
Méééééérr…… 

 

Meer plezier 

  Meer vreugde 

     Meer blijdschap 

        Meer motorrijden…… 

 

Meer, meer, meer, meer,meer…… 

 
Het uitdragen van onze gezamenlijke driewielige motorbeleving is de missie van Mark Biere 

en Clemens Löwensteijn. Zij hebben dit al eerder gemanifesteerd met de 1
e
 landelijke motor-

zijspan-dag in Soesterberg. Juist de ‘normale’ motorrijder kennis laten maken met de 

uitbreiding van het motorplezier. 

 Dit  motorplezier met de familie te beleven, de absurditeit van het asymmetrisch gegeven te 

benutten ; de enorme rijvreugde als je het kunstje door hebt !  

Machtig & Prachtig !  

Het nekkendraaien van andere weggebruikers, veelal met glimlach, geeft ook vreugde.  

Jullie h-erkennen het allemaal. De diversiteit, het individualisme in vereniging van andere 

drie-wiel fanatiekelingen. 

Zijspanrijden is geweldig, maar wie weet dat ?   

 

 

   Jij ! U ! ik, Wij !!!!!! 
                                                   ZIJN DE AMBASSADEURS !!!! 

 
 

Vorig jaar hebben we met z’n allen een prachtig visitekaartje afgegeven met de Landelijke 

Motor-zijspan-dag.  Gigantisch veel aandacht gekregen in de motorbladen. De 

motorbladenlezende motorliefhebber heeft vele sfeer foto’s gezien. 

Nu schakelen we door, de MOTORBEURS in Utrecht.  Méér dan 100.000 motor actieve 

mensen bezoeken deze dynamische motorhappening; onze doelgroep om het zijspan 

voortbestaan te waarborgen. Zonder vraag / handel ontwikkelt het zijspan zich niet. 

Ontwikkelingen / research / technische oplossingen / innovaties staan stil als ons wereldje 

steeds kleiner wordt. Het kip en het ei verhaal. De zijspanbouwers kunnen zich geen stand 

veroorloven. Mark en Clemens hebben het initiatief genomen om met de twee zijspanclubs 

een zijspanpromotie te realiseren op deze beurs. Als van deze 100.000 bezoekers er 1%  

interesse en sympathie ontstaat, en daar weer 1% daadwerkelijk een zijspan aanschaft, komen 

er dit jaar weer 10 zijspanliefhebbers bij !!! 

 

Zoals al gezegd: 



   Jij ! U ! ik, Wij !!!!!! 
                                                   ZIJN DE AMBASSADEURS !!!! 

 
Niemand kan beter het zijspan promoten dan de zijspanrijder zelf !!!  Deze is oprecht 

gelukkig met zijn ooit gemaakte keuze om een driewieler te gaan rijden. Hij / zij dient geen 

enkel commercieel belang; de pure vreugde van het bezit kan niet beter uitgestraald worden ! 

 

Kortom; jouw inzet en enthousiasme hebben we nodig op de motorbeurs. Een dag of een 

dagdeel je enthousiasme en vreugde delen met ‘gewone’ motormensen. 

Een pracht etalage voor de zijspanscène en voor jou wellicht een nieuwe ervaring ! 

 

Je kan je vast aanmelden, natuurlijk houden we rekening met je voorkeur. 

De motorbeurs utrecht is van 21-02-2013 t/m 24-02-2013 

Als er teveel aanmeldingen zijn dan gaan we loten o.i.d. 

Wéér een nieuwe dimensie in je zijspanleven…….. 

 

Wordt vervolgt, groeten van 

 

Mark Biere                    markbiere@casema.nl 

Clemens Löwensteijn   clemens.l@ziggo.nl 
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