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CLUBAGENDA 2013
DATUM ACTIVITEIT INFO

20 januari Nieuwjaarsreceptie in 
Amersfoort

Vanaf 14.00 uur bent 
u van harte welkom in 
Grand café “Fiji”

21 t/m 24 februari Motorbeurs Utrecht Yamaha YZF R-club 

Hal 9, stand B010

 17 maart Clubrit Openingsrit

21 april Clubrit

26 - 28 april WSBK Assen

26 mei Clubrit

9 juni EMMR Clubrit + ALV + BBQ Een jaarlijks fantastisch 
terugkerend evenement 

23 juni Clubrit

27 - 29 juni TT Assen

21 juli Clubrit

25 augustus Clubrit

15 september Clubrit

20 - 22 september Britse Superbike Assen

13 oktober Clubrit

Feestavond?

Voor alle evenementen en activiteiten geldt: 

Bekijk het laatste nieuws op onze club-website www.yzfr-club.nl

    

-  2  -    Omslag: Jorge Lorenzo als winnaar van de MotoGP 2012

Motortrailer Verhuur Oss

MJK Leathers

Motorsticker.nl

Sidekick Nederland

Grieks Restaurant Parthenon

Roteg Racing B.V.

JVP Hightech Motorproducts

Road Runner Motoren

Motal

So-Secure V.O.F.

MotoPort Wormerveer

MotoPort Breda

van Meel Motoren

Vos Oss

Klazen Motoren

MotorCentrumWest

Bedrijven waar wij afspraken mee gemaakt hebben omtrent kortingen.
Kijk op de website www.yzfr-club.nl voor meer informatie.

www . vanme e lmoto r e n . n l

Brieltjenspolder 26 
4921 pj ,  Made 
(0162) 42 76 17
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YZF R-CLUB MERCHANDISING

Polo “nieuw” 2010
M t/m XXL 

Kleur rood-wit-blauw
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo
op mouw geborduurd

Prijs leden € 27,50
Niet-leden € 32,50

Rugzak Zwart 
Refl ecterende streep

Stevige ritsen 

Prijs leden € 25,-
Niet-leden € 27,50

Fleecejack M t/m XXL
kleur zwart - licht grijs
Geborduurde logo’s van 

R-club en Yamaha
2 steekzakken met rits

Ritsen afgezet met 
refl ectiemateriaal

Prijs leden € 29,50
Niet-leden € 34,50

R-club sleutelhanger Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50

R-club Cap
Nieuw 2009

Prijs leden € 15,-
Niet-leden € 17,50

Gemaakt van porselein Niet-leden € 7,50

Buffy
Zwart met club-logo

Prijs leden € 7,50
Niet-leden € 10,-

Kentekenplaathouder
Moto-Klik systeem

Prijs leden € 5,-
Niet-leden € 7,50

T-shirt
140/152-L/XL/XXL

Kleur grijs

Prijs leden: € 12,50
Niet leden: € 15,-

Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs

Prijs leden € 25,-
Niet-leden € 27,50

Long sleeved shirt
M t/m XXL 

Kleur zwart - wit
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo

Prijs leden € 17,50
Niet-leden € 22,50

Stickerset
1x groot + 1x klein

20x88mm + 60x44mm

Prijs leden: € 1,-
Niet-leden: € 2.-

BESTELLEN? KIJK OP WWW.YZFR-CLUB.NL!
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• Bestuur YZF R-Club
Voorzitter & externe contacten: Wil van Nunen, wil@yzfr-club.nl
Secretaris: Arnaud Meijer, arnaud@yzfr-club.nl
Penningmeester & ledenadministratie: Eric de Wolf, eric@yzfr-club.nl
Activiteiten & internet: Martijn Huizinga, martijn@yzfr-club.nl
R-mail & fotografi e: Eric de Wolf eric@yzfr-club.nl
Toerritten: Onno Böke, onno@yzfr-club.nl & Guido Bierman, guido@yzfr-club.nl

• R-force
Vormgeving & Eindredactie: Dirk Krijgsman en Wil van Nunen

• Redactie-adres
Provincialeweg 154
4909 AN Oosteind
email: r-force@yzfr-club.nl

• Contactinformatie
Bank: ABN-AMRO 55.44.08.880
t.n.v. Yamaha YZF R-Club te Didam
email: contact@yzfr-club.nl
website: www.yzfr-club.nl

• Lidmaatschap 
Kosten lidmaatschap: € 30,- per kalenderjaar (laatste 3 maanden half geld)
Opzeggingen, schriftelijk of per e-mail, 1 maand voor einde van het lopende kalenderjaar

• Opmerkingen en kopij
Kopij en/of op- en aanmerkingen over R-force graag naar bovengenoemd redactie-adres
sturen. (kopij bij voorkeur per email)
Overige vragen en opmerkingen graag via het algemene emailadres contact@yzfr-club.nl

• Verantwoording
Alle gegevens in dit blad zijn met grote zorg verzameld. De redactie kan echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor tussentijdse wijzigingen, onjuistheden alsmede zet- en 
drukfouten. Ook voor uit deze informatie voortvloeiende contacten en overeenkomsten 
tussen de lezers van dit blad en de daarin vermelde bedrijven, instanties en personen, 
aanvaardt de redaktie noch de Yamaha YZF R-Club enige aansprakelijkheid.

• Drukwerk
Total Print BV, Oosterhout

© 2012 Yamaha YZF R-club Nederland 

COLOFON
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Hier had uw advertentie 

kunnen staan!

Vraag naar de tarieven 

R-force@yzfr-club.nl

Volgende R-force verschijnt rond 
april 2013 met daarin oa.

Nieuwjaarsreceptie  

Verslag Motorbeurs   

en meer .....

Heb je zelf ook een leuke bijdrage?
Stuur deze per mail  naar: 

r-force@yzfr-club.nl

INHOUDSOPGAVE
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De ochtend begon om 8:00 uur met 
een check op buienradar. Buiten was 
het grijs maar droog en buienradar 
voorspelde slechts een klein licht regen-
buitje rond 12:00 uur. 

Eerst nog even wat contacten gecheckt 
op FaceBook en het Forum of iedereen 
wel wakker en op tijd was en gemeld 
dat het écht zou stoppen met rege-
nen dus dat ook de mensen uit andere 
delen van het land gewoon moesten 
komen.

Dan om 09:30 uur de RR’en gestart 
zonder al te veel de buren te wekken 
en via een toeristische route richting 
Diemen gaan rijden. Het was koud, 
miezerig en winderig, tel daarbij op een 
onverwachte wegversperring midden 
in Amsterdam zonder omleiding en 
daarna een wegglijdende achterkant. Je 
begrijpt dat we toe waren aan de koffi e 
bij de Mac toen we met een kwartier 
vertraging aankwamen.

Om 11:15 uur was ook de laatste 
deelnemer gearriveerd en konden we 
vertrekken. Gelukkig was het onder-
tussen ook gestopt met miezeren. Er 
waren 15 echte die-hards verzameld uit 
verschillende delen van het land voor 
deze laatste clubrit van het seizoen.

De lunch was vroeg in de rit gepland 
en dat leek dit x goed uit te komen. De 
wegen hadden dan kans om droog te 
waaien voor de rest van de rit. Bar Bis-
tro het Bruggetje was warm en gezellig 
en goed voorbereid op onze club. Uiter-
aard druk geklets en uitwisselen van al-
lerlei info, al dan niet interessant zoals 
‘wie vindt wat van Boer zoekt Vrouw.. ‘ 
jaja… onze clubleden hebben een breed 
interessegebied. 

Na de lunch nam een aantal leden al 
afscheid om de thuisreis weer in te 
zetten. Jammer maar helaas, de een 
moest de koeien gaan melken, de ander 
had relatiedingen (ja ook dat wordt 
besproken bij ons clubke) en weer een 
ander wilde voor donker thuis zijn, 
maar uiteraard supergezellig dat ze ’s 
morgens de reis aandurfden!

Hooguit een km na vertrek van de Bis-
tro werden we verrast door een fl its… 
een 3-tal leden reden gezamenlijk met 
een (volgens ons) nette, lage snelheid 
dus we zijn erg benieuwd wie hiervan 
de melding thuiskrijgt. Kort daarop ging 
bij een van de heren het olielampje 
branden en nam hij het zekere voor het 
onzekere.

De laatste helft van de rit, de grootste 
helft, ging verder door het prachtige 
herfstlandschap in de Gooi en Vecht-
streek. Er vielen nog enkele druppels, 
maar verder bleef de weg prima droog.
Rond 3 uur kwam de eerste groep terug 
bij de Mac in Diemen en zo’n 20 minu-
ten later de 2e groep en waren we weer 
compleet.

Daarna nog even bijkletsen en tja.. 
daar zit dan vaak een probleem. Er is 
altijd nog zoveel te kletsen! De ge-
sprekken zijn nog lang niet afgelopen 
als het al weer tijd is om naar huis te 
gaan, en dat het daarom wel leuk zou 
zijn als er weer ’s een feestavondje 
o.i.d. georganiseerd zou worden, zodat 
we de hele avond alle ins and outs kun-
nen doornemen van iedereen.

Voor nu.. iedereen bedankt voor een 
heel leuk seizoen motorrijden!!!!!!
En tot …?? Nieuwjaarsreceptie? Motor-
beurs Utrecht?

Groetjes Sandra

GOOI EN VECHT
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De meesten gingen helemaal los..
wilden nog even een snel rondje maken 
voor de pret voorbij was die dag.

Mijn ervaring daarbij was dat als ik door 
de Marshall werd ingehaald er niets aan 
de hand was, maar zodra iemand met 
minder ervaring me inhaalde (jajaja.. 
zou niet moeten met een R, maar voor 
een 1e x circuit wilde ik toch voorzichtig 
doen : ) dit nogal eens een penibele 
situatie opleverde.

De Marshalls kennen meerdere lijnen en 
hebben de ervaring om jou in te schat-
ten, andere rijders hebben dat niet en 
halen jou in op dezelfde lijn en kunnen 
niet inschatten wanneer jij je bocht 
inzet, en dat ging niet altijd helemaal 
lekker meer in die laatste sessie.

Om 17:00u was de dag voorbij, zat de 
laatste sessie er op en kregen we de 
rondetijden en de certifi caten uitge-
reikt. De CRT leiding zei nog wel dat dit 
een van de slechtste weersomstandig-
heden waren ’s ochtends die ze gehad 
hadden en dat we best trots mochten 
zijn dat we de baan op gegaan waren.

Afi jn, het was een leuke dag en een 
hele ervaring om op het TT circuit in As-
sen rond te rijden. We hebben de beide 
RR’en heel gehouden en geen grindbak 
van dichtbij gezien. 

Sommigen zullen misschien zeggen dat 

het weggegooid geld is die € 80,- maar 
daardoor heb ik wel relaxter gereden.
De volgende circuitdag/training wil-
len we waarschijnlijk in Lelystad gaan 
doen.

Benno heeft hele goede ervaringen daar 
vergeleken bij CRT. Maar dat wordt nog 
even vooruit kijken naar 2013... en 
wellicht is er dan een circuitfi ets.Tja je 
moet wat te wensen hebben toch.

Sandra van Buuren en Fokke de jong

CRT TRAINING
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December,

De maand van Sinterklaas, Kerstmis en 
natuurlijk Oudjaar. Ik kan me nog als de 
dag van gisteren herinneren dat ik het 
voorwoord schreef van december 2011. 
Als je dan terugkijkt is een jaar helemaal 
niets. Het gaat allemaal zo verschrikkelijk 
snel. Voordat we het weten zijn we oud, 
gelukkig maar, want als we niet ouder 
zouden worden is het ook niet goed. 
Maar ondanks dat we “oud” worden 
blijven we toch elk jaar weer van die 
mooie R genieten.

Nu we het toch over die R hebben, 
het afgelopen jaar hebben we iets 
nieuws in het leven geroepen: de 
mooiste R-verkiezing. Tijdens de 
toerri  en werden willekeurige personen 
aangewezen, die dan  jdens de pauze, 
het begin of eindpunt de mooiste R 
uitzochten. Jammer genoeg zijn er bij 
enkele ri  en geen punten vergeven, 
zij het door gebrek aan personen of 
gewoon vergeten. Maar wij zijn toch 
van mening dat er voldoende punten 
zijn binnengehaald  om een eerlijke 
winnaar aan te wijzen. Deze winnaar 
wordt  jdens de nieuwjaarsrecep  e 
bekend gemaakt, op 20 januari 2013 in 
Grandcafé Fiji te Amersfoort. Dus als je 
denkt te hebben gewonnen rest er niets 
anders dan naar Amersfoort te komen.

Wel jammer dat we het bijna niet voor 
elkaar krijgen om twee R-Force’s vol te 
krijgen (eigenlijk hadden dat er zelfs drie 
moeten zijn). We hebben een ledental 
van ruim driehonderd man/vrouw. Daar 
moeten toch genoeg verhalen tussen 

zi  en, zou je zeggen. Het hoe   niet 
eens zozeer te gaan over de toerri  en, 
ook een reisverslag kan heel amuserend 
zijn. Iedereen is toch wel eens met de 
motorfi ets op vakan  e geweest. Maak 
er een leuk verhaaltje van, wat foto’s 
erbij en klaar is Kees. Dus schroom 
niet en stuur die kopij in. Het zou toch 
jammer zijn dat zo’n mooi full-color 
clubblad zou verdwijnen. Ook gaan 
we “FF voorstellen” weer in het leven 
roepen. Deze keer stelt Mar  jn Huizinga 
zich voor en wie is de volgende? Stuur 
je kopij naar r-force@yzfr-club.nl

In februari vindt weer de jaarlijkse 
motorbeurs in Utrecht plaats. Deze 
wordt al  jd gezien als opening van het 
motorseizoen. Afgelopen jaar werd de 
beurs, ondanks de “recessie” toch goed 
bezocht. Ook wij, als Yamaha YZF R-club, 
staan er natuurlijk ook weer. Overigens 
weer op ons oude vertrouwde plaatsje, 
Hal 9, stand B010. We zoeken natuurlijk 
al  jd bemanning voor onze stand, dus 
mocht je een dag over hebben en wat 
voor de club willen betekenen, neem 
dan contact op via wil@yzfr-club.nl 
Vooral de donderdag en vrijdag is slecht 
gevuld met bemanningsleden. We 
streven ernaar om 6 personen per dag op 
de stand te hebben, zodat er voldoende 
 jd over blij   om zelf over de beurs te 

lopen.

