
Licht in de duisternis? 
De oudere Breganze fietsen en de nieuwere Zane fietsen hebben niet veel gemeen: alleen de 
naam op de tank en het feit dat ze uit Italië komen.  
 
Één verbetering is bij veel fietsen, oud en jong zeker aan te raden: de bedrading van de 
koplampen aanpassen.  
Bij alle modellen loopt de koplampstroom via contactslot en stuurschakelaars. Dat kan wel, 
maar het is niet goed voor de levensduur van je schakelaars en contactslot en ook niet voor de 
lichtopbrengst.  
 
Ik heb gemeten hoeveel spanning je verliest over de bedrading, van accu tot lamp en dat is 
schrikwekkend: 2 tot bijna 4 Volt!  
Stel, je hebt 1 H4 koplamp. Die is 55/60W bij 12 V, dus 4,6/5 A. Met 2,2 V (gemeten) verlies 
je dus 2,2 V maal 5 Ampère in je bedrading, ergens. Dat is 11 Watt verlies. Verder heb je dus 
geen 12 V, maar minder dan 10 V op je lampen staan. Is niet goed voor de hoeveelheid licht.  
Stel, je hebt 2 H4 koplampen. Daar heb ik 3,8 V verlies gemeten. Dan heb je dus 38 Watt 
verlies. Dat wil zeggen, dat je bedrading in de winter goed ijsvrij blijft. En je hebt nog maar 8 
Volt op je lampen staan! Dan komt er niet veel licht meer uit.  
 
De oorzaak zit in de vele contacten een aansluitingen. Van accu naar contactslot, naar 
zekeringen, naar stuurschakelaars en dan pas naar de lampen.  
 

Wat doe je hier nu aan?  

Gebruik relais om je lampen aan te sturen. Dan kun je je contactslot en stuurschakelaars 
sparen en tegelijk veel meer licht uit je lampen krijgen.  
 

Wat heb je nodig?  

Je hebt nodig: 
- 2 relais, zo klein mogelijk en geschikt voor 30 A. Siemens type: V23074 of Bosch 0-

332-207-307 of Tyco A1001-A403. Afmetingen: 25,5 x23 x 15,5 mm. Zie ook  

http://www.dpguzzi.com/relay_faq.htm en http://www.dpguzzi.com/relay.htm  

 
Figuur 1. 2 relais, 4 smalle vlakstekers, 4 brede vlakstekers. Het kan handig zijn om een 

doorlusvariant te gebruiken voor 1 van de 2.  

- voldoende kabelschoentjes, zie foto van relais. Je hebt ook nog wat ogen M6 nodig 
(blauw) en wat vlakstekers mannetjes envrouwtjes. (rood of blauw) 

- een goede en een slechte kabelschoentjestang.  



 
Figuur 2. Een goede tang voor knijpen.  

 
Figuur 3. Een slechte, alleen 

goed voor strippen en knippen 

- 1 of 2 lampvoeten H4, afhankelijk uiteraard van hoeveel koplampen je hebt. Voor de 
Zane fietsen moeten ze zo plat mogelijk zijn, anders komen ze tegen de 
snelheidsmeter aan. Zoiets als dit bijvoorbeeld:  
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- 1 zekeringhouder, liefst voor steekzekeringen. 

 
Figuur 4. Extra zekeringhouder en aansluitingen.  

-   
 

- 1 voltmetertje of universeelmetertje. Kost maar een paar euri.  

-  
- Ca. 2 meter drie-aderig rubber kabel (Gamma). Die is olie- en watervast en heel 

soepel. Wordt verkocht per 10 meter.  
- Een halve dag de tijd. Meer hoeft het niet te kosten. Kan ook een avond zijn.  

 

Hoe moet het komen? 

1. Bepaal een plaats voor de zekeringhouder. Dat kan vlakbij de andere zekeringen zijn.: 
zie Figuur 4.  

  



 
Figuur 5. 2 Extra zekeringen bij een RGS.  

Je kunt de zekeringhouder met een tye-wrap vastzetten, of met Bisonkit, of met schroefjes. 
Maakt niet zoveel uit, als hij maar niet aan zijn draden hangt te bungelen. Sluit hem nog niet 
op de accu aan. Dat gebeurt pas als laatste stap.  

