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REPORTAGE
Motorplaza Groningen laat BMW’s nog fijner rijden

Vorig jaar nam Boonstra Motoren uit Groningen, plaatsgenoot Motonoord over. Dat

was meteen het aangewezen moment om over te stappen op de goed klinkende re-

gionaam ‘Motorplaza Groningen’. De schaalvergroting kwam goed uit, want de mo-

torfietsspecialist was net gestart met nieuwbouw. Trots van de nieuwe werkplaats is

de Dynostar-vermogensbank. Die voorziet in een snelle, veilige en accurate diagnose

en blijkt de sleutel voor optimaal tunen.

Volmaakt
(motor)rijplezier

Vermogenstestbank meerwaarde voor werkplaats
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het complete pakket speciaalgereedschap van
ieder merk.”

BMW-specialist
Dat probleem kennen ze niet met het huismerk
BMW. “Wij hebben in de werkplaats vijf mon-
teurs lopen waarvan er twee regelmatig op cur-
sus gaan bij de importeur. Gelijktijdig breidt het
wandbord met speciaal BMW-gereedschap uit.
De andere drie monteurs zijn meer voor de alge-
mene servicehandelingen en zijn daardoor min-
der merkgebonden. Uiteraard scholen ze elkaar
bij als dat nodig is.”
Tegenwoordig vervult de diagnosekast bij sto-
ringzoeken en diagnosestellen een cruciale rol,
zeker bij moderne motorfietsen met CAN-bus-
systemen. De BMW-motorfietsdealer beschikt
over de Group Tester One (GT1). Deze wordt re-
gelmatig voorzien van actuele software.
Toch ervaren de monteurs van Motorplaza Gro-
ningen ook de tekortkomingen van dergelijke
equipment. “Dat heeft niets te maken met de 
diagnosetester zelf, het heeft in ons geval heel
veel te maken met onze klanten. Het gros van
de motorrijders is erg betrokken bij de techniek,

ze proberen alles uit het blok te halen en liefst
nog wat meer. Iedere deuk in de vermogensaf-
gifte ervaren ze en willen ze gladgestreken heb-
ben. Onze eerste aanpak is dan om heel goed in
kaart te brengen wanneer de klacht zich voor-
doet. De motor houdt bijvoorbeeld in bij 170
km/uur. De monteur die een dergelijk geval op
zijn bordje krijgt moet dit uiteraard controleren
en zelf ervaren. Dat betekent motor warm
draaien, een rustig stukje weg zoeken en het gas
open draaien. En dan maar hopen dat hij geen
politie tegenkomt en, veel belangrijker, hopen
dat hij zonder kleerscheuren weer terug komt.
In het huidige verkeersbeeld is dit niet meer
verantwoord. Vandaar dat wij al lang aan het
brainstormen waren over een alternatief. We
hadden behoefte aan een testfaciliteit, waar we
onder belasting en onder wisselende externe
omstandigheden konden meten. Juist ja, een
vermogensbank. De nieuwbouw was het ideale
moment om dit te verwezenlijken.”

Diagnose en tuning
In de nieuwe werkplaats werd de Dynostar
Model 70-vermogenstestbank in een af te sluiten

Moderne motorfietsen zitten tegenwoordig boor-
devol elektronica. Storingzoeken en diagnosestel-
len is alleen mogelijk met een merkspecifieke
testkast. Voor het huismerk heeft Motorplaza de
beschikking over de Group Tester One. De werk-
plaats onderhoudt ook andere merken. Als daar
zich een diepgravend elektronicaprobleem voor-
doet, doen ze een beroep op een bevriende merk-
dealer in de omgeving.

Motorplaza Groningen huist sinds mei in dit mooie
pand op het nieuwe industrieterrein de Eemspoort.
De stap om te verhuizen was een doordachte, ge-
stoeld op groei, de komende technische ontwikke-
lingen en rekening houdend met het feit dat de
nieuwe A7 binnenkort voor het bedrijf langs loopt.

Met een duidelijk zicht
op de wereld staan de
nieuwe BMW’s te pron-
ken op de tweede ver-
dieping. Het vele glas
doet goed.

