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Motorcross

Inleiding

Ik doe mijn werkstuk over motorcross omdat ik zelf ook aan motorcross doe want ik vind het
echt leuk om te doen!

Hoofdstukken

1. Motorcross
2. Bescherming
3. Wedstrijden
4. Wat is een crossmotor?
5. De geschiedenis van de crossmotor.
6. Hoe werkt de crossmotor?

1. Motorcross
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Er zijn verschillende clubs bijvoorbeeld M.O.N en K.N.V.B. M.O.N betekent Motorsport
Organisatie Nederland en K.N.V.B betekent Koninklijke Nederlandse Motorrijders Bond. Er zijn
ook verschillende plaatsen waar je kunt crossen dat zijn:

Overloon
Berghem
Boekel

Er zijn er nog wel veel meer maar bij deze plaatsen cross ik het meest. Er wordt ook jeugd en
volwassenen cross gehouden je moet daarvoor een start bewijs hebben daarvoor moet je
betalen. Als je wilt gaan trainen moet je een trainingsbewijs hebben als je een trainingsbewijs
hebt kun je overal gaan crossen waar je maar wilt. Heb je geen trainingbewijs dan kun je
nergens crossen. Als je een startbewijs hebt kun je elk weekend gaan crossen en kun je prijzen
winnen.

Bij een wedstrijd moet je achter start rekken gaan staan daar zie je dan een bord, op dat bord
staat een pijltje er is een groene kant en een rode kant, als dat pijltje bij het rode gedeelte is
moet je beginnen.

Er is een bus die bijhoudt op welke plaats je staat.
Op het einde kun je dan kijken op welke plaats je staat (dat kun je zien op die bus)
Dan is er nog een man die bordjes laat zien hoeveel rondjes je nog moet rijden hij doet dat met
een soort vlaggetje je noemt dat vlaggen. Er zijn ook nog mensen die op de baan moeten gaan
staan en die dan een gele vlag hebben, die vlag is ervoor als er iemand valt dan moet die man
met de vlag vlaggen dan weten de andere crossers dat er iemand gevallen is.
Er zijn allemaal dingen die je moet doen bij een crossweekend bijvoorbeeld de startrekken
verzorgen en bonnen voor de leden uitdelen voor gratis eten en drinken en de mensen de
parkeer- plekken laten zien (die daar komen kijken) de hamburgers bakken en de friettent
verzorgen.

2. Bescherming
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Je hebt verschillende beschermingen zoals de bodyprotector en de kniebescherming en een
helm en laarzen een nekband en een broek en een trui en handschoenen en een bril en een
nierband.

Waar de bodyprotector voor is: de bodyprotector is voor als iemand over je borst of rug
heen rijdt heb je er altijd een bescherming overheen en als je gevallen bent en de
crossmotor ligt op je buik heb je altijd bescherming overheen.
De kniebescherming is ervoor om je knieën te beschermen en als je gevallen bent en
als je onder de crossmotor ligt met je knieën dan heb je bescherming op je knieën.
Een helm is ervoor om je hoofd te beschermen bij als je gevallen bent en er rijdt iemand
over je hoofd heen en dan heb je nog bescherming over je hoofd.
Laarzen zijn ervoor voor je voeten te beschermen bij als je gevallen bent en er rijdt
iemand over je voeten heen dan heb je nog bescherming erover.
Een nekband is ervoor om je nek te beschermen bij als je springt en je komt hard neer
en dan gaat je nek heel hard openneer en daarvoor heb je die nekband dat je hoofd niet
zo openneer gaat.
De bril is ervoor dat je geen zand in je ogen krijgt en als er zand op de bril zit kan je aan
een touwtje trekken en dat zorgt ervoor dat het zand eraf gaat, als je aan het touwtje
trek beweegt er plastic en dat zorgt dat het zand eraf gaat.

De wedstrijden

Er worden verschillende wedstrijden gehouden. Dat zijn de regiocro ss en de mx1 cross en de
mx2 cross. En de clubwedstrijden en de nationale cross enz.
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Bij de regiocross doen de mensen uit Noord-Brabant mee en ze mogen mee doen vanaf
50 cc automaat tot 500 cc
Bij de mx1 mogen allen mensen mee doen vanaf 125cc tot 500cc.
Bij de mx2 mogen ook allen mensen mee doen vanaf 125cc tot 500cc.
Bij de club wedstrijden mogen alleen de mensen komen crossen die bij de club horen
dan heb je twee groepen 85cc en 125cc, 85cc is voor de kinderen onder de 14 jaar en
de 125cc is voor de mensen boven de 14 jaar.
Bij de nationale cross doen de mensen mee uit het hele land vanaf 50cc automaat tot
500cc.

