarbij zijn advocaat de gedragscode filerijden erbij haalde.  

En die geldt hier natuurlijk niet. Er moest dus betaald worden. En nu? Scan de qr-code. 

STRAFBAAR??!!

De nieuwe Yamaha Tracer 9 GT+ heeft de eerste adap-

tieve cruisecontrol die gewoon blijft werken als je met 

je quickshifter een lagere versnelling kiest, bijvoorbeeld 

omdat je voorganger langzamer gaat rijden. Wordt de 

volgafstand plotseling te klein, dan kan het ACC ook de 

remmen inschakelen en de demping van je voorvork bij-

stellen om duiken te voorkomen. En ja, we weten het: deze 

mogelijkheden vergroten de kans dat we straks ook op de 

motor op afstand bestuurd worden. Daar blijven we ons 

altijd tegen verzetten – maar de techniek die het mogelijk 

maakt is niet te stoppen. 

Zelfremmende 
Tracer
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VAN DE VOORZITTER

Het eerste MAGazine van 2023 is een feit. Mooi begin 

van het nieuwe jaar, in een winter waarin we meer 

motorrijders zagen rijden dan ooit tevoren. Dat onze 

winters die naam nauwelijks nog verdienen is geen 

reden voor een feestje – maar gelukkig zijn er steeds 

meer mensen die snappen dat de winterstop bijna een 

achterhaalde traditie is. 

Een gelukkig hervatte traditie is de Motorbeurs, die 

we twee jaar moesten missen. Altijd leuk om door die 

hallen te dwalen en je te vergapen aan dat enorme 

aanbod aan nieuwe en gebruikte motoren. Fantaseren 

over de aankoop van die ene motorfiets die al zolang op 

je verlanglijstje staat, de tijd nemen om te kijken wat er 

allemaal aan motorreizen en motortrainingen te vinden 

is (heb je al ’s een dagje trial of offroad gereden? Aan-

rader!) en uitgebreid rond te neuzen op de stands met 

kleding, accessoires, gereedschappen en ander lekkers. 

Dat je van een seizoenstart niet meer kan spreken als je 

de winterstop vaarwel zei, mag de pret niet drukken. 

De MAG ontbreekt natuurlijk niet in Utrecht. Voor onze 

leden ligt er een kleine verrassing klaar, er is thee en 

koffie en we hopen er onze ledengroei verder voort te 

zetten. We zijn nog lang niet waar we wezen willen, 

maar langzaam lijkt het besef door te dringen dat er 

maar één club is die zich hard maakt voor open wegen 

voor motorrijders – en dat voor niet meer dan 18 of 36 

euro per jaar.

Tegelijkertijd is het ons duidelijk geworden dat lid wor-

den van een vereniging lang niet meer zo vanzelfspre-

kend is als het ooit was. We mogen ons gelukkig prijzen 

dat we groeien, want dat kunnen veel verenigingen ons 

niet nazeggen. Toch is dat niet voldoende om alles te 

kunnen doen wat we willen doen. Wat we moeten doen, 

beter gezegd. 

Van onze beursmedewerkers horen we steeds vaker dat 

er mensen zijn die ons wel willen steunen, maar dat 

liefst doen in de vorm van eenmalige bijdrage. Enerzijds 

jammer, anderzijds begrijpelijk. Dus introduceren we 

de mogelijkheid om aan de MAG te doneren. In eerste 

instantie voor niet-leden, maar natuurlijk ook voor onze 

vaste leden. En het is voor iedereen natuurlijk even 

makkelijk, via de grote button op onze homepage of met 

de qr-code in onze advertentie op bladzijde 36.

Het extra geld dat we hiermee ophalen kunnen we 

voor alle mogelijke doelen inzetten. En is het tijd voor 

specifieke acties, dan hangen we dat specifieke doel aan 

de doneerknop op. Het eerste doel zal vermoedelijk de 

rechtszaak zijn die nu we nu voorbereiden. We gaan er 

tegenaan. Je kent ons! 
Met onze all-season kleding maakt het niet uit wat de weergoden doen! Je bent goed 
voorbereid op alle condities en kunt daarmee comfortabel op pad. Check snel onze 
collectie all-season kleding op de website of kom langs in Nieuwkuijk!

BEKIJK AL ONZE 4-SEIZOENEN JASSEN!

Fun starts here.

WARM, KOUD, 
NAT, DROOG?

CHROMEBURNER.NL Touwslager 10 5253 RK Nieuwkuijk +31 73 200 80 20Nederland
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Zoals minister Harbers in MAGazine 

180 al duidelijk aangaf, is hij van 

mening dat de sleutel bij het voorkomen 

van wegafsluitingen voor een heel groot 

deel bij de motorrijders zelf ligt. Daarbij 

gaat het zowel om rijgedrag als om het 

gebruikte materiaal, benadrukt hij in 

zijn elf pagina’s tellende reactie: “Zoals 

ook benoemd in de aangeboden petities 

is motorrijden op zichzelf geen pro-

bleem, motorrijders die onnodig lawaai 

maken of die met onjuist materiaal 

rijden zijn dat wel.”

70 dB niet haalbaar
Het handjevol Nefom-medestanders dat 

naar de petitie-uitreiking afreisde, stond 

daar met het rode spandoek waarmee 

de Nefom pleit voor een maximale 

geluidsproductie van 70 dB voor motor-

fietsen. De minister geeft in zijn reactie 

duidelijk aan dat dit “voor bestaande 

motorfietsen niet haalbaar” is. Van ons 

nam de Nefom dat niet aan. Van de mi-

nister hopelijk wel: dan kunnen die rode 

spandoeken dus naar de milieustraat. 

Datum eerste toelating
Daarnaast is het natuurlijk zo dat de ge-

luids- en andere normen die gelden op 

de datum eerste toelating (DET) van een 

voertuig altijd van toepassing blijven. 

Een motorfiets die bij die eerste toela-

ting voor 79 dB in het kentekenregister 

werd opgenomen, zal dus nooit ver-

plicht naar 70 dB omgebouwd worden 

– als dat al zou kunnen. 

Andere waarheid
De Nefom stelde in haar petitie dat de 

emissienormen voor geluid, fijnstof en 

stikstof voor auto’s stelselmatig zijn 

aangescherpt, maar dat er in Nederland 

nog steeds ‘meer dan 800.000 motorfiet-

sen rondrijden zonder katalysator, zon-

der verplichte apk-keuring en met de 

vrijheid om veel meer geluid te produce-

ren dan welke auto of vrachtwagen ook.’ 

In de petitie van de gemeenten werd 

vergelijkbare taal gebezigd: motorfietsen 

zouden een relatief hoge uitstoot van 

(onder meer) fijnstof en stikstof heb-

ben ‘en het is niet langer houdbaar om 

motorfietsen [in die zin] buiten beschou-

wing te laten.’ Bovendien zouden veel 

motorfietsen, anders dan auto’s, niet 

hoeven te voldoen aan geluidbegrenzen-

de Euronormen, aldus de gemeenten. 

Meer dan de helft
Allemaal onwaar, natuurlijk. Niemand 

laat motorfietsen buiten beschouwing, 

en er zijn niet heel veel meer motorfiet-

sen dan de 800.000 exemplaren die de 

Nefom noemt. Volgens de reactie van 

de minister zijn het er 800.646, en een 

bijgevoegd staatje laat zien dat daarvan 

55% keurig aan een vroegere of latere 

Euronorm voldoet, en 100% voldoet aan 

het statische geluidsmaximum. Daar-

naast stelt de minister dat “Euro-4 voor 

motorfietsen qua maximale uitstoot van 

uitlaatgassen inhoudelijk meer overeen-

komt met Euro-5 voor personenauto’s.” 

Dat sluit meteen de kleppen van de 

klagers die vergeten dat het natuurlijk 

altijd om de inhoud van een norm gaat, 

en niet om een volgnummer. 

Onder automaximum
Een ander in voor ons gunstige zin 

opvallend staatje laat zien dat ruim 70% 

van de motorfietsen bij een dynamische 

meting maximaal 95 dB produceert. Dat 

is de maximumwaarde die voor auto’s 

geldt. Een kleine tien procent haalt bij 

die meting waardes van maximaal 100 

of 106 dB. Daarbij wordt aangetekend dat 

die statische meting (op 50 cm afstand 

van de uitlaat uitgevoerd) ongeveer 24 dB 

hoger uitvalt dan de dynamische meting. 

Zelfs die statisch gemeten luidste mo-

toren zouden bij de dynamische meting 

dus niet meer dan 82 dB produceren. 

Da’s luid, zeker – maar bij lange na niet 

zo luid als geluidsklagers graag beweren. 

Voor de volledigheid: van 18,4% van de 

motorfietsen is geen statische meting 

bekend of bepaald. Voor de zwaarste van 

die motoren geldt het eerder genoemde 

statisch gemeten maximum van 106 dB.

Onnodig lawaai
Wij hebben eerder zowel aan de ge-

meenten als aan de Nefom uitgelegd 

waarom voor motorfietsen hogere 

geluidsnormen gelden dan voor auto’s. 

Dat zit ’m onder meer in het kortere 

uitlaatsysteem en een niet of nauwelijks 

af te schermen motorblok, inlaattraject 

en secundaire aandrijving. De minister 

haalt in zijn reactie ook een deel van 

deze oorzaken aan. Daarbij stelt hij te-

recht dat de vastgelegde geluidswaarden 

overschreden kunnen worden door (te) 

hoog in toeren te rijden. Dat valt dan on-

der de noemer onnodig lawaai maken.

Alweer die apk…
Zowel de Nefom als de gemeenten vra-

gen om een apk voor motorfietsen. De 

minister liet ons al eerder weten dat die 

er niet komt zolang de Europese Com-

missie de huidige uitzonderingsbepaling 

nog hanteert. Als die bepaling geschrapt 

wordt “zal de apk-plicht voor motorfiet-

sen ook in Nederland aan de orde zijn.” 

Vanzelfsprekend komt de MAG dan ruim 

op tijd in actie. 

Rijden in groepen
Door de petitionarissen zou het idee 

Op 6 september vorig jaar ont-

ving de vaste commissie voor 

Infrastructuur en Waterstaat de 

op het terugdringen van motor-

geluid gerichte petities van de 

Nefom en een aantal Nederland-

se gemeenten. De MAG voorzag 

de commissie van commen-

taar op beide petities. Minister 

Harbers reageerde zowel op de 

petities als op onze opmerkin-

gen. Wij waren er overwegend 

blij mee, zoals uit onderstaande 

samenvatting blijkt. De Nefom 

reageert zoals verwacht.

Vera de Bruijn
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Nefom en 
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DE MINISTER REAGEERT

Minister Harbers
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Geen willekeur
De MAG houdt daarbij een oog in het 

zeil. Ja, we zijn voor handhaving op de 

motorrijders die zoveel overlast ver-

oorzaken dat alle andere motorrijders 

daardoor in hun vrijheid beperkt wor-

den. Ja, de vrijheid om overal te mogen 

rijden gaat voor ons natuurlijk boven 

de vrijheid om zelf te bepalen hoeveel 

geluid je produceert. En ja, zonder ver-

eenvoudigde handhaving zijn verdere 

wegafsluitingen simpelweg niet tegen 

te houden. Maar tot willekeur mag dat 

natuurlijk nooit leiden.

