
De ‘Polar Ice Ride’-introductievideo nu online! 

 

Beste Poolijs-avontuur supporters, 

Eindelijk kan ik weer eens tijd maken voor een update. Sorry, dat het zo lang geduurd heeft. Dat het 

druk is, is geen excuus, maar wel de reden. Er zijn heel veel voorbereidingen klaar, of al een heel eind 

op weg, maar er is ook nog ontzettend veel te doen. Telkens als ik een item kan wegstrepen, blijkt er 

ergens anders wel weer eentje bijgekomen te zijn. Dat herken ik maar al te goed van vorige 

reisvoorbereidingen. Soms betekent dat meer stress, maar het heeft ook wel iets nostalgisch! 

Sinds de eerste editie van de nieuwsbrief aan alle personen, bedrijven en clubs die mijn Poolijsrit 

supporteren is er veel gebeurd. Hieronder staan de meeste punten omschreven. Hopelijk ben ik er 

geen vergeten. Mocht dat toch zo zijn dan krijgen jullie die in de volgende nieuwsbrief. 

Video: Allereerst kan ik jullie melden dat de ‘Polar Ice Ride’-introductievideo online is. In het kort 

wordt daarin het verhaal weergegeven over wat ik gedaan heb en vooral: ga doen! Marcus Kingma 

van Reismotor heeft weer eens een perfecte clip afgeleverd. Net zoals alle volgende video’s wordt 

deze via het YouTube-kanaal van sponsor Clymer online gebracht. Ik zou het ontzettend fijn vinden 

als jullie de YouTube-link met vrienden en kennissen delen. Laat de hele wereld maar weten wat er 

te gebeuren staat! 

Banden: Op een zondag ben ik met de auto met daarin de oldtimerbanden waarmee de R1 geschoeid 

gaat worden naar Immenstadt in de Algau gereden. Dit ligt in zuid-Duitsland vlak bij de grens met 

Oostenrijk. In Immenstadt zit Reifen Immler die de banden zou gaan voorzien van het 

Poolijsloopvlak. Samen met Stephan Immler heb ik het gehad over welke condities de banden voor 

de kiezen zullen krijgen. We hebben de plussen en minnen van elk profiel afgewogen en gekozen 

voor het Cross 1 op de achterband. De grove 16 mm hoge noppen zullen – zeker als ze voorzien zijn 

van Best-Grip spikes – prima grip hebben op het met sneeuw bedekte poolijs. Eenmaal aan land en 

zeker als ik het asfalt bereik, zal het minder geschikt zijn, maar dat is zorg voor later. Het ijsrijden is 

het allerbelangrijkste, want daar moet het presteren. Het Cross 3 profiel was onze keuze voor op de 

voorband. Ook dit profiel heeft flinke noppen, maar zal iets minder nerveus reageren op asfalt. 

Omdat de voorband eigenlijk niet tussen de voorpoten past zei Stephan dat ie tegelijk met het 

afdraaien van het originele profiel ook de wangen van de band iets dunner zou maken. 

 

 

http://www.sjaaklucassen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=282&lang=nl
http://reismotor.nl/
http://www.clymer.com/
http://www.reifen-immler.de/ueber_uns.html
http://www.best-grip.com/


Wielen: Nadat vanuit Duitsland  een pakket arriveerde, bleek dat ze bij Reifen Immler net als bij mijn 

2009 Alaska-uitdaging weer perfect werk hadden geleverd. Meteen ging ik ermee naar Motor Service 

Vierlingsbeek Net als tijdens mijn vorige avonturen bieden zij weer alle hulp. Toen de banden 

eenmaal op de velgen lagen, bleken ze geheel aan de verwachting te voldoen. Tussen voorband en 

voorpoten zit nu circa 1 millimeter speling. Of het genoeg is, zal blijken. 

