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Een paar weken geleden kreeg
ik een telefoontje van mijn
MMM-reisbuddy Trui. Of ik zin
had om mijn Enfield Himalayan
even uit te testen naast de
nieuwe KTM 390? Meer was er
niet nodig om me vanachter
mijn bureau te lokken: ‘All work
and no play makes Jack a dull
boy’. En welk beter excuus kan je
hebben om lekker de modder in
te duiken? Om de pret compleet
te maken nodigden we nog wat
vrienden uit, zodat ons testpark
werd uitgebreid met een Zero
FX en een Suzuki DR350. Met die
gemotoriseerde coronabubbel
zoefden we de onverharde
einder tegemoet.
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alternatieven zijn. Ik had er bij het uitstippelen van de
route zorgvuldig over gewaakt niet onze beste extreme endurotracks prijs te geven. Uiteindelijk heb ik, na
overleg met de bedenker van de TET, besloten om de
TET-doorsteek in België om te leggen en quasi volledig
over verharde wegen te leiden. Dat is doodjammer, maar
ik mag er niet aan denken dat een reiziger die vol goede
bedoelingen en met respect voor de andere natuurliefhebbers zo’n route rijdt, plots ongewild een overtreding
begaat en zijn motor geconfisqueerd ziet.” Einde onverharde TET dus. “België is wat dat betreft een trieste
voorloper, maar er gaan nog landen volgen. Ook in Nederland zijn er problemen, Duitsland was al een verhard
traject, en in Frankrijk en Spanje loopt het in sommige
departementen ook mis. Doordat iedereen dezelfde
routes rijdt, ook niet altijd met het nodige respect voor
andere gebruikers, moeten er wel conflicten ontstaan.
Terwijl je eigenlijk met wederzijdse hoffelijkheid, even
stoppen en een praatje maken, heel veel problemen kan
vermijden. En dan krijg je geen woedende Facebookposts en geen boze gemeentebesturen.”

Bergje af, laat je glijden

Laag in toeren is de KTM nogal nukkig; als je wil genieten van zijn vermogen, moet je een beetje doorrijden.

E

ven voor de helderheid, drie opmerkingen:
Ceci n’est pas #1: dit stuk is geen testverslag.
Ik ben namelijk geen testrijder, maar gewoon
een klungelende leek. Hetzelfde geldt voor mijn
collega-rijders: de ene rijdt al beter dan de ander, maar
onze beperkingen zijn groter dan die van elk van onze
vier motoren.
Ceci n’est pas #2: dit stuk is geen route. Dat heeft
dan weer te maken met de complexe regels rond offroad-rijden; veel berust op goodwill, en als tientallen
enduristen plots dezelfde track gaan rijden, komt daar
in ons volgebouwde landje algauw heibel van.
Ceci n’est pas #3: dit stuk is geen journalistiek
onderzoek naar de regels rond de wetgeving inzake
offroad-rijden in Vlaanderen.
Toch is het al die dingen wel een beetje, en proberen
we aan de hand van drie uitstapjes, vier moddermachientjes met elkaar te vergelijken. Niet zozeer om uit
te zoeken wat de beste motor is of welke technische
verschillen er zijn, maar gewoon om uit te testen welke
motor welk soort rijder voor welke klus het best bevalt.

To TET or not to TET
Eigenlijk had dit stuk een andere titel moeten hebben,
want ons plan was al langer met de KTM en de Himala-
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yan de Belgische etappe van de TET te rijden. Helaas:
kans gemist. Want toen ik belde met Nicolas Lamont,
de Belgische bezieler van de Trans European Trail,
bleek TET in ons land alweer geschiedenis. Of toch als
offroad-etappe. “Het was altijd al moeilijk in ons kleine
landje om op de weinige onverharde wegen die er zijn
ruiters, mountainbikers en wandelaars te laten samenleven met motorrijders,” legt Nicolas uit. “We zijn er
niet zo graag gezien. Corona heeft dat nog moeilijker
gemaakt: iedereen herontdekte het wandelen, niet alleen in het weekend, maar op elk uur van de dag. En niet
iedereen was even blij als hij of zij op zijn quarantainewandeling motoren tegenkwam. Het regende klachten
op sociale media, en ik kreeg steeds vaker telefoon van
lokale gemeentebesturen en officiële instanties die
niet meer wilden dat er op hun grondgebied onverhard
gereden werd. Bovendien werd de TET ook overgebruikt:
eigenlijk was de route bedoeld voor reizigers die onverhard van noord naar zuid door Europa wilden rijden
langs een mooie weg. Maar de route werd ook massaal
opgepikt door lokale enduristen, die er vrolijk op heen
en weer sjeesden, hoewel het voor hen niet eens zo’n
geschikte route was; ze was hooguit voor zestig procent
onverhard. Dat legde veel te veel druk op die ene route,
terwijl er voor wie zijn research wil doen best wel legale