Nul
Heel in ’t kort: de Nefom en de gemeen-

ten krijgen dus nul op rekest als het 

gaat om een verbod op illegale uitlaten 

(die zijn al eh, illegaal) en om het in-

voeren van geluids- en uitstootnormen 

voor motorfietsen (want die bestaan 

allang), er komt geen verbod op rijden 

in groepen. Als het aan de minister 

ligt komt er geen apk en 70 dB voor 

bestaande motorfietsen is onhaalbaar. 

Enzovoort. Wij zijn blij met die reacties 

van de minister, ook al omdat het voor 

een groot deel om dingen gaat waar wij 

de gemeenten en de Nefom al zolang 

van probeerden te overtuigen.

Vol op afsluitingen
Maar is dat slechte nieuws voor hen 

alleen maar goed nieuws voor ons? 

Niet per se. Nu blijkt dat hun eerdere 

plannen terecht onhaalbaar zijn, gaat 

de Nefom – hoe voorspelbaar – vol op 

het gas om voor afsluitingen te pleiten. 

In een mail aan hun bewonersgroepen 

lezen we dat ze het jammer vinden 

“dat de minister geen opties biedt om 

alleen de herriemakers te weren, nu is 

het alles of niets en zal ons verzoek aan 

de gemeente zijn ‘afsluiting voor alle 

motorfietsen, 50% daarvan veroorzaakt 

geen overlast, de anderen wel!’” Typisch 

Nefom-taal: het is de club er nooit om 

gegaan om alleen herriemakers te we-

ren, en die 50% komt uit de dikke duim 

van woordvoerder Hardenberg.   ■

geopperd zijn om te komen tot een ver-

bod om in groepen te rijden. De minister 

stelt dat “dat idee vergaand is en ingrijpt 

op vrijheden die wij in onze samenle-

ving als fundamenteel beschouwen. 

Bovendien is ook deze maatregel zeer 

generiek en niet gericht op het daad-

werkelijke probleem. Immers, niet een 

groep individuele weggebruikers is het 

probleem, maar het geproduceerde ge-

luid van de betrokken voertuigen.” Daar-

naast, zo stelt de minister, is er vrijwel 

geen onderscheid te maken tussen een 

groep motorrijders en individuele mo-

torrijders die achter elkaar aan rijden.

Verbod? Bestaat al
Zowel de Nefom als gemeenten vra-

gen om een verbod op het gebruik van 

niet-gekeurde onderdelen zoals ‘sportuit-

laten en uitlaten met regelbare kleppen.’ 

De minister stelt daarop dat een dergelijk 

verbod al op 1 september 2020 is inge-

voerd. Het vervangen van uitlaten en 

andere onderdelen is alleen toegestaan 

wanneer daarbij gebruik wordt gemaakt 

van onderdelen die zijn goedgekeurd 

voor dat motorvoertuig. Ook regelbare 

uitlaten moeten in alle beschikbare stan-

den voldoen aan de regelgeving. 

Lege handen
De gemeenten stellen in hun petitie dat 

ze ‘met lege handen staan als het gaat 

om het beteugelen van deze vorm van 

geluidsoverlast’ en dat handhaving op 

motorgeluid ‘vrijwel onbegonnen werk 

is’. Dat laatste zijn we met ze eens. Een 

traditionele geluidscontrole vraagt al 

snel om de inzet van zes agenten die 

dan pakweg twee motoren per uur kun-

nen meten. Dat schiet niet op, zeker niet 

met de personeelstekorten bij de politie. 

RDW-keuring
Daarom wordt er nu gewerkt aan een 

mogelijkheid om eenvoudiger te kun-

nen handhaven op de motorrijders die 

initieel voor de overlast zorgen: de groep 

die het voor de rest verpest, met andere 

woorden. Heel in het kort is het idee 

dat handhavers voertuigen die (te) veel 

geluid produceren kunnen doorgeven 

aan de RDW, die de eigenaar vervolgens 

oproept om het voertuig op eigen kosten 

te laten keuren. In de tijd tussen oproep 

en keuring mag er gewoon met de motor 

gereden worden.

Redelijk vermoeden
Natuurlijk klopt het dat je in die periode 

je open pijp makkelijk door een stan-

daarduitlaat kan vervangen, maar de 

keuring kost je sowieso tijd en geld. Dat 

laatste geldt dus ook voor motorrijders 

die met een perfect legale motorfiets 

voor overlast zorgen. Als een handhaver 

op basis van het aantal decibellen dat 

je produceert een “redelijk vermoeden” 

heeft dat je voertuig niet aan de eisen 

voldoet, kan dat al resulteren in een 

uitnodiging van de RDW – en die is niet 

vrijblijvend. “Het ministerie van IenW 

gaat deze aanpak verder uitwerken in 

concrete protocollen voor handhavers, 

in overleg met de RDW, politie en het 

ministerie van JenV,” aldus de minister. 

Die rode spandoeken kunnen dus de vuilnisbak in.
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“70 dB(A) is 
voor bestaande 

motorfietsen 
niet haalbaar.”

Het moet van twee kanten komen. Ook van die van ons.
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Erop of eronder
Aan ons de taak om nieuwe afsluitin-

gen tegen te gaan. Daarvoor hebben 

we drie instrumenten. We beraden 

ons op zowel een landelijke actie als 

op een nieuwe gang naar de rechter. 

Het succes daarvan hebben we niet in 

eigen hand.  

Het enige wat we wel in eigen hand 

kunnen nemen is nummer drie: 

rekening houden met onze omgeving. 

Dat betekent simpelweg rijden met 

goedgekeurde uitlaten en met beleid 

gas geven in de buurt van huizen, 

mensen en dieren.  

Het betekent ook collega-motorrijders 

die dat niet doen daar op aanspreken. 

Na wat gemor geven die wat lawaaii-

ger mannen en vrouwen meestal aan 

dat ze het ook wel begrijpen. Te luid 

geluid is uit. Als we die boodschap 

niet met z’n allen oppakken, wordt 

onze strijd voor open wegen een hele 

lastige. En zowel met die rechtszaak 

als met die zelfbeheersing is het een 

kwestie van erop of eronder. 
Nefommers bij de petitie-uitreiking in Den Haag
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Jaar Verlengde Garantie* 

Vraag naar de voorwaarden.5Zoek de dichtstbijzijnde 
Energica Dealer

Thema’s
Nieuw is dat de hallen naar thema’s 

worden ingedeeld. Onder het thema 

Explore vind je aanbieders van motor-

reizen en -trainingen, bagageoplos-

singen en drones, maar ook gehoor-

bescherming. Motorclubs en andere 

motorrijdersorganisaties zijn te vinden 

onder de noemer Community.

Eigen
Alles wat je nodig hebt om jouw motor 

van de rest te onderscheiden is samen-

gebracht onder het thema Customizing, 

van custombouw motoren en accessoi-

res tot pinstriping en zadelovertrekken. 

Wil je sneller? Bij Performance kan je je 

raceskills virtueel testen en kijken hoe 

je de prestaties van je motorfiets en van 

jezelf kunt opschroeven. 

eMotoren en meer
Naast Energica, Zero en een rits klei-

nere merken komen er – heel – lang-

zaam steeds meer grote motormerken 

met elektrische motorfietsen. We zijn 

benieuwd wat daarvan al te zien zal zijn. 

Onder het thema eMobility, innovatie 

en duurzaamheid vind je verder nieuwe 

bandencompounds, duurzame kuipde-

len en andere innovaties.

De MAG
Natuurlijk staat de MAG er ook. Kom 

even bij ons langs voor een praatje en 

een kop koffie? Voor bestaande leden 

ligt er een gratis MAG-col klaar, zo lang 

de voorraad strekt. Zorg wel dat je je 

lidmaatschapsnummer bij de hand 

hebt.    ■

MOTORBEURS  
UTRECHT

Na twee jaar stilte mag het 

weer: eind februari ben je 

meer dan welkom op de  

Motorbeurs Utrecht. Zoals  

gebruikelijk is er meer dan  

genoeg te doen en te beleven.

GRATIS	NAAR	DE	
BEURS?
We mogen aan onze leden vier sets van 

twee kaarten weggeven.

 

Stuur uiterlijk op 15 februari een mailtje 

naar info@motorrijdersactiegroep.nl 

met je lidmaatschapsnummer en als 

onderwerp ‘Kaarten Motorbeurs’. Wij 

trekken de vier gelukkige winnaars. 

KOOP	KAARTEN	MET	
KORTING!
Heb je nog geen  

kaarten? 

Scan de qr-code bij 

dit artikel en koop 

ze met € 3 korting. 

Dit aanbod geldt tot 

en met 22 februari.
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Je zou denken dat verkeerslichtbe-

heerders niet blij zijn met ons Meld-

punt Rood licht, maar het tegendeel is 

waar. “Weggebruikers zijn onze ogen 

en oren op de weg. We kunnen veel op 

afstand zien en we hebben weginspec-

teurs die twee keer per week alles langs 

rijden, maar de ervaringen van weg-

gebruikers zijn het belangrijkst”, stelt 

beheerder Mark Schilthuizen. “Als de ge-

voeligheid van een detectielus vermin-

dert, zijn motorrijders daar als eerste de 

dupe van. Dat is voor jullie minder leuk, 

maar het maakt jullie voor ons tot een 

heel goede graadmeter”, lacht hij.

Live
Mark en zijn collega Wolter van den 

Berg krijgen met regelmaat berichten 

van MAG Rood-lichtcoördinator Peter 

Zuurbier. Daarom wilden ze ons graag 

eens laten zien hoe het systeem achter 

de verkeersregelinstallaties (VRI’s) 

werkt. Bovendien konden we zo eens in 

de praktijk zien hoe de detectielussen 

van die installaties wel of niet op mo-

torfietsen reageren. 

Koplus
Bij elk verkeerslicht liggen meerdere 

lussen. De drie bekendste zijn de kop-

lus, de lange lus en de ver-weglus. De 

koplus ligt op ongeveer een meter voor 

de stopstreep. Vaak is hij herkenbaar 

aan de zwarte lijnen in de vorm van een 

rechthoek of een parallellogram, een 

‘scheve’ rechthoek. In andere gevallen 

zie je die lijnen niet. 

Ver weg
Voordat je bij de koplus komt, rijd je 

over de 1 meter brede, ongeveer 15 

meter lange lus. Ook die is vaak herken-

baar aan de zwarte lijnen in het wegdek. 

Peter kent wegbeheerders die zeggen 

dat deze lus geen motorrijders detec-

teert. Mark en Wolter stellen dat de 

lange lussen van de VRI’s die zij beheren 

dat wél doen. Dat geldt ook voor de 

zogenaamde ver-weglus, die nog weer 

een stuk voor de lange lus ligt. Samen 

‘kijken’ die lussen of en hoeveel verkeer 

er op een verkeerslicht afkomt. 

Detectie
Om je kans op detectie te vergroten 

rijd je de laatste 20 meter richting het 

verkeerslicht liefst iets uit het midden 

van de weg over de lange lus. Blijft het 

licht rood, stop dan boven de koplus, op 

ongeveer een meter voor de stopstreep, 

op pakweg een kwart van de breedte 

van je rijstrook. Zie je geen lus, stop 

daar dan ook.

