
 
Is jouw motor klaar voor het voorjaar? 
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Het voorjaar is al even begonnen. Misschien ben je al bezig geweest met je motor. De laatste pekelresten 
verwijderen, nog een poetsbeurt, de ketting oliën etc. Kortom voorbereidingen treffen aan je motor voordat je 
straks volop van het zonnige motorweer gaat genieten. 
Wanneer je op Google zoekt naar ‘voorjaarstips voor de motorrijder’ komen er verschillende resultaten naar 
voren. Waarschijnlijk weet je heel goed waar je bij een lente check van je motor moet letten. 
Maar misschien vind je het handig op de tips eens rustig na te lezen. Onderstaand tref je het lijst je aan. 
Vind je het prettig het lijstje te printen? Dat kan natuurlijk ook. Klik hier voor de printbare versie van dit artikel. 
 
Checklist 

1 Controleer de bandenspanning. 
2 Controleer het profiel van je banden. De wettelijke minimale profieldiepte is 1 mm. Verstandig om met 

niet minder dan 2 mm te gaan rijden. (op de website van Continental vind je meer info over 
motorbanden.) 

3 Vul je tank met verse benzine. 
4 Remmen; controleer de vloeistof voor de voor- en achterrem, de remschijven op slijtage en de ABS. 
5 Controleer de accu; vloeistof, oxidatie accupolen, laadt de accu op middels accu-lader. 
6 Vering en verlichting (voer ook overdag verlichting tijdens het rijden) 
7 Olie; controleer het oliepijl. Maar na de winterperiode is het altijd goed olie te verversen. 
8 Ketting; controleer je ketting. Zit er speling op? Is de ketting voldoende gesmeerd? 
9 Koelvloeistof voldoende? Radiotor nog schoon? 
10 Zitten alle schroeven en bouten goed vast? 

 
Algemene controle punten/tips: (o.a. bron ANWB) 

1 Motorverzekering; tot wanneer loopt je motorverzekering? Is er aanpassing nodig? 
2 Motoruitrusting; goede zichtbaarheid door fluoriserend hesje? Beschermende kleding nog goed? Draag 

voor je eigen veiligheid altijd beschermende kleding, ook bij korte ritten. 
3 Automobilisten moeten weer wennen aan de aanwezigheid van motoren in het verkeer. Anticipeer op 

onverwachte reacties. 
4 Na maanden van niet rijden duurt het even om je alertheid en rijvaardigheid aan te scherpen. Neem 

daarvoor de tijd en rijd je eerste kilometers extra rustig /voorzichtig. 