2. Leg de zwart rubberen kabel (3-aderig) van de zekeringhouder naar voren. Knip aan 
de voorkant nog niet af! 

3. Knijp de blauwe en de bruine ader samen vast aan de zekering. Het hangt van het type 
zekering af hoe dat precies moet. Handigst is als de zekering geen draden heeft, maar 
een steker aansluiting.  

4. Maak de geel-groene ader vast aan het frame of de min pool van de accu. Meestal heb 
je hiervoor een oogje M6 nodig. Zie Figuur 4.  

5. Meet voor de lol eens hoeveel spanning je kwijtraakt. Houd de rode draad van de 
meter op de plus van de accu en de zwarte draad op groot- of dimlicht aansluiting van 
de lampvoet. Zet het contact aan en je lichtschakelaar en je moet iets van 2 tot 4 Volt 
meten. Als je 12 Volt meet heb je een verkeerde pen te pakken.  

6. Nu wordt het spannender. De relais komen vlak bij de koplamp(en). Ze worden 
bediend door de oude bedrading, die dus los moet van de lampvoet(en). Met andere 



woorden, knip de lampvoet los, zo dicht mogelijk bij de voet zelf. 

 
Figuur 6. Originele bedrading naar de lampvoet. Blauw en geel zijn voor groot licht.  

7. Één relais is voor dimlicht, 1 voor grootlicht. De bruine draad is dimlicht, blauw is 
grootlicht. Bepaal dus waar de relais moeten komen en knip dan de zwarte nieuwe 
kabel op lengte af (beter iets te lang houden). De bruine en blauwe ader komen aan 1 
kant van het hoofdcontact van het relais. De andere kant van het hoofdcontact gaat 
naar de koplamp(en), dus lampvoet(en). Zie foto.  

 
Figuur 7. Plaats van de relais bij een Zane 750S. Vastgeplakt met Bisonkit.  



 
Figuur 8. Plaats van de relais bij een 1000 RGS.  

8. De smalle contacten van de relais zijn voor de bediening. Aan 1 kant komt de oude 
bedrading, vanaf de stuurschakelaars. De andere kant moet aan massa komen. 
Toevallig hadden we die beschikbaar in de geelgroene ader. Gebruik hier bijvoorbeeld 
wat dunner draad, 1 mm2, en knijp die samen in een kabelschoentje wat op de 
massadraad past, of sluit aan op de oude massakabels van de koplamp. De nieuwe 
massa van de koplamp moet namelijk zeker aan de geelgroene draad worden 
aangesloten.  

 
Figuur 9. De massa verbindingen bij de RGS. Hier zitten ook de tellerlampjes op. Zo kan bij een Zane 

fiets ook de splitsing naar 2 koplampen gemaakt worden.  

9. Je bent aan de voorkant klaar als beide relais 4 of 6 draden hebben en als de lampvoet 
volledig is aangesloten, inclusief aarde. Let op aarde tellerverlichting en de aansluiting 
controlelampje groot licht.  



10. Dan kunnen de relais met Bisonkit ergens tegenaan geplakt worden. Bijvoorbeeld 
tegen de lampunit of tegen een houder.  

11. Laatste stap is de draad van zekering naar accu aansluiten. Gebruik rode draad en een 
M6 oogje voor de plus pool van de accu.  

12. Als het goed is, doen je lampen het nu beter dan ooit. Meet voor de lol nog eens 
hoeveel spanning je kwijt bent. Dat mag niet meer dan 0,2 tot 0,3 V zijn.  

 
Aansluitschema: 
 

stuurschakelaars 

Lampvoet 

Relais Relais 

Blauw = groot licht 
Bruin = dim licht 

Accu 

Zekering 

Geel = controle 
groot licht 

Lampvoet 

 
Figuur 10. Elektrisch schema rond de relais.  

 
Als bonus kun je een 12 V stopcontact ergens aftakken van je relais. Handig voor TomTom of 
een compressortje.  
 
Veel succes! 
Dick Büthker 