Trucs
Vergroot je je kans op detectie door 

slingerend over de lange lus te rijden en 

boven de koplus je jiffy uit te klappen, 

of met andere trucs? In Amsterdam 

zeggen ze dat het sprookjes zijn. Mark is 

het daar niet mee eens: “Die trucs kun-

nen zeker werken. Het gaat tenslotte 

om het opwekken van een magnetisch 

veld. De vraag is alleen wel hoe veilig je 

dan aan het rijden bent, slingerend en 

wel. Wegbeheerders worden er in elk 

geval niet blij van.”

Doorstroming
Het is aan de verkeerslichtbeheerders 

om voor een optimale doorstroming van 

het verkeer te zorgen. Dat kan steeds 

vaker volledig op afstand, zoals we 

gedemonstreerd krijgen. Op een groot 

scherm verschijnt de complete VRI in 

beeld, met een schematische weergave 

van alle detectielussen, het af- en aan-

rijdende verkeer en hoe die voertuigen 

de detectielussen activeren. Hetzelfde 

beeld is ook te zien in de verkeersregel- 

automaat bij het kruispunt waar we 

later naartoe gaan. 

Tijdstip
In een andere weergave is van elke 

VRI precies te zien wat er daar in een 

bepaalde periode gebeurde. Ook hoe 

vaak er door rood gereden wordt, 

bijvoorbeeld. Wolter: “Gebeurt dat op 

een bepaalde punt heel vaak, dan staat 

er in de instellingen waarschijnlijk 

iets niet goed en gaan we kijken wat 

we kunnen aanpassen.” Rijd je met je 

motorfiets door rood omdat je niet ge-

detecteerd werd, dan is dat natuurlijk 

niet terug te zien: het systeem regis-

treerde je immers niet. “Daarom is het 

zo belangrijk dat je precies meldt om 

hoe laat je voor rood stond. Scheelt dat 

Er kwamen dit jaar niet minder 

dan 215 rood-lichtmeldingen bij 

ons binnen. Dat is niet omdat de 

systemen steeds slechter wor-

den, maar omdat motorrijders 

ons beter weten te vinden. En 

verkeerslichtbeheerders ook, 

gelukkig. We kregen een uitno-

diging om mee te komen kijken 

in de provincie Utrecht.

Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

De zwarte lijnen van een lange lus

Rood-lichtcoördinator Peter Zuurbier test motorfietsdetectie in de praktijk.

Bij de verkeersregelautomaat

MOTORFIETS- 
DETECTIE
Provincie Utrecht
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■■  MAGazine op papier: € 36,- per kalenderjaar

■■  MAGazine als download: € 18,- per kalenderjaar

Naam       M/V

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

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

IBAN

Handtekening

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

Natuurlijk kun je je ook direct aanmelden  
op www.motorrijdersactiegroep.nl.  
Scan de QR-code!

JA, ik sluit me aan bij de MAG!

een paar minuten, dan zijn er alweer 

tien andere voertuigen voorbijgeko-

men en dan kunnen we dus niet goed 

zien wat er mis ging.” 

Klok
Probleem voor motorrijders is natuur-

lijk dat je dat tijdstip moet onthouden; 

je telefoon of pen en papier heb je niet 

bij de hand, als je al een klok in beeld 

hebt. Datzelfde geldt voor het nummer 

van het verkeerslicht, dat voor het 

oplossen van een rood-lichtmelding 

even belangrijk is. Tip? Als je vaker bij 

zo’n VRI in de buurt bent, dan kan je 

mogelijk even ergens afstappen om in 

elk geval dat nummer te noteren.

De ene wel, de andere niet
We rijden richting een VRI waar wel 

eens rood-lichtmeldingen over bin-

nenkomen. Op het scherm van de 

verkeersregelautomaat worden alle 

verkeerslichten en lussen van de 

T-splitsing weergegeven. Peter stapt op 

zijn Yamaha Fazer, wacht tot er geen 

ander verkeer is en rijdt dan richting 

het verkeerslicht. Hij gaat keurig over 

de lange lus en stopt boven de koplus, 

maar het scherm laat zien dat de lus-

sen zijn Yamaha Fazer niet detecteren. 

Na het opschroeven van de gevoelig-

heid doen ze dat wel – maar voor dat 

gebeurt, rijdt de fotograaf nog even met 

zijn BMW R1200GSA over diezelfde lus-

sen. Alles gaat keurig op groen. Dat een 

lus jouw motorfiets niet ziet, betekent 

dus niet dat alle motorrijders op die 

plek voor rood staan.   ■

Verkeerslichtbeheer
Mark en Wolter doen samen het 

verkeerskundig beheer van de 108 

verkeersregelinstallaties in hun 

rayon. Voor diezelfde 108 VRI’s zijn 

er ook twee technische beheerders 

actief, plus een aannemer voor het 

onderhoud.

08

02

12 10

In het linkse rode vak staat een 

voertuig boven de koplus; een  

ander voertuig activeert de lange  

lus van een van de rijstroken die 

groen heeft (sterk vereenvoudige 

beeldschermweergave). 
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wél hernieuwbaar, anders dan de olie-

producten waar we nu mee rondrijden. 

Er wordt zelfs gewerkt aan CO2-neutrale 

brandstoffen met, geloof het of niet, uit 

de lucht opgevangen CO2 als basis. 

Duurzaam tanken
Huitema stelde verder dat er bij gebruik 

van e-fuels altijd sprake van uitstoot 

zal zijn. Daar heeft hij natuurlijk gelijk 

in. Het gaat dan om schadelijke emissie 

van bijvoorbeeld koolmonoxide (CO), 

stikstofoxide (NO) en onverbrande 

koolwaterstoffen. Daar staat dan weer 

tegenover dat e-fuels kunnen worden 

opgeslagen, in tegenstelling tot wind- en 

zonnestroomoverschot, en dat er voor 

de uitlevering een complete infrastruc-

tuur bestaat: de tankstations waar je 

nu je ouderwetse benzine haalt kunnen 

natuurlijk net zo makkelijk synthetische 

brandstof verkopen, terwijl iedereen 

inmiddels bekend is met de leverings-

problemen van elektriciteit.

Deel van de oplossing
Een makkelijk verhaal? Verre van. Zoals 

Antonio Perlot (ACEM) in zijn slotwoord 

zei, is de motorindustrie relatief klein en 

zijn er dus minder middelen om direct 

aan een oplossing bij te dragen. Aan de 

andere kant vormen we als motorrijders 

ook beslist een veel kleiner deel van 

het probleem en zijn we welbeschouwd 

zelfs een deel van de oplossing, als het 

om mobiliteit gaat. Precies!   ■

In de ruim twee uur die voor de con-

ferentie was ingeruimd zouden ook 

aanverwante onderwerpen en energieal-

ternatieven zoals waterstof aan de orde 

komen, maar de discussie ging vooral 

over elektrisch rijden versus e-fuels, 

ofwel synthetische brandstoffen. Dat is 

niet meer dan logisch: terwijl Europa vol 

op elektrisch rijden inzet, moeten veel 

motorrijders daar niets van hebben. Of 

die er zelf ook al ervaring mee opde-

den – vaak niet, zijn we bang – is in dit 

opzicht even een tweede. 

Paard
Meer dan eens werd gesteld dat de 

motorindustrie niet op dat ene paard 

wil wedden, als het om duurzaam rijden 

gaat. Europarlementariër en panellid 

Andres Glück: “Elektrisch vervoer kan 

heel goed werken, maar alleen als we 

allemaal zonnepanelen op het dak 

hebben. Daarnaast moeten we verder 

kijken dan naar wat het voertuig zelf 

uitstoot: elektrische auto’s hebben geen 

uitlaat, maar wat als de stroom waar 

ze op rijden door kolencentrales wordt 

opgewekt?” 

Weggooien?
Ook collega-panellid Ralf Diemer, mana-

ging director van de eFuel Alliance, heeft 

vraagtekens bij elektrisch rijden. “Als 

dit echt de enige oplossing zou zijn, zou 

de markt er vanzelf voor kiezen. En als 

de eigendomskosten echt zo laag zijn 

(zoals andere panelleden stellen; red.), 

waarom bestaan er dan aankoopsubsi-

dies voor elektrische auto’s? In Brussel 

wordt gesteld dat alles elektrisch moet 

kunnen - maar wij krijgen de vraag of 

we synthetische brandstoffen kunnen 

leveren voor de productie van accu’s...” 

Ook stelde hij de vraag wat we bij 100% 

elektrificering met al die voertuigen met 

een verbrandingsmotor moeten doen. 

“Weggooien? Dat is niet haalbaar. Dus 

laten we kijken naar hoe we ze op een 

andere manier van brandstof kunnen 

voorzien.” 

Brandstof verbrandt
Panellid Erik-Mark Huitema van de 

European Association for Electromo-

bility was – het zal je gezien de naam 

van die organisatie niet verrassen – een 

andere mening toegedaan. “Accu’s zijn 

herbruikbaar: je kunt ze steeds opnieuw 

opladen. Als je brandstof verbrandt, dan 

is het weg.” Dat klopt natuurlijk, maar de 

grondstoffen voor e-fuels zijn natuurlijk 

In december waren we online aanwezig bij de vijftiende con-

ferentie van de ACEM. Thema van de bijeenkomst was de visie 

van de Europese motorfietsindustrie op het reduceren van de 

koolstofuitstoot. 

ACEM-conferentie 
koolstofuitstoot

Elektrisch of e-fuels?

MAG GIVE-AWAY

Natuurlijk proberen we voor elk MAGazine een 

nieuwe give-away te vinden, maar sommige 

cadeautjes mogen best in de herhaling.

Deze blauwe Shoei Neotec II, bijvoorbeeld, een van de stilste helmen 

op de markt. Met een winkelwaarde van € 649,- biedt hij je onder 

meer een glasvezelcomposiet schaal die de rijwind optimaal geleid, 

een optisch zuiver vizier met Pinlock, een met één hand te openen 

kinstuk en inbouwruimte voor het speciale Sena intercomsysteem. 

Iets voor jou? Laat ons weten wat voor gedrag wij volgens ‘Stop-

uitlaatherriemotorrijders’ vertonen. Het antwoord vind je in dit 

nummer. Mail het voor 16 maart naar info@motorrijdersactiegroep.nl 

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

Neotec.

Shoei Neotec II  
systeemhelm

Stroom of e-fuels? De toekomst gaat het leren.
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ACEM
De naam ACEM kom je niet regelma-
tig op onze pagina’s tegen, maar vaak 
genoeg voor een korte toelichting. 
Bij deze!

Motorindustrie
De European Association of Motorcycle 

Manufacturers (ACEM) vertegenwoor-

digt de Europese motorfabrikanten, 

Europese takken van motorfabrikanten 

buiten Europa en Europese (impor-

teurs)organisaties zoals de RAI en de 

Febiac (België). In de motorbranche zijn 

een kleine 400.000 mensen werkzaam. 

De hele sector is goed voor een bruto 

Europees product van 21,4 miljard 

euro. Elke euro die door de motorin-

dustrie wordt gecreëerd, stelt ACEM, 

leidt tot € 1,80 aan vervolguitgaven. 

Daarnaast genereert de industrie  

16,6 miljard euro aan belastinginkom-

sten. 

