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Van onze technische commissie: 

We gaan weer rijden: de motor kan uit de stalling. Hieronder vind je tips waar je even aan 

moet denken. 

 

   MOTORVERZEKERING 

Stond jouw motorfiets gedurende de wintermaanden binnen en heb je het kenteken 

geschorst/of de verzekering beëindigd? Zorg dan dat je de motor op tijd uit de schorsing haalt 

en weer een motorverzekering afsluit. Anders riskeer je een flinke boete. Check ook je 

verzekering of je met een winterstop te maken hebt. 

 

   ACCU 

Heb je de accu van je motorfiets niet aan de druppellader gehad 

tijdens de winter? Dan is het aan te raden de accu voor je eerste 

rit op te laden. Als een accu te lang stilstaat, wordt de lading 

minder en start de motor slecht of helemaal niet.  

 

   BANDEN 

Na een Langere periode van stilstand van jouw motor verliest een motorband spanning. Zorg 

ervoor dat je op de eerste rit na de winterstop met de juiste 

bandenspanning de weg op gaat. Controleer de banden ook 

op eventuele scheurtje in het rubber en check de profieldiepte. 

De wettelijke verplichte profieldiepte voor banden van 

motorfietsen is 1mm. Raadzaam is het om de banden te 

vervangen bij een profieldiepte van 2mm of lager.  

 

 KETTING EN TANDWIELEN 

Controleer je kettingspanning en stel deze juist af indien nodig. Zorg dat je ketting voldoende 

gesmeerd is met kettingvet kenmerkend aan de donkergrijze kleur. Is er veel vervuiling op de 

ketting aanwezig reinig deze dan met een kettingreiniger en borstel en smeer daarna de 

ketting weer op de juiste wijze voor langer behoud van je ketting en tandwielen.  

  VLOEISTOFFEN 

Controle oliepeil, koelvloeistof niveau, rem/koppeling niveau en eventueel cardan olie 
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  LEKKAGES 

Ligt er vloeistof onder je motorfiets op de grond? Dan komt dit vaak 

door een lekkage. Bijvoorbeeld van keerringen die door de winter 

stilstand hun soepelheid zijn verloren.  

  VERLICHTING 

Werken alle lampjes nog? Zo niet: vervang deze  

    BRANDSTOF  

Vul je tank met verse benzine: Het beste is om de motorfiets voor de winterstop vol weg te 

zetten is dit niet het geval tank de motorfiets dan voor je eerste rit vol met verse benzine. 

Controleer ook bij motoren met een stalen tank de tank op eventuele roestvorming. Bij motoren 

met carburateurs is het ook raadzaam om een reiniger/verbeter sapje toe te voegen.  

  REMMEN 

Remmen die versleten zijn of vastzitten, kunnen voor gevaarlijke situaties 

zorgen. Controleer deze daarom goed voor je eerste rit. 

 

 EERSTE RIT 

Rij rustig neem je tijd om weer aan de motorfiets te wennen na de 

winterstop. Het is verstandig om het eerste ritje van het jaar in je eentje 

te rijden overdag met droog weer.  

In het voorjaar is het wegdek nog relatief koud. Hierdoor hebben de 

banden vaak nog niet optimaal grip. Je kunt eventueel ook wat 

oefeningen doen op een ruime lege parkeerplaats korte bochtjes 

maken, remmen en uitwijken. Hou ook rekening met automobilisten die 

weer moeten wennen aan motorrijders in het verkeer. Zien en gezien worden!   

 