 

 

 

 

 

Voorpoten verlengen:  De uitvinders en ontwikkelaars van het OSCO-kettingsmeersysteem namen de 

verlenging van de vorkpoten voor hun rekening. Het verlengstuk ziet er eenvoudig uit, maar dat is 

bedrog want het vervangt ook de vorkkap waarin de stelbout zit voor de veervoorspanning en de 

stelschroef voor de uitveerdemping. In het totaal kunnen de voorpoten 10 cm zakken om genoeg 

ruimte te krijgen voor het supergrote voorwiel en om meer bodemspeling te krijgen. 

 

 

 

 

Achterbrug verlengen: Bij Vemewa Metaalbewerking in Rhenen hebben ze een heel groot 

MotorHart. Het precieze werk om de achterbrug te verlengen, het achterwiel passend en verstelbaar 

te maken en om een remschijf van een Virago te laten remmen met een R1-klauw op een 

FJ-achterwiel, is daar al gerealiseerd. Uren van fabricage en goed nadenken zijn er al ingestoken. Heel 

veel dank hiervoor. 

http://www.reifen-immler.de/ueber_uns.html
http://www.motorservicevierlingsbeek.nl/
http://www.motorservicevierlingsbeek.nl/
http://www.motofit.nl/osco.asp
http://www.vemewa.nl/


Sleeconstructie: Van P+ Steel kreeg ik de aluminium kokers (40x20x3mm en 40x40x3mm) om de slee 

van de bouwen. Bij Vemewa Metaalbewerking hebben ze dat in elkaar gelast tot een circa 40 cm 

hoge en 320 cm lange slee. Die bestaat op zich weer uit twee delen, omdat het anders niet in een 

vliegtuig past. 

 

Sleebekleding: Bij Polypla in Kessel bouwen ze normaal gesproken zwembaden en alles wat daarbij 

hoort, maar nu bekleden ze de R1-slee met het superlichte Lexan. Door hun enorme ervaring met 

kunststoffen zijn er nogal wat zaken die ik over het hoofd zou hebben gezien tijdig herkend. Mede 

daardoor krijg ik een stevigere en ook warmere slee. Alleen de keuze voor Lexan (vanwege het 

gewicht) doe ik op eigen risico. Dit na afweging van de volgende voor- en nadelen: 

+ Gewichtsbesparing van circa 100 kg t.o.v. Nylon of HD-PE 

+ Isoleert beter 

+ Slagvast (IJsbeer-protectie) 

- Onder -30°C zullen de eigenschappen van het materiaal geleidelijk afnemen (dus ook bij/onder deze   

temperatuur is de bescherming minder) 

- Lexan kan niet worden gelast 

Brandstof: In de slee komt mijn bed bovenop het compartiment 

waarin 24 jerrycans komen die zijn gesponsord door Jabo 

Landbouw Technische Handel in Maashees. In totaal zal er zo’n 300 

liter brandstof mee gaan. Het brandstofcompartiment wordt 

geheel gescheiden van de rest van de slee en er komt een ont-

luchting in om benzinedampen in mijn leefgedeelte te minimali-

seren. De jerrycans zelf wegen 1 kg/stuk en zijn van een zeer 

degelijke kwaliteit, belangrijk om bij lage temperatuur de sterkte te 

waarborgen. Degelijke kwaliteit helpt ook om het doorzweten van 

benzine te beperken. Elke kunststof jerrycan laat namelijk heel 

langzaam benzine  – en daarmee de geur – door. Eigen tests 

hebben uitgewezen dat (tot nu toe) er bij deze temperaturen nog 

geen vleugje doorkomt. Nog lagere temperaturen zullen daar 

alleen maar een gunstiger effect op hebben, is mijn verwachting. 

http://www.pplussteelsupplies.nl/
http://www.vemewa.nl/
http://www.polypla.nl/


Motorbeurt: Bij Motorcenter Venlo is de R1 technisch goed nagekeken. De kleppenspeling is 

gecontroleerd en van onderuit hebben we in het blok gekeken naar de tandwielen in de 

versnellingsbak en zelfs naar de onderkant van de zuigers. Alles zag er prima uit. Alleen de stalen 

koppelings- en frictieplaten waren slecht en zijn vervangen. Omdat we de kou tegemoet gaan, zijn er 

bougies ingezet waar de motor dan beter op zal lopen, maar voor nu is er nog wel gewone olie in 

gedaan. Pas in Alaska zal ik speciaal door Putoline te ontwikkelen olie gebruiken die -45°C makkelijk 

aankan. 