Doel
Belangrijk doel van de ACEM is om 

overheden en andere relevante partij-

en inzicht te bieden in standpunten 

over thema’s als veiligheid, mobiliteit 

en duurzaamheid. Daarnaast verschaft 

ACEM feitelijke informatie over de mo-

torbranche en draagt de organisatie bij 

aan beter inzicht over de maatschap-

pelijke betekenis van de branche. 

Samenwerking
De ACEM is betrokken bij het Interna-

tional Transport Forum, het European 

Motorcycle Training Quality Label, Pio-

neers (Innovation for Riders Safety), de 

eFuel Alliance en andere organisaties 

en initiatieven. 

15th ACEM 
Conference
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Scenario’s
Dit voorbeeld is maar een van de dertig 

scenario’s waar het CMC mee bezig is. 

Auto’s melden hun bestuurder straks 

dat ze niet kunnen inhalen omdat er 

een motorrijder van de andere kant 

komt (Do not pass warning) en ze waar-

schuwen bij links afslaan voor recht-

door rijdende motorrijders (Left turn 

assist). Als motorrijder zie je dat je voor 

die prachtige blinde bocht flink in de 

remmen moet, omdat er halverwege een 

file staat (Traffic jam warning). En als 

je achter een vrachtwagen rijdt en zijn 

voorligger hard in de ankers gaat, wordt 

ook dat aan jou doorgegeven (Emergen-

cy electronic brake light). Voorwaarde 

is natuurlijk wel dat al die voertuigen 

verbonden zijn. 

Display 
“Hoe je zulke waarschuwingen bin-

nenkrijgt, ligt nog niet vast,” vertelt 

Tom Crooijmans. “Je zou aan trilsig-

nalen kunnen denken, of aan visuele 

signalen op je dashboard of een in je 

helm gemonteerd head-up display, 

bijvoorbeeld.” Een extra display naast 

je gewone dashboard en je gps is niet 

aannemelijk, zeker nu de nieuwe, grote 

TFT-displays al zo veel informatie kun-

nen aanbieden.

Eerst de basis
Net als bij de huidige Advanced Rider 

Assistance Systemen (ARAS) zullen 

motorfabrikanten hun connectivity 

allemaal op eigen wijze gaan vormge-

ven. Crooijmans: “Ook een cruisecontrol 

ziet er bij elk merk anders uit, tenslotte. 

Maar op dit moment is die concrete 

invulling zeker nog niet relevant: we 

moeten eerst de basis nog vormgeven.” 

Dat doen de fabrikanten binnen het 

CMC natuurlijk ook in nauw contact 

met vertegenwoordigers uit de auto-

industrie, en in samenwerking met 

onderzoeksbureaus, universiteiten en 

andere organisaties. Wanneer de eerste 

motorfietsen die volwaardig met auto’s 

kunnen communiceren op de markt 

komen, is nog niet bekend. “Het enige 

wat op dit moment zeker is, is dat wij 

harder moeten lopen naarmate de ont-

wikkelingen in de autoindustrie sneller 

gaan.”

Belangrijke rol
Een topman uit de motorindustrie 

zou ooit gezegd hebben dat er voor de 

motorrijder van nu geen plaats meer is 

tussen autonoom rijdende, met elkaar 

verbonden auto’s. “Dat lijkt mij zeker 

niet,” zegt Crooijmans. “Ik denk dat die 

plaats er altijd zal zijn, ook al omdat de 

motorfiets een belangrijke rol kan spe-

len in de hele mobiliteitsdiscussie.” 

Eenrichtingsverkeer
Punt is natuurlijk wel dat mensen 

snel geneigd zijn om op hun rijhul-

psystemen te vertrouwen. Dat zie je 

bijvoorbeeld bij dodehoekdetectie en 

parkeersensoren. Als automobilisten 

ervan uitgaan dat hun systemen ze 

altijd tijdig voor andere verkeer waar-

schuwen, wordt het een stuk riskanter 

als jouw motorfiets niet connected is. 

Zou je straks voor je niet-verbonden 

motorfiets een unit kunnen kopen 

waarmee je wél deel uitmaakt van die 

connected mobiliteit? “Dat zou kun-

nen, maar dan heb je het vermoedelijk 

wel over eenrichtingsverkeer, zeker in 

eerste instantie: jouw motor wordt door 

anderen waargenomen, maar andersom 

wordt het een stuk lastiger.”

Netwerkrem
Over dodehoekdetectie gesproken: 

terwijl talloze auto’s daar al mee zijn 

uitgerust, doen de meeste motorfietsen 

het nog zonder. “Dat klopt. Dat hangt 

samen met de beperkingen van het 

elektronische netwerk in onze huidige 

modellen. Vroeger had je twee draadjes, 

een plus en een min, waar je van alles 

Kameleon
Op Europees niveau wordt inmiddels een toekomstbeeld geschetst van een volledig verbonden en geautomatiseerde multimo-

dale (met verschillende soorten voertuigen) mobiliteit. Daarin ben je geen bestuurder meer, maar een van de vele gebruikers 

van een gedeelde verzameling voertuigen. Naar motorrijden smaakt dat niet echt meer, vrezen we. Dat dit soort ontwikkelingen 

zich vooral op snelwegen zal afspelen, lijkt wel duidelijk. Aan de andere kant zijn er ook al conceptvoertuigen zoals de door 

BMW ontwikkelde AMBY, een tweewieler die zich als een kameleon aanpast aan waar je rijdt. Op het fietspad gaat hij maximaal 

25, op de rijweg 45 en op buitenwegen 60. En de kentekenplaat? Die is digitaal en verandert vrolijk mee.

Auto’s zijn al veel langer ‘connected’ 

dan motorfietsen. Met die term 

wordt in eerste instantie bedoeld dat je 

voertuig verbonden is met het internet. 

Zo kan je via je telefoon allerlei voertuig-

instellingen wijzigen. Via diezelfde tele-

foon krijg je meldingen van je voertuig: 

dat het tijd is voor een grote beurt of om 

je banden bij te pompen, bijvoorbeeld. 

Remdruk
 “Autofabrikanten lopen in dit opzicht 

natuurlijk flink voor op de motorindus-

trie,” bevestigt Tom Crooijmans. “Auto’s 

beoordelen al zelf de conditie van het 

wegdek, ze nemen het omliggende 

verkeer waar, zetten bij dreigend gevaar 

de benodigde remdruk klaar op basis 

van het aantal inzittenden en de actuele 

snelheid… Zulke voorzieningen zouden 

op nieuwe generaties motorfietsen ook 

aanwezig kunnen zijn.”

Primitief
Maar daar houdt het niet op. Nog lang 

niet. Het idee is dat voertuigen straks 

niet alleen meer met hun berijders, maar 

ook met elkaar communiceren. Het feit 

dat je navigatie je nu kan laten zien dat 

je straks een kwartier oponthoud hebt, is  

nog maar een primitief begin. Google- 

gebruikers zien die file omdat zich daar 

een aantal andere Google-gebruikers be-

vindt, en TomTom-eigenaren weten dat 

er andere TomTom’ers in die file staan. 

Dat een app als Flitsmeister je kan waar-

schuwen voor een stilstaand voertuig, is 

alleen omdat andere weggebruikers dat 

doorgegeven hebben. Rijd je in je eentje 

over een verlaten weg, dan is er niemand 

die zo’n obstakel meldt. 

Connected
Dat kan beter. Dan heb je het over C-ITS, 

ofwel Cooperative Intelligent Transport 

Systems. “Als auto’s met elkaar kunnen 

communiceren, moeten die mogelijkhe-

den voor motorfietsen ook ontwikkeld 

worden. Daar is het Connected Motorcy-

cle Consortium (CMC) hard mee bezig. 

Belangrijk is vooral dat verbonden voer-

tuigen elkaar straks kunnen waarne-

men. Bij veel aanrijdingen tussen auto’s 

en motoren gaat het om links afslaande 

automobilisten die een rechtdoor rijden-

de motorrijder niet of niet op tijd zagen. 

Zijn allebei die voertuigen connected, 

dan krijgt de automobilist een waarschu-

wing dat jij er op je motor aan komt.”

Dat je met een app al je motorinformatie uitleest of een route 

instelt, is niet nieuw meer. Maar er komt nog veel meer. 

Het Connected Motorcycle Consortium zorgt ervoor dat motorrijders 

daarin meegaan. Tom Crooijmans, hoofd van BMW Motorrad 

Nederland, weet er meer van.
Tekst: Hugo Pinksterboer

Beeld: BMW, CMC, MAG media
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Tom Crooijmans over het

CONNECTED 
MOTORCYCLE 
CONSORTIUM

Zelfrijdende GS: geen doel, maar middelTom Crooijmans: “Motorrijders willen het stuur in eigen hand houden.” AMBY: tweewielerkameleon 
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aan kon koppelen. Dat is allang niet 

meer zo. Wil je nieuwe systemen intro-

duceren, dan moet dat al bij de ontwik-

keling van de motorfiets meegenomen 

worden.”

Zelf sturen 
En over GS’en gesproken: in 2018 

toonde BMW een geheel zelfstandig 

rijdende R1200GS. Zoals we toen al 

schreven, heeft BMW geen plannen om 

zo’n motorfiets ook echt te lanceren. 

“Daar is inderdaad geen sprake van,” 

stelt Crooijmans. “We gaan niet tornen 

aan waarom mensen motorrijden. Zo’n 

experiment met een zelfrijdende GS is 

vooral gericht op ontwikkelingen om 

motorrijden veiliger te maken. Zelf-

balancerende eigenschappen kunnen 

daar een belangrijke rol in spelen. Maar 

motorrijders willen natuurlijk altijd het 

stuur in eigen hand houden.”

Merkpet 
Ondertussen wordt er natuurlijk al wel 

gewerkt aan motoren die volop met de 

rest van het verkeer kunnen communi-

ceren. “We zijn zeker van plan om die 

motorfietsen eens naar Nederland te 

halen om in de praktijk te kunnen laten 

zien waar we aan werken. Dat doen we 

dan bijvoorbeeld samen met de RAI Ver-

eniging, en dan zetten de deelnemende 

merken hun merkpet even af. Dit gaat 

duidelijk om een gezamenlijk belang: 

motorrijden veiliger maken, voor ieder-

een.”   ■

Connected Motorcycle Consortium
Bij het in 2016 gestarte consortium 

zijn naast BMW inmiddels ook KTM, 

Ducati, Harley-Davidson, Suzuki en 

Triumph aangesloten, evenals de 

organisatie van Europese motorfabri-

kanten ACEM en andere partijen.

Left turn assist
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De belangrijkste volzin uit het 

verkeersbesluit waarin de afslui-

ting van de Meije aangekondigd wordt, 

hebben we maar even voor je ingekort: 

"Uit het oogpunt van het verzekeren van 

de veiligheid op de weg, het beschermen 

van weggebruikers en passagiers, het 

voorkomen of beperken van door het 

verkeer veroorzaakte overlast, hinder 

of schade alsmede de gevolgen voor het 

milieu […] en het voorkomen of beper-

ken van door het verkeer veroorzaakte 

aantasting van het karakter of van de 

functie van objecten of gebieden is het 

gewenst om een geslotenverklaring voor 

motorfietsen in te stellen […]."

Onze eerste reactie lag voor de hand. 

We voerden aan dat er van onveiligheid 

geen sprake is en dat er dus niemand 

beschermd hoeft te worden: er vinden 

langs de Meije al minimaal vijf jaar 

geen ongevallen met motoren plaats. 

