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MOTORFIETSEN
Conquest: plezier op zeven wielen

Fascinerend gemotoriseerd voertuig voor rolstoelers

Gebonden aan een rolstoel en toch zonder al te veel 

poespas motorrijden? Dat kan, met de Engelse Conquest.

Hij werd speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld en is

sinds kort ook in ons land leverbaar. De BMW R1200

boxer vormt de basis van deze vernuftige driewieler.

Bedenker en initiator van de Conquest is Alan
Martin. Hij werd op wrede wijze geconfronteerd
met de mobiliteitsproblematiek, toen zijn zoon
een ongeluk kreeg, verlamd raakte en voor de

rest van zijn leven afhankelijk werd van een rol-
stoel. Motorrijden was zijn passie, maar dat
bleek op de normale manier niet meer moge-
lijk. Vader Martin besloot een alternatief te ont-

wikkelen, een voertuig dat hetzelfde vrije gevoel
gaf en voor zijn zoon zonder al te veel moeite
was te hanteren.
Hij maakte een aantal modellen op schaal, wat
resulteerde in een conceptvoertuig. Kennelijk
was dit zo geslaagd, dat hij medewerking kreeg
van Frank Williams, hoofd van het Formule 1-
team van BMW. Via dat contact kreeg Martin de
beschikking over een aantal BMW-motorfietsen
die hij mocht gebruiken om zijn concept verder
uit te werken.
De grootste hobbel was het bedenken van een
voertuig waar de gebruiker zonder al te veel in-
spanning zijn rolstoel in kon meenemen. Een
zijspan is een aardig alternatief, maar daar

De vrijheid tegemoet

Het rijden met de Conquest zal voor menig rolstoe-
ler een droom zijn die uitkomt. De Conquest is
maar liefst 1,70 meter breed en in totaal 3 meter
lang en doet daarmee niet onder voor een kleine
middenklasser. De aanschafprijs van € 50.000,- is
wel even slikken.

Een helm is niet verplicht, maar zeker wel aan te
raden. Hetzelfde geldt voor veiligheidsgordels.

De rolstoel wordt op de bodem van
het plateau mechanisch gefixeerd.
Dit is een beproefd systeem, dat ook
in Engelse rolstoeltaxi’s wordt ge-
bruikt.

De voortrein en het aandrijfgedeelte
(motor en versnellingsbak) bleven
ongewijzigd.

Het kale frame van de achterzijde is
opgebouwd uit een aluminium box-
frame. De achterklep gaat met een
elektromotor open en dicht.

De originele cardan maakte plaats
voor een eigen ontwikkelde aandrij-
ving compleet met differentieel.
Beide achterwielen worden dus aan-
gedreven, waardoor de aandrijving
weinig invloed heeft op het stuurge-
drag.
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moet de rolstoeler vanuit zijn stoel op de buddy
‘klimmen’ en daarna ook nog zijn rolstoel op
een veilige manier meenemen. De moeite die
dit kost, is voor velen een te grote inspanning.
Daarbij komt dat het berijden van een zijspan
een kunst op zich is.

Halve motorfiets
Martin zocht naar een andere oplossing, één
waar de berijder met zijn rolstoel inrijdt en van-
uit de rolstoel het voertuig bestuurt. De bijzon-
dere driewieler kreeg de naam Conquest.
De voorkant wordt gevormd door een bestaande
BMW R1200. Deze is achter de tank als het ware
doorgezaagd. Op de bestaande bevestigingspun-
ten monteerde Martin een aluminium frame
met links en rechts een wiel en onafhankelijke
wielophanging.
De Conquest is dus voorzien van een moderne
tweecilinder boxermotor met daarachter de ori-
ginele koppeling en zesversnellingsbak. De Con-
quest levert 62,5 kW bij 6750 t/min. De
standaardcardanaandrijving heeft plaats ge-
maakt voor een eigen ontwikkelde eindaandrij-
ving met differentieel en een reductie van 3,6:1.
Ook is de Conquest voorzien van een achteruit.
Deze extra ‘overbrenging’ is op de uitgaande as
van de versnellingsbak gemonteerd en wordt
elektrisch geactiveerd met een knop op het
dashboard.
Aangezien de potentiële rijder de beenfunctie
ontbeert, moest er ook een oplossing worden ge-
zocht voor het bedienen van de versnellingsbak.
Dit heeft men elektrisch opgelost. Twee relais
nemen de schakelbeweging voor hun rekening,
ze worden geactiveerd met twee drukknopjes op
het stuur.
Het aluminium frame is voorzien van twee 17”
lichtmetalen wielen. Beide zijn voorzien van
255 mm geventileerde schijfremmen, de ABS-
functie is uitgeschakeld op de Conquest. Voor
heeft de BMW dubbele 330 mm schijven.
Voor- en achterrem zijn bij een normale R1200
gescheiden; bij de Conquest is de bediening cen-
traal. Met de rechter hendel aan het stuur wor-
den alle remmen tegelijk bediend. De rem-

krachtverdeling is zodanig dat er hoofdzakelijk
met de voorschijven wordt vertraagd.
Deze bediening maakt een tweede remsysteem
noodzakelijk, ingeval het hoofdsysteem het laat
afweten. Dit heeft men opgelost door de Con-
quest uit te rusten met een mechanische hand-
rem, gemonteerd op de beide achterschijven.