Nieuwbouw betekent voor een ondernemer dat
hij zijn blik moet richten op de toekomst. Waar
wil ik heen met mijn bedrijf, welke diensten wil
ik aanbieden en hoe richt ik het bedrijf zo in
dat ik goed ben voorbereid op toekomstige ont-
wikkelingen? Een goed voorbeeld van door-
dachte bouw treffen we aan bij Motorplaza in
Groningen. Dit bedrijf bestaat sinds mei 2007
en is ontstaan uit de overname van Motonoord
door Boonstra Motoren. De al eerder geplande
nieuwbouw vond plaats op het industrieterrein
de Eemspoort op het perceel Kielerbocht 57.

Stilte voor de storm
Momenteel lijkt het nog stil rondom het pand,
maar dat gaat veranderen. Aannemers zijn
bezig met het aanleggen van de nieuwe A7 en
deze gaat pal langs het bedrijf lopen. In de toe-
komst kan geen voorbijganger meer om het
pand heen, een droom van elk auto- en motor-
fietsbedrijf.
Motorplaza heeft ook goed nagedacht over de
indeling van het nieuwe pand. De entree is zo
ingericht dat een bezoeker eerst langs een aan-
tal buitengestalde gebruikte ‘lokfietsen’ loopt.
Vervolgens komt hij binnen in een ruime show-
room waar bijna ieder merk ‘tweedehands’ is
vertegenwoordigd. “Wij kunnen wel ieder
merk nieuw leveren, maar onze prioriteit ligt
bij BMW”, aldus werkplaatschef Joost Nijboer.
“Wij zijn officieel BMW-motorraddealer voor
Groningen en Drenthe en dan past het niet als
we ook andere merken nieuw aan de man
brengen. Bovendien beschikken we niet over

Veel motorschoon op
de beneden- en boven-
verdieping. Duidelijk
gescheiden, de ge-
bruikte motoren en de
nieuwe BMW’s.
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testcel ingebouwd. “Zelfs als we een run draaien
op vol vermogen kun je naast de cel nog gewoon
een telefoongesprek voeren, zo goed is de ge-
luidsisolatie.”
Als we de testcel nader bekijken dan wordt dui-
delijk dat zoiets in een bestaande werkplaats
wat moeilijker is te realiseren. Koeling, afvoer
van gassen, elektrische voorwielverstelling en
het integreren van de rollen in de vloer vergt
nogal wat bouwkundige aanpassingen. En voor
de veelal luchtgekoelde motorfietsen moet de
aanvoer van koude lucht optimaal zijn, de
BMW-boxers vereisen zelfs dubbele aanvoer.

“Tijdens de opening hadden we op de uitnodi-
ging vermeld dat motorrijders gratis een run
konden maken. We hebben er toen in twee
dagen 60 uitgevoerd.”
Dat gaat als een lopend vuurtje door de provin-
cie en inmiddels krijgt Motorplaza Groningen
diverse aanvragen om probleemgevallen op te
lossen. “Veel motorfietsen zijn zo zuinig afge-
steld om de Europese milieueisen te halen, dat
ze in een bepaald toerengebied niet prettig
meer lopen. Maar even bijregelen, is er niet
meer bij. Vandaar dat wij ook de Dynolink-soft-
ware tot onze beschikking hebben om hier wat

aan te doen. Dit biedt onder meer de mogelijk-
heid om de effecten van Rapid Bike-tuningmo-
dules, voor het manipuleren van het injectie- en
ontstekingsysteem, te analyseren.”