Als de crossmotors boven 102 decibel zitten mogen ze niet mee doen aan de cross wedstrijd.
Er is ook een bus die bijhoudt hoeveelste je staat en zegt of er iemand gevallen is.
Op het eind van de bus hangt er een briefje met erop hoeveelste je staat. De bus is van de
M.O.N, dat betekent. Motorsport Organisatie Nederland.

4. Wat is een crossmotor

Een crossmotor is een voertuig op twee wielen,aangedreven door een motor. Vaak met een
benzine motor waarvan de cilinderinhoud tussen de 50 cc en 500 cc. Rond het jaar 1920 is de
crossmotor ontstaan en hiermee bedoel ik dat vanaf die tijd alle crossmotoren dezelfde
bediening hebben. Hier enkele voorbeelden van de bediening:

Het rechter handvat is om gas te geven.
De hendel aan het stuur rechts is voor te remmen met het voorwiel.
De hendel links aan het stuur is voor te koppelen.
Met de rechtervoet bedien je de achterrem.
Met de linkervoet bedien je de versnellingen.

Motorcross is een gewaagde sport. Door de banden met noppen erop,kun je snel over de baan.
De noppen klemmen zich vast aan de baan.

5. De geschiedenis van de crossmotor
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Omdat de gewone motorfiets eerder uitgevonden is als de crossmotor wil ik hier eerst wat van
vertellen. Gottlieb Daimler heeft in 1880 de eerste motorfiets ontworpen. Deze motor had een
houten frame en had een stoommotor. Al snel werd deze vervangen door een benzinemotor. In
1894 bouwden de Duitse broers Hildebrand een motorfiets met een stalen frame en een
benzine-motor. Deze reed maar 40 km/u en dat was snel genoeg want deze motorfiets had als
rem een metalen schijf die over de grond heen sleurde. Door de uitvinding van de benzine-
motor gingen meer mensen motoren uitvinden. In 1901 kwamen de Parijse broers Welners op
het idee om de motor tussen de 2 wielen te monteren. Het achterwiel werd aangedreven door
een leren riem en was de eerste motorfiets die velgremmen had. Dit type motorfiets was het
begin van de ontwikkeling van de motorfiets in de 20ste eeuw. In Europa en Amerika werden
toen overal motorfietsen gemaakt. Tijdens de 1e en 2e wereldoorlog gebruikte het leger ook
heel veel motorfietsen. Na de 2e wereldoorlog werden er over de hele wereld motorfietsen
gebouwd.

6. Hoe werkt een crossmotor.

In dit hoofdstuk ga ik beschrijven hoe de motor van een crossmotor werkt en hoe de motor kan
rijden en remmen. De crossmotor. De motor van de crossmotor kan draaien doordat er een
verbranding plaatsvindt. Door de verbranding van de brandstof wordt de zuiger in de cilinder
naar beneden geduwd. Als de motor wil blijven werken moeten er steeds 4 dingen opnieuw
gebeuren:

1. brandstof moet in de cilinder komen.
2. de lucht en brandstof moeten samengeperst worden.
3. het mengsel moet verbranden.
4. de verbrande gassen moeten de cilinder uit.
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Dit alles gaat echt heel snel.
Er zijn verschillende motoren 2 takt en 4 takt. Het verschil tussen deze 2 is dat bij 2 takt de
zuiger 2 bewegingen maakt om de brandstof te laten verbranden en bij 4 takt de zuiger 4 slagen
nodig heeft om de brandstof te laten verbranden.

De versnelling

De motor brengt kracht over als de brandstof tegen de zuigers drukt en de zuigers en de krukas
bewegen. De kracht wordt daarna door het versnellingssysteem overgebracht naar het
achterwiel. Door de tandwielen kan de motorfiets hard en zacht rijden.

De aandrijving

Dit is de verbinding tussen de motor en het achterwiel. Je hebt 3 verschillende soorten
manieren om het achterwiel aan te drijven:

1. de kettingaandrijving.
2. de riemaandrijving.
3. de cardanas.

De kettingaandrijving is dat de wielen aangedreven worden door 2 tandwielen en een
rolketting, net als bij je fiets. Dit is ook de aandrijving van mijn crossmotor.
De riemaandrijving is dat de wielen worden aangedreven door 2 schijven die met een
riem worden aangedreven.
De cardanas is gewoon een as die door een motoraandrijfmechanisme wordt
aangedreven.

De remmen

Door versnellingen kan de motor rijden en door remmen kan de motor remmen. Er zijn 2
soorten remsystemen;

1. trommelen
2. schijfrem

Een schijfrem is een schijf die met het wiel meedraait en remt doordat een remklauw die
bij het remmen tegen de schijf aandrukt.
Een trommelrem remt door een remschoen die tegen een komvormige trommel aan
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drukt die op het wiel is aangebracht. Dit was mijn werkstuk ik vond het leuk om te doen.

Ik heb de informatie gehaald uit het M.O.N boekje en www.kawasaki.nl.
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