We wijken voor ons testritje dan maar uit naar Nederland, want ook de terreintjes waar crossers oogluikend
worden gedoogd, beginnen bij ons steeds schaarser te
worden. Voor de eerste kennismaking treffen we elkaar
ergens in het havengebied bij het kanaal Gent-Terneuzen op een hobbelig, zanderig industrieterrein naast een
hoge berm opgespoten zand, die behoorlijk overgroeid
is. Mogelijkheden zat om wat te stoeien. Het zijn, op wat
gravel na, mijn eerste offroadmeters met de Himalayan,
en ik ben erg benieuwd of hij het zo goed zal doen als
verwacht. Bert, die hier wel vaker komt spelen, stuift
met de Zero voor me uit. Het heeft de afgelopen dagen
flink geregend, dus ik volg hem ietwat conservatiever,
niet zeker van wat de Enfield op zijn tusseninbanden
zal doen. Trui, die met de KTM – de langeduurtestmotor
van M&T – deze zomer al een flinke reis maakte, volgt
vrolijk.
Twee uur lang spelen we met de drie motoren. In
het rulle zand, springend over kleine heuveltjes, en berg
op berg af op de zandhelling, langs meer en minder
hellende single tracks en dwars-door-alles-heen. Als
we na een tijdje, veilig ‘gedistanced’, een thermostasje
thee drinken dat ik in de zijtassen van de Enfield had
gepropt, wisselen we voorzichtig onze eerste ervaringen
uit.
Dat de FX de grote winnaar is, is geen verrassing. Op
dit terrein is de motor absoluut in zijn element. Altijd
en overal zijn volle vermogen, superlicht en heerlijk
wendbaar. En doordat-ie elektrisch is, hoef je ook nergens over na te denken: de gas opendraaien is het enige
wat je moet doen. Het doet mij, nog maar eens, denken
wat ik al zoveel vaker heb gedacht: zodra de batterijen het mogelijk maken langere trajecten te rijden, is
elektrisch rijden de allerbeste offroad-optie. Het zou
ook veel ergernis sparen, want zelfs de vogels nemen

Eigenlijk was TET bedoeld
voor reizigers die
onverhard van noord naar
zuid door Europa wilden
rijden langs een mooie
weg, maar de route werd
ook massaal opgepikt
door lokale enduristen.
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Hoewel de Himalayan
veruit de zwaarste is,
voelt dat niet zo: doordat
het gewicht zo laag zit,
vallen de vijftig extra kilo’s
nauwelijks op.

geen aanstoot aan de langs suizende motor. De Himalayan doet het ook verrassend goed, al heeft hij een totaal
ander karakter: geen sprintjes en gestuif, veeleer kalme
betrouwbaarheid. Zonder zijn stem te verheffen buffelt
hij in alle toerentallen overal doorheen. Rustig en
stabiel. En hij vergeeft zijn berijder alle fouten. Hoewel
hij veruit de zwaarste is, voelt dat niet zo: doordat het
gewicht zo laag zit, vallen de vijftig extra kilo’s nauwelijks op – zolang je hem niet op moet tillen. Ook ergonomisch is hij ontzettend comfortabel. Waar ik op de weg
wel eens mopper over de zithouding, omdat hij zo laag
is dat het stuur wat hoog aanvoelt, lijkt hij wel gemaakt
om op recht te staan. Hij zit comfortabel tussen je

Techneutengepreut
Voor deze uitstapjes hadden we volgend
speelgoed tot onze beschikking:

Z ER O F X
BANDEN:

PIRELLI MT21 (VOOR), SCORPION (ACHTER)

ZADELHOOGTE:

88 CM

GEWICHT:

131 KILO

VERMOGEN:

44 PK / 95 NM

S UZ U K I D R 3 5 0
BANDEN:

MICHELIN ENDURO COMPETITION 6

ZADELHOOGTE:

89 CM (VERLAAGD TOT 83 CM)

GEWICHT:

135 KILO

VERMOGEN:

30 PK / 29 NM

K T M 39 0
BANDEN:

CONTINENTAL TKC70

ZADELHOOGTE:

85 CM

GEWICHT:

158 KILO

VERMOGEN:

32 PK / 37 NM

EN FI EL D H I M A L AYA N 411
BANDEN:
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PIRELLI MT60

ZADELHOOGTE:

80 CM

GEWICHT:

82 KILO

VERMOGEN:

24,5 PK / 32 NM
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knieën, draait soepel mee en je hebt een mooi overzicht
op wat voor je wielen komt. Akkoord: het blok zit wel
erg laag; als Bert hem recht op recht de steilste helling
oprijdt, moet hij het voorwiel bovenaan wel optillen, of
de bashplate raakt de grond. En zelfs dan verzamelt hij
gaandeweg een flink boeketje bloemen onder zijn buik.
Over de KTM zijn we het minder eens. Dat je de tractiecontrole elke keer weer uit moet schakelen als de motor
stilvalt, is lastig. En laag in toeren is hij nogal nukkig, hij
slaat regelmatig uit; als je wil genieten van zijn vermogen, moet je een beetje doorrijden. In vergelijking met
de Enfield voelt hij ook veel meer aan als een zitmotor;
op de weg is dat heerlijk (en is hij ook veel vinniger en
speelser dan de Himalayan), maar doordat de voetsteuntjes wat gekanteld zijn, sta je rechtstaand op de smalle
rand in plaats van op het platte stuk, en ook merkelijk
minder recht in je rug dan op de andere twee.
We besluiten de strijd voorlopig onbeslist te laten.
We keren een paar dagen later terug voor een tweede sessie, deze keer met Jo, die nog nooit offroad heeft
gereden. Zeker voor haar blijkt de FX een zegen: omdat
ze zich niet het hoofd hoeft te breken over schakelen en
terugschakelen, koppelen en motorremmen en de motor
hoog of laag in toeren houden, sjeest ze vanuit haar
mountainbike-ervaring algauw onbevreesd de bergjes
af. Bert probeert intussen met de KTM en de Enfield het
betere driftwerk uit. Het zand spat ons om de oren, maar
de Enfield blijft toch de stille favoriet.

Dijktrippen
Maar de wereld bestaat niet uit opgespoten zand alleen,
en we willen de motoren eigenlijk niet testen op hun
potentieel als crossmotor, maar op hun veelzijdigheid
als (mogelijke) reismotor voor alle terrein. Niks extreem
maar wel overal inzetbaar. En dus trekken we op een
stralende zaterdag naar de Nederlandse polders voor
een ritje tussen velden en dijken, waarbij we voor het
gemak maar uitgaan van het principe dat alles mag, als
er geen bord staat dat iets anders zegt. Vrolijk rollen
we achter Bert aan, die heeft aangeboden ons vandaag
te gidsen. Eerst nog voorzichtig in het natte gras, dan
steeds onbezorgder rijden we langs de akkerranden.
Plots draait Bert tussen twee populieren de dijk op.
MOTOREN & TOERISME
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Zonder nadenken rij ik hem achterna, en ook de Enfield
schijnt zich geen vragen te stellen: algauw rollen we
dijkje op dijkje af, slalommend tussen bomen en struiken. Trui is intussen alweer een stuk meer verzoend met
de KTM, die op deze rit merkelijk minder vaak uitvalt en
zich van zijn enthousiastste kant laat zien.
Terwijl we tussendoor picknicken, proberen we op
een iets steiler hellinkje bergop-bergaf de verschillende motoren uit; ik ben geen held in dat soort dingen,
maar het verbaast me hoeveel vertrouwen deze drie
motoren hun berijder geven. Ik voel me nergens op mijn
ongemak. Op een of andere manier zijn het zulke lichte
fietsjes, dat je beetje bij beetje je grens opschuift zonder
het zelf te beseffen. Dat zelfvertrouwen loont, want nog
voor de koffie op is, rijdt Belle nu ook even onbezorgd
als onverschrokken met haar KTM 950 dezelfde helling
af. Te noteren: experimenteren met kleine, vriendelijke
motoren kan een opstapje zijn naar groter speelplezier.
Maar eveneens te noteren: eigenlijk kom je met de
kleintjes in deze omstandigheden niets te kort.
Naast testen is dit ook genieten: het is een eeuwigheid geleden dat ik nog zo relaxed offroad gespeeld heb.
Misschien mag het niet allemaal, of zit het een beetje
in de grijze zone van de wet, maar de wandelaars die we
kruisen, en die de vier motoren tussen de bomen zien
dartelen, zijn eerder verrast dan geïrriteerd. Misschien is
dat samenleven toch niet zo moeilijk als het lijkt…

