
G.  Lampen en electriciteit. 

 

Plaats een krik onder het zijspanframe en demonteer het zijspanwiel. 

 

 Vanzelfsprekend komt het wit/gele lampje aan de voorzijde. Demonteer het 

lampglas van de voorste unit. Plaats de grondplaat in de juiste positie op het spatbord. D.w.z. als het lampglas 

gemonteerd is moet het witte gedeelte onder zitten! Teken de positie van de te boren gaten af (2x montage gat, 

1x draaddoorvoer gat). 

 

 Boor de gaten in het spatbord. Diameter van de montagegaten: 5,5 mm, het 

gat voor de draaddoorvoer 10 mm.   

 

Plaats de rubberen doorvoertule in de grondplaat, en monteer de grondplaat 

op het spatbord met de schroefjes, moertjes en ringen die bij de lampjes meegeleverd zijn. De ringen en moertjes 

komen aan de binnenzijde van het spatbord. Draai de moertjes echter nog niet vast!  

 



Voer deze stappen ook uit voor de lampjes aan de achterzijde. Hierbij is 

voorzien dat het geheel rode lampje als remlicht wordt gebruikt, en het gecombineerde rood/gele lampje als 

achterlicht en richtingaanwijzer. Het achterlicht/richtingaanwijzer lampje wordt aan de buitenzijde geplaatst. Het 

rode gedeelte hiervan bevindt zich onderaan. 

 

 Nu moet de draadboom gemonteerd worden. Bij de lampjes met metalen 

grondplaat, wordt de massa aansluiting door de grondplaat/boutjes/moertjes gevormd. Neem de draadboom. 

Volg vanaf de multiconnector de draadboom. Het eerste schroefoogje (aan de drie zwarte draden) wat u 

tegenkomt is voor de achterlicht/richtingaanwijzer. Draai het moertje van het achterlicht/richtingaanwijzer los 

wat het dichtst bij de motorfietszijde zit. Plaats het schroefoogje om het boutje en plaats de ring en het moertje 

weer terug.  

 

Het andere schroefoogje is voor het lampje aan de voorzijde. Plaats ook daar op boven beschreven wijze het 

schroefoogje onder de ring en moer. 

 

 Bij de draadboom in de 

buurt van de achterste lampjes vindt u nu ook twee draden met vlakstekers eraan. Deze twee zijn voor het 

remlicht. Plaats de draden door de rubbertule van het achterlicht en sluit de draden aan. Let erop dat de draden 

zodanig liggen dat ze niet op scherpe delen kunnen doorslijten en er kortsluiting ontstaat. 

 



   Er zijn aan de achterzijde nu nog 4 

draden over. Steek deze vier draden door de rubber tule van de achterlicht/richtingaanwijzer. Verbind de twee 

Grijs/zwarte draden samen aan de aansluiting voor het achterlicht. Verbind de andere twee draden samen aan de 

richtingaanwijzer. (bij deze schroefverbindingen is het NIET verstandig om de draden vooraf te vertinnen! De 

draden worden dan gevoeliger voor breuk, en werken zich soms langzamerhand los.) 

 

 Plaats de draden bij het voorste lampje door de rubber tule. De grijs/zwarte 

draad moet verbonden worden met het positielampje, de andere draad met de aansluiting voor de 

richtingaanwijzer.  

 

 Draai nu alle 

schroeven met moeren van de lampen vast. Pas op voor meedraaien van de schroefoogjes!  Het is sterk aan 

te raden om de massaverbindingen en plaatsen waar de draden door het spatbord gaan te bedekken met 

kit. Dit is om oxidatie van de massaverbindingen te voorkomen, en om te voorkomen dat spatwater van 

het zijspanwiel via de draden in de lampjes loopt. 
 



 Boor gaatjes zodat… 

 

 De bedrading op deze wijze met tie-raps bevestigd kan worden.  

 

  Gebruik zelfklevende 

kabelklemmen aan de carrosserie van het zijspan. Let er hierbij op dat de kabels zodanig worden geplaatst dat de 

kabels vrij blijven van het wiel en van wielophangingsdelen. Zie de foto’s voor de juiste plaatsen van de 

klemmen. 

