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In 1986 ging motorsprinter en
dragracer Rob Janssen keihard
onderuit op het roemruchte Isle of
Man. Hij overleefde de crash maar
belandde wel zwaar gehavend in
‘het verkeerde hotel’. Einde race-
carrière. Vanaf dat moment be-
sloot autodidact Janssen zijn tech-
nische vaardigheid voor anderen
in te zetten. Hij startte zijn eigen
bedrijf met de naam Racing
Research, maar voor dat goed en
wel aan de slag was trad hij als
ontwikkelingstechnicus in dienst
bij het succesvolle raceteam van
Egbert Streuer. Die won enkele
tienden van seconden per ronde

doordat Janssen het zijspan van
Streuer uitrustte met airshift-scha-
kelbediening op het stuur.
In 1992 stopte Streuer en zat
Janssen zonder werk. Gelukkig rin-
kelde op dat moment de telefoon
en kreeg Janssen de vraag een
motorfiets om te bouwen naar
schakelen op het stuur. Toen hij
vroeg om welke raceklasse het
ging, was het antwoord: “Geen
raceklasse, ik heb een dwarslae-
sie.” Janssen’s Racing Research had
een nieuwe activiteit gevonden.

Mannen van de overheid
Het probleem was alleen dat er

wettelijk niets gere-
geld was. Aan welke
eisen moest een
omgebouwde motor
voldoen? Wat moet
iemand met een licha-
melijke beperking
allemaal wel en niet
kunnen voordat hij of zij op de
motor stapt en moet er niet
opnieuw rijexamen worden
gedaan? 
Toen Janssen zijn motorombouw-
mogelijkheden voor mensen met
een lichamelijk tekort demon-
streerde op de motorbeurs in
Zuidlaren gebeurde dan ook wat

hij vreesde, twee ‘mannen van de
overheid’ bezochten zijn stand.
Wat de bedoeling was, wilden de
heren weten. Het gesprek liep
anders dan Janssen verwachtte.
Sander Bison en Helmut van der
Smitte van het CBR waren bijzon-
der geïnteresseerd in de ombouw-
mogelijkheden. Ook toen al bereik-

MMvG wijst de weg
naar de vrijheid
Motorrijden is vrijheid. Maar genieten van die vrijheid

eist een goede conditie. Niets voor lichamelijk gehandi-

capten dus. Fout! Motor Mobiliteit voor Gehandicapten

helpt jaarlijks tientallen mensen met een lichamelijke

beperking (weer) op de motor. Het geheim? Veel race-

techniek en uitgaan van wat iemand nog wél kan.

ATC Drenthe nam een kijkje.

Een eigen ontwikkeling van Janssen, de Easy Shift.
Dat is schakelen met twee knopjes op het stuur,
die het schakelpedaal elektromagnetisch bedie-
nen. Alweer een idee uit de racerij. Daar wordt het
gecombineerd met een korte onderbreking van de
ontsteking, om volgas te kunnen schakelen.
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ten hen jaarlijks talloze telefoon-
tjes met vragen over motorrijden
met een lichamelijke handicap.
Uitgangspunt van het CBR was en
is: wie met een lichamelijke beper-
king op de motor stapt moet in het
verkeer hetzelfde kunnen als
iemand zonder die beperking. En
wie wil bewijzen zover te zijn, laat
dat zien in een rijtest. Klinkt een-
voudig, maar voor zo’n rijtest is
een omgebouwde motor nodig.

Eerst oefenen
En er was nog een probleem. Stel
iemand kan zijn rechterhand niet
goed gebruiken. Vraag van Janssen:

“Wat kan hij wel.” Antwoord zijn
linkerhand is prima. Mooi, in dat
geval brengt Janssen de bediening
van de koppeling naar de binnen-
kant van het stuur, zodat die met
de duim van de linkerhand te
bedienen is. Dat maakt aan de bui-
tenkant van het stuur plaats vrij
voor de voorrem. Ook het gashan-
del verhuist naar links. Uit zijn
racetijd weet Janssen dat één hand
meer kan bedienen dan je denkt,
tenminste na enige oefening.
Kortom, om klanten op maat te
bedienen moet een ombouwer niet
alleen samenwerken met het CBR,
maar ook met een rijschool. Zo

kwam Verkeersschool Koops uit
Assen als derde partner in het pro-
ject.
Rob Jansen’s bedrijf, dat inmiddels
geen Racing Research maar
Allround Technical Assist heette,
bouwde voor Koops drie Suzuki’s
om tot multi-aanpasbare lesmoto-
ren. Op alledrie kan ieder bedie-
ningselement op vrijwel elke posi-
tie worden gemonteerd. Zodat de
rijles of de rijtest kan beginnen.