Beveiligd naar binnen
De Conquest is aan de achterzijde voorzien van
een ‘laadklep’. Deze gaat via een draadloze be-
diening elektrisch naar beneden. Die klep fun-
geert tevens als oprijplaat, er moet een hoogte
van 20 cm overbrugd worden om de Conquest te
betreden.
Op het moment dat de klep naar beneden staat,
is het niet mogelijk de motor te starten. Pas op
het moment dat de berijder zich heeft gepositio-
neerd en met de klep de toegang heeft afgeslo-
ten, geeft het systeem de motor ‘vrij’.
Uiteraard heeft de ontwerper ook aan de veilig-
heid gedacht. De berijder fixeert zijn rolstoel in
een speciale vangbek die op de vloer van het
plateau is bevestigd. Zijn stoel is aan de onder-
zijde voorzien van een pal die in de vangbek
valt. Het is aan te bevelen om de veiligheidsgor-
del te dragen, verplicht is het niet!
Omdat de Conquest voornamelijk is opgebouwd
uit een moderne BMW-boxer, en het motorge-
deelte inclusief frame tot achter de tank niet is
gemodificeerd, heeft deze dezelfde elektroni-
sche outfit als de R1200. Dat betekent een
Bosch-multipoint-motormanagement en een
uitgekiend anti-diefstalsysteem. De elektrische
infrastructuur van het plateaugedeelte vormt
een apart circuit.

Veel bekijks
Alan Martin en zijn ontwerpers hebben veel
aandacht geschonken aan het uiterlijk van de
trike. En niet zonder succes, een proefrit met de

Conquest genereert heel veel aandacht. De trike
ziet er echt fantastisch uit en dat aspect wordt
nogal eens vergeten bij het ontwikkelen van
‘hulpmiddelen’ voor mindervaliden.
Ook zijn tal van optie’s leverbaar. U moet hierbij
denken aan speciale velgen, een heus audiosys-
teem met zes geïntegreerde boxen en speciale
lakken.
Het aardige aan de Conquest is dat de trike zo
doordacht in elkaar zit. De mindervalide rijdt
met rolstoel en al naar binnen en is klaar om de
rit te beginnen. Dat is zelfs gemakkelijker dan
autorijden!
Verder is het mogelijk om een passagier mee te
nemen. Achter de rolstoel is voldoende plek om
een afneembare mono-buddy te monteren. Het
is zelfs mogelijk om op het plateau een ‘nor-
male’ buddy te plaatsen, zodat de trike ook is te
gebruiken voor iemand die niet rolstoelgebon-
den is.
Enig nadeel van de Conquest betreft de aan-
schafprijs. Die bedraagt een respectabele 
€50.000,- en dat zal voor menigeen een te hoge
drempel blijken. Maar liefst €15.000,- daarvan
gaat naar de overheidskas in de vorm van belas-
tingen. Het is de vraag of dat voor een ‘hulpmid-
del’ zoals de Conquest wel zo rechtvaardig is. �   

Hans Doornbos
Foto’s: Martin Conquest Limited
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Zin in een proefrit met de Conquest? Dat
wordt lastig, maar u kunt het rijden met
de Conquest wel beleven op
www.AMT.nl. Ga naar Video, rubriek
 Motorfietsen.

Een motorfiets met
derde wiel (asymme-
trische opbouw) is
voor de overheid een
zijspancombinatie,
waarvoor de berijder
een A-aantekening
op zijn rijbewijs
moet hebben. Een
trike (symmetrische
opbouw) is eveneens
een driewielig voer-
tuig, maar hiervoor
is een autorijbewijs
(B) voldoende. U
hoeft tijdens het rij-
den met een trike
geen helm te dragen
en ook gordels zijn

niet verplicht.
Voor het berijden
van een motor met
zijspan is het dragen
van een helm wel
verplicht. Gordels in
het span zijn aan te
bevelen, maar u
krijgt geen boete als
ze ontbreken.
Het rijden met een
zijspan vergt van-
wege de asymmetri-
sche bouw veel
ervaring, daarmee
vergeleken is het rij-
den van een trike
reuze gemakkelijk. �

Trike of zijspan

De Conquest is vanaf de achterzijde toegankelijk. De
berijder laat met de afstandsbediening de toegangs-
klep elektrisch zakken en trekt zich aan de rails naar
binnen. Nadat de toegangsklep is gesloten kan de
motor worden gestart en begint het genieten!

Op de uitgaande as van de versnellingsbak werd
een extra overbrenging gemonteerd, zodat de Con-
quest ook over een achteruit beschikt.
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