Slierplezier
Nu we het modderige terreintje en de groene hellingen
hebben uitgeprobeerd, willen we natuurlijk ook een
echte Vlaamse rit doen. En Vlaams, zo blijkt algauw, is
in dit seizoen een synoniem voor glad-als-nat. Als we
elkaar treffen aan het benzinestation van Erpe-Mere,
zien we er al uit als vier verzopen waterkiekens – ik
dank de goden trouwens voor mijn Held-pak, dat echt
altijd droog blijft. Bovendien kan het gore-tex binnenpak ook over het pak gedragen worden, dat scheelt een
hoop slijk in de wasmachine. De motorbubbel is voor de
gelegenheid veranderd: de actieradius van de FX laat
Bert niet toe ons te vervoegen, dus hebben we hem voor
de gelegenheid ingeruild voor Dries en zijn Triumph Tiger. Belle heeft wijselijk haar 950 thuisgelaten, en gooit
een nieuw speeltje in de mix: de verlaagde DR350 die ik

We proberen op een iets
steiler hellinkje bergopbergaf de verschillende
motoren uit; ik ben geen
held in dat soort dingen,
maar het verbaast me
hoeveel vertrouwen deze drie
motoren hun berijder geven.
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De wandelaars die
we kruisen, en die de
vier motoren tussen de
bomen zien dartelen,
zijn eerder verrast dan
geïrriteerd. Misschien is dat
samenleven toch niet zo
moeilijk als het lijkt…
en zo licht zijn, maak ik me weinig zorgen. Hoe erg de
boel ook glijdt, ik kan de motor altijd rechthouden en als
er iets ingewikkelds opduikt, kan ik zo makkelijk bij de
grond dat ik hem er wel door gepeddeld krijg.
Ik moet eerlijk zijn: ik heb in maanden niet meer
zoveel pret gehad. Modderige veldweggetjes wijken
voor smallere single tracks tussen weilanden en smalle
paadjes aan de bosrand. Dat dit bijna nergens meer mag,
misschien zelfs hier niet, is doodzonde; ik zit te zingen
in mijn helm en amuseer me rot. En ik ben niet de enige:
Trui, die intussen de DR heeft ingepikt en dus de beste
banden heeft, zoeft ook vrolijk voorbij, en Belle kan het
prima vinden met de Himalayan. Hoe verschillend de
drie motoren ook zijn, het is een fijn stelletje, en ze komen er ondanks hun onaangepaste schoeisel wonderwel
doorheen: de Himalayan schuift maar één keer onderuit,
in een diepe modderplas, de rest blijft recht. En Dries?
Die tuft op de Tiger overal doorheen, en blijkt niet
alleen de ideale gids, maar ook de ideale man: galant en
hoffelijk, nooit macho, maar wel een vat vol goeie tips.

Goeste es koop

haar de week ervoor heb verkocht omdat ik er geweldig
ongemakkelijk op stond.
Zodra de ergste bui geweken is, duiken we de velden
in. Maar het heeft niet alleen vandaag geregend, en wat
ons wacht is vette brij. Meer dan een motortest wordt
dit een bandentest: de DR staat op prima noppen en
rolt ongestoord overal doorheen. Op de Enfield is het
glijden, maar dat deert niet: als een vrolijke tractor tuft
hij voorwaarts, gestaag en onbezorgd. Op de KTM is die
strategie niet houdbaar: de banden zitten meteen vol
en de motor schuift meer dwars vooruit dan dat hij rijdt.
Algauw blijkt dat op de duo zitten de betere rijstijl is:
dan blijft er nog iets van tractie over. Maar zelfs dat kan
de pret niet drukken, want doordat de motoren zo laag
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Tegen de tijd dat we weer uit de velden gerold komen,
is de zon al aan het zakken en hangt de schemer boven
het gele raapzaad. We blijven even staan om een groepje
ruiters te laten passeren. Maken een praatje. Niemand
die zich aan de ander stoort. Net als eerder de wandelaars, die ons lachend aanboden te helpen de Enfield
uit de modderpoel te sleuren waarin hij was weggezakt.
Zodra de paarden ver genoeg weg zijn starten we de
motoren: nog 200 meter en we zijn weer op de openbare
weg. Ons optimisme blijkt een misrekening. Dat laatste
stukje kost ons meer dan een half uur: het spoor is zo
spekglad dat je er zelfs niet op kan staan. Dries gaat
wel vijf keer onderuit – zonder motor. We moeten de
motoren voetje voor voetje over het hellende paadje
schuiven, de wielen schragend met onze laarzen, tot aan
de straat. Dampend van het zweet bereiken we de kerk.
Motorrijden geen sport? Yeah, right.
Een conclusie, vraagt u? Meer weg? KTM. Beetje
van alles? Enfield. Meer slijk? DR. Meer fun tussen twee
stopcontacten? FX! Zoals alles in het leven, is het een
kwestie van smaak. Of zoals ze in West-Vlaanderen zo
schoon zeggen: goeste es koop.

