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R- force



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 Openingrit Ede

21 april Clubrit Rondje Brielle

26 - 28 april WSBK Assen

26 mei Clubrit Wil Hartog toertocht. 
Start is bij het Wil Hartog 
museum.

9 juni Clubrit + ALV + BBQ

Provincialeweg 154 Oosteind

Een jaarlijks fantastisch 
evenement in het
brabantse land

23 Juni Sleuteldag R-club 
Provincialeweg 154 Oosteind

Samen sleutelen aan de 
motorfiets

27 - 29 juni Dutch TT Assen

21 juli Clubrit Rondje Rucphen

24 augustus Clubrit de Elstedentocht door 
Friesland op de motor

15 september Clubrit Rondje Susteren

20 - 22 september British Superbike Assen

13 oktober Clubrit Rondje Amerongen

Voor alle evenementen en activiteiten geldt: 
Bekijk het laatste nieuws op onze club-website www.yzfr-club.nl   

-  2  -      Omslag: Dames van Yamalube op de stand van de club (gemaakt door RSS-Fotografi e)
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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 & R-mail: Eric de Wolf, eric@yzfr-club.nl
Activiteiten & internet: Martijn Huizinga, martijn@yzfr-club.nl
tourritten: Onno Böke, onno@yzfr-club.nl & Guido Bierman, guido@yzfr-club.nl

• R-force
Vormgeving en eindredactie: 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
oplage 450 stuks

© 2013 Yamaha YZF R-club Nederland 
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De volgende R-force verschijnt rond 
november 2013 met daarin oa.

Verslag: Toerritten  

Verslag: ALV

Verslag: Sleuteldag    

en meer .....

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

r-force@yzfr-club.nl

HERBERG LE LOGNARD
BED & BREAKFAST IN DE 
BELGISCHE ARDENNEN
RUE SAINTE AGATHE 63
5550 LAFORêT VRESSE-
sur-SEMOIS
0032-(0)61271233
GSM 06-54717150
Mail: 
Info@herberglognard.nl
www.herberglognard.nl

Uitgebreid ontbijt buffet

Maaltijd mogelijkheden

Bourgondische barbecue

Diverse restaurants op loopafstand

Prijzen (zie ook website) 

en offertes op aanvraag

Op vertoon van deze advertentie 

10% korting op verblijf bij 

3 of meer nachten

Gastenkamers met douche en toilet

Voor groepen en individuen

Motorvriendelijk: veilige parkeerplaats

Bar in de salon met Belgische bieren

INHOUDSOPGAVE
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Een nieuw jaar, een nieuwe koning, 
nieuwe regels omtrent het 
motorrijbewijs en ook een nieuw 

logo voor de club. Degene die op de 
beurs zijn geweest hebben het, als het 
goed is, al gezien. De motorrijder(Eric) 
is gebleven maar de rest is wat hoekiger 
geworden, net zoals de rode letter R, 
die al vele jaren geleden is vervormd. 
Het is even wennen, volgens velen, 
maar het nieuwe logo straalt wat 
meer “power” uit. Even een nieuwe 
boost, om de R-leden en potentiele 
leden enthousiast te houden of anders 
enthousiast te krijgen. De laatste jaren 
hebben veel leden, om wat voor reden 
dan ook, afscheid genomen van de club. 
Maar gelukkig hebben dit jaar al veel 
nieuwe leden ingeschreven, dus wat 
dat betreft gaan we de goede kant op.

Voor je ligt de nieuwe R-Force. Het 
clubblad voor en door R-rijders. Ook deze 
keer hebben we weer getracht om leuke 
verslagen te maken van verschillende 
activiteiten die de club organiseert. 
Gelukkig vinden we elke keer weer 
een “slachtoff er” om een leuk stukje 
voor het blad te schrijven. Jammer 
genoeg is het vaak dezelfde persoon. 
Dit zouden wij graag anders willen zien. 
Dus als je je geroepen voelt om ook 
eens een keer een stukje te schrijven, 
schroom niet, en stuur je stukje naar
r-force@yzfr-club.nl. Mocht je nou 
een leuk stukje hebben liggen van 
een motorvakantie jaren geleden, 
ook dat is geen probleem.  En een 
stukje wat gerelateerd is aan het 
motorrijden kan natuurlijk altijd.