Oriënteren op internet
Opvallend aan de showroom van Motorplaza is
het ontbreken van een uitgebreide uitstalling
van BMW-accessoires. “Dat is een bewuste
keuze, we hebben gemerkt dat de meeste acces-
soires af-fabriek worden besteld en gemonteerd.
Bij BMW kan de klant namelijk zijn eigen mo-
torfiets geheel naar wens samenstellen. Mocht
de klant nadien nog wensen hebben dan oriën-
teren ze zich eerst uitgebreid op internet en als
ze overgaan tot koop weten ze precies wat ze
willen. Impulsaankopen komen nauwelijks
meer voor.” In tegenstelling tot bijvoorbeeld kle-
ding, algemene accessoires en helmen. Daarvan
vindt de motorrijder een uitgebreide collectie
op de bovenverdieping.
Op die verdieping worden ook de nieuwste
BMW’s uitgestald. Duidelijk gescheiden van de
tweedehands exemplaren op de begane vloer. 
De fotoreportage leidt u rond door dit prachtige
bedrijf. �

Hans Doornbos

Een drukte van belang in de efficiënt ingerichte
werkplaats van Motorplaza Groningen.

Merkspecialisatie is ook in de motorfietsbranche
bittere noodzaak. Het benodigde speciaalgereed-
schap om professionele service te verlenen,
spreekt boekdelen.

Valhelm hoofdzaak op
de eerste verdieping.
Ook is een ruime collec-
tie motorkleding aanwe-
zig. Een uitgebreid
assortiment BMW-acces-
soires ontbreekt. Merk-
accessoires worden
veelal af-fabriek gemon-
teerd of eerst uitgebreid
bekeken op internet en
vervolgens gericht ge-
kocht, zo heeft Motor-
plaza ervaren.

Kosten gaan voor de baat
Motorplaza Gronin-
gen investeerde 
€ 50.000,- in de ver-
mogenstestbank.
Ook moesten er de
nodige vierkante
meters worden op-
geofferd voor de
testcel. “Voor ons is
het terugverdienen
van deze investering

niet het belangrijk-
ste, wel dat we onze
klanten een betere
service kunnen verle-
nen door sneller en
adequater diagnose
te stellen. Wij reke-
nen voor een nor-
male run op de
testbank 55 euro en
gebruiken de bank

alleen voor tuning
en moeilijke pro-
bleemgevallen.”
Montage van de
Rapid Bike-tuning-
modules is een inte-
ressante servicever-
lening voor klanten
die iets extra’s van
hun motorfiets ver-
langen. De modules

1, 2 en 3 kosten res-
pectievelijk 336, 456,
en 510 euro, exclu-
sief lambda-elimina-
tor (84 euro). Voor
het monteren en 
inregelen rekent 
Motorplaza 260
euro, de ‘operatie’
neemt 2 tot 4 uur in
beslag. �
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“Veel motorrijders zijn heel erg
betrokken bij de techniek. Iedere
deuk in de vermogenskromme
ervaren ze als storend, ze probe-
ren het maximale uit hun motor-
fiets te halen. Dan blijkt het
motormanagement een storende
factor, de conventionele metho-
den om de prestaties te verbete-

ren zijn niet meer mogelijk”,
aldus werkplaatschef Joost Nij-
boer van Motorplaza.

Schrale afstelling
Veel van die storende deukjes
zijn wel verklaarbaar. “Ook mo-
torfietsfabrikanten zijn gebon-
den aan Europese emissienor-
men. Veel ‘problemen’ worden
veroorzaakt door een te schrale
afstelling van het mengsel. Het
gros van de motorrijders heeft
daar geen notie van, zeker
omdat het bij normaal gebruik
nauwelijks opvalt. Maar sommige
motorrijders zijn kritisch, of wil-
len meer vermogen en/of hebben
modificaties uitgevoerd aan de
hardware van de motor. Je moet
dan denken aan het monteren
van niet originele uitlaten of an-

dere luchtfilters. Het motorma-
nagement is echter afgesteld op
de door de fabriek gemonteerde
delen. Vandaar dat extra perfor-
manceuitlaten of K&N-filters op
moderne motoren niet altijd dat
stukje extra leveren, omdat het
motormanagement te weinig
brandstof inspuit waardoor de
motor niet mooi meer loopt of
zelfs stuk draait vanwege een te
arm mengsel. Met de vermogens-
bank komt dat boven water!
Maar we hebben de Dynostar-
vermogensbank niet alleen voor
tuningsdoeleinden aangeschaft.
We wilden ook de motorrijders
kunnen helpen die niet tevreden
zijn over de prestaties in een be-
paald toerengebied. Van ons
‘merk’ is bijvoorbeeld bekend dat
bepaalde types ‘ruckelfahren’,
oftewel inhouden en onregelma-
tig lopen. We weten dat dit

wordt veroorzaakt door een
schrale afstelling. Door het mon-
teren van een Rapid Bike (RB) is
dit grotendeels te verhelpen. De
RB is een kastje dat de uitgaande
signalen van de regelunit van de
motor opvangt en vertaalt naar
signalen waarmee de motor pret-
tiger loopt.”