En wat stelt dan de commissie die onze 

bezwaren aanhoort? Dat de door ons 

aangevoerde feiten niet betekenen dat 

er geen grond kan bestaan voor het ne-

men van maatregelen. Je gelooft je oren 

toch niet… Bovendien "wijst de commis-

sie erop dat het verkeersbesluit niet is 

gericht op de verkeersveiligheid." Maar 

waar begint dat citaat in de eerste alinea 

mee? Precies. 

Het besluit is ook genomen om "de 

overlast en hinder alsmede de aantas-

ting van het gebied tegen te gaan." Waar 

het om die aantasting gaat, hebben we 

laten weten dat motoren niet meer en 

vaak zelfs minder uitstoten dan auto's. 

Diezelfde auto's tasten het karakter van 

de weg ons inziens nog meer aan dan 

motorfietsen – maar auto's zijn heilig. 

Motorfietsen niet, blijkt maar weer. 

Blijft nog die overlast. Dat is volgens de 

gemeente een kwestie van "de grote 

aantallen motoren op deze smalle weg" 

die geluidsoverlast veroorzaken ("te 

hard rijden, gierende en ronkende mo-

torgeluiden, grote colonnes"), gecom-

bineerd met "snelheid van accelereren 

en onderlinge verschillen in snelheid 

en de aanwezigheid van grote aan-

tallen medeweggebruikers".  

Ons idee? Op een smalle weg moet je 

auto's weren: die grote blikken staan 

ook op verkeersluwe momenten 

regelmatig te wachten om elkaar te 

laten passeren. Over milieubelasting 

gesproken... 

Belangrijker is dat de vele blinde boch-

ten van de Meije te hard rijden, snel 

accelereren en grote snelheidsverschil-

len zo goed als onmogelijk maken. We 

hebben het zelf geprobeerd. 

Dat de gemeente elders heeft aan-

gegeven dat het "in absolute zin niet 

om grote aantallen [motoren] gaat", 

maakt het verhaal alleen nog maar 

onbegrijpelijker. Even onbegrijpelijk als 

de beslissing om ons bezwaar fluitend 

aan de kant te schuiven, met hetzelfde 

gemak als waarmee dat in Alkmaar 

gebeurde. We gaan in beroep!    ■

BEZWAAR TEGEN AFSLUITING 
DE MEIJE AFGEWEZEN
We gaan door

Na een pilot in 2021 besloot de gemeente Bodegraven tot een 

definitieve motorweekendafsluiting van de Meije. Wij tekenden 

bezwaar aan. De adviescommissie veegde het opzij. We laten het 

er opnieuw niet bij zitten.

Vera de Bruijn

Bomen en blinde bochten maken grote snelheidsverschillen zo goed als onmogelijk.
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De leden van Stopuitlaatherriemo-

torrijders steken hun ongenoegen 

niet onder stoelen of banken. Dat doen ze 

altijd anoniem (je weet hoe motorrijders 

zijn: als je je naam geeft staan ze direct 

voor je deur, toch?), zonder speling-

schekker en met een bijzonder levendige 

fantasie. Als je door hun boosheid heen 

kijkt, is het resultaat vooral lachwekkend. 

We wilden de leukste passages nog even 

markeren, maar dat kwam erop neer dat 

we de hele brief moesten onderstrepen. 

Toch nemen we zulke schrijfsels serieus. 

Ook in gemeenteraden zitten tenslotte 

mensen die gevoelig zijn voor onder-

buikgestuurde raaskallerij over milieu-

belasting en apk’s. Hieronder lees je de 

volledige, ook in een krant gepubliceerde 

brief van de bewonersgroep. We hebben 

‘m letterlijk oevergenomen. Veel plezier!

Brief Stopuitlaatherriemotorrijders
Geachte Gemeenteraad, geacht College van 

Burgemeeter en Wethouders

Wij de actiegroep “stopuitlaatherriemotorrij-

ders@gmail.com” uit de gemeente Berg en Dal 

verzoeken u gelet op in bijgaande Attache-

ment (Nieuwsbrief van de NEFOM) klaar-

blijkelijk door de gemeente mede gesteunde 

petitie aangeboden aan de 2e kamer der 

Statengeneraal van het Koninkrijk der Neder-

landen in Den Haag om op zeer korte termijn 

een Verkeersbesluit te nemen om;

1. Tijdelijke afsluiting tijdens het (puur recre-

atieve) motorrijdersseizoen april t/m oktober 

van alle wegen in de gemeente voor niet 

werkgebonden of louter recreatief rondrijdend 

“behendigheidsritten” gebruik van de open-

bare weg voor motorrijders. (In tijden van 

milieurampen eerste klas zoals stikstof N2, 

koolstofdioxide CO2, fijnstof en andere evident 

gezondheidsschadelijke stoffen, als- 

mede de door de Oekraineoorlog veroorzaakte 

noodzaak voor het substantiel besparen op 

volstrekt onnodig verbruiken van aardolie-

producten is het voor de pretherrie door en het 

psychisch controversiele gedrag van motorrij-

ders niet te verkroppen dat deze groep over de 

rug van de boeren en woningbouw nog steeds 

ongehinderd hun maatschappijverstorende 

hobby kunnen uitoefenen ... over de rug van 

de samenleving!) 

2. Verwijderen (onmiddelijk) van alle reclame-

borden met koeienletters “welkom” motorrij-

dersfiguurtje langs de diverse populaire mili-

eumonster motorrijdersroutes (het overgrote 

meerendeel van de motoren voldoen hooguit 

aan EURO4 maar vaak nog veel minder en 

zijn zonder katalisatoren, welk in milieutech-

nisch opzicht een onomstotelijk discriminatie 

van noodzakelijk en gericht personenvervoer 

(dus geen louter onnodig pretvervoer etc.) 

met auto’s is welke tegenwoordig al minstens 

EURO6 is en voorzien zijn van katalysatoren 

e APK’s (!) De luchtvervuiling door motor-

rijders bedraagt door de bank weg het 6 tot 

20 voudige van personenautos bij oudere 

motoren als Harleys en 2-takters etc. tot het 

50- voudige.)

Graag zien wij een ontvangstbevestiging van 

deze E-mail tegemoet en een op zeer korte ter-

mijn te nemen besluitvorming zodat dit einde 

recreatieve motorrijdersseizoen nog meegeno-

men kan worden in de zorgplicht voor mens 

en milieu en gezoendheid binnen de gemeente 

woonachtige inwoners. 

Met vriendelijke groet,

Actiegroep “stopuitlaatherriemotorijders@

gmail.com

Brief MAG
Vanzelfsprekend reageerden we met 

een eigen brief aan de gemeente. Brief 

nummer zoveel. Omdat we alles doen 

voor onze vrijheid. En voor onze menta-

le ‘gezoendheid’, natuurlijk!

Geachte leden van de gemeenteraad, burge-

meester en wethouders,

In een recent schrijven verzoekt actiegroep 

Stopuitlaatherriemotorijders@gmail.com 

u om alle wegen in uw gemeente voor ‘niet 

werkgebonden’ motorrijders af te sluiten. 

Op uitlatingen over ‘psychisch controversieel 

gedrag’ (??) van onze achterban en verge-

lijkbare uitspraken gaan wij om begrijpelij-

ke redenen niet nader in. Wel wijzen we u er 

graag op dat de antimotorlobby bij gebrek 

aan objectief vast te stellen geluidsoverlast 

steeds vaker de toevlucht neemt tot uit-

spraken over de veronderstelde uitstoot van 

motorfietsen, bij voorkeur in vergelijking 

met die van auto’s. 

Onderzoek van de Universiteit van Leuven 

heeft laten zien dat “een recente motorfiets 

minder schadelijke stoffen uitstoot dan een 

gemiddelde personenwagen (minder NOX, 

NO2, PM2.5 en EC, maar meer VOC). Ook de 

uitstoot van CO2 is kleiner. De totale externe 

emissiekost (de omrekening van milieu-

belasting in kost voor de maatschappij) 

van motorfietsen ligt ruim 20% lager dan 

die van een gemiddelde personenwagen.” 

(Bron: www.tmleuven.be/nl/project/motor-

cyclesandcommuting). Andere onderzoeken 

laten vergelijkbare resultaten zien. We kun-

nen deze gegevens natuurlijk overleggen. 

Verder attenderen we u graag op het feit dat 

de relatief beperkte uitstoot van motorfiet-

sen een van de redenen is om betalen naar 

gebruik in 2030 niet voor deze voertuigen in 

te voeren. 

[…] 

Met vriendelijke groet,

Vera de Bruijn

Beleidsmedewerker MAG

Een van de actiefste bewonersgroepen die motoren het liefst zouden 

verbieden, is Stopuitlaatherriemotorrijders. Een brief die de club 

aan de bestuurders van de gemeente Berg en Dal stuurde, haalde de 

regionale krant. We willen je dit fijne stukje proza niet onthouden.

“Psychisch controversieel gedrag…”
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GEZOENDHEID!
Brief “Stopuitlaatherrie”

Tot slot
Over een apk voor motorfietsen, waar 

ook Nefom en andere partijen met 

regelmaat om vragen, hoeven we ons 

hier geen zorgen te maken. Zie ook 

de reactie van minister Harbers op 

bladzijde 10-13.
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Veel motorrijders volgen de MotoGP, 
de koningsklasse van de motor-

cross of de Formule 1, en nog veel 
meer mensen kennen de namen van 
wereldkampioenen als Marc Marquez, 
Jeffrey Herlings en Max Verstappen. Wat 
vaak vergeten wordt zijn de machines 
waar ze op rijden en de mensen die ze 
rijdend houden. Als dat niet honderd 
procent voor elkaar is, wordt de kans op 
topprestaties snel kleiner. En dan kan 
het om heel simpele details gaan zoals 
mij in het najaar van vorig jaar pijnlijk 
duidelijk werd.  

2022 was een zwaar jaar voor me. Door 
allerlei omstandigheden liep het financi-
eel en mentaal helaas niet zoals ik graag 
gezien had. En toen ik in juni met mijn 
Fireblade op het circuit – dus onver-
zekerd – omvergereden werd, was de 
ramp compleet. Ik kwam in een burn-out 
terecht en ook de financiële middelen om 
al mijn materiaal in topconditie te houden 
waren er even niet.

Ik kon alleen het hoognodige doen om 
mijn motoren veilig te houden, maar veel 
andere zaken schoten erbij in. Dat bleef 
niet zonder gevolgen. In oktober vorig 
jaar reed ik in Duitsland een crosscoun-
trywedstrijd waarbij je in twee uur tijd 
zoveel mogelijk ronden moet afleggen. 
Het wedstrijdterrein is lastig, met stenen, 
steile klimmen, wieldiepe doorwadingen, 
los zand, stukken crossbaan en nog 
veel meer. Je kon het zo gek niet 
bedenken of je kwam het op 
dit circuit wel tegen. Een 
echte krachtmeting 
voor machine en 
berijder. En zat je 
bij de beste rij-
ders? Dan volgde 
er diezelfde dag 

een finale van nog eens anderhalf uur.
Het ging geweldig, mag ik zeggen. Ik lag 
ver voor in het damesklassement en ook 
de amateurmannen lagen achter me. 
Als ik hier bleef rijden, zou ik de finale 
halen en zo kunnen promoveren naar de 
klasse waar ook professionele rijders in 
meedoen. En toen ging het fout, in mijn 
vierde rondje. Ik reed achter een lang-
zamere rijder, die op een onverwacht 
moment in de remmen ging. Dat deed 
ik dus ook, toevallig net op een stuk met 
kinderkopjes. Mijn voorwiel verloor grip 
en gleed weg. Daar lagen we dus, mijn 
motor en ik. De schade leek beperkt tot 
een verbogen valbeugel en een afgebro-
ken spiegel.

