
 Alweer verkeer(d)?

een programma voor veilig verkeer 
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Beste vrienden 

weggebruikers,

In onze uitzending van 

vandaag besteden we 

aandacht aan hinderlijk 

gedrag in het verkeer, en 

vooral aan wat daaraan 

gedaan kan worden. 

Onze medewerkers hebben 

immers enkele voorstellen 

klaar, waarvan we hopen 

dat ze spoedig in de praktijk 

gebracht kunnen worden. 

In deze eerste aflevering 

kijken — en luisteren — we 

straks naar te lawaaierige 

motorfietsen.  Maar eerst 

graag jullie aandacht voor 

kleverige vrachtwagens.
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1
de hete adem van de camionneurs 

(in je nek)
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— Jullie hebben het zeker ook al meegemaakt: 

Zo'n grote, opdringerige vrachtwagen, vlak achter je.

En de schrik dat het verkeerd afloopt.
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— Je weet wel. Dat soort gevoel.



Personenwagens hebben voor- en achteraan kreukelzones.

Maar achterrijdende vrachtwagenbestuurders beschouwen vaak 

de hele auto (mét de inzittenden) als kreukelzone.

Daar hebben we echter wat op gevonden...
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❶ ❷❸

❹
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①  kreukelvrije staalconstructie boven het dak van de auto

②  extra remlicht op ooghoogte van vrachtwagenbestuurders

③  camera met afstandsdetector

④  extra camera, kan tot 4,60 meter hoogte halen, maar wordt in functie van
      de vrije hoogte automatisch naar beneden gehaald (erg praktisch in files).
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vrachtwagens worden ook te talrijk

(vooral op míjn weg)
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— Om nog even bij de vrachtwagens te blijven: 

Rijden ze niet achter je, dan vóór je. 

En ze zijn met velen.



Ze worden steeds groter  —  en langer.

Ze gaan in convooien rijden, automatisch, zonder chauffeur, de hele weg vol.  

Ze laten geen plaats meer voor anderen!
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foto Belga (bewerkt)

— Met het bekende gevolg...
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Ook daar hebben we wat op gevonden...
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We zetten al die convooien gewoon...  op het spoor.

De "slimme" vrachtwagens worden korte treinen.

Ze "praten" met elkaar, om tot een vlotte doorstroming en 

een hoge graad van bedrijfszekerheid te komen.

(Hebben wij weer plaats op de weg !)



3
de motorfietsen

(hun snelheid, en vooral hun lawaai)
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— En nu de motorfietsen. Wat een kwaal, soms. 

Je ziet ze niet.  Daarvoor zijn ze te snel.

Maar horen doe je ze des te beter.



Motorrijders...      ze houden van lawaai, evenveel als van snelheid.

12



13

Edvard Munch (bewerkt)



❶ ❷

❸

❹

❺

❺

❻
❽❼
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Daar hebben we het volgende op gevonden...:  

een stille motor die aan 30 km per uur door de straten glijdt,

maar die je als motorrijder wél veel rijplezier bezorgt, 

en de indruk dat je snel en luidruchtig over het asfalt raast...                           ➜



❶ ❷

❸

❹

❺

❺

❻
❽❼

15

①  een stille, elektrische motor.  

②  de simili-uitlaat produceert zacht gezoem (of, in optie, muziek van Philip 
Glass of Arvo Pärt), zodat voetgangers door je stille motor niet verrast worden.

③  de interactieve, computergestuuurde ophanging zorgt voor rijplezier :  bij

het optrekken gaat de machine heel sterk achterover hellen, en bij het remmen 

vóórover, zodat je ook bij lage snelheid de indruk hebt dat je heel hard versnelt, 

dan wel remt.  Met een keuzeknop kan je ook de (fictieve) kwaliteit van het 

wegdek selecteren : kasseien, betonplaten, oud asfalt... 

④  het kader is van aluminium, maar de batterij van de elektrische motor is

loodzwaar.  In functie van de stuurrichting glijdt die naar links of naar rechts,  

(naar links als je naar rechts draait, en omgekeerd) zodat je zelfs bij lage 

snelheid (30 km per uur) toch laag-hangend door de bocht kan schuiven. 

⑤  via een zendertje en een ontvanger staat je motor in verbinding met je

motorhelm, waarin luidsprekers verwerkt zitten ⑥, die je geliefde motorgeluid 
waarheidsgetrouw nabootsen.  Wanneer je in groep rijdt, kan je uiteraard ook 

de geluiden van de andere motoren horen.

⑦  een pistooltje projecteert aan hoge snelheid kleine vliegjes, maar soms ook
horzels, tegen het masker van je helm.

⑧  voor volmaakt rijcomfort :  afzonderlijk regelbare vibrators in de zadels. 
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Ziezo, beste vrienden 

weggebruikers,

Dat was het voor vandaag.

Ik wens jullie nog een fijne 

avond.  Tot een volgende 

keer...

Het wordt nu zeker wat 

rustiger op de weg.



Verdomd, weer zo'n

elektrische superfiets !
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