Drie verschillende versies
De Rapid Bike (RB) is afkomstig
van de Italiaanse firma Dimsport.
Zij hebben een aardige reputatie
opgebouwd in de autobranche.
Naarmate meer motorfietsen
werden uitgerust met een motor-
management kwam de vraag
naar oplossingen om deze verder
te optimaliseren. Dat werd mo-
gelijk met de RB 1. Hiermee kon
de brandstofinjectie worden ge-
corrigeerd. Het signaal dat naar
de brandstofinjectie gaat wordt

Moderne motorfietsen hebben
afscheid genomen van de punt-
ontsteking en carburateur. Een
uitgekiend motormanagement
heeft die taken overgenomen.
Prestaties en emissies zijn daar-
door aanzienlijk verbeterd. Geen
reden tot klagen zou je denken.
Toch valt er nog veel te optimali-
seren. Daarvoor zet Motorplaza
Groningen een moderne Dyno-
star-vermogenstestbank in.

De BMW K1200R staat normaal ge-
sproken niet bekend om een tekort
aan pk’s. Toch had de klant nog wat
wensen, met name tussen de 3000 en
4000 toeren merkte hij een dipje in
de vermogensafgifte. Ontsteking bij-
regelen of even iets rijker zetten is er
bij dit soort motoren niet meer bij.
Monteren van een performance uit-
laat lijkt een oplossing, maar of de
driveability daar echt van opknapt?

De motorprestaties worden geanaly-
seerd op basis van de koppel- en ver-
mogenskromme en het signaal van
de externe lambdasonde die in de
gemonteerde Akraprovic-uitlaat
wordt gehangen.

Via een USB-kabel laadt de monteur
de Rapid Bike-module met de stan-
daard ‘mappen’ (ontsteking en injec-
tie) voor de K1200R. De motor kan
nu een run maken met het kastje er-
tussen.

Serieus warm draaien gaat vooraf
aan het maken van een run. Tevens
een goede gelegenheid om te con-
troleren of de positie op de rol goed
is, of de motor stevig is gefixeerd en
of de aanvoer van lucht en afvoer
van uitlaatgassen voldoende is.

Tijdens het maken van een run heeft
de monteur goed zicht op het com-
puterscherm van de vermogensbank,
die is geladen met software van de
RB. Het scherm laat het motortoeren-
tal zien, het vermogen en koppel, de
‘rijsnelheid’ en de waarde van de
lambdasonde.

De procedure is als volgt: de stand
van de potentiometer van de gashen-
del wordt verdeeld in stappen, dus
bijvoorbeeld 5%, 20%, 40%, 60%,
80% en 100% ‘gas’. Bij iedere stand
worden runs gemaakt. Een run bete-
kent in dit geval dat de RB al bijre-
gelt en steeds leert van de
voorgaande run totdat je op het
scherm duidelijk kunt zien dat het
vermogen en koppel teruglopen. Vol-
gens Joost Nijboer zijn drie runs per
‘gasstand’ meestal voldoende. De
monteur bekijkt van iedere gasstand
de krommes en selecteert vervolgens
de beste. Deze worden definitief in
de map van de RB geladen.

Mocht de monteur niet geheel tevre-
den zijn over de resultaten van een
run, dan kan hij per toerengebied
zelf het kenveld van de ontsteking
en/of injectie handmatig veranderen.
Dit betreft dan het echte finetunen.

Het mooie van de Rapid Bike is dat
het kastje in principe is mee te
nemen naar een volgende motorfiets.