Dit jaar hebben we een mooi programma 
voor je gepresenteerd. Alle ritten zijn al 
bekend en zijn al uitgewerkt. Hulde voor 
onze “routemakers” Onno Böke en Guido 
Bierman en natuurlijk niet te vergeten 
Arnaud Meijer die het stokje aan hun 
overgedragen heeft. Jammer genoeg 

moest de eerste rit afgelast worden 
door het koude weer, want de winter 
bleef maar duren. Inmiddels hebben 
we de eerste, eigenlijk tweede, clubrit 
gehad. Het was gelukkig mooi weer en 
velen hebben meegereden. Ook dit jaar 
gaan we weer de mooiste R-verkiezing 
uitschrijven. Verderop in het blad de 
uitslag en een verslag van de mooiste R 
van 2012.

Ik wens jullie veel plezier met het lezen 
van de nieuwe R-Force en hopelijk 
zet dit aan tot schrijven van leuke 
motorverhalen. We zien elkaar vast 
binnenkort tijdens een van de ritten 
en natuurlijk tijdens de jaarlijkse ALV 
op 9 juni in het mooie Brabantse land. 
De uitnodiging hiervoor is bijgesloten 
in de envelop. Graag aanmelden, zodat 
we weten hoeveel personen er komen 
vergaderen of beter gezegd eten en 
drinken. We hebben die middag een 
leuke verrassing, dus kom gezellig deze 
kant op.

Wil van Nunen  

k
VOORWOORD
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Het was een koude dag met veel 
sneeuw, vanuit Drenthe was het 
goed te doen maar toen we in 

Amersfoort aan kwamen was het een 
ramp, dikke laag sneeuw en glad. Nergens 
konden we de auto kwijt. Eindelijk na een 
half uur zoeken vonden we een plekje 
en nog vroegen we ons af of we daar 
wel mochten staan. Moeders ( Clarence) 
had ondersteuning nodig bij het lopen 
want ze had haar goede schoentjes 
weer eens aangedaan ……vrouwen!

Toen we binnen kwamen bij het grand 
café was het nog niet heel druk. Het 
was voor mij ook wel wat vreemd want 
er waren nieuwe gezichten. Dit was 
de tweede keer dat ik mee ging met 
mijn moeder en hoop volgend jaar zelf 
lid te kunnen worden. Na lekker een 
borrel gehad te hebben was er een 
afscheidsmoment van Sonja, zij heeft 
veel voor de R-Club betekend. Sonja 
heeft beloofd  dat ze nog wel komt 

uitzwaaien als de club een weekend weg 
gaat. Ook was er een prijs voor wie de 
meeste punten heeft gekregen voor zijn 
motor tijdens de clubritten. Onno was 
de gelukkige en kreeg een zeer speciale 
ingelijste tekening van een Yamaha. 
Rond een uur of zes zijn we gaan eten bij 
de Griek. De keuze was reuze voor het  
drie gangen menu. Ik heb super veel 
gelachen en ben nu toch wel van mening 
dat je een beetje gek moet zijn om bij 
deze club te horen!  Het eten was er 
redelijk snel en lekker. Het afrekenen ging 
volgens mij weer van ouds (weet ik van 
mijn moeder!) maar we kwamen eruit! 
Vond het een gezellig middag en 
avondje en hoop gauw ook mijn 
motorrijbewijs te halen!

 Timo van der Stad.

Op 20 Januari jl was de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van onze 
club. Een traditioneel goed 

bezocht evenement, ik denk deels omdat 
de stalen rossen dan al weer geruime 
tijd in het vet staan en veel clubleden 
elkaar een tijdje niet gezien hebben, 
maar ook omdat het bij de meesten 
alweer gaat kriebelen, het nieuwe 
seizoen is