Ik ga het hier bij laten. Ik wens jullie 
allen fi jne feestdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar in goede gezondheid en dat 
we volgend jaar weer veel kilometers 
mogen maken op onze troetelkindjes.
      
   Wil van Nunen 

VOORWOORD

www.yzfr-club.nl -  5 -
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Het is zondagmorgen 15 april, 
“de Peelrit” staat vandaag op het 
programma.

Net als bij aanvang van de eerste rit 
ziet het er zwaar bewolkt en dreigend 
uit, de weg is nat van een buitje, maar 
wat kan me weerhouden van weer zo’n 
fantastische dag met de club.

Een goed R-lid  mag niet verslappen, 
dus in volle vaart richting Best, nog 
even een korte stop bij Texaco Beesd. 
Ik zou hier een R-manneke oppikken, 
maar er staan nog meer clubleden, 
starend rond een zwaar olielekkende 
R1 op de parkeerplaats. Iets met 
een kleppendekselpakking. Jammer 
mannen, kan gebeuren.

Wij vervolgen onze weg richting Mc Best 
voor een bakkie troost. De R-fi etsen 
glimmen ons al tegemoet, want naast 
het toergeweld is de verkiezing van de 
mooiste R in volle gang.

Geschrokken constateren we dat 
een van ons welbekend en zeer 
gewaardeerd oud R-lid, zijn fel 
gekleurde kansloze tweewieler, van 
een naar onze mening totaal onbekend 
merk, tussen ons edelmetaal heeft 
geparkeerd. Grapje Paul. Leuk dat 
je ons nog eens bezoekt en bedankt 
voor het voorrijden, je mist de club 
natuurlijk.

Na de gebruikelijke administratie en 
het binnendruppelen van de laatste 
deelnemer wordt een aanvang gemaakt 
met het vertrek in 3 groepjes.

De reis gaat via Veghel, Gemert en 
Deurne naar de lunch in Helenaveen. 
De route gaat door veel groen 
afgewisseld met akkers, met mooie 
lange bochten en soms een weggetje 
langs een water, dat wel erg veel leek 
op een stukje uit Parijs-Dakar. Was je je 
kentekenplaat nog niet kwijt, dan was 

hij er hier wel afgerammeld. Een ieder 
kwam zo aan zijn trekken.

In Helenaveen werd geluncht in Eetcafe 
“de Halte “. Dat was ook wel nodig want 
met een graad of 8 was het toch best 
fris voor de bikkels. 

Na een uurtje gezelligheid en wat 
Brabantse koffi e en tosties, gaat het 
weer verder richting Grashoek en 
Someren. Na een wegomleiding of 4,  
is Wil het helemaal zat en heeft hij een 
stukje terreinrijden ingepland. Het was 
maar een paar kilometer en echt iets 
aparts, dat ploegen door het zand met 
een R, maar leuk was het wel.

Via Geldrop en Eindhoven komen we 
weer in Best. Er werd nog van een 
bakje koffi e genoten en nagepraat over 
een weer zeer geslaagde dag. Verder 
werd hier door een zeer vakkundige 
jury, de R-machines gekozen, voor de 
welbegeerde titel, “mooiste Yamaha 
YZF-R” van het jaar 2012.

Na weer zo’n supergezellige dag en 
het emotionele afscheid keren we 
huiswaarts. Nog even lekker knallen 
over die A2. Asfalt genoeg.

Organisatie bedankt voor het opzetten 
van de prachtige rit en we zien iedereen 
weer graag bij de volgende rit.

Groeten Bas de With

PEELRIT
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feedback van de Marshall kwam. Hij 
ondernam onmiddellijk actie en belde 
met de instructeurs en gaf dit door.
Na ruim een half uur theorie (wat wel 
op een leuke manier gebracht werd) 
herinnerden we hem aan het feit dat we 
nog moesten lunchen en over een half 
uur weer moesten rijden, en werd de 
theorie abrupt afgebroken.

De 3e sessie was de baan nog half nat, 
het ging een stuk beter alhoewel het 
stormde, maar dat blies de baan mooi 
droog. De Marshall gaf nog steeds niet 
veel feedback en toen we daar om 
vroegen, zei hij dat hij niet teveel wilde 
doen ‘omdat het voor ons toch al zo’n 
spannende dag was’. Daar hadden we 
dus niet veel aan. Beetje jammer, op 
dat gebied is CRT ons erg tegengeval-
len.

Tussen de sessies door gaf Gerrit nog 
wat tips bij gebrek aan info van de 
Marshall en hebben we rondgekeken op 
het circuit en bij de pitboxen. De ONK 
rijders hadden dat weekend de laatste 
wedstrijd voor het kampioenschap en 
waren aan het trainen dus dat was een 

extra leuke bijkomstigheid.

Toen we daarna even bij Gerrit en zijn 
team in de trailer aan de koffi e zaten 
kwam ook Nigel Walraven binnen en 
zei dat er bijna geen lijn te rijden was 
met deze wind…lag dus gelukkig niet 
helemaal aan ons dat het nog steeds 
redelijk moeilijk was die 3e sessie! In 
de Strubben werd je helemaal omver-
geblazen als je niet goed oppaste.

Yes ….. de 4e en 5e sessie waren droog 
!! En we konden eindelijk de nu hele-
maal droge baan op, en ook de wind 
was inmiddels afgenomen. 

De Marshall liet ons vrij rijden na onge-
veer 2 rondes, daar werd grof gebruik 
van gemaakt.

Ik gaf er de voorkeur aan om toch 
nog een paar rondes achter hem aan 
te rijden om ook bij een mooie droge 
baan goede lijnen te leren rijden. En 
aangezien Gerrit in de pitbox van Amici 
de tijden kon zien kreeg ik die achteraf 
ook door, waren niet spectaculair, tja 
zo’n eerste circuitervaring is toch best 
spannend... maar ik was zeker niet de 
langzaamste! (dat was de meneer die 
zijn Duc in het grind parkeerde).

De laatste sessie was bijna alleen maar 
vrij rijden. 

Ik gaf er de voorkeur aan om tochkeur aan om tochgaf omr aa

CRT TRAINING
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Op vrijdag 5 oktober was het zover, 
een dag CRT circuit training in Assen op 
het TT circuit.

Om 7:30u zou de dag beginnen met 
het ophalen van de transponder en je 
nummer en de eerste instructie, dus 
zijn we op donderdagavond alvast 
met de RR’en op de trailer die kant op 
gereden om in een Bed & Breakfast in 
de buurt de nacht door te brengen.

Om 06:00u ging de wekker... en 
regende het al. Buienradar voorspelde 
niet veel goeds voor de rest van de 
dag. Om 7:15u arriveerden we op het 
terrein en begonnen we in de regen 
met het afl aden van de motoren. 
Ineens stond er in het nog half donker 
een rood/witte R1 vlak achter ons 
te gassen waarop ik dacht ‘wtf moet 
jij nou, al heb je een Yamaha, doe ff 
normaal’… maar dat was dus Benno die 
ons verraste met zijn komst!

Ik had besloten mijn motor te 
verzekeren voor die dag, stel dat m’n 
Black Beauty wat zou overkomen dan 
kon dat in ieder geval netjes opgelost 
worden zonder al te veel napijn.
Verder verzekerde niemand hem want 
dan konden ze hun rondetijd niet zien. 
Ach ik was daar om te leren, niet voor 
rete snelle rondjes. Een meneer met 
een Duc 1199 van een maand oud 
kreeg later spijt nadat hij zijn rode 
mormel op zijn kop in de grindbak 
parkeerde.

Na de instructie en het uitdelen 
van de transponders kon het grote 
regenpakkenfestival beginnen.
Zoals ik al zei, was ik daar om te leren, 
dus dat betekent ook rijden in de 

regen. Een aantal heren die wél voor 
de snelle rondjes kwamen, durfden het 
niet aan op de natte baan.

De eerste twee sessies waren nat 
maar leerzaam, o.a. qua gebruik van 
versnellingen en het gebruik (of niet) 
van de remmen. De tweede sessie dook 
de marshall voor ons de grindbak in dus 
leerden we ook hoe het níet moest...

Tussen de 1e en de 2e sessie in hebben 
we onze vering laten afstellen door HK 
Suspension. Ik was altijd al benieuwd 
of deze wel goed stond, en of daar nog 
wat aan te verbeteren viel. Hij was ooit 
wel bij MotoPort afgesteld, maar ik had 
het idee dat het niet helemaal top was.
Nou zowel bij mijn R6 als de R1 van 
Fokke viel er aardig wat aan te passen 
evenals bij de nieuwe R van Benno.
Daarna kregen we nog tips van een 
oude bekende van mij ‘van ons thuis’ 
Gerrit Duister die er ook was met zijn 
team www.amiciracing.nl waar hij 
teammanager van is.

Na de 2e sessie zouden we een 
theorieblok krijgen, echter door de 
hectiek van het ONK wat die dag 
ook trainde, werd dat even vergeten 
door de CRT organisatie waarop we 
er om vroegen.  Daar hebben we 
ook aangegeven dat er weinig/geen 
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Het motorrijden is niet iets dat 
ik met de paplepel ingegoten heb 
gekregen. Ik heb vroeger heel erg 
vaak gekart en was altijd veel meer 
bezig met alles dat zich op 4 wielen 
voortbewoog (liefst met hoge snelheid)

Ik ben Martijn (Aoi Yammi op ons 
forum), getrouwd en 2 meiden van 6 
en 8 jaar. Ik heb al eerder in deze vaste 
rubriek gestaan, maar dat is al 5 jaar 
geleden en in zo’n lange tijd kan er veel 
veranderen (en veel is ook hetzelfde 
gebleven;-)) Aangezien ik sinds een 
kleine jaar deel uitmaak van het 
clubbestuur leek het me een goed idee 
om met deze “update” de rubriek weer 
nieuw leven in te blazen.

Vroeger was ik met name geboeid door 
Rally’s en de Formule 1, deed ook zelf 
wat aan karting, maar was nooit echt 
met tweewielers bezig alhoewel ik 
soms toch eurosport aanzette om de 
duels tussen Kevin Schwantz en Wayne 
Rainey te zien.
Mijn eerste motor-ervaring stamt uit 

de tijd dat ik nog studeerde, een jaar 
of 15 à 16 geleden. Een studiegenoot 
(inmiddels een goede vriend van mij) 
had een Honda Shadow die hij het hele 
jaar door gebruikte. Ik ben bij hem een 
paar keer achterop geweest en vond 
het wel wat hebben, dat motorrijden. 
Op dat moment bedacht ik me dat ik 
waarschijnlijk wel een keer mijn roze 
slipje zou gaan halen als ik geld en tijd 
had, maarja, een mens wil zo veel hè? 
De tijd zou leren of het er ooit van zou 
komen.

Toen, kort na mijn studie zag ik 
haar ineens een keer staan bij een 
tankstation. Een splinternieuwe (in 
ieder geval erg glimmende) blauwe 
R1. Ik stond meteen perplex. Wat 
een lijnen!! Ze keek me met haar 
agressieve ogen aan en intimideerde 
me vrijwel direct. Die eerste liefde 
is sindsdien eigenlijk nooit meer 
overgegaan. De aanblik van de R1 
maakte vrijwel onmiddelijk een hoop 
hebzucht los. Toch vroeg ik me af of 
ik ooit meer dan 30.000 gulden zou 
uitgeven aan een motor, ik had niet 
eens mijn rijbewijs!!

In April 2000, was het dan eindelijk 
zover. Na een paar maanden lessen 
examen gedaan, geslaagd was ik 
vastberaden om snel kilometers te gaan 
maken. Met het beetje geld wat toen 
nog op de bankrekening stond kon ik 
een geimporteerde Yamaha Radian 600 
op de kop tikken. In de wolken was ik 
ermee. Ik gebruikte hem voor woon-
werkverkeer en enkele toertochten.

Aan het begin van het volgende 
motorseizoen (2001) had ik dankzij 
een aangesterkt spaarsaldo de 
mogelijkheid een splinternieuwe motor 
aan te schaffen. Dat werd een Yamaha 
YZF 600R Thundercat (een blauwe 
uiteraard). Een gouden keus. 

Ik ben Martijn (Aoi Yammi op onsmam
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Ik was er supercontent mee, en de 
Thundercat zorgde ervoor dat ik 
defnitief met het motorvirus besmet 
raakte!

Twee jaar en 17000 plezier kilometers 
later was ik er defi nitief uit. “Schat, 
wat zou je ervan vinden als ik mijn 
Thundercat wegdoe en voor 15.000 
euro een splinternieuwe R1 aanschaf??” 
Die viel in eerste instantie slecht, 
maar ik ben nog steeds met dezelfde 
vrouw getrouwd dus het is me blijkbaar 
vergeven;-). 

Een paar dagen later zette ik bij 
Motorport Venlo mijn handtekening 
voor een nieuwe R1. Een week later 
mocht ik de sleuteltjes ophalen, nam 
afscheid van mijn Thundercat, en werd 
defi nitief lid van het gezelschap YZF 
–R rijders die al eerder met het virus 
besmet waren. Ik weet de datum nog 
uit mijn hoofd: 5 april 2003!

Het voelde als een roes, stapelgek was 
ik met die machine. Ik kon mijn blik er 
niet vanaf wenden. Ik kon niet wachten 
tot de inrijdperiode voorbij was en het 
echte genieten kon beginnen (alsof ik 
nog niet genoeg genoot).

En nu, een kleine 10 jaar en meer dan 
90.000 kilometer  later, staat ze nog 

altijd bij mij in de schuur te wachten 
op het volgende ritje. Inmiddels heeft 
ze gezelfschap gekregen van een 2008 
R1 die uitsluitend voor circuitdagen 
word gebruikt (en daar ook voor is 
uitgerust). Tevens doet ze nu al 1,5 jaar 
dienst als woon-werkverkeer, ook in de 
winter. 

Er zijn plannen voor een nieuwe(re) R1. 
Maar de kans is groot dat de 2003 dan 
dienst blijft doen als woon-werk motor, 
dus mogelijk ben ik straks in het bezit 
van 3 R1’s...