De motor en de mens
Alhoewel, nog niet helemaal. Want
wie zijn hand of arm niet kan
gebruiken om gas te geven, te rem-

Wilfred Mijnheer van Stel
Orthopedie is zelf fervent
motorrijder. Hij weet dus
precies wat van belang is
op de motor. Hij laat zien
hoe een motorstuur in de
hand valt en hoe het moet
kunnen bewegen. Op basis
van die kennis optimali-
seert hij de vorm van de
gipsafdruk.

Uiteindelijk wordt het een armhulpstuk uit high tech materiaal
met een slimme orthopedische haak. Maar motorrijden met een
armprothese als deze kan ook. Mijnheer’s drive: "Iets maken
waar nog geen standaardoplossing voor is".

Ex-motorracer Rob Janssen is niet alleen de
bedenker en uitvoerder van allerlei slimme bedie-
ningtrucs, hij is ook de initiator en coördinator van
het project Motor Mobiliteit voor Gehandicapten
(zie: www.mmvg.nl).
In zijn werkplaats legt hij uit hoe hij een Buell
ombouwt naar linkshandige bediening. Overbodig
te melden dat die ombouw perfect in de stijl van
de motor moet passen.
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men of te koppelen kan er vaak
ook het stuur niet mee vasthou-
den. En daar waar de mogelijkhe-
den om de motor naar de mens toe
te buigen ophouden, moet uitein-

delijk de mens een beetje naar de
motor toebuigen. Hoe? Met vervan-
gende (prothesen) of ondersteu-
nende lichaamsdelen (orthesen).
Die prothesen en orthesen komen

voor rekening van de vierde part-
ner in het Motor Mobiliteit voor
Gehandicapten-project, Stel Ortho-
pedie uit Vries.

Vier in één
Met de samenwerking van de om-
bouwer, de rijgeschiktheidsbeoor-
deelaar, de rijschool en de ortho-
peed is een uniek systeem ont-
staan dat mensen met een licha-
melijke beperking binnen de
kortst mogelijke tijd klaarstoomt
om met de motor het verkeer in te
gaan. Dat klaarstomen begint met
een zogenaamde zittingsdag. De
klant komt daarvoor naar Assen en
ontmoet alle vier de partners uit
het project. Sander Bison of
Helmut van der Smitte van het

CBR beoordeelt òf en op welke
manier iemand de motor op mag.
Rob Janssen bekijkt of die manier
ook technisch realiseerbaar is en
denkt alvast mee over merk en
type motor dat de klant straks gaat
rijden. Wilfred Mijnheer van Stel
Orthopedie maakt eventueel een
gipsafdruk voor een orthopedisch
hulpstuk en Lambert of Theo
Koops plant vast de rijlessen in.
Zitten die rijlessen, de rijtest en
een eventueel rijexamen erop en
heeft Rob Janssen de motorfiets
van de gelukkige klant omge-
bouwd, dan kan hij (weer) motor-
rijden als ieder ander, vól de vrij-
heid tegemoet. ●

Erwin den Hoed

Om de voor motorrijden belangrijke lichaamsfuncties te testen,
ontwikkelde Rob Janssen samen met het CBR de Body-Check.
Tijdens zittingsdagen test het CBR er arm- en beenfuncties,
knijp- en trekkracht, reactie- en handelingssnelheid en even-
wicht en opvangvermogen mee. Op die manier kan Helmut van
der Smitte heel nauwkeurig bepalen òf en hoe verantwoord
motorrijden mogelijk is. Tijdens het ATC-bezoek vindt hij meer
dan voldoende proefkonijnen om het apparaat te demonstreren.

Wie zich met zijn benen niet degelijk vast in het zadel kan houden heeft een beetje hulp
nodig. Rij-instructeur Lambert Koops zet een Drents ATC-lid klemvast op het zijspan.
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Motorrijden met een dwarslaesie?
Soms kan dat, maar dan wel op een
zijspan. Rolstoel van achter er in rij-
den en vervolgens zelfstandig het
zadel op. De drie motoren van
Verkeersschool Koops zijn multi-aan-
pasbaar. Dat wil zeggen dat de
bedieningselementen op alle moge-
lijke plaatsen gemonteerd kunnen
worden. De ombouw neemt even
tijd, dus is het wel zo efficiënt om
meerdere lessen achter elkaar te
nemen.
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