Ik doneerde mijn spiegel aan het publiek 
en reed door. Die ver naar achteren gebo-
gen valbeugel maakte het rijden minder 
comfortabel maar het was te doen, 
tot kort na de val mijn motor begon 
te stotteren. Even later viel hij stil. 
Gelukkig was mijn voorsprong 
groot genoeg om alsnog de finale 
te mogen rijden. Dan moest ik 
wel die motor weer aan de 
praat krijgen.

Het defect was snel gevonden. Die verbo-
gen valbeugel had een essentiële sensor 
van mijn motor beschadigd. Niets aan 
te doen. Daar ging mijn finale. Was dit te 
voorkomen geweest? Jazeker. Die valbeu-
gel had zijn werk al zo vaak gedaan dat 
het metaal te moe was geworden. Daar-
door was hij zo ver verbogen dat hij die 
sensor geraakt had. Had ik die valbeugel 
eerder vervangen, dan had ik ook in die 
finale nog een kans gehad. Zo zie je maar: 
motorrijden blijft een technische sport en 
de techniek is van vitaal belang!   ■

VERWAARLOOSD
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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VOORJAARSACTIE

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

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

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

Op 25 minuten van hartje Amsterdam, Haarlem en Alkmaar!

Paul de Wit Motoren

GRATIS VOORJAARSCHECK 
ter waarde van € 42,50

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

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

*Actieperiode 1 februari – 1 april 2023  

*

VEILIG EN HANDSFREE JOUW 
TELEFOON EN NAVIGATIE 

OP DE MOTOR!

WWW.MOTORMOUNT.NL

SHOEI-EUROPE.COM

Merge with Nature.
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Eerst even een andere lange-adem-

zaak, en ook daar trokken we uit-

eindelijk aan het langste eind. In juni 

2021 vroegen we Rijkswaterstaat om 

een onderplank in de krappe bocht van 

de oprit vanaf de N211 naar de A4 rich-

ting Amsterdam. Er rijdt daar ook nogal 

wat vrachtverkeer en de weg is er mede 

daardoor lang niet altijd schoon. De 

opdracht zou uitgezet worden, liet RWS 

weten, maar er was wel sprake van 

“meerdere locaties met een verhoogd 

verkeersveiligheidsrisico, welke op 

basis van prioriteit worden aangepakt.” 

Dat bleek. Melder Huib van Wees liet 

ons in maart vorig jaar weten dat er nog 

altijd niets veranderd was. We trokken 

nogmaals aan de bel. In december, an-

derhalf jaar na onze melding, liet Huib 

ons weten dat de onderplank geplaatst 

is. Belangrijk verzoek: houd ons na een 

melding altijd op de hoogte van wat er 

wel of niet gebeurt, zoals Huib dat deed. 

We kunnen die situaties zelf onmoge-

lijk in de gaten houden. Dank!

Klinkers langs rotonde 
De gemeente Tytsjerksteradiel legde 

een verhoogd klinkerreliëf langs de 

randen van de rotonde op de kruising 

van de Huyssen van Kattendijkeweg en 

de Prins Bernhardstraat/Raadhuisweg. 

“Als je in die bocht te veel naar binnen 

valt, kom je geheid in de problemen,” 

schreef de melder die ter plekke bekend 

is. MAG-beleidsmedewerker Vera de 

Bruijn rijdt er ook regelmatig. Als je de 

rotonde met normale snelheid neemt, 

is er naar haar stellige idee geen sprake 

van een verhoogde gevaarzetting. De 

door deze gemeente geplaatste stenen 

zijn een zoveelste variant op maatre-

gelen die moeten voorkomen dat met 

name vrachtwagens te krap sturen als 

ze de rotonde verlaten. Goed om ook op 

twee wielen rekening mee te houden.

Kinderkopjes
Rekening houden moet je ook met de 

snelheidsremmers die de gemeente 

Nunspeet op de Stakenbergweg in 

Vierhouten aanbracht. De asfaltverhar-

ding wordt er op verschillende plaatsen 

afgewisseld door klinkers, her en der 

met onvervalste kinderkopjes in het 

midden. Op één plaats bevinden die 

kinderkopjes zich in een bocht, liet de 

melder ons weten. Ze had er fietsers 

op onderuit zien gaan. Paul Oor ging 

er namens de MAG kijken, en ook Vera 

de Bruijn kent de weg. Ze snappen 

de melding, maar tekenen aan dat je 

het ter plekke ook serieus kalm aan 

moet doen. Als je je aan de maximale 

snelheid houdt, zie je de kinderkopjes 

bovendien ruim op tijd liggen. Daar-

naast geeft het wisselende wegdek 

duidelijk aan dat je je niet op een 

circuit bevindt. Dat je er als beginnend 

motorrijder van kan schrikken kan Paul 

Oor zich voorstellen, “maar alternatie-

ven zoals nog meer snelheidsdrempels 

of wegversmallingen vind ik voor deze 

fijne weg een veel slechtere optie.”  

Zolang er geen kinderkopjes in serieu-

ze bochten gelegd worden, maken wij 

geen bezwaar. 

Dodenweg
We hebben ook geen werk gemaakt 

van een melding over langs een deel 

van de N36 geplaatste vangrails, een 

van de als dodenweg bekend staande 

Eén ding is zeker: als je iets 

aan gevaarlijke wegsituaties wil 

doen, moet je een lange adem 

hebben. Zo lees je op de vol-

gende pagina’s deel 6 uit de 

inmiddels vier jaar durende soap 

rond de beroemde lichtmasten in 

Schinnen. We hebben nieuws!

GWS- 
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Verhoogd klinkerreliëf in Tytsjerksteradiel Liever kinderkopjes dan drempels

N36: geen krappe bochten, dus geen onderplanken
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Rijks-N-Wegen. Wel hebben we Rijks-

waterstaat gevraagd om een toelichting 

op de plaatsing van deze rails langs 

deze vrijwel rechte 100-kilometerweg. 

In een reactie liet men weten dat bij 

groot onderhoud van de weg de bermen 

veiliger zijn gemaakt. Dat houdt in dat 

obstakels verwijderd worden waar dat 

mogelijk is. Waar dit niet kan, komen 

geleiderails. Onderplanken worden 

alleen geplaatst als er sprake is van – in 

verhouding met de geldende maxi-

mumsnelheid – krappe bochten. Daar 

kunnen we ons in vinden.

Lange adem 2: varkensrug
We maakten wel bezwaar tegen 

een varkensrug in de bocht van de 

Waalwijkseweg naar de Kuil, richting 

Udenhout (NB). Levensgevaarlijk. De 

gemeente Tilburg wilde wel alle var-

kensruggen langs de Kuil wit schilde-

ren, maar het weghalen van die ene 

rug in de bocht was onbespreekbaar. Er 

werd op die plek namelijk veel te hard 

gereden. We lieten het er niet bij zitten 

en benaderden de wethouder. Zijn re-

actie: “De varkensrug wordt binnenkort 

verwijderd. […] Ik wil u bedanken voor 

het benadrukken van het belang voor 

de verkeersveiligheid voor de motorrij-

der. Mede op basis van dit soort input 

kunnen we de stad steeds verkeersvei-

liger maken.” En dat is dus precies de 

bedoeling. 

Lange adem 3: Schinnen
Met voorsprong onze langstlopende ge-

vaarlijke wegsituatie. We maken al van-

af de realisatie van de Nieuwe Nuther-

weg in Schinnen (L) bezwaar tegen 

een aantal vóór de vangrail geplaatste 

lichtmasten. Dat was in november 

vier jaar geleden. We hebben echt elke 

denkbare smoes gehoord, we hebben 

een rits ambtenaren zien gaan en zien 

komen, we hebben gebeld en gemaild 

en geappt en actiegevoerd. Ruim een 

jaar geleden zou het gaan gebeuren, 

maar ook daar kwam weer iets tussen. 

Nu dus? Ja, is ons toegezegd. Worden 

die lichtmasten dus eindelijk achter 

de geleiderail geplaatst? Nee. Dat niet. 

Ze plaatsen de geleiderail inclusief de 

motorvriendelijke onderplank vóór de 

lichtmasten, zoals we eerder al gesug-

gereerd hadden. Als het zo ver is laten 

we dat zeker aan je weten. Zucht.

Boos
En dan was er ook nog die motorrijder 

die misschien wel lid wilde worden, 

maar alleen onder de voorwaarde 

dat we eerst een door hem gespotte 

drempel zouden laten verwijderen. Het 

ging om een volkomen standaardmodel 

drempel, goed in het zicht, compleet 

met witte rand en waarschuwingsbord. 

Hoezo, laten verwijderen? Dat je lid wilt 

worden omdat je vindt dat we goede 

dingen doen, is prima. Hoe meer, hoe 

beter. We zijn er voor alle motorrijders, 

maar niet voor die paar aan wie we 

eerst nog even moeten laten zien wat 

we kunnen.   ■

Varkensruggen in Tilburg: de eerste gaat weg.

Actie in Schinnen, oktober 2020
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Doneren MAG.

www.motorrijdersactiegroep.nl

HAGON SHOCKSHAGON SHOCKS
Masters of suspensionMasters of suspension
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Gespecialiseerd in TRIUMPH en BENELLI

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

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

Ook voor verhuur van Benelli’s

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

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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Elke leuke rit eindigt met afstappen. Afstappen doe ik nu ook van de serie ‘Met Batten in de bocht’.  
Na niet minder dan 21 afleveringen sluit ik af met een aantal parallellen tussen leven en motorrijden.

Motorrijden is al vanaf mijn acht-

tiende mijn grootste passie. Alleen 

als ik slaap ben ik er niet mee bezig, 

hoewel ik er vast ook wel over droom. Of 

ik nu alleen of met vrienden of cursisten 

onderweg ben, motorrijden is meer dan 

iets wat ik graag doe. Het is een way of 

life. Veel van wat ik in het gewone leven 

doe, doe ik ook op de motor.

Vooraf
Net zoals ik me ’s ochtends voorbereid 

om naar mijn werk te gaan, bereid ik 

me altijd ook voor om op de motor te 

stappen. Ik zorg ervoor dat mijn motor 

technisch in orde is. De tank zit bij voor-

keur vol en mijn kleding is aangepast 

op het weerbericht. De route heb ik de 

avond ervoor al klaargezet, en ik neem 

altijd wat extra tijd voor het eigenlijke 

vertrek. Dan stap ik ontspannen op en 

ben ik relaxed onderweg. Goed voor m’n 

hart en de rest, zowel op de motor als 

ernaast. 

Ruimte
Bij gebrek aan kreukelzones en veilig-

heidsgordels zorg ik op de motor altijd 

voor voldoende ruimte om me heen. Ik 

houd afstand van auto’s voor, achter en 

naast me en ik blijf uit de buurt van ob-

stakels, putdeksels en andere potentiële 

gevaren. 