Elektronische vertaalslag
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onderbroken door de RB-module.
Deze is voorzien van een ‘map’
waarin het signaal van de origi-
nele ECU wordt omgerekend
naar een voorgeprogrammeerde

waarde en zo de brandstofinjec-
tie aanpast.
Vervolgens kwam de RB 2, waar-
mee ook de ontsteking is te ver-
anderen. Daarnaast is het ook

Het eindresultaat laat een vermogen zien van 163 pk bij 9405 t/min en een
koppel van 140 Nm. Door de ingekorte luchtfilterbuis en het monteren van
een K&N-luchtfilter krijgt de motor bij hogere toerentallen meer lucht, het
maximumtoerental is verhoogd naar 10.500 t/min. De ‘dip’ bij 5500 t/min
blijkt bijzonder hardnekkig, deze is na fijntuning nog steeds aanwezig.

Laat de cijfers spreken!

Het monteren van de RB en een Akraprovic-performancedemper met DB-killer
leverde weliswaar een kleine vermogenswinst op, maar kijken we naar de
lucht/brandstofverhouding dan zien we een schraal mengsel bij 3500 t/min. 
Zo schraal dat dit niet prettig rijdt. Bij 4000 t/min komt de motor in ademnood
hetgeen zich eigenlijk voortzet bij hogere toeren.

nog mogelijk om het maximum
toerental van een aantal types te
verhogen, waardoor de maxi-
mum snelheid omhoog gaat.
En na de RB 2 kwam versie 3, de
crème de la crème op tuningge-
bied. Hiermee heeft de tuner de
keuze uit zes verschillende map-
pen waarvan hij er uiteindelijk
twee gebruikt.
Bij de RB laadt de tuner het kastje
met door de fabrikant geleverde
software, die is afgestemd op de
specifieke motorfiets. Deze soft-
ware moet echter wel fijngepro-
grammeerd worden door de
tuner. En hierbij komt de vermo-
gensbank echt tot zijn recht. Na
een run krijgt de tuner een goed
beeld van de prestaties. In be-
paalde gebieden kan hij ingrijpen
in de injectie en ontsteking.
Omdat bij de RB 3 twee verschil-
lende mappen in het kastje wor-
den geladen kan de motorrijder
via een schakelaar zelf kiezen met
welk programma hij rijdt. In de
praktijk is het bijvoorbeeld moge-
lijk om een setting te maken voor
circuitgebruik met een race- en
standaarduitlaat of een regen- of
droogweerafstelling.

Rapid Bike uitwisselbaar
Groot voordeel van de RB ten op-
zichte van andere vergelijkbare
systemen is dat de RB niet motor-
of modelgebonden is. Eigenlijk is
dit niet helemaal waar; de hard-
ware is uitwisselbaar, de software
is merk/modelafhankelijk. Even-
als de bekabeling. Dimsport le-
vert voor de merken en modellen
die ze ondersteunen originele ka-
bels. Hierdoor is het monteren
van een RB-systeem niet veel
meer dan het aansluiten van ka-
bels. We vergeten hierbij even
het programmeren van de unit,
waarvoor de motorrijder naar
een RB-dealer moet die over soft-
ware beschikt om het kastje met
de juiste gegevens te laden.
“Voor ons bedrijf is de RB een in-
teressante activiteit. De vermo-
gensbank komt hierbij goed tot
zijn recht en we kunnen de klan-
ten nu echt helpen. Hetzij om
hun motorfiets mooier te laten
lopen, hetzij om de klant bij te
staan bij het tunen. Onze techni-
sche expertise is enorm toegeno-
men en we voorkomen dat de
kritische motorrijder naar een
ander loopt.” �

Koppel- en vermogenskromme K1200R met Akraprovic-demper
en DB-killer, ingeregelde RB, K&N-luchtfilter met ingekorte
aanzuigbuis (rood) en standaard K1200R (blauw)

Standaard levert een K1200R 144,7 pk, geen kattenpis zou je denken. Toch
was de klant niet geheel tevreden over de karakteristiek. Dit blijkt wel uit de
vermogenskromme die een dipje laat zien bij 5500 t/min en ook het signaal
van de externe lambdasonde vertoont een grillig karakter.
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