De R1 heeft voor mij slechts één 
keerzijde, en tegelijkertijd is dat 
zijn sterkste punt. Dat is de enorme 
potentie die ze bezit. Dat blijft je 
intimideren en tegelijkertijd smeken 
om het gas erop te zetten. Echter 
op de openbare weg kan en wil ik op 
gegegeven moment niet harder. Een 
tikkie onbevredigend dus (ik weet het, 
ik ben een verwend nest ;-))

Een uitkomst vind je dan op het 
circuit. Je merkt aan alles dat de R 
daar werkelijk tot zijn recht komt, en 
die omgeving stelt je in staat op je 
eigen grenzen samen met de R te gaan 
verkennen. Het circuitrijden heeft mijn 
manier van rijden veranderd. Op de 
weg ging het eigenlijk steeds rustiger, 
op het circuit daarentegen harder en 
harder. Op woensdagmiddag met 250+ 
km/u door Blanchimont terwijl mijn 
kneeslider over het asfalt sleept. Op 
donderdagochtend met 80 km/h met de 
verkeersstroom mee richting werk. Met 
dezelfde machine. Geweldig eigenlijk 
dat dit gewoon kan…..

Op het circuit vond ik mijn ware passie 
voor het (heel hard) motorrijden, en 
van het een kwam het ander. Niet meer 
op de motor naar het circuit, maar een 
trailer aangeschaft. Gereedschap mee. 

Twee jaar en 17000 plezier kilometerswee jaar en 17000 plezier kilomete0 rs
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Tent mee en overnachten op het circuit. 
Slicks. Bandenwarmers. Laptimer. 
Instucteur bij tracktraining. En ga zo 
maar door. Tot er dus uiteindelijk (begin 
2011) een 2e R1 werd aangeschaft.

Het was al meteen duidelijk dat dit een 
2007/2008 moest worden. Mijn oog viel 
op een schade R1 met net geen 11k op 
de teller. De schade was aanzienlijk, 
maar leek alleen glijschade te zijn en 
alle beschadigde onderdelen zouden 
toch vervangen gaan worden door 
race-spul. Tevens bood de aanbieder, 
MVR racing, me voor een aantrekkelijk 
bedrag aan om de ombouw en 
preparatie uit te voeren, en zo werd de 
deal beklonken.

Toch was ik niet meteen goede maatjes 
met de R1. Ik had wat probleempjes en 
kinderziektes met de motor, de motor 

zithouding was totaal anders (op een 
circuitkuip zit je een stukje hoger), 
ik had een race-schakelpatroon op 
de motor gezet, de gasrespons was 
anders dan ik gewend was en aan het 
achterwiel word door 40 extra paarden 
getrokken. Toch begon het op een 
gegeven moment iets beter te gaan en 
begon ik er echt plezier in te krijgen. 
En toen, na ruim 7 seizoenen zonder 
schade, viel ik van de motor.

Deze valpartij heeft mijn benadering 
toch wel een beetje beïnvloed. Ik was 
op dat moment aan mijn laatste sessie 
bezig van een 3-daagse training in 
Magny Cours, zo’n 700 km van huis. 

Ik moest van 280 km/h terugremmen 
naar zo’n 50 km/h, en draaide 
daarbij de gashendel niet volledig 
dicht. Daardoor remde de motor niet 
voldoende af, en voor dat ik er erg in 
had remde ik bij waardoor de voorkant 
blokkeerde en dat was dat. 

Ik had mijn hand opengehaald 
(handschoen opengereten) en mijn 
middenvoetsbeentje gebroken 
(alhoewel ik dat op dat moment nog 
niet wist). Een lange en pijnlijke rit naar 
huis volgde.

Tent mee en overnachten op het circuitvernachten op ircuit
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Sindsdien rijd ik de pits in als ik merk 
dat het door vermoeidheid niet lekker 
meer gaat. Dan maar een paar minuten 
minder rijden, maar wel veel plezier 
maken en zonder schade naar huis. 
Deze ervaring heeft me iets bewuster 
gemaakt van mijn kwetsbaarheid als 
motorrijder, zowel op de baan als op 
de weg. Ik zou deze hobby momenteel 
voor geen geld willen opgeven, maar 
ben me er ook van bewust dat ik een 
gezin heb, die ik graag terugzie na een 
dag rijden. Het risico op een valpartij is 
altijd verbonden met deze hobby. Maar 
een deel blijf je altijd zelf in de hand 
houden.

Op het moment dat ik mijn eerste R1 
kocht, stond voor mij vast dat daar een 
lidmaatschap bij hoorde van de snelste 
club van Nederland. Immers veel 
vrienden die motorrijden (of enige vorm 
van interesse daarin vertoonden) had 
ik niet, en ik was zo vol van de R1 dat 
het me gaaf leek om dat enthousiasme 
te gaan delen met mensen die datzelfde 
enthousiasme ervoeren. Een beslissing 
waar ik nooit een seconde spijt van heb 
gehad. Ik heb inmiddels een en ander 
meegemaakt met de club. Een grote 
diversiteit van activiteiten, toertochten 
en daarbij veel leuke, gepassioneerde 
en inspirerende mensen ontmoet. Het 
heeft bij mij een extra dimensie aan het 
motorrijden toegevoegd.

Helaas kan het rijden in de buurt 
van huis, op de Nederlandse wegen, 
me steed minder bekoren. Het 
gevoel van Big Brother, en dat je 
in de hedendaagse drukte met een 
superbike als de R1 geen kant op kan 
en mag, overal verkeersdrempels en 
andere opstakels, zijn daarvoor de 
belangrijkste oorzaak.

Daarentegen kan ik nog steeds intens 
genieten van het circuitrijden en het 
rijden over de mooie stuurweggetjes 
van oa. de Eifel of de Ardennen. Dat is 
voor mij het echte motorrijden.

Mede hierdoor ben ik de interesse in 
de clubritten een beetje verloren, maar 
ik heb altijd interesse gehouden in 
het reilen en zeilen van de club, met 
name de technische uitjes naar locaties 
waar je anders niet zo snel komt. In 
2011 heb ik het bestuur geholpen bij 
het organiseren van een technische 
middag bij MVR racing, waar de racer 
is aangeschaft, en een circuitdag 
bij tracktraining. Zo is de interesse 
ontstaan om me wat meer bezig te 
houden met de bestuurlijke kant van de 
club en heb ik een positie in het bestuur 
aanvaard.

Dit heeft me in staat gesteld om mee 
te denken en discussieren over de 
koers die de club vaart en tevens een 
aantal toegewijde mensen die zich al 
jaren vrijwillig inzetten voor de club, 
beter te leren kennen. Zoals gezegd ligt 
mijn interesse momenteel niet meer bij 
de clubritten, alhoewel ik er af en toe 
nog wel eentje zal meepakken. Mijn 
interesse ligt meer bij de technische 
activiteiten, circuitdagen en af en toe 
eens iets aparts (zoals dit jaar het 
trialrijden in Enschede). Hierin probeer 
ik mee te helpen en te denken en sta 
hierin altijd open voor nieuwe ideeën.

Ook heb ik een beheerdersrol op me 
genomen voor het forum en onze 
website. Een behoorlijke uitdaging, 
aangezien ik geen enkele ervaring 
heb met het maken / onderhouden 
van websites en geen ervaring heb 
met html code. Toch is het onderhoud 
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Zondag 10 juni was wederom de 
datum voor de ALV. Elk jaar moet 
er uiteraard een ledenvergadering 
gehouden worden, dat is we  elijk 
geregeld. Maar om nou alleen een 
vergadering te houden, daar zit niemand 
op te wachten. Daarom combineren 
wij dit al jaren met een toerrit en een 
barbecue. De toerrit is niet al te lang en 
gaat vaak door het Brabantse land. De 
barbecue wordt al jaren bij een lokaal 
cateringbedrijf besteld.

De weersvooruitzichten eerder die week 
waren niet zo rooskleurig en menig 
lid was dan ook van plan om met de 
auto te komen. Zondagmorgen waren 
de weergoden ons beter gezind en de 
dag begon al vroeg met een waterig 
zonnetje. Waterig, daar bleef het bij 
want we hebben die dag geen druppel 
meer gezien, alleen het zonnetje was 
er gelukkig in overvloed. De toerrit 
bracht ons, vanuit Brabant, door het 
Gelderse landschap naar Zaltbommel. 
Via vlo  e dijkwegen kwamen we aan 
bij de Mac, ons pauzeadres. Daar 
werd wat gedronken op kosten van de 
club, en we vervolgden onze weg aan 
de andere kant van de Waal rich  ng 
Gorichem, wederom via mooie, vlo  e 
dijkweggetjes. Helaas zijn er enkele 
R-rijders onderuit gegaan en liepen 
nogal wat schade aan de R-ren op. 
Gelukkig viel de schade aan de rijders 
zelf wel mee, want later op de dag 
waren ze toch weer aanwezig op het 
feestadres.

De ledenvergadering zelf hee  , zoals 
velen wel weten, weinig om het lijf, het 

moet nu eenmaal. De fi nanciën worden 
openbaar gemaakt en eventuele op of 
aanmerkingen worden doorgenomen. 
Zoals elk jaar waren er ook dit jaar 
weer geen vragen omtrent de cijfertjes. 
Eric, hartelijk dank voor het bijhouden. 
We namen dit jaar afscheid van Ralph 
Weltens. Na de rondvraag, waar 
overigens niemand wat te melden 
had, werd iedereen bedankt voor 
zijn aandacht en kon de vergadering 
gesloten worden.

Inmiddels had Dolf van den Heuvel zijn 
mobiele vermogensbank geplaatst en 
konden de eerste motorfi etsen een 
testrun maken. Er werd die middag, 
tegen een gereduceerd tarief, veel 
gebruik van gemaakt. Iedereen was 
toch wel benieuwd van hoeveel PK’s 
zijn motorfi etsje wel niet hee  . Ook het 
vuur onder de barbecue was inmiddels 
ontstoken en de eerste stukken vlees 
werden gebakken om vervolgens met de 
nodige salades en sausjes naar binnen 
te werken. Iedereen had het ongelofelijk 
naar zijn zin. Het is toch al  jd wel pre   g 
om te zien dat iedereen het naar het 
zin hee  . Er is ook verschrikkelijk goed 
gegeten en hoefden bijna niets weg te 
gooien. Ik kijk wederom weer uit naar 
volgend jaar.

Ik heb een kleine impressie op de 
volgende pagina’s proberen weer te 
geven over de gezelligheid die dag. 
Hopelijk zijn er volgend jaar weer zoveel 
of nog meer leden die deze kant op 
komen. Ik zie jullie graag volgend jaar 
weer aan de Provincialeweg te Oosteind.

   Wil van Nunen 
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Zo gezegd zo gedaan, echter het rondje 
lopen was voor mij de bevestiging dat 
ik er onder deze omstandigheden beter 
niet aan  kon beginnen. Ik had teveel 
last van de hitte en voor mijn gevoel 
het rijden nog niet voldoende onder de 
knie.  Gelukkig bleef het oude parcours 
nog liggen en kon ik met een klein 
groepen proberen mijn vaardigheden 
op het oude parcours verder aan te 
scherpen. Echter na een paar rondjes 
vond ik het welletjes. De vermoeidheid 
sloeg steeds eerder toe en mede 
daardoor zat er ook geen echte 
vooruitgang meer in.  Meer trialrijden, 
en evt ook de hoge duin op, zal wellicht 
een volgende keer wel gebeuren;-)

Vrij snel nadat ik mijn spullen had 
ingepakt kwam ook de rest van de 
groep, net als ik badend in het zweet, 
binnendruppelen en werden de motoren 
weer geparkeerd. Onder het genot van 
een drankje en wat chips / ko ekjes 
werd de dag afgerond en nabesproken. 
Bjorn zei vooraf dat iedereen zijn eigen 
programma kon volgen en op zijn eigen 
niveau kon rijden, zolang as hij maar 
wilde. Hiervan bleek wat mij betreft 
geen woord gelogen. Nooit is er op 
het horloge gekeken, en toen we klaar 
waren was iedereen ook ECHT klaar. 
Niemand is onder druk gezet om boven 
zijn kunnen te rijden, en wie wilde kon 
het moeilijke parcours afl eggen. Mede 
omdat het gemiddelde niveau van de 
groep relatief hoog la, zo werd gezegd. 
Gelukkig, dus het kan nog erger dacht 
ik nog….
Tevens is het mogelijk om zonder 
rijbewijs mee te doen. Iets wat ik 
me na afl oop prima kon indenken, 
want het heeft zeer weinig te maken 
met het motorrijden zoals we dat 
op de we kenen, met name voor de 
sportievelingen binnen onze club. Het 
tempo is zeer laag en daarom is het 
m.i. als je je eigen grenzen respecteert 

totaal ongevaarlijk.  Goed, als je op het 
derde parcours van de duin af kukelt 
kun je je wel bezeren, maar daarom is 
het ook belangrijk om je eigen grenzen 
te respecteren. Voor deze een dag was 
de snelste club van Nederland eventjes 
niet de snelste!

Ik heb me deze dag uitstekend 
vermaakt, zowel met de motoren as de 
rest va he gezelschap. Ik houd ervan 
om af en toe iets anders te doen. Dit 
jaar was het trialrijden, volgend jaar 
wellicht iets anders? Ook het trialrijden 
zal denk ik niet voor het laatst zijn, 
echter de volgende keer niet meer 
midden in de zomer. Voorjaar of najaar 
is goed genoeg. Bijvoorbeeld als het 
een graadje of 10-15 is….;-)  Wl je het 
ook eens proberen, kijk dan eens op 
www.zelftrialrijden.nl voor uitleg, of 
houd over 2 a 3 jaar de clubsite nog 
eens in de gaten..

Na iedereen de hand geschud te 
hebben hebben we de auto gestart 
en zijn we weer huiswaarts gereden. 
37 graden stond er op het display…..
en dat zijn er  voor een geboren en 
getogen kaaskop toch echt een stuk of 
15 teveel!

Martijn Huizinga
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redelijk eenvoudig. Ik ben echter op 
zoek naar wat dingen om de website 
en met name gebruiksvriendelijkheid 
te verbeteren, dat is momenteel de 
uitdaging.