Maar dan ben je er nog niet, naar mijn 

idee. Daarom probeer ik ook altijd een 

plan B te hebben. Als er iets mis zou 

gaan, wat kan ik dan doen om te ont-

snappen? “Daar waar het gevaar is, moet 

jij niet zijn”, zei iemand me ooit. Een 

wijze les, die ik niet alleen op de motor 

zoveel mogelijk toepas.

Doel
Precies zoals ik mijn leven richting pro-

beer te geven doe ik dat ook met motor-

rijden. Ik bepaal met wie ik rijd, ik kies 

routes en mijn doelen. Mijn einddoel, 

natuurlijk, maar ook het ‘doel’ van elke 

bocht. Als ik zie waar ik aan het eind 

van een bocht wil uitkomen, weet ik wat 

mijn lijn gaat zijn, hoe ik de bocht in-

stuur en met welke snelheid ik dat doe. 

Zo worden bochten veiliger én lekkerder. 

En als je weet waar je heen wilt, maak je 

ook in het leven betere keuzes. Dat het 

dan nog niet altijd goed gaat, las je hier 

een paar maanden geleden – maar ik 

ben weer helemaal terug!

Snelheid
Snelheid is ook elders een keuze. Ga je 

onderweg voor de snelste tijd of heb 

je oog voor wat er onderweg allemaal 

aan moois voorbijkomt? Als recordtij-

den je doel zijn, weet je niet half wat je 

allemaal mist. Mijn favoriete combinatie 

is lekker doorrijden waar het kan, en op 

tijd afstappen om even te genieten van 

waar de rit me allemaal brengt. En ook 

dat laat zich een op een vertalen naar 

hoe ik in het leven probeer te staan. Ren 

je overal langs of neem je de tijd voor 

jezelf en anderen?

Balans
Motorrijden gaat ook over het bewust 

zoeken naar de juiste balans, zowel voor 

je voertuig als voor je zithouding en je 

balans tussen gas geven en remmen. Uit 

sommige situaties red je jezelf het best 

door subtiel of juist hard in de remmen 

te gaan; op andere momenten maak je 

beter dat je wegkomt, zo snel mogelijk. 

Op feestjes of in discussies maak ik vaak 

diezelfde keuzes. Laat ik me meeslepen 

in dat gesprek of doe ik even een stapje 

terug? Om die keuze tijdig en bewust 

te kunnen maken, probeer ik zo goed 

mogelijk te anticiperen op wat er komen 

gaat. Net als op de weg, inderdaad. 

Genoten
En tot slot: net als motorrijden is het 

leven een leerproces waar geen eind 

aan komt. Deze reeks artikelen maakte 

daar een klein deel van uit. Wat ik ervan 

opstak is vooral dat je kennis mondeling 

overbrengen iets heel anders is dan je 

verhaal op papier zetten – maar gelukkig 

kon ik dat doen in nauwe samenwerking 

met onze vaste huisschrijver. Dank voor 

jullie aandacht!    ■

met batten in de bocht
Gerwin Batten
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SLUIT JE AAN BIJ DE LEUKSTE 
MOTORCLUB VAN NEDERLAND 
De vele voordelen van de Riders Club op een rij:

COMMUNITY
•  Toegang tot het exclusieve RIDERS-platform waar je andere motorrijders digitaal kunt tre� en, 

maar ook samen een toertocht kunt plannen (vanaf 1 maart 2023);

•  Inclusief Motor.NL Premium account t.w.v. € 36,- per jaar: toegang tot alle premium content 

op www.motor.nl en digitaal lezen van MOTO73 en Promotor Magazine;

•  Toegang tot een route-database met ruim 500 downloadbare unieke motorroutes;

•  Inclusief account op Motormaatje.nl t.w.v. € 30,- per jaar;

•  Maandelijkse clubnieuwsbrief met mooie acties en unieke content;

•  Ondersteuning van diverse goede doelen.

VOORDELEN
•  Collectief voordeel op een breed aanbod van accessoires, producten en diensten van tientallen 

webshops en motorzaken (altijd 10% tot 30% korting);

•  Telefonisch aankoopadvies bij de aanschaf van een occasion of nieuwe motorfi ets;

•  Exclusieve winacties voor clubleden, zoals VIP-arrangementen voor de MotoGP, WSBK en MXGP, 

maar ook exclusieve Rukka-motorpakken, een droomreis naar IJsland en meer;

•  Korting op je lopende MOTO73-abonnement (direct verrekend met je lidmaatschapsgelden);

•  10% extra korting op de Motor.NL Verzekering;

•  5% extra korting op al je aankopen bij Motorkleding.nl (ook op reeds afgeprijsde artikelen), 

zowel online als in de winkels van MotorkledingStore.

EVENEMENTEN
•  Gratis of met korting toegang tot diverse workshops en evenementen in 

Garage29 - het clubhuis van de Riders Club - zoals Bikers Friday clubavonden, 

navigatieworkshops en meer;

•  Gratis en met voorrang deelnemen aan diverse Motortest-events;

•  Gratis of met hoge korting naar landelijke motorevenementen, zoals het Mega 

MotorTre� en, Bigtwin Bikeshow & Expo, Jack’s Racing Day (paddockkaarten), 

Ducati Club Race, Central Classics, Dirtride Rotterdam en meer;

•  Altijd een premium cadeau bij deelname aan de all-inclusive toertochten, 

zoals de Primavera tocht en KouwePotenTocht.

GA NAAR
MOTOR.NL/RIDERSCLUB

EN MELD JE AAN

Word
voor slechts

€ 54,- per jaar 
lid en profi teer 

van alle 
voordelen
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Op het openbaar vervoer van woning naar 

werk raakte Peter van der Glas al wat uitgeke-

ken, maar toen hij er ook nog een mondkapje 

moest gaan dragen was het duidelijk: hij ging 

zijn motorrijbewijs halen.

“Met mijn BMW F 750 GS sta ik binnen een half uur op elke 

denkbare plek in Rotterdam, wat voor mijn werk vaak nodig 

is. Hij is ook ideaal om tussen het drukke stadsverkeer door 

te laveren.” Ook naast zijn werk heeft Peter veel lol van zijn 

nieuwe vervoer. ‘Ik rijd er vaak mee naar de boot waar ik aan 

klus. Voor het gereedschap dat dan mee gaat kocht ik al een 

kofferset, maar een echte motorrugtas leek me heel handig. 

Ik probeerde het met een gewone rugtas, maar dat was geen 

succes.” Omdat hij tijdens een bochtentraining erg onder 

de indruk raakte van de Ducati’s die hem daar om de oren 

vlogen, kwam de tas die we van het Italiaanse merk mochten 

weggeven als geroepen. Gefeliciteerd!

Tijdens een potje backgammon 

hadden werktuigbouwkundige 

Patrick Spaas en consultant Christos 

Koptsidis het over die Fatboy zitzak, die 

je zonder pomp zou kunnen opblazen. 

Echt makkelijk ging dat niet, wisten 

Patrick en Christos. Ze besloten er 

werk van te maken. Het resultaat was 

een minipompje in Fatboy-stijl. Dat 

ontwerp sloeg aan. Er kwam vraag naar 

een vergelijkbare pomp voor fiets- en 

autobanden. Het resultaat was een 

serie van drie oplaadbare Coolado 

pompen, waarvan de XL de grootste is. 

Patrick doet de productontwikkeling, 

Christos de marketing.

Tweepitter
Er zijn pompen die heel snel lucht 

kunnen verplaatsen, zoals de nog altijd 

leverbare ePump voor die zitzakken, 

maar geen hoge druk kunnen produ-

ceren. En er zijn pompen die genoeg 

druk kunnen produceren om banden 

op te blazen, maar veel minder lucht 

verplaatsen. De tPump XL onder-

scheidt zich door met z’n twee cilin-

ders relatief veel lucht te verplaatsen 

(40 liter per minuut) én een hoge druk 

aan te kunnen. Wat betekent dat in de 

praktijk? Een compleet lege auto- of 

motorband pomp je er in pakweg 2,5 

minuut mee vol en met de 8.000 mAh 

accu kan je dat zes keer doen zonder 

bij te laden.

0,01 bar
Staat er één motorfiets in je schuur, 

dan koop je met de € 129 kostende XL 

dus een fikse overcapaciteit. Staat er 

ook een auto voor de deur of heb je 

meerdere motoren, dan wordt het een 

ander verhaal: al die banden nalopen 

en waar nodig bijpompen is zó ge-

beurd.

Daarbij is het fijn dat de drukmeter van 

de XL bij een check met een geijkte me-

ter tot op 0,01 bar nauwkeurig bleek. 

Ook voor motorclubs kan de pomp een 

goede investering zijn. Laat de pomp 

voor aanvang van een tourrit even 

rondgaan, en alle deelnemers gaan met 

een correcte bandenspanning op pad. 

Met het aflaatventiel kun je de ban-

denspanning gecontroleerd verlagen, 

bijvoorbeeld als je met een groep ook 

een stuk offroad of een circuittraining 

meepakt. Ga je het verkeer weer in, dan 

vul je de lucht die je weg liet lopen zo 

weer bij. 

Automaat
De bediening van de pomp is simpel. 

Je stelt met pijltjestoetsen de gewens-

te bandenspanning in en je start de 

opvallend stille pomp. Bij het bereiken 

van de ingestelde spanning slaat hij 

automatisch af. Dat is alles. De ban-

denspanning is in te stellen in bar, PSI, 

KPA en kg/cm2. De XL levert een maxi-

male druk van 6,9 bar. Belangrijk voor 

motorrijders: de hevel van de prima 

afsluitende bandennippel is aange-

naam kort, zodat remschijven niet snel 

in de weg zitten.

Powerbank
Als extra’s biedt de XL je een 

USB-poort waarmee hij als 

powerbank dienst kan doen, en 

de ingebouwde zaklamp heeft een 

alarmlichtfunctie. Met de meege-

leverde lader kan je de pomp direct 

vanuit het stopcontact opladen; ook 

een USB-laadsnoer en een laadsnoer 

met 12V-stekker zitten erbij, net als 

adapters voor fietsbanden, ballen en 

opblaasbaar speelgoed.

Vrienden
Omdat bandenpompen bij benzi-

nestations vaak defect of gewoon 

onbetrouwbaar zijn, pompte ik mijn 

motorbanden jarenlang met een 

fietspomp op. Dat kan, maar ideaal 

is het niet. Dus kocht ik een kleine 

compressor op 220 volt. Verlengsnoer 

nodig, drukslang uit en na afloop weer 

in de behuizing wurmen, veel lawaai 

en een onbetrouwbare drukmeter. 

Toen kwam de Airman, een betaalbare 

minicompressor die op je accu aansluit 

en om een draaiende motor vraagt. Te 

doen, maar wel gedoe. Dan is de XL 

een verademing, vooral omdat hij de 

drempel om je banden te checken tot 

bijna nul verlaagt. Dat-ie duurder is, is 

natuurlijk waar. Daar is dus een smoes 

voor nodig, voor jezelf of je lief. Veel 

motorvrienden, bijvoorbeeld. Dat werkt 

altijd!    ■

Wat begon met een pompje voor de opblaasbare Fatboy zitzak, resul-

teerde in de Coolado tPump XL waarvan we er in het vorige MAGazine 

eentje mochten weggeven. Wie zit er achter deze pompen en wat 

maakt die XL zo bijzonder, los van het feit dat het een product van 

eigen bodem is?
Tekst en foto’s: Hugo Pinksterboer

10 liter
Plannen om een bandenpomp te 

kopen? Met de maximale druk die 

zulke pompen aan kunnen zit het 

meestal wel goed. Kijk ook naar de 

hoeveelheid lucht die ze kunnen 

verplaatsen. Bij 10 liter per minuut 

kost het volledig oppompen van een 

auto- of motorband al vlot een klein 

kwartier.