 

De elektrische aansluiting aan de motor moet bij het achterlicht en rechter 

richtingaanwijzer van de motorfiets. Neem de zittingen van de motorfiets, en zoek de bedrading naar het 



achterlicht en richtingaanwijzers. Wees er zeker van dat de motorfiets niet op contact staat. Neem voor de 

zekerheid de kabel aan de – pool van de accu los.  De draadkleuren van de motorfiets:   

- Bruin: gemeenschappelijke massa  

- Blauw/zwart: richtingaanwijzer rechts 

- Grijs/geel: remlicht 

- Grijs/zwart: achterlicht 

 

 Gebruik de rode aftakklemmen om de 

draden van de motor met de draden naar de multiconnector te verbinden.  

- Verbind de bruine met de zwarte draad van de multiconnector met elkaar 

- de blauwe aan de blauw/zwarte van de motor  

- de grijs/rode aan de grijs/gele van de motor   

- en de grijs/zwarte draden moeten ook aan elkaar worden verbonden.  

 

Voorzie de zijspanlampen van hun gloeilampjes.  

- Richtingaanwijzers en Rem 12V 18W  

- Het positielampje aan de voorzijde de korte 12V 5W lamp 

- Het achterlicht de lange 12V 5W lamp.  

Verbind de multiconnectoren van de motorfietszijde en zijspanzijde met elkaar. Plaats de accukabel weer terug 

aan de accu. Zet het contact aan en controleer of de verlichting naar behoren functioneert. 

 

Indien alles functioneert (anders zal u eerst de fout moeten zoeken…), plaats 

dan de glaasjes op de lampen met de bijgeleverde schroefjes. Voorzichtig vast draaien om barsten te voorkomen. 

 

Zet tenslotte de draadboom met tie-raps vast aan de achterste chassisbalk van 

het zijspan. Voer de draadboom langs een geschikte plaats langs de motorfiets naar de multiconnector onder het 

zadel. De draadboom mag niet langs scherpe delen kunnen schuren, en niet in het wiel kunnen komen. Bij 

sommige modellen is het helmslot erg geschikt om de draad door te voeren.    

 

Wettelijk gezien mogen de rechter richtingaanwijzers van de motorfiets niet meer functioneren (alleen de 

richtingaanwijzers op het zijspan mogen functioneren. Het eenvoudigst is om de rechter richtingaanwijzers af te 

plakken met zwart tape. Mooier is om de lampjes uit deze richtingaanwijzers te verwijderen. Waarschijnlijk 

wordt de knipper frequentie dan te hoog. Dit is op te lossen door een richtingaanwijzer van de motorfiets te voor 

zien van een 5W lampje (i.p.v. de originele 21W) en het glazen bolletje van dit lampje van zwarte krimpkous te 

voorzien om te voorkomen dat deze richtingaanwijzer zichtbaar mee knippert. 



 

Monteer tenslotte het zijspanwiel weer op z’n plaats en verwijder de krik. 

 

H.  Controle 

1. Controleer pijnlijk nauwkeurig of alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Zitten alle 

bouten/moeren vast? 

2. Schakel de neutraal in en rol de zijspancombinatie heen en weer. Loopt er niets aan en functioneren de 

remmen naar behoren? 

3. Zit de gaskabel bij het (rechter) gasklephuis weer goed in de stelnippel? 

4. Lees voor het rijden de opmerkingen bij “rijden met een zijspan”. 

 

 

I. De fijnafstelling van het zijspan. 

De fijnafstelling is vaak een kwestie van persoonlijke voorkeur. Bent u een onervaren zijspanrijder, ga 

dan eerst met de basisafstelling rijden. Tijdens een lange rit komt u er vanzelf achter dat u bijvoorbeeld 

constant met uw linker arm aan het stuur moest trekken (spierpijn?!), ook al reed u rechtuit. Als u dat 

merkt, wordt het tijd voor onderstaande tekst 
Tijdens rijden spoort een zijspan slechts bij een bepaalde snelheid rechtuit. Als het zijspan bij constante snelheid 

van ca 100 km/h te veel naar links trekt, moet de schoorstang zodanig versteld worden dat de motorfiets meer 

naar het zijspan toe helt. Trekt het span te veel naar rechts, verstelt u dan de schoorstang zodanig dat de 

motorfiets wat verder van het zijspan af helt. 

Indien de zijspan combinatie met onbeladen zijspan goed spoort, maar beladen naar rechts trekt, maak dan het 

toespoor wat groter. Maak het toespoor echter nooit groter dan 50 mm. Na het verstellen van de toespoor moet 

ook de schoorstang vaak opnieuw afgesteld worden. 