Clubleden die mij kennen of mijn R1 
zien staan, zal meteen nog iets anders 
opvallen. En dat is mijn passie voor een 
andere (in 2013 hernieuwd) Yamaha 
rijder: Valentino Rossi. Deze man is 
een stylist. En dan bedoel ik niet alleen 
zijn rijstijl, maar ook alles eromheen, 
met name de kleuren en het design van 
zijn motor, pak en helm. Ik houd van 
opvallende kleuren (wat op de motor 
ook nog de veiligheid ten goede komt). 
Ik ben een enorme liefhebber van het 
Yamaha blauw en de knalgele accenten 
in het “Rossi design” passen daar wat 
mij betreft heel goed bij.

Rossi is iemand waar ik de televisie 
voor aanzet. Hij mag dan wellicht niet 
(meer) de absoluut snelste zijn, maar 
zijn snelheid tijdens de race, scherpte 
op de vierkante meter en vooral zijn 
positieve uitstraling vind ik geweldig. 
De man lacht altijd. Ook als hij 12e 
staat. Hij lijkt gewoon oprecht plezier te 
hebben in wat hij doet en wellicht is hij 
daarom zo succesvol.

Ik zal de 100ste overwinning, gezien 

vanaf de Rossi Tribune in Assen, nooit 
vergeten! En met trots draag ik daarom 
zijn helmdesign (meerdere) en zijn 
startnummer op mijn motor.

Zoals jullie hopelijk doorhebben, ben 
ik een R1 rijder in hart en nieren. Op 
het circuit, door de bergen, of door de 
fi le. Maakt mij niet uit, ik ben er trots 
op. Niet zo trots wellicht dat ik net als 
Sjaak Lucassen mijn R1 meeneem naar 
de Sahara, maar trots desalniettemin. 

In het voorjaar van 2011 gaat mijn 
2003 R1 waarschijnlijk het klokkie 
rond. 100.000 superfi jne kilometers. 
Misschien gaat deze R1 wel nooit meer 
weg, misschien ook wel. Hoe dan ook, 
voor zover ik vooruit kan kijken zal 
ik één of meerdere R1’s in de schuur 
hebben staan!

En als ik dan na een rit of een 
circuitdag dag weer thuiskom bij mijn 
vrouw en kinderen, dan heb ik niet veel 
wensen over.
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Datasheet:

Naam: Martijn Huizinga
Bouwjaar: 1975
Verblijfplaats: Helmond
Beroep: iets met machines
Motorrijdend sinds: 2000
Favoriete drank: De witte motor
Lekkerste eten: Gebakken paling
Beste fi lm: Lord of the rings trilogie
Beste boek: “Als ik het nooit geprobeerd had” van Valentino Rossi
Mannen zijn: fi jne hobbymaatjes
Vrouwen zijn: ondoorgrondelijk
Het beste op TV: Auto en motorsport
Het slechtste op TV: alle zeepseries
Op vakantie naar: een camping in de zuideuropese zon
Clublid sinds: 2003
Favoriete clubevent: meet and greet Toseland en Lorenzo bij Yamaha Nederland
Eerste motor: Yamaha Radian
Huidige motor: R1 2003 (straat) en R1 2008 (circuit)
Volgende motor: R1!!
Droom-motor: waarschijnlijk een straat versie van de M1 als die ooit komt…..
Gebruikt motor: eigenlijk overal voor
Kneedown: jazeker, maar niet (meer) op straat..
Pijnlijkste moment: val op Magny Cours vorig jaar…..
Meest glorieuze moment: het schrapen van mijn kneeslider over het asfalt bij 
meer dan 250 km/u. En buiten het motorrijden toch wel de geboorte van mijn 
eerste dochter.
Houdt van: (veel) Snelheid
Lijfspreuk: Elk nadeel heeft zijn voordeel (of was het nou andersom?)
Vraagt zich af: Of Rossi op de Yamaha nog een kampioen kan worden…..
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niet te vallen, besloot ik om me 
eerst een paar rondjes puur op het 
slalommen te concentreren voordat ik 
de helling op ging.

Ondertussen begint de hitte ons al 
aardig parten te spelen. Ik kijk om me 
heen, en ik zie overal rood aangelopen 
en bezweette gezichten. Maar ik zie ook 
een hoop lol. Mijn introducee echter 
krijgt het eventjes te kwaad en moet 
het parcours verlaten. Even denk ik 
dat hij zijn ontbijt op het terrein gaat 
achterlaten, maar na even afkoelen is 
hij toch weer van de partij.
Over afkoelen gesproken. (fris)drank 
zat bij de prijs inbegrepen en was in 
ruim voldoende mate aanwezig. Ik heb 
niet bijgehouden hoeveel ik gedronken 
heb, maar het komt ongetwijfeld in de 
buurt van een persoonlijk dagrecord. 
Met meerdere bekertjes tegelijk ging 
het naar binnen. Ik heb gedronken tot 
ik er zowat bij neer viel, om vervolgens 
telkens weer na een haf rondje met een 
gortdroge mond op de motor te zitten. 
Een teken van te weinig vocht, zo heb 
ik me laten vertellen. Dweilen met de 
kraan open dus….

Na een korte pauze werd er een nieuw 
parcours uitgezet en begon het rondje 
lopen overnieuw. Daarna ging het op 
de motor al een stuk beter. Hier en 
daar een beetje smokkelen en sms een 
stukje van het parcours afsnijden, maar 
buiten dan kwam ik redelijk goed rond 
en kon ik ook al wat obstakels (bielzen 
en banden) over. Hierbij is het zaak om 
je eigen benen ook als schokdemper in 
te zetten…

Echter ondanks de zojuist verworven 
vaardigheden werd het uithoudingsver-
mogen fl ink op de proef gesteld. Hoe je 
moe kunt worden va stapvoets rondjes 
rijden op een motor!! Een van de be-
geleiders wist me te vertellen dat zo’n 

10 a 15 graden een ideale temperatuur 
zou zijn voor dit soort evenementen. 
Mijn interne temperatuursensor stelde 
vast dat het op dat moment zo’n 20 
graden warmer moest zijn van wat 
zojuist als optimale temperatuur werd 
geschetst…..Goed, ik had het warm 
en daar hoefde ik me dus niet voor te 
schamen!

Echt leuk werd het toen we over 
obstakels heen mochten

Na een korte lunchpauze werden we 
voor een keuze gesteld. Wederom een 
nieuw parcours, ditmaal over een veel 
hogere duin, of verder oefenen op het 
huidige parcours. Ik had mijn besluit 
al genomen, maar tot mijn verbazing 
stemden er nog ruim voldoende 
mensen in met een nieuw parcours om 
deze uit te zetten. 
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En zoals zoveel dingen, als het word 
voorgedaan door iemand die het goed 
kan, dan ziet het er allemaal kinderlijk 
eenvoudig uit. Er werd zelfs nog e.e.a. 
uitgelegd balancerend op een stilstaan-
de motor.

Daarna was het onze beurt. De helmen 
en handschoenen mochten op en met 
5 à 6 motoren konden we achter elkaar 
aan het parcours beginnen. Daarbij 
bleek al snel dat de praktijk heel anders 
is als vanaf de kant toekijken.

Met een grijns op het gezicht, en uiteraard 
ontbreekt ook ditmaal het clubshirt niet

Zoals gezegd bleven de motoren in de 
eerste versnelling en waren tevens be-
grensd tot net iets meer dan stationar. 
Dat betekent dat de maximum snelheid 
niet hoger was dan zeg stapvoets, maar 
dat is op dit parcours ook niet nodig. 
Het betekende in ieder geval een aspect 
minder om je op te concentreren. Want 
op een trialmotor moet je van alles 
tegelijk doen, wat voor geoefenden 
wellicht een automatisme is, maar voor 
ondergetekende zeker niet…
Allereerst zit er op de motor geen zadel 

en sta je de hele tijd. Over een rondje 
heb je daar niet zoveel last van, maar 
daarna, zeker met deze hitte, begon 
het al fl ink vermoeiend te worden.
Tevens is het zaak om continu de ach-
terrem erbij te houden. Denk aan het 
achtjes draaien bij het pratijkexamen. 
Echter als je met je volle gewicht op de 
stepjes staat, is het soms lastig om de 
bal van je voet goed op het pedaal te 
krijgen en de juiste remdruk te dose-
ren. Iets dat ik de hele dag niet echt 
lekker voor elkaar heb gekregen.
Verder was het ook zaak om de voor-
rem erbij te houden, zeker bij het 
afdalen. De je dit niet dan is de kans 
op duiken van het voorwiel bij abrupt 
bijremmen heel groot en dan raak je 
meteen uit balans. En verder is uiter-
aard de kijktechniek weer van belang.

Eenmaal op het parcours blijkt de mo-
tor toch groter dan íe op het eerste ge-
zicht lijkt. Of het parcours krapper dan 
al lopend ingeschat. De slalom bleek 
al dermate krap dat ik er een fl inke 
kluif aanhad en nadat ik bij het eerste 
rondje over het duin enkele keren op de 
helling moest stilstaan en afstappen om

Probeer eens 10 minuten met licht gebogen 
knieën en bovenlichaam iets naar voren te 
blijven staan, en je snapt waarom het zo 

vermoeiend is................. 

Probeer eens 10 minuten met licht gebog
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Zondag 6 mei was de YZFR clubrit 
naar het Salland. Het weer voorspelde 
niet veel goeds het eerste gedeelte 
van de week, maar later werden de 
voorspellingen alleen nog maar dat 
het  koud en droog zou zijn. Een gokje 
waard dus.

Fokke had vorig jaar al meegereden op 
de clubrit met ALV maar voor mij was 
het de eerste keer. Ik vond het nogal 
spannend dus om met een groep te 
rijden omdat wij normaal gesproken 
met zijn tweeën rijden.

Op zaterdagavond meldde Mark (de 
Jong) zich nog op FaceBook messenger 
met de vraag of wij ook gingen, want 
hij vond het nogal koud. Na hem 
uitgemaakt te hebben voor watje 
stemden we af dat we hem rond 08:50u 
bij de Mc Donalds in Nieuwegein zouden 
oppikken/aanhaken.

Wij hadden onze winterkleren aan en 
vonden het al koud! Laat staan degenen 
in leren zomer/doorwaai pakken zoals 
Mark. Het was 5°C toen we Zoetermeer 
uit reden om 08:20u, gewoon RETE 
KOUD (alhoewel wij met Pasen in de 
Eifel reden in de sneeuw, dát was pas 
koud!!)!!

Na Mark opgehaald te hebben, 
zijn we naar Zwolle gereden (niet 
zo’n hoog tempo, er waren nogal 
wegwerkzaamheden dus duurde het 
nog langer voor we konden opwarmen) 
en daar bij de tweede McDonalds van 
die ochtend geland.

Rond 10:45u was iedereen opgewarmd 
en werden de groepen op kleur 
ingedeeld, een zwarte, een blauwe en 

een gemengde groep waarna we alle 
17 vertrokken voor de 140 km lange 
Sallandrit.

Fokke en ik zaten in de zwarte groep 
waarvan Clarence de voorrijdster was. 
Omdat het mijn eerste x in een clubrit 
was, was ik blij direct achter haar te 
rijden. Halverwege de rit tijdens de 
lunch gaf ze mij wat tips en info hoe het 
werkt in een clubrit, zodat de tweede 
helft van de rit wat beter ging.

De rit verliep qua temperatuur prima.
Het werd steeds warmer ondanks een 
incidenteel spatje regen. Qua plaveisel 
was het af en toe wat minder. De vering 
werd nogal eens op de proef gesteld op 
de klinkers!

Ook het zandpad waar we ‘tegen 
aan reden’ werd niet met gejuich 
ontvangen…. We zijn tenslotte geen  
“R1 Sjaak”  aldus Fokke. Maar onder 
leiding van Clarence hebben we de 
route een stukje verder weer opgepakt 
en kwam het weer helemaal goed.

De lunch in Tastoe in Holten was 
uitstekend! Een leuke gezellige plaats 
met goed eten, vrolijke bediening en 
uiteraard weer een motorkeuring voor 
de mooiste R (Yes..zowel mijn R6 als 
de R1 van Fokke werden door de jury 
gewaardeerd bleek achteraf!).

Na de lunchstop de rit weer voortgezet 
voor het laatste en grootste gedeelte 
van de rit. Het Salland is een prachtige 
omgeving met veel groen en wat 
heuvelachtige wegen (een voorproefje 
voor de Eifel) met hier en daar een 
irritante wielrenner die vakkundig en 
netjes op zijn plaats gezet diende te 
worden.

SALLANDRIT
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Het zandpad en de doodlopende weg 
met het fi etspad daargelaten, was het 
een prima rit met veel afwisseling qua 
wegen, zowel provinciale wegen als 
leuke dorpjes waar we doorheen reden 
en af en toe een polderweg waar het 
‘gasje bij en plat erop’ was.
Het eindpunt was in Heino bij café 
Marktzicht, een gezellige bruine kroeg 
waar we met een aantal nog wat 
genuttigd hebben (een koffi e of een 
sigaretje). 

Daarna de terugreis naar huis, zo’n 150 
km naar Zoetermeer, maar inmiddels 
was er een waterig zonnetje verschenen 
wat het een stuk aangenamer maakte 
dan de heenreis die ochtend.

Al met al hebben we een hele leuke 
clubdag gehad met een mooie route en 
is het rijden in een groep goed bevallen 
en leerzaam geweest.

De brommers, zoals wij ze liefkozend 
noemen, staan sinds zondagavond weer 
blinkend op stal. 

En nu op naar de Eifel !!!

Met vriendelijke groeten,

Sandra van Buuren en Fokke de jong
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“Hitterecord: warmste tropische 
weekend sinds 1994”

Na zaterdag is het ook op zondag 19 
augustus 2012 warmer dan 30 graden 
in De Bilt en daarmee opnieuw een tro-
pische dag. Samen met zaterdag zorgt 
dit voor het warmste tropische weekend 
sinds 1994 in Nederland: een nieuw 
hitterecord. Om 14.00 uur was het 31,5 
graden in de Bilt, in beide dagen samen 
gemiddeld 31,7 graden. In Noord-Bra-
bant geldt code rood voor natuurgebie-
den: groot gevaar op bosbranden.  
 