Coolado tPump XL
Pomp voor clubs en 
vrienden

Luchtdicht met korte hendel en aflaatventiel

Peter van der Glas 
wint Ducati rugtas



MAGAZINE 181  |  FEBRUARI 2023 4140 MAGAZINE 181  |  FEBRUARI 2023

 op honda.nl

De lokroep 
van de 
bergen 
Tijd om de Transalp te her-

ontdekken: deze veelzijdige 

motor fi ets overstijgt het hokjes-

denken en traditionele motor-

 categorieën en is de originele 

allrounder. De Transalp is terug 

met een gloednieuwe 755  cc 

tweecilinder motor. Zijn vijf rijmodi, 

lichtgewicht chassis en stalen 

diamantframe maken hem de 

perfecte keuze voor letterlijk elke 

omgeving, van snelwegen tot de 

uitgestrekte, onverharde berg-

passen van de Alpen. Zijn stoere, 

authentieke adventure-sti j l, 

gekoppeld aan ongeëvenaard 

rijcomfort – zowel zittend als 

rechtop – maakt de Transalp de 

voor de hand liggende keuze voor 

adventure touring. Of u nu elke 

centimeter van Europa verkent of 

uw dagelijks leven leidt, de 

Transalp kan het allemaal aan.

The Power of Dreams

Ontdek hem nu

5 JAAR
GARANTIE

2+3

XL750transalp_adQR210x297NED_MAGazine.indd   1XL750transalp_adQR210x297NED_MAGazine.indd   1 9/01/2023   17:009/01/2023   17:00

De 22.05-norm waaraan elke nieu-

we helm op dit moment nog moet 

voldoen, is al bijna twintig jaar oud. 

In die jaren kwamen helmfabrikan-

ten met tal van nieuwe modellen en 

verbeterde materialen, helmen zonder 

zonnevizier werden een uitzondering, 

motorrijders monteerden massaal 

communicatiesetjes en camera’s op 

hun hoofdeksel – maar aan die onder 

de aanduiding ECE 22.05 vastgelegde 

minimumkwaliteitseisen veranderde 

niets. Tot nu dus. 

De verschillen
Er zijn een paar grote verschillen 

tussen de oude en de nieuwe norm, de 

ECE 22.06. Een belangrijke is dat onder 

de vorige norm precies vastlag op 

welke punten de sterkte van een helm 

getest werd. Daar kon een fabrikant 

dus rekening mee houden. Nu niet 

meer. Er wordt op alle mogelijke plek-

ken, bij verschillende snelheden en 

onder verschillende hoeken getest. Het 

feit dat helmen niet alleen een impact 

maar ook rotatiekrachten te verwerken 

krijgen wordt in 22.06 meegenomen, 

en er worden hogere eisen gesteld aan 

onder meer vizieren (inclusief optische 

kwaliteiten), viziermechanieken en 

opklapbare kindelen. Ook zonnevi-

zieren worden meegenomen. Helmen 

met een inbouwmogelijkheid voor een 

communicatiesysteem worden zowel 

met als zonder dat systeem getest. 

Samengevat: de keuringseisen komen 

nu meer overeen met wat een helm in 

de praktijk te verduren kan krijgen.

Hogere eisen
Fabrikanten kunnen hun helmen al 

anderhalf jaar volgens de nieuwe 

norm laten testen, en inmiddels zijn 

er al heel wat jet-, systeem- en inte-

graalhelmen met een 22.06-keurmerk 

op de markt. Moet je helmen met een 

22.05-homologatie dus laten liggen, 

in de winkel? Nee. Dat zijn nog altijd 

prima helmen, en zeker de helmen van 

gerenommeerde fabrikanten voldeden 

altijd al aan veel hogere eisen dan die 

onder die oude norm gesteld werden. 

Met een verouderde helm blijven 

doorrijden omdat ze jouw favoriet nog 

niet met een 22.06-keurmerk hebben 

is dus geen goede keuze. Vanaf januari 

2024 mogen winkels geen helmen met 

een 22.05-label meer geleverd krijgen. 

De einddatum voor de verkoop van 

22.05-helmen is nog niet vastgesteld.

Balans
Negatieve bijvangst van de hogere 

eisen is dat de 22.06-helmen vaak iets 

groter en zwaarder zijn. Dat vraagt om 

goed uitgebalanceerde helmen met 

optimale aerodynamische kwaliteiten. 

Is dat niet honderd procent voor elkaar, 

dan ga je dat vooral op langere ritten 

voelen. Daarnaast is de kans groot dat 

de keuze aan helmen straks beperkter 

is dan nu. De nieuwe testprocedure 

vraagt beslist om hogere investeringen 

dan voorheen, en dat kan zijn weerslag 

hebben op zowel het modelaanbod als 

op de prijs. Leuker kunnen ze het niet 

maken. Wel veiliger…   ■

HELMEN 
NAAR 
NIEUW 
NIVEAU
Hogere 
eisen met 
22.06
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Net als motorkleding moeten ook helmen aan bepaalde minimum- 

eisen voldoen. Die eisen liepen inmiddels wel heel erg achter op 

de werkelijkheid. Tijd voor nieuwe normen, dus.
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zonder gedoe. verkocht.

Van jong tot oud, 
geen motor laat 
ons koud

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

Veilig               Vrijblijvend               Zorgeloos               Snel              Kosteloos               Persoonlijk               

Colofon
Postbus 699 
9200 AR Drachten
info@motorrijdersactiegroep.nl
www.motorrijdersactiegroep.nl
KvK Haarlem: 40596536
IBAN: NL26 INGB 0005 9311 02

Beleidszaken, woordvoerder
 Vera de Bruijn 
 beleid@motorrijdersactiegroep.nl
 06 3841 4881

Ledenadministratie
 Huub Kooijman 
 leden@motorrijdersactiegroep.nl
 06 2944 0383

Advertenties
 ads@motorrijdersactiegroep.nl
 06 5140 4308 

Redactie, woordvoerder
 Hugo Pinksterboer
 redactie@motorrijdersactiegroep.nl
 06 5571 6025 

Meldpunt Gevaarlijke wegsituaties
 Robert van den Boogaard
 gws@motorrijdersactiegroep.nl

Meldpunt Rood licht
 Peter Zuurbier
 roodlicht@motorrijdersactiegroep.nl

Beurscoördinator
 beurzen@motorrijdersactiegroep.nl

Clubcoördinator
 Ben den Bezemer
 clubs@motorrijdersactiegroep.nl

Vrijwilligerscoördinator
 Mathijs van der Noordaa
 vrijwilligers@motorrijdersactiegroep.nl
 06 8139 1600

Voorzitter 
 Gerwin Batten
 voorzitter@motorrijdersactiegroep.nl

Penningmeester
 Vacature
 penningmr@motorrijdersactiegroep.nl

Secretaris a.i.
 Mark Tito
 secretaris@motorrijdersactiegroep.nl

Bestuursleden 
 Emile Meijer
 bestuur1@motorrijdersactiegroep.nl

 Sebastiaan Met
 bestuur2@motorrijdersactiegroep.nl

 Hans-Martin Don
 bestuur3@motorrijdersactiegroep.nl

Redactieteam
 Hugo Pinksterboer (hoofdredacteur),  
 Harold de Bock (eindredacteur), 
 Jennifer Hemmens, Jaap Wesselius

Vormgeving Studiotekst BV, Nieuwegein
Druk & afwerking Damen Drukkers BV

ISSN 1571-960X

Wat doe je als je beste vriend je vraagt 

of hij je nieuwe motor mag uitproberen? 

Fariha twijfelt geen seconde. Natuurlijk 

mag dat. Zeker als het om Alex gaat, een 

door de wol geverfde motorrijder en ook 

nog de man die haar inspireerde om te 

gaan rijden. Bovendien is hij vast goed 

verzekerd, denkt ze, en het is logisch 

dat hij als klassiekerliefhebber ook wel 

’s op haar verse Indian met TFT-scherm 

en alle mogelijke rijhulpjes wil rijden. 

Wat Alex zich met al z’n motorervaring 

niet realiseert, is dat je de menu’s die 

zo’n moderne fiets biedt beter niet gaat 

uitzoeken als je aan het rijden bent. Hij 

ziet te laat dat de auto voor hem in de 

remmen duikt en hij knalt er bovenop. 

Voorwiel en -vork vangen de klap op, 

maar dat is ook wel heel goed te zien. 

Samen met de valschade gaat dat een 

gepeperde rekening worden, weet hij. 

Waar ze allebei geen rekening mee 

hielden, is dat een motorverzeke-

ring altijd aan het kenteken gekoppeld is. 

Het maakt dus niet uit hoe Alex verzekerd 

is, want het gaat om Fariha’s motorverze-

kering. Ook op Alex’ aansprakelijkheids-

verzekering kan geen aanspraak gemaakt 

worden: schade aan motorvoertuigen is 

daarbij altijd uitgesloten. 

Omdat Fariha haar jonge Indian ook voor 

woon-werkverkeer gebruikt, heeft ze een 

allriskverzekering afgesloten. Niet alleen 

gelukkig voor haar, maar ook voor Alex: het 

schadebedrag gaat zijn budget namelijk 

flink te boven, dus zelf betalen zit er niet in. 

Ze besluiten samen om de schade dus te 

claimen. 

In een telefoontje met haar verzekeraar 

wordt duidelijk wat Fariha inmiddels al wel 

vermoedt. Het claimen van de schade kost 

haar het eigen risico, wat Alex natuurlijk wil 

vergoeden. Maar de claim betekent wel dat 

ze inlevert op haar korting voor schadevrij 

rijden. Dat gaat toch om een paar honderd 

euro per jaar voor de komende jaren. De 

consequentie is dus dat ze financieel nog 

wel even aan elkaar vastzitten. 

Gelukkig heeft het duo begrip voor elkaars 

situatie, maar hun verhaal laat wel zien 

dat je beter vooraf goede afspraken maakt 

over wat je doet als de lener brokken maakt. 

Want wat gebeurt er als een goede vriend 

voor vijf mille schade maakt en dat niet 

kan betalen, terwijl jij niet allrisk verzekerd 

bent? Dan draai je er voorlopig zelf voor op 

en zit je met een fikse vordering op de lener. 

Geen fijne situatie. Lees sowieso je polis 

even heel goed door. Sommige verzekeraars 

hanteren bijvoorbeeld een hoger risico 

bij bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar 

(MAG Verzekeringen doet dat niet). Laatste 

tip: als je je motor tegen een vergoeding 

uitleent, valt dat niet onder privégebruik. 

Eventuele schade wordt dan dus niet door 

je motorpolis gedekt!  

Ad den Hollander

schadebehandelaar 

www.mag-verzekeringen.nl 

MOTOR UITLENEN?  
MAAK GOEDE AFSPRAKEN!
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