 

 

 

 

Kleding: Wat kleding betreft, ben ik bijna klaar. De Polar-overall van Lookwell waarmee ik in 2009 

naar het noorden van Alaska reed hield me toen prima warm. Daar worden nu alleen enkele kleine 

veranderingen in aangebracht. Onder de overall ga ik een Lookwell-motorpak dragen, wat 

momenteel in de maak is. Daar weer onder komt de elektrisch verwarmde kleding van Klan, waar ik 

al jaren ervaring mee heb. En als onderste laag heb ik thermo-ondergoed van Booster.  

Overige: Er is nog ontzettend veel werk te verrichten en zaken te regelen. Op mijn lijstje heb ik wel 2 

belangrijke items kunnen afstrepen dankzij Mainport Forwarding die het vervoer van de motor en de 

slee naar Alaska voor hun rekening gaan nemen en Van Veelen-verpakkingen die de bekistingen 

gaan maken voor de R1 en de slee. 

In de directe planning staat o.a. 

# Trekhaakconstructie maken bij Vemewa 

# Speciale veerring en een stuurdemper monteren bij Hyperpro 

# Bekabeling R1 en de slee door Brandsma 

# Ketting & Tandwielen door Motorketting.nl 

Bezichtiging: Heb je interesse om op 28 november een winterrittenpresentatie bij te wonen en de 

Poolijs-R1 te bewonderen, kijk dan op Genemuiden 

Heb je interesse om op 9 december de R1 in Polar Ice Ride-uitvoering én de slee te bewonderen 

tijdens de open dag van Ride-on Motortours, kijk dan bij bijeenkomsten 

Heb je interesse om op 15 december het Eindejaars-festijn in Hippolytushoef bij te wonen en de R1 

in Polar Ice Ride-uitvoering én de slee te bewonderen, kijk dan bij MotoPort-Hippolytushoef 

http://www.motorcentervenlo.nl/
http://www.putoline.com/nl/
http://www.lookwell.nl/
http://www.klansrl.com/
http://www.booster-motor.eu/
http://www.mainport-rotterdam.com/forwarding_warehousing/1/1/4/forwarding.html
http://veelen.nl/nl/home.html
http://www.vemewa.nl/
http://www.hyperpro.com/hyperpro/nl
http://www.brandsma-bv.nl/
http://www.motorketting.nl/
http://www.doldesoldoat.nl/nl/evenementen-dos
http://www.ride-onmotortours.com/common/pages/common/beurzen.htm
http://www.motoporthippolytushoef.nl/epages/Motoport.sf


In de volgende nieuwsbrief meer over de verdere ontwikkelingen. Lijkt het je leuk om hieraan actief 

deel te nemen, laat het dan even weten. Er is altijd wel iets dat moet gebeuren of uitgezocht moet 

worden dat op jouw terrein ligt! 

De poster met namen en logo’s op Sjaak Lucassen heeft nog plek genoeg! Heb je vrienden en 

bekenden die mijn uitdaging ook willen gaan volgen, laat ze via Support weten dat ze symbolisch 

mee kunnen rijden en daarmee hun steentje bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie op: www.sjaaklucassen.nl en de Facebook-pagina’s ‘Sjaak Lucassen’ en ‘R1 Sjaak 

Polar Ice Ride’ 

Dit avontuur wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

http://www.sjaaklucassen.nl/
http://www.sjaaklucassen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=281&lang=nl
http://www.sjaaklucassen.nl/
http://www.facebook.com/sjaak.lucassen
http://www.facebook.com/R1SjaakPolarIceRide
http://www.facebook.com/R1SjaakPolarIceRide