Dit was maandagochtend te lezen op de 
website van het KNMI. Een uitgelezen 
weekend om erop uit te trekken richting 
strand…..zou je toch denken. Maar nee. 
Een select groepje YZF-R rijders had dit 
weekend andere plannen. Op de zon-
dag, de warmste dag van het weekend. 
In Enschede, in het warmste deel van 
het land. Zij hadden een afspraak staan 
die dag……

Voor mij begon het eigenlijk op de 
motorbeurs in Utrecht dit voorjaar, toen 
ik een foldertje in de handen geduwd 
kreeg. Zelf trial rijden stond daarop.
Vrij snel daarna zag ik een berichtje of 
het forum van een clublid die dit ook 
gekregen had en zich afvroeg of het 
leuk zou zijn dit met de club te doen. 
Zo werd het idee geboren om hier een 
clubevenement van te maken. 

Als datum werd 19 augustus geprikt en 
waar de rest van Nederland vooral ver-
koeling zocht gingen wij met een select 
gezelschap richting de Universiteit van 
Twente, een actieve en warme dag te-
gemoet. Niet op de motor ditmaal. We 
zouden het warm genoeg krijgen, dus 
op de heenweg nog even genoten van 
een verkoelende airco in de auto.

Eenmaal aangekomen op het trialter-
rein bij de Universiteit van Twente, 

stond de thermometer al ruim boven de 
20 graden. We werden ontvangen door 
Bjorn Baveld, de initiatiefnemer van 
Zelftrialrijden.nl. 

Bjorn die ons gezelschap toespreekt met 
de trialmotor in de hand

Na het afhandelen van alle paperassen 
kon de dag beginnen met een korte 
uitleg van wat we deze dag gingen 
doen en welke regels we in acht moes-
ten nemen. Twee belangrijke regels: 
de motoren bleven in de 1ste versnel-
ling staan en ook bij het overgeven 
van de motor naar een andere cursist 
gebeurde met draaiende motor en in 
de versnelling. Verder zou iedereen zijn 
eigen “programma” volgen en op zijn 
eigen niveau kunnen rijden.

Het volgende onderdeel was het ver-
kennen van het parcours. Het parcours 
begon met een vrij krappe gelijkvloerse 
slalom door het zand, en daarna een 
stukje over het zandduin. Allereerst 
gingen we met de hele groep het 
parcours lopend langs. Een vreemde 
manier om te beginnen zou je wellicht 
denken, maar later bewees het toch wel 
zijn nut. Als je eenmaal op de motor 
zit, ben je met zoveel tegelijk bezig dat 
het goed is om het parcours in ieder 
geval al in grote lijnen te kennen.
Aansluitend konden we, met de zweet-
druppels al ruim op het voorhoofd, 
eens toekijken hoe Bjorn het parcours 
afl egde. 

j di l h t kt tBj di
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waar we met een aantal nog wat 
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dan de heenreis die ochtend.

Al met al hebben we een hele leuke 
clubdag gehad met een mooie route en 
is het rijden in een groep goed bevallen 
en leerzaam geweest.

De brommers, zoals wij ze liefkozend 
noemen, staan sinds zondagavond weer 
blinkend op stal. 

En nu op naar de Eifel !!!

Met vriendelijke groeten,

Sandra van Buuren en Fokke de jong

 

21 - 24 februari 201321 - 24 februari 2013

De Yamaha YZF R-club is dan weer te vinden op haar oude De Yamaha YZF R-club is dan weer te vinden op haar oude 
vertrouwde plekje, Hal 9, stand B010vertrouwde plekje, Hal 9, stand B010

SALLANDRIT

-  14  - R-force 2012 - 2  

“Hitterecord: warmste tropische 
weekend sinds 1994”

Na zaterdag is het ook op zondag 19 
augustus 2012 warmer dan 30 graden 
in De Bilt en daarmee opnieuw een tro-
pische dag. Samen met zaterdag zorgt 
dit voor het warmste tropische weekend 
sinds 1994 in Nederland: een nieuw 
hitterecord. Om 14.00 uur was het 31,5 
graden in de Bilt, in beide dagen samen 
gemiddeld 31,7 graden. In Noord-Bra-
bant geldt code rood voor natuurgebie-
den: groot gevaar op bosbranden.  
 
Dit was maandagochtend te lezen op de 
website van het KNMI. Een uitgelezen 
weekend om erop uit te trekken richting 
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En zoals zoveel dingen, als het word 
voorgedaan door iemand die het goed 
kan, dan ziet het er allemaal kinderlijk 
eenvoudig uit. Er werd zelfs nog e.e.a. 
uitgelegd balancerend op een stilstaan-
de motor.

Daarna was het onze beurt. De helmen 
en handschoenen mochten op en met 
5 à 6 motoren konden we achter elkaar 
aan het parcours beginnen. Daarbij 
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minder om je op te concentreren. Want 
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tegelijk doen, wat voor geoefenden 
wellicht een automatisme is, maar voor 
ondergetekende zeker niet…
Allereerst zit er op de motor geen zadel 
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stepjes staat, is het soms lastig om de 
bal van je voet goed op het pedaal te 
krijgen en de juiste remdruk te dose-
ren. Iets dat ik de hele dag niet echt 
lekker voor elkaar heb gekregen.
Verder was het ook zaak om de voor-
rem erbij te houden, zeker bij het 
afdalen. De je dit niet dan is de kans 
op duiken van het voorwiel bij abrupt 
bijremmen heel groot en dan raak je 
meteen uit balans. En verder is uiter-
aard de kijktechniek weer van belang.

Eenmaal op het parcours blijkt de mo-
tor toch groter dan íe op het eerste ge-
zicht lijkt. Of het parcours krapper dan 
al lopend ingeschat. De slalom bleek 
al dermate krap dat ik er een fl inke 
kluif aanhad en nadat ik bij het eerste 
rondje over het duin enkele keren op de 
helling moest stilstaan en afstappen om
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uit reden om 08:20u, gewoon RETE 
KOUD (alhoewel wij met Pasen in de 
Eifel reden in de sneeuw, dát was pas 
koud!!)!!

Na Mark opgehaald te hebben, 
zijn we naar Zwolle gereden (niet 
zo’n hoog tempo, er waren nogal 
wegwerkzaamheden dus duurde het 
nog langer voor we konden opwarmen) 
en daar bij de tweede McDonalds van 
die ochtend geland.

Rond 10:45u was iedereen opgewarmd 
en werden de groepen op kleur 
ingedeeld, een zwarte, een blauwe en 

een gemengde groep waarna we alle 
17 vertrokken voor de 140 km lange 
Sallandrit.

Fokke en ik zaten in de zwarte groep 
waarvan Clarence de voorrijdster was. 
Omdat het mijn eerste x in een clubrit 
was, was ik blij direct achter haar te 
rijden. Halverwege de rit tijdens de 
lunch gaf ze mij wat tips en info hoe het 
werkt in een clubrit, zodat de tweede 
helft van de rit wat beter ging.

De rit verliep qua temperatuur prima.
Het werd steeds warmer ondanks een 
incidenteel spatje regen. Qua plaveisel 
was het af en toe wat minder. De vering 
werd nogal eens op de proef gesteld op 
de klinkers!

Ook het zandpad waar we ‘tegen 
aan reden’ werd niet met gejuich 
ontvangen…. We zijn tenslotte geen  
“R1 Sjaak”  aldus Fokke. Maar onder 
leiding van Clarence hebben we de 
route een stukje verder weer opgepakt 
en kwam het weer helemaal goed.

De lunch in Tastoe in Holten was 
uitstekend! Een leuke gezellige plaats 
met goed eten, vrolijke bediening en 
uiteraard weer een motorkeuring voor 
de mooiste R (Yes..zowel mijn R6 als 
de R1 van Fokke werden door de jury 
gewaardeerd bleek achteraf!).

Na de lunchstop de rit weer voortgezet 
voor het laatste en grootste gedeelte 
van de rit. Het Salland is een prachtige 
omgeving met veel groen en wat 
heuvelachtige wegen (een voorproefje 
voor de Eifel) met hier en daar een 
irritante wielrenner die vakkundig en 
netjes op zijn plaats gezet diende te 
worden.

SALLANDRIT
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Datasheet:

Naam: Martijn Huizinga
Bouwjaar: 1975
Verblijfplaats: Helmond
Beroep: iets met machines
Motorrijdend sinds: 2000
Favoriete drank: De witte motor
Lekkerste eten: Gebakken paling
Beste fi lm: Lord of the rings trilogie
Beste boek: “Als ik het nooit geprobeerd had” van Valentino Rossi
Mannen zijn: fi jne hobbymaatjes
Vrouwen zijn: ondoorgrondelijk
Het beste op TV: Auto en motorsport
Het slechtste op TV: alle zeepseries
Op vakantie naar: een camping in de zuideuropese zon
Clublid sinds: 2003
Favoriete clubevent: meet and greet Toseland en Lorenzo bij Yamaha Nederland
Eerste motor: Yamaha Radian
Huidige motor: R1 2003 (straat) en R1 2008 (circuit)
Volgende motor: R1!!
Droom-motor: waarschijnlijk een straat versie van de M1 als die ooit komt…..
Gebruikt motor: eigenlijk overal voor
Kneedown: jazeker, maar niet (meer) op straat..
Pijnlijkste moment: val op Magny Cours vorig jaar…..
Meest glorieuze moment: het schrapen van mijn kneeslider over het asfalt bij 
meer dan 250 km/u. En buiten het motorrijden toch wel de geboorte van mijn 
eerste dochter.
Houdt van: (veel) Snelheid
Lijfspreuk: Elk nadeel heeft zijn voordeel (of was het nou andersom?)
Vraagt zich af: Of Rossi op de Yamaha nog een kampioen kan worden…..
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niet te vallen, besloot ik om me 
eerst een paar rondjes puur op het 
slalommen te concentreren voordat ik 
de helling op ging.

Ondertussen begint de hitte ons al 
aardig parten te spelen. Ik kijk om me 
heen, en ik zie overal rood aangelopen 
en bezweette gezichten. Maar ik zie ook 
een hoop lol. Mijn introducee echter 
krijgt het eventjes te kwaad en moet 
het parcours verlaten. Even denk ik 
dat hij zijn ontbijt op het terrein gaat 
achterlaten, maar na even afkoelen is 
hij toch weer van de partij.
Over afkoelen gesproken. (fris)drank 
zat bij de prijs inbegrepen en was in 
ruim voldoende mate aanwezig. Ik heb 
niet bijgehouden hoeveel ik gedronken 
heb, maar het komt ongetwijfeld in de 
buurt van een persoonlijk dagrecord. 
Met meerdere bekertjes tegelijk ging 
het naar binnen. Ik heb gedronken tot 
ik er zowat bij neer viel, om vervolgens 
telkens weer na een haf rondje met een 
gortdroge mond op de motor te zitten. 
Een teken van te weinig vocht, zo heb 
ik me laten vertellen. Dweilen met de 
kraan open dus….

Na een korte pauze werd er een nieuw 
parcours uitgezet en begon het rondje 
lopen overnieuw. Daarna ging het op 
de motor al een stuk beter. Hier en 
daar een beetje smokkelen en sms een 
stukje van het parcours afsnijden, maar 
buiten dan kwam ik redelijk goed rond 
en kon ik ook al wat obstakels (bielzen 
en banden) over. Hierbij is het zaak om 
je eigen benen ook als schokdemper in 
te zetten…

Echter ondanks de zojuist verworven 
vaardigheden werd het uithoudingsver-
mogen fl ink op de proef gesteld. Hoe je 
moe kunt worden va stapvoets rondjes 
rijden op een motor!! Een van de be-
geleiders wist me te vertellen dat zo’n 

10 a 15 graden een ideale temperatuur 
zou zijn voor dit soort evenementen. 
Mijn interne temperatuursensor stelde 
vast dat het op dat moment zo’n 20 
graden warmer moest zijn van wat 
zojuist als optimale temperatuur werd 
geschetst…..Goed, ik had het warm 
en daar hoefde ik me dus niet voor te 
schamen!

Echt leuk werd het toen we over 
obstakels heen mochten

Na een korte lunchpauze werden we 
voor een keuze gesteld. Wederom een 
nieuw parcours, ditmaal over een veel 
hogere duin, of verder oefenen op het 
huidige parcours. Ik had mijn besluit 
al genomen, maar tot mijn verbazing 
stemden er nog ruim voldoende 
mensen in met een nieuw parcours om 
deze uit te zetten. 

TRIAL
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Zo gezegd zo gedaan, echter het rondje 
lopen was voor mij de bevestiging dat 
ik er onder deze omstandigheden beter 
niet aan  kon beginnen. Ik had teveel 
last van de hitte en voor mijn gevoel 
het rijden nog niet voldoende onder de 
knie.  Gelukkig bleef het oude parcours 
nog liggen en kon ik met een klein 
groepen proberen mijn vaardigheden 
op het oude parcours verder aan te 
scherpen. Echter na een paar rondjes 
vond ik het welletjes. De vermoeidheid 
sloeg steeds eerder toe en mede 
daardoor zat er ook geen echte 
vooruitgang meer in.  Meer trialrijden, 
en evt ook de hoge duin op, zal wellicht 
een volgende keer wel gebeuren;-)

Vrij snel nadat ik mijn spullen had 
ingepakt kwam ook de rest van de 
groep, net als ik badend in het zweet, 
binnendruppelen en werden de motoren 
weer geparkeerd. Onder het genot van 
een drankje en wat chips / ko ekjes 
werd de dag afgerond en nabesproken. 
Bjorn zei vooraf dat iedereen zijn eigen 
programma kon volgen en op zijn eigen 
niveau kon rijden, zolang as hij maar 
wilde. Hiervan bleek wat mij betreft 
geen woord gelogen. Nooit is er op 
het horloge gekeken, en toen we klaar 
waren was iedereen ook ECHT klaar. 
Niemand is onder druk gezet om boven 
zijn kunnen te rijden, en wie wilde kon 
het moeilijke parcours afl eggen. Mede 
omdat het gemiddelde niveau van de 
groep relatief hoog la, zo werd gezegd. 
Gelukkig, dus het kan nog erger dacht 
ik nog….
Tevens is het mogelijk om zonder 
rijbewijs mee te doen. Iets wat ik 
me na afl oop prima kon indenken, 
want het heeft zeer weinig te maken 
met het motorrijden zoals we dat 
op de we kenen, met name voor de 
sportievelingen binnen onze club. Het 
tempo is zeer laag en daarom is het 
m.i. als je je eigen grenzen respecteert 

totaal ongevaarlijk.  Goed, als je op het 
derde parcours van de duin af kukelt 
kun je je wel bezeren, maar daarom is 
het ook belangrijk om je eigen grenzen 
te respecteren. Voor deze een dag was 
de snelste club van Nederland eventjes 
niet de snelste!

Ik heb me deze dag uitstekend 
vermaakt, zowel met de motoren as de 
rest va he gezelschap. Ik houd ervan 
om af en toe iets anders te doen. Dit 
jaar was het trialrijden, volgend jaar 
wellicht iets anders? Ook het trialrijden 
zal denk ik niet voor het laatst zijn, 
echter de volgende keer niet meer 
midden in de zomer. Voorjaar of najaar 
is goed genoeg. Bijvoorbeeld als het 
een graadje of 10-15 is….;-)  Wl je het 
ook eens proberen, kijk dan eens op 
www.zelftrialrijden.nl voor uitleg, of 
houd over 2 a 3 jaar de clubsite nog 
eens in de gaten..

Na iedereen de hand geschud te 
hebben hebben we de auto gestart 
en zijn we weer huiswaarts gereden. 
37 graden stond er op het display…..
en dat zijn er  voor een geboren en 
getogen kaaskop toch echt een stuk of 
15 teveel!

Martijn Huizinga
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redelijk eenvoudig. Ik ben echter op 
zoek naar wat dingen om de website 
en met name gebruiksvriendelijkheid 
te verbeteren, dat is momenteel de 
uitdaging.

Clubleden die mij kennen of mijn R1 
zien staan, zal meteen nog iets anders 
opvallen. En dat is mijn passie voor een 
andere (in 2013 hernieuwd) Yamaha 
rijder: Valentino Rossi. Deze man is 
een stylist. En dan bedoel ik niet alleen 
zijn rijstijl, maar ook alles eromheen, 
met name de kleuren en het design van 
zijn motor, pak en helm. Ik houd van 
opvallende kleuren (wat op de motor 
ook nog de veiligheid ten goede komt). 
Ik ben een enorme liefhebber van het 
Yamaha blauw en de knalgele accenten 
in het “Rossi design” passen daar wat 
mij betreft heel goed bij.

Rossi is iemand waar ik de televisie 
voor aanzet. Hij mag dan wellicht niet 
(meer) de absoluut snelste zijn, maar 
zijn snelheid tijdens de race, scherpte 
op de vierkante meter en vooral zijn 
positieve uitstraling vind ik geweldig. 
De man lacht altijd. Ook als hij 12e 
staat. Hij lijkt gewoon oprecht plezier te 
hebben in wat hij doet en wellicht is hij 
daarom zo succesvol.

Ik zal de 100ste overwinning, gezien 

vanaf de Rossi Tribune in Assen, nooit 
vergeten! En met trots draag ik daarom 
zijn helmdesign (meerdere) en zijn 
startnummer op mijn motor.

Zoals jullie hopelijk doorhebben, ben 
ik een R1 rijder in hart en nieren. Op 
het circuit, door de bergen, of door de 
fi le. Maakt mij niet uit, ik ben er trots 
op. Niet zo trots wellicht dat ik net als 
Sjaak Lucassen mijn R1 meeneem naar 
de Sahara, maar trots desalniettemin. 

In het voorjaar van 2011 gaat mijn 
2003 R1 waarschijnlijk het klokkie 
rond. 100.000 superfi jne kilometers. 
Misschien gaat deze R1 wel nooit meer 
weg, misschien ook wel. Hoe dan ook, 
voor zover ik vooruit kan kijken zal 
ik één of meerdere R1’s in de schuur 
hebben staan!

En als ik dan na een rit of een 
circuitdag dag weer thuiskom bij mijn 
vrouw en kinderen, dan heb ik niet veel 
wensen over.

FF VOORSTELLEN
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Sindsdien rijd ik de pits in als ik merk 
dat het door vermoeidheid niet lekker 
meer gaat. Dan maar een paar minuten 
minder rijden, maar wel veel plezier 
maken en zonder schade naar huis. 
Deze ervaring heeft me iets bewuster 
gemaakt van mijn kwetsbaarheid als 
motorrijder, zowel op de baan als op 
de weg. Ik zou deze hobby momenteel 
voor geen geld willen opgeven, maar 
ben me er ook van bewust dat ik een 
gezin heb, die ik graag terugzie na een 
dag rijden. Het risico op een valpartij is 
altijd verbonden met deze hobby. Maar 
een deel blijf je altijd zelf in de hand 
houden.

Op het moment dat ik mijn eerste R1 
kocht, stond voor mij vast dat daar een 
lidmaatschap bij hoorde van de snelste 
club van Nederland. Immers veel 
vrienden die motorrijden (of enige vorm 
van interesse daarin vertoonden) had 
ik niet, en ik was zo vol van de R1 dat 
het me gaaf leek om dat enthousiasme 
te gaan delen met mensen die datzelfde 
enthousiasme ervoeren. Een beslissing 
waar ik nooit een seconde spijt van heb 
gehad. Ik heb inmiddels een en ander 
meegemaakt met de club. Een grote 
diversiteit van activiteiten, toertochten 
en daarbij veel leuke, gepassioneerde 
en inspirerende mensen ontmoet. Het 
heeft bij mij een extra dimensie aan het 
motorrijden toegevoegd.

Helaas kan het rijden in de buurt 
van huis, op de Nederlandse wegen, 
me steed minder bekoren. Het 
gevoel van Big Brother, en dat je 
in de hedendaagse drukte met een 
superbike als de R1 geen kant op kan 
en mag, overal verkeersdrempels en 
andere opstakels, zijn daarvoor de 
belangrijkste oorzaak.

Daarentegen kan ik nog steeds intens 
genieten van het circuitrijden en het 
rijden over de mooie stuurweggetjes 
van oa. de Eifel of de Ardennen. Dat is 
voor mij het echte motorrijden.

Mede hierdoor ben ik de interesse in 
de clubritten een beetje verloren, maar 
ik heb altijd interesse gehouden in 
het reilen en zeilen van de club, met 
name de technische uitjes naar locaties 
waar je anders niet zo snel komt. In 
2011 heb ik het bestuur geholpen bij 
het organiseren van een technische 
middag bij MVR racing, waar de racer 
is aangeschaft, en een circuitdag 
bij tracktraining. Zo is de interesse 
ontstaan om me wat meer bezig te 
houden met de bestuurlijke kant van de 
club en heb ik een positie in het bestuur 
aanvaard.

Dit heeft me in staat gesteld om mee 
te denken en discussieren over de 
koers die de club vaart en tevens een 
aantal toegewijde mensen die zich al 
jaren vrijwillig inzetten voor de club, 
beter te leren kennen. Zoals gezegd ligt 
mijn interesse momenteel niet meer bij 
de clubritten, alhoewel ik er af en toe 
nog wel eentje zal meepakken. Mijn 
interesse ligt meer bij de technische 
activiteiten, circuitdagen en af en toe 
eens iets aparts (zoals dit jaar het 
trialrijden in Enschede). Hierin probeer 
ik mee te helpen en te denken en sta 
hierin altijd open voor nieuwe ideeën.

Ook heb ik een beheerdersrol op me 
genomen voor het forum en onze 
website. Een behoorlijke uitdaging, 
aangezien ik geen enkele ervaring 
heb met het maken / onderhouden 
van websites en geen ervaring heb 
met html code. Toch is het onderhoud 
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Zondag 10 juni was wederom de 
datum voor de ALV. Elk jaar moet 
er uiteraard een ledenvergadering 
gehouden worden, dat is we  elijk 
geregeld. Maar om nou alleen een 
vergadering te houden, daar zit niemand 
op te wachten. Daarom combineren 
wij dit al jaren met een toerrit en een 
barbecue. De toerrit is niet al te lang en 
gaat vaak door het Brabantse land. De 
barbecue wordt al jaren bij een lokaal 
cateringbedrijf besteld.

De weersvooruitzichten eerder die week 
waren niet zo rooskleurig en menig 
lid was dan ook van plan om met de 
auto te komen. Zondagmorgen waren 
de weergoden ons beter gezind en de 
dag begon al vroeg met een waterig 
zonnetje. Waterig, daar bleef het bij 
want we hebben die dag geen druppel 
meer gezien, alleen het zonnetje was 
er gelukkig in overvloed. De toerrit 
bracht ons, vanuit Brabant, door het 
Gelderse landschap naar Zaltbommel. 
Via vlo  e dijkwegen kwamen we aan 
bij de Mac, ons pauzeadres. Daar 
werd wat gedronken op kosten van de 
club, en we vervolgden onze weg aan 
de andere kant van de Waal rich  ng 
Gorichem, wederom via mooie, vlo  e 
dijkweggetjes. Helaas zijn er enkele 
R-rijders onderuit gegaan en liepen 
nogal wat schade aan de R-ren op. 
Gelukkig viel de schade aan de rijders 
zelf wel mee, want later op de dag 
waren ze toch weer aanwezig op het 
feestadres.

De ledenvergadering zelf hee  , zoals 
velen wel weten, weinig om het lijf, het 

moet nu eenmaal. De fi nanciën worden 
openbaar gemaakt en eventuele op of 
aanmerkingen worden doorgenomen. 
Zoals elk jaar waren er ook dit jaar 
weer geen vragen omtrent de cijfertjes. 
Eric, hartelijk dank voor het bijhouden. 
We namen dit jaar afscheid van Ralph 
Weltens. Na de rondvraag, waar 
overigens niemand wat te melden 
had, werd iedereen bedankt voor 
zijn aandacht en kon de vergadering 
gesloten worden.

Inmiddels had Dolf van den Heuvel zijn 
mobiele vermogensbank geplaatst en 
konden de eerste motorfi etsen een 
testrun maken. Er werd die middag, 
tegen een gereduceerd tarief, veel 
gebruik van gemaakt. Iedereen was 
toch wel benieuwd van hoeveel PK’s 
zijn motorfi etsje wel niet hee  . Ook het 
vuur onder de barbecue was inmiddels 
ontstoken en de eerste stukken vlees 
werden gebakken om vervolgens met de 
nodige salades en sausjes naar binnen 
te werken. Iedereen had het ongelofelijk 
naar zijn zin. Het is toch al  jd wel pre   g 
om te zien dat iedereen het naar het 
zin hee  . Er is ook verschrikkelijk goed 
gegeten en hoefden bijna niets weg te 
gooien. Ik kijk wederom weer uit naar 
volgend jaar.

Ik heb een kleine impressie op de 
volgende pagina’s proberen weer te 
geven over de gezelligheid die dag. 
Hopelijk zijn er volgend jaar weer zoveel 
of nog meer leden die deze kant op 
komen. Ik zie jullie graag volgend jaar 
weer aan de Provincialeweg te Oosteind.

   Wil van Nunen 

VERSLAG ALV
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Tent mee en overnachten op het circuit. 
Slicks. Bandenwarmers. Laptimer. 
Instucteur bij tracktraining. En ga zo 
maar door. Tot er dus uiteindelijk (begin 
2011) een 2e R1 werd aangeschaft.

Het was al meteen duidelijk dat dit een 
2007/2008 moest worden. Mijn oog viel 
op een schade R1 met net geen 11k op 
de teller. De schade was aanzienlijk, 
maar leek alleen glijschade te zijn en 
alle beschadigde onderdelen zouden 
toch vervangen gaan worden door 
race-spul. Tevens bood de aanbieder, 
MVR racing, me voor een aantrekkelijk 
bedrag aan om de ombouw en 
preparatie uit te voeren, en zo werd de 
deal beklonken.

Toch was ik niet meteen goede maatjes 
met de R1. Ik had wat probleempjes en 
kinderziektes met de motor, de motor 

zithouding was totaal anders (op een 
circuitkuip zit je een stukje hoger), 
ik had een race-schakelpatroon op 
de motor gezet, de gasrespons was 
anders dan ik gewend was en aan het 
achterwiel word door 40 extra paarden 
getrokken. Toch begon het op een 
gegeven moment iets beter te gaan en 
begon ik er echt plezier in te krijgen. 
En toen, na ruim 7 seizoenen zonder 
schade, viel ik van de motor.

Deze valpartij heeft mijn benadering 
toch wel een beetje beïnvloed. Ik was 
op dat moment aan mijn laatste sessie 
bezig van een 3-daagse training in 
Magny Cours, zo’n 700 km van huis. 

Ik moest van 280 km/h terugremmen 
naar zo’n 50 km/h, en draaide 
daarbij de gashendel niet volledig 
dicht. Daardoor remde de motor niet 
voldoende af, en voor dat ik er erg in 
had remde ik bij waardoor de voorkant 
blokkeerde en dat was dat. 

Ik had mijn hand opengehaald 
(handschoen opengereten) en mijn 
middenvoetsbeentje gebroken 
(alhoewel ik dat op dat moment nog 
niet wist). Een lange en pijnlijke rit naar 
huis volgde.

Tent mee en overnachten op het circuitvernachten op ircuit
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Ik was er supercontent mee, en de 
Thundercat zorgde ervoor dat ik 
defnitief met het motorvirus besmet 
raakte!

Twee jaar en 17000 plezier kilometers 
later was ik er defi nitief uit. “Schat, 
wat zou je ervan vinden als ik mijn 
Thundercat wegdoe en voor 15.000 
euro een splinternieuwe R1 aanschaf??” 
Die viel in eerste instantie slecht, 
maar ik ben nog steeds met dezelfde 
vrouw getrouwd dus het is me blijkbaar 
vergeven;-). 

Een paar dagen later zette ik bij 
Motorport Venlo mijn handtekening 
voor een nieuwe R1. Een week later 
mocht ik de sleuteltjes ophalen, nam 
afscheid van mijn Thundercat, en werd 
defi nitief lid van het gezelschap YZF 
–R rijders die al eerder met het virus 
besmet waren. Ik weet de datum nog 
uit mijn hoofd: 5 april 2003!

Het voelde als een roes, stapelgek was 
ik met die machine. Ik kon mijn blik er 
niet vanaf wenden. Ik kon niet wachten 
tot de inrijdperiode voorbij was en het 
echte genieten kon beginnen (alsof ik 
nog niet genoeg genoot).

En nu, een kleine 10 jaar en meer dan 
90.000 kilometer  later, staat ze nog 

altijd bij mij in de schuur te wachten 
op het volgende ritje. Inmiddels heeft 
ze gezelfschap gekregen van een 2008 
R1 die uitsluitend voor circuitdagen 
word gebruikt (en daar ook voor is 
uitgerust). Tevens doet ze nu al 1,5 jaar 
dienst als woon-werkverkeer, ook in de 
winter. 

Er zijn plannen voor een nieuwe(re) R1. 
Maar de kans is groot dat de 2003 dan 
dienst blijft doen als woon-werk motor, 
dus mogelijk ben ik straks in het bezit 
van 3 R1’s...

De R1 heeft voor mij slechts één 
keerzijde, en tegelijkertijd is dat 
zijn sterkste punt. Dat is de enorme 
potentie die ze bezit. Dat blijft je 
intimideren en tegelijkertijd smeken 
om het gas erop te zetten. Echter 
op de openbare weg kan en wil ik op 
gegegeven moment niet harder. Een 
tikkie onbevredigend dus (ik weet het, 
ik ben een verwend nest ;-))

Een uitkomst vind je dan op het 
circuit. Je merkt aan alles dat de R 
daar werkelijk tot zijn recht komt, en 
die omgeving stelt je in staat op je 
eigen grenzen samen met de R te gaan 
verkennen. Het circuitrijden heeft mijn 
manier van rijden veranderd. Op de 
weg ging het eigenlijk steeds rustiger, 
op het circuit daarentegen harder en 
harder. Op woensdagmiddag met 250+ 
km/u door Blanchimont terwijl mijn 
kneeslider over het asfalt sleept. Op 
donderdagochtend met 80 km/h met de 
verkeersstroom mee richting werk. Met 
dezelfde machine. Geweldig eigenlijk 
dat dit gewoon kan…..

Op het circuit vond ik mijn ware passie 
voor het (heel hard) motorrijden, en 
van het een kwam het ander. Niet meer 
op de motor naar het circuit, maar een 
trailer aangeschaft. Gereedschap mee. 

Twee jaar en 17000 plezier kilometerswee jaar en 17000 plezier kilomete0 rs
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Op vrijdag 5 oktober was het zover, 
een dag CRT circuit training in Assen op 
het TT circuit.

Om 7:30u zou de dag beginnen met 
het ophalen van de transponder en je 
nummer en de eerste instructie, dus 
zijn we op donderdagavond alvast 
met de RR’en op de trailer die kant op 
gereden om in een Bed & Breakfast in 
de buurt de nacht door te brengen.

Om 06:00u ging de wekker... en 
regende het al. Buienradar voorspelde 
niet veel goeds voor de rest van de 
dag. Om 7:15u arriveerden we op het 
terrein en begonnen we in de regen 
met het afl aden van de motoren. 
Ineens stond er in het nog half donker 
een rood/witte R1 vlak achter ons 
te gassen waarop ik dacht ‘wtf moet 
jij nou, al heb je een Yamaha, doe ff 
normaal’… maar dat was dus Benno die 
ons verraste met zijn komst!

Ik had besloten mijn motor te 
verzekeren voor die dag, stel dat m’n 
Black Beauty wat zou overkomen dan 
kon dat in ieder geval netjes opgelost 
worden zonder al te veel napijn.
Verder verzekerde niemand hem want 
dan konden ze hun rondetijd niet zien. 
Ach ik was daar om te leren, niet voor 
rete snelle rondjes. Een meneer met 
een Duc 1199 van een maand oud 
kreeg later spijt nadat hij zijn rode 
mormel op zijn kop in de grindbak 
parkeerde.

Na de instructie en het uitdelen 
van de transponders kon het grote 
regenpakkenfestival beginnen.
Zoals ik al zei, was ik daar om te leren, 
dus dat betekent ook rijden in de 

regen. Een aantal heren die wél voor 
de snelle rondjes kwamen, durfden het 
niet aan op de natte baan.

De eerste twee sessies waren nat 
maar leerzaam, o.a. qua gebruik van 
versnellingen en het gebruik (of niet) 
van de remmen. De tweede sessie dook 
de marshall voor ons de grindbak in dus 
leerden we ook hoe het níet moest...

Tussen de 1e en de 2e sessie in hebben 
we onze vering laten afstellen door HK 
Suspension. Ik was altijd al benieuwd 
of deze wel goed stond, en of daar nog 
wat aan te verbeteren viel. Hij was ooit 
wel bij MotoPort afgesteld, maar ik had 
het idee dat het niet helemaal top was.
Nou zowel bij mijn R6 als de R1 van 
Fokke viel er aardig wat aan te passen 
evenals bij de nieuwe R van Benno.
Daarna kregen we nog tips van een 
oude bekende van mij ‘van ons thuis’ 
Gerrit Duister die er ook was met zijn 
team www.amiciracing.nl waar hij 
teammanager van is.

Na de 2e sessie zouden we een 
theorieblok krijgen, echter door de 
hectiek van het ONK wat die dag 
ook trainde, werd dat even vergeten 
door de CRT organisatie waarop we 
er om vroegen.  Daar hebben we 
ook aangegeven dat er weinig/geen 
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Het motorrijden is niet iets dat 
ik met de paplepel ingegoten heb 
gekregen. Ik heb vroeger heel erg 
vaak gekart en was altijd veel meer 
bezig met alles dat zich op 4 wielen 
voortbewoog (liefst met hoge snelheid)

Ik ben Martijn (Aoi Yammi op ons 
forum), getrouwd en 2 meiden van 6 
en 8 jaar. Ik heb al eerder in deze vaste 
rubriek gestaan, maar dat is al 5 jaar 
geleden en in zo’n lange tijd kan er veel 
veranderen (en veel is ook hetzelfde 
gebleven;-)) Aangezien ik sinds een 
kleine jaar deel uitmaak van het 
clubbestuur leek het me een goed idee 
om met deze “update” de rubriek weer 
nieuw leven in te blazen.

Vroeger was ik met name geboeid door 
Rally’s en de Formule 1, deed ook zelf 
wat aan karting, maar was nooit echt 
met tweewielers bezig alhoewel ik 
soms toch eurosport aanzette om de 
duels tussen Kevin Schwantz en Wayne 
Rainey te zien.
Mijn eerste motor-ervaring stamt uit 

de tijd dat ik nog studeerde, een jaar 
of 15 à 16 geleden. Een studiegenoot 
(inmiddels een goede vriend van mij) 
had een Honda Shadow die hij het hele 
jaar door gebruikte. Ik ben bij hem een 
paar keer achterop geweest en vond 
het wel wat hebben, dat motorrijden. 
Op dat moment bedacht ik me dat ik 
waarschijnlijk wel een keer mijn roze 
slipje zou gaan halen als ik geld en tijd 
had, maarja, een mens wil zo veel hè? 
De tijd zou leren of het er ooit van zou 
komen.

Toen, kort na mijn studie zag ik 
haar ineens een keer staan bij een 
tankstation. Een splinternieuwe (in 
ieder geval erg glimmende) blauwe 
R1. Ik stond meteen perplex. Wat 
een lijnen!! Ze keek me met haar 
agressieve ogen aan en intimideerde 
me vrijwel direct. Die eerste liefde 
is sindsdien eigenlijk nooit meer 
overgegaan. De aanblik van de R1 
maakte vrijwel onmiddelijk een hoop 
hebzucht los. Toch vroeg ik me af of 
ik ooit meer dan 30.000 gulden zou 
uitgeven aan een motor, ik had niet 
eens mijn rijbewijs!!

In April 2000, was het dan eindelijk 
zover. Na een paar maanden lessen 
examen gedaan, geslaagd was ik 
vastberaden om snel kilometers te gaan 
maken. Met het beetje geld wat toen 
nog op de bankrekening stond kon ik 
een geimporteerde Yamaha Radian 600 
op de kop tikken. In de wolken was ik 
ermee. Ik gebruikte hem voor woon-
werkverkeer en enkele toertochten.

Aan het begin van het volgende 
motorseizoen (2001) had ik dankzij 
een aangesterkt spaarsaldo de 
mogelijkheid een splinternieuwe motor 
aan te schaffen. Dat werd een Yamaha 
YZF 600R Thundercat (een blauwe 
uiteraard). Een gouden keus. 

Ik ben Martijn (Aoi Yammi op onsmam
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Het is zondagmorgen 15 april, 
“de Peelrit” staat vandaag op het 
programma.

Net als bij aanvang van de eerste rit 
ziet het er zwaar bewolkt en dreigend 
uit, de weg is nat van een buitje, maar 
wat kan me weerhouden van weer zo’n 
fantastische dag met de club.

Een goed R-lid  mag niet verslappen, 
dus in volle vaart richting Best, nog 
even een korte stop bij Texaco Beesd. 
Ik zou hier een R-manneke oppikken, 
maar er staan nog meer clubleden, 
starend rond een zwaar olielekkende 
R1 op de parkeerplaats. Iets met 
een kleppendekselpakking. Jammer 
mannen, kan gebeuren.

Wij vervolgen onze weg richting Mc Best 
voor een bakkie troost. De R-fi etsen 
glimmen ons al tegemoet, want naast 
het toergeweld is de verkiezing van de 
mooiste R in volle gang.

Geschrokken constateren we dat 
een van ons welbekend en zeer 
gewaardeerd oud R-lid, zijn fel 
gekleurde kansloze tweewieler, van 
een naar onze mening totaal onbekend 
merk, tussen ons edelmetaal heeft 
geparkeerd. Grapje Paul. Leuk dat 
je ons nog eens bezoekt en bedankt 
voor het voorrijden, je mist de club 
natuurlijk.

Na de gebruikelijke administratie en 
het binnendruppelen van de laatste 
deelnemer wordt een aanvang gemaakt 
met het vertrek in 3 groepjes.

De reis gaat via Veghel, Gemert en 
Deurne naar de lunch in Helenaveen. 
De route gaat door veel groen 
afgewisseld met akkers, met mooie 
lange bochten en soms een weggetje 
langs een water, dat wel erg veel leek 
op een stukje uit Parijs-Dakar. Was je je 
kentekenplaat nog niet kwijt, dan was 

hij er hier wel afgerammeld. Een ieder 
kwam zo aan zijn trekken.

In Helenaveen werd geluncht in Eetcafe 
“de Halte “. Dat was ook wel nodig want 
met een graad of 8 was het toch best 
fris voor de bikkels. 

Na een uurtje gezelligheid en wat 
Brabantse koffi e en tosties, gaat het 
weer verder richting Grashoek en 
Someren. Na een wegomleiding of 4,  
is Wil het helemaal zat en heeft hij een 
stukje terreinrijden ingepland. Het was 
maar een paar kilometer en echt iets 
aparts, dat ploegen door het zand met 
een R, maar leuk was het wel.

Via Geldrop en Eindhoven komen we 
weer in Best. Er werd nog van een 
bakje koffi e genoten en nagepraat over 
een weer zeer geslaagde dag. Verder 
werd hier door een zeer vakkundige 
jury, de R-machines gekozen, voor de 
welbegeerde titel, “mooiste Yamaha 
YZF-R” van het jaar 2012.

Na weer zo’n supergezellige dag en 
het emotionele afscheid keren we 
huiswaarts. Nog even lekker knallen 
over die A2. Asfalt genoeg.

Organisatie bedankt voor het opzetten 
van de prachtige rit en we zien iedereen 
weer graag bij de volgende rit.

Groeten Bas de With
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feedback van de Marshall kwam. Hij 
ondernam onmiddellijk actie en belde 
met de instructeurs en gaf dit door.
Na ruim een half uur theorie (wat wel 
op een leuke manier gebracht werd) 
herinnerden we hem aan het feit dat we 
nog moesten lunchen en over een half 
uur weer moesten rijden, en werd de 
theorie abrupt afgebroken.

De 3e sessie was de baan nog half nat, 
het ging een stuk beter alhoewel het 
stormde, maar dat blies de baan mooi 
droog. De Marshall gaf nog steeds niet 
veel feedback en toen we daar om 
vroegen, zei hij dat hij niet teveel wilde 
doen ‘omdat het voor ons toch al zo’n 
spannende dag was’. Daar hadden we 
dus niet veel aan. Beetje jammer, op 
dat gebied is CRT ons erg tegengeval-
len.

Tussen de sessies door gaf Gerrit nog 
wat tips bij gebrek aan info van de 
Marshall en hebben we rondgekeken op 
het circuit en bij de pitboxen. De ONK 
rijders hadden dat weekend de laatste 
wedstrijd voor het kampioenschap en 
waren aan het trainen dus dat was een 

extra leuke bijkomstigheid.

Toen we daarna even bij Gerrit en zijn 
team in de trailer aan de koffi e zaten 
kwam ook Nigel Walraven binnen en 
zei dat er bijna geen lijn te rijden was 
met deze wind…lag dus gelukkig niet 
helemaal aan ons dat het nog steeds 
redelijk moeilijk was die 3e sessie! In 
de Strubben werd je helemaal omver-
geblazen als je niet goed oppaste.

Yes ….. de 4e en 5e sessie waren droog 
!! En we konden eindelijk de nu hele-
maal droge baan op, en ook de wind 
was inmiddels afgenomen. 

De Marshall liet ons vrij rijden na onge-
veer 2 rondes, daar werd grof gebruik 
van gemaakt.

Ik gaf er de voorkeur aan om toch 
nog een paar rondes achter hem aan 
te rijden om ook bij een mooie droge 
baan goede lijnen te leren rijden. En 
aangezien Gerrit in de pitbox van Amici 
de tijden kon zien kreeg ik die achteraf 
ook door, waren niet spectaculair, tja 
zo’n eerste circuitervaring is toch best 
spannend... maar ik was zeker niet de 
langzaamste! (dat was de meneer die 
zijn Duc in het grind parkeerde).

De laatste sessie was bijna alleen maar 
vrij rijden. 

Ik gaf er de voorkeur aan om tochkeur aan om tochgaf omr aa
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De meesten gingen helemaal los..
wilden nog even een snel rondje maken 
voor de pret voorbij was die dag.

Mijn ervaring daarbij was dat als ik door 
de Marshall werd ingehaald er niets aan 
de hand was, maar zodra iemand met 
minder ervaring me inhaalde (jajaja.. 
zou niet moeten met een R, maar voor 
een 1e x circuit wilde ik toch voorzichtig 
doen : ) dit nogal eens een penibele 
situatie opleverde.

De Marshalls kennen meerdere lijnen en 
hebben de ervaring om jou in te schat-
ten, andere rijders hebben dat niet en 
halen jou in op dezelfde lijn en kunnen 
niet inschatten wanneer jij je bocht 
inzet, en dat ging niet altijd helemaal 
lekker meer in die laatste sessie.

Om 17:00u was de dag voorbij, zat de 
laatste sessie er op en kregen we de 
rondetijden en de certifi caten uitge-
reikt. De CRT leiding zei nog wel dat dit 
een van de slechtste weersomstandig-
heden waren ’s ochtends die ze gehad 
hadden en dat we best trots mochten 
zijn dat we de baan op gegaan waren.

Afi jn, het was een leuke dag en een 
hele ervaring om op het TT circuit in As-
sen rond te rijden. We hebben de beide 
RR’en heel gehouden en geen grindbak 
van dichtbij gezien. 

Sommigen zullen misschien zeggen dat 

het weggegooid geld is die € 80,- maar 
daardoor heb ik wel relaxter gereden.
De volgende circuitdag/training wil-
len we waarschijnlijk in Lelystad gaan 
doen.

Benno heeft hele goede ervaringen daar 
vergeleken bij CRT. Maar dat wordt nog 
even vooruit kijken naar 2013... en 
wellicht is er dan een circuitfi ets.Tja je 
moet wat te wensen hebben toch.

Sandra van Buuren en Fokke de jong
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December,

De maand van Sinterklaas, Kerstmis en 
natuurlijk Oudjaar. Ik kan me nog als de 
dag van gisteren herinneren dat ik het 
voorwoord schreef van december 2011. 
Als je dan terugkijkt is een jaar helemaal 
niets. Het gaat allemaal zo verschrikkelijk 
snel. Voordat we het weten zijn we oud, 
gelukkig maar, want als we niet ouder 
zouden worden is het ook niet goed. 
Maar ondanks dat we “oud” worden 
blijven we toch elk jaar weer van die 
mooie R genieten.

Nu we het toch over die R hebben, 
het afgelopen jaar hebben we iets 
nieuws in het leven geroepen: de 
mooiste R-verkiezing. Tijdens de 
toerri  en werden willekeurige personen 
aangewezen, die dan  jdens de pauze, 
het begin of eindpunt de mooiste R 
uitzochten. Jammer genoeg zijn er bij 
enkele ri  en geen punten vergeven, 
zij het door gebrek aan personen of 
gewoon vergeten. Maar wij zijn toch 
van mening dat er voldoende punten 
zijn binnengehaald  om een eerlijke 
winnaar aan te wijzen. Deze winnaar 
wordt  jdens de nieuwjaarsrecep  e 
bekend gemaakt, op 20 januari 2013 in 
Grandcafé Fiji te Amersfoort. Dus als je 
denkt te hebben gewonnen rest er niets 
anders dan naar Amersfoort te komen.

Wel jammer dat we het bijna niet voor 
elkaar krijgen om twee R-Force’s vol te 
krijgen (eigenlijk hadden dat er zelfs drie 
moeten zijn). We hebben een ledental 
van ruim driehonderd man/vrouw. Daar 
moeten toch genoeg verhalen tussen 

zi  en, zou je zeggen. Het hoe   niet 
eens zozeer te gaan over de toerri  en, 
ook een reisverslag kan heel amuserend 
zijn. Iedereen is toch wel eens met de 
motorfi ets op vakan  e geweest. Maak 
er een leuk verhaaltje van, wat foto’s 
erbij en klaar is Kees. Dus schroom 
niet en stuur die kopij in. Het zou toch 
jammer zijn dat zo’n mooi full-color 
clubblad zou verdwijnen. Ook gaan 
we “FF voorstellen” weer in het leven 
roepen. Deze keer stelt Mar  jn Huizinga 
zich voor en wie is de volgende? Stuur 
je kopij naar r-force@yzfr-club.nl

In februari vindt weer de jaarlijkse 
motorbeurs in Utrecht plaats. Deze 
wordt al  jd gezien als opening van het 
motorseizoen. Afgelopen jaar werd de 
beurs, ondanks de “recessie” toch goed 
bezocht. Ook wij, als Yamaha YZF R-club, 
staan er natuurlijk ook weer. Overigens 
weer op ons oude vertrouwde plaatsje, 
Hal 9, stand B010. We zoeken natuurlijk 
al  jd bemanning voor onze stand, dus 
mocht je een dag over hebben en wat 
voor de club willen betekenen, neem 
dan contact op via wil@yzfr-club.nl 
Vooral de donderdag en vrijdag is slecht 
gevuld met bemanningsleden. We 
streven ernaar om 6 personen per dag op 
de stand te hebben, zodat er voldoende 
 jd over blij   om zelf over de beurs te 

lopen.

Ik ga het hier bij laten. Ik wens jullie 
allen fi jne feestdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar in goede gezondheid en dat 
we volgend jaar weer veel kilometers 
mogen maken op onze troetelkindjes.
      
   Wil van Nunen 
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Hier had uw advertentie 

kunnen staan!

Vraag naar de tarieven 

R-force@yzfr-club.nl

Volgende R-force verschijnt rond 
april 2013 met daarin oa.

Nieuwjaarsreceptie  

Verslag Motorbeurs   

en meer .....

Heb je zelf ook een leuke bijdrage?
Stuur deze per mail  naar: 

r-force@yzfr-club.nl
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De ochtend begon om 8:00 uur met 
een check op buienradar. Buiten was 
het grijs maar droog en buienradar 
voorspelde slechts een klein licht regen-
buitje rond 12:00 uur. 

Eerst nog even wat contacten gecheckt 
op FaceBook en het Forum of iedereen 
wel wakker en op tijd was en gemeld 
dat het écht zou stoppen met rege-
nen dus dat ook de mensen uit andere 
delen van het land gewoon moesten 
komen.

Dan om 09:30 uur de RR’en gestart 
zonder al te veel de buren te wekken 
en via een toeristische route richting 
Diemen gaan rijden. Het was koud, 
miezerig en winderig, tel daarbij op een 
onverwachte wegversperring midden 
in Amsterdam zonder omleiding en 
daarna een wegglijdende achterkant. Je 
begrijpt dat we toe waren aan de koffi e 
bij de Mac toen we met een kwartier 
vertraging aankwamen.

Om 11:15 uur was ook de laatste 
deelnemer gearriveerd en konden we 
vertrekken. Gelukkig was het onder-
tussen ook gestopt met miezeren. Er 
waren 15 echte die-hards verzameld uit 
verschillende delen van het land voor 
deze laatste clubrit van het seizoen.

De lunch was vroeg in de rit gepland 
en dat leek dit x goed uit te komen. De 
wegen hadden dan kans om droog te 
waaien voor de rest van de rit. Bar Bis-
tro het Bruggetje was warm en gezellig 
en goed voorbereid op onze club. Uiter-
aard druk geklets en uitwisselen van al-
lerlei info, al dan niet interessant zoals 
‘wie vindt wat van Boer zoekt Vrouw.. ‘ 
jaja… onze clubleden hebben een breed 
interessegebied. 

Na de lunch nam een aantal leden al 
afscheid om de thuisreis weer in te 
zetten. Jammer maar helaas, de een 
moest de koeien gaan melken, de ander 
had relatiedingen (ja ook dat wordt 
besproken bij ons clubke) en weer een 
ander wilde voor donker thuis zijn, 
maar uiteraard supergezellig dat ze ’s 
morgens de reis aandurfden!

Hooguit een km na vertrek van de Bis-
tro werden we verrast door een fl its… 
een 3-tal leden reden gezamenlijk met 
een (volgens ons) nette, lage snelheid 
dus we zijn erg benieuwd wie hiervan 
de melding thuiskrijgt. Kort daarop ging 
bij een van de heren het olielampje 
branden en nam hij het zekere voor het 
onzekere.

De laatste helft van de rit, de grootste 
helft, ging verder door het prachtige 
herfstlandschap in de Gooi en Vecht-
streek. Er vielen nog enkele druppels, 
maar verder bleef de weg prima droog.
Rond 3 uur kwam de eerste groep terug 
bij de Mac in Diemen en zo’n 20 minu-
ten later de 2e groep en waren we weer 
compleet.

Daarna nog even bijkletsen en tja.. 
daar zit dan vaak een probleem. Er is 
altijd nog zoveel te kletsen! De ge-
sprekken zijn nog lang niet afgelopen 
als het al weer tijd is om naar huis te 
gaan, en dat het daarom wel leuk zou 
zijn als er weer ’s een feestavondje 
o.i.d. georganiseerd zou worden, zodat 
we de hele avond alle ins and outs kun-
nen doornemen van iedereen.

Voor nu.. iedereen bedankt voor een 
heel leuk seizoen motorrijden!!!!!!
En tot …?? Nieuwjaarsreceptie? Motor-
beurs Utrecht?

Groetjes Sandra

GOOI EN VECHT

www.yzfr-club.nl -  25 -
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YZF R-CLUB MERCHANDISING

Polo “nieuw” 2010
M t/m XXL 

Kleur rood-wit-blauw
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo
op mouw geborduurd

Prijs leden € 27,50
Niet-leden € 32,50

Rugzak Zwart 
Refl ecterende streep

Stevige ritsen 

Prijs leden € 25,-
Niet-leden € 27,50

Fleecejack M t/m XXL
kleur zwart - licht grijs
Geborduurde logo’s van 

R-club en Yamaha
2 steekzakken met rits

Ritsen afgezet met 
refl ectiemateriaal

Prijs leden € 29,50
Niet-leden € 34,50

R-club sleutelhanger Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50

R-club Cap
Nieuw 2009

Prijs leden € 15,-
Niet-leden € 17,50

Gemaakt van porselein Niet-leden € 7,50

Buffy
Zwart met club-logo

Prijs leden € 7,50
Niet-leden € 10,-

Kentekenplaathouder
Moto-Klik systeem

Prijs leden € 5,-
Niet-leden € 7,50

T-shirt
140/152-L/XL/XXL

Kleur grijs

Prijs leden: € 12,50
Niet leden: € 15,-

Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs

Prijs leden € 25,-
Niet-leden € 27,50

Long sleeved shirt
M t/m XXL 

Kleur zwart - wit
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo

Prijs leden € 17,50
Niet-leden € 22,50

Stickerset
1x groot + 1x klein

20x88mm + 60x44mm

Prijs leden: € 1,-
Niet-leden: € 2.-

BESTELLEN? KIJK OP WWW.YZFR-CLUB.NL!
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• Bestuur YZF R-Club
Voorzitter & externe contacten: Wil van Nunen, wil@yzfr-club.nl
Secretaris: Arnaud Meijer, arnaud@yzfr-club.nl
Penningmeester & ledenadministratie: Eric de Wolf, eric@yzfr-club.nl
Activiteiten & internet: Martijn Huizinga, martijn@yzfr-club.nl
R-mail & fotografi e: Eric de Wolf eric@yzfr-club.nl
Toerritten: Onno Böke, onno@yzfr-club.nl & Guido Bierman, guido@yzfr-club.nl

• R-force
Vormgeving & Eindredactie: Dirk Krijgsman en Wil van Nunen

• Redactie-adres
Provincialeweg 154
4909 AN Oosteind
email: r-force@yzfr-club.nl

• Contactinformatie
Bank: ABN-AMRO 55.44.08.880
t.n.v. Yamaha YZF R-Club te Didam
email: contact@yzfr-club.nl
website: www.yzfr-club.nl

• Lidmaatschap 
Kosten lidmaatschap: € 30,- per kalenderjaar (laatste 3 maanden half geld)
Opzeggingen, schriftelijk of per e-mail, 1 maand voor einde van het lopende kalenderjaar

• Opmerkingen en kopij
Kopij en/of op- en aanmerkingen over R-force graag naar bovengenoemd redactie-adres
sturen. (kopij bij voorkeur per email)
Overige vragen en opmerkingen graag via het algemene emailadres contact@yzfr-club.nl

• Verantwoording
Alle gegevens in dit blad zijn met grote zorg verzameld. De redactie kan echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor tussentijdse wijzigingen, onjuistheden alsmede zet- en 
drukfouten. Ook voor uit deze informatie voortvloeiende contacten en overeenkomsten 
tussen de lezers van dit blad en de daarin vermelde bedrijven, instanties en personen, 
aanvaardt de redaktie noch de Yamaha YZF R-Club enige aansprakelijkheid.

• Drukwerk
Total Print BV, Oosterhout

© 2012 Yamaha YZF R-club Nederland 

COLOFON

www.yzfr-club.nl -  3 -
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CLUBAGENDA 2013
DATUM ACTIVITEIT INFO

20 januari Nieuwjaarsreceptie in 
Amersfoort

Vanaf 14.00 uur bent 
u van harte welkom in 
Grand café “Fiji”

21 t/m 24 februari Motorbeurs Utrecht Yamaha YZF R-club 

Hal 9, stand B010

 17 maart Clubrit Openingsrit

21 april Clubrit

26 - 28 april WSBK Assen

26 mei Clubrit

9 juni EMMR Clubrit + ALV + BBQ Een jaarlijks fantastisch 
terugkerend evenement 

23 juni Clubrit

27 - 29 juni TT Assen

21 juli Clubrit

25 augustus Clubrit

15 september Clubrit

20 - 22 september Britse Superbike Assen

13 oktober Clubrit

Feestavond?

Voor alle evenementen en activiteiten geldt: 

Bekijk het laatste nieuws op onze club-website www.yzfr-club.nl

    

-  2  -    Omslag: Jorge Lorenzo als winnaar van de MotoGP 2012

Motortrailer Verhuur Oss

MJK Leathers

Motorsticker.nl

Sidekick Nederland

Grieks Restaurant Parthenon

Roteg Racing B.V.

JVP Hightech Motorproducts

Road Runner Motoren

Motal

So-Secure V.O.F.

MotoPort Wormerveer

MotoPort Breda

van Meel Motoren

Vos Oss

Klazen Motoren

MotorCentrumWest

Bedrijven waar wij afspraken mee gemaakt hebben omtrent kortingen.
Kijk op de website www.yzfr-club.nl voor meer informatie.

www . vanme e lmoto r e n . n l

Brieltjenspolder 26 
4921 pj ,  Made 
(0162) 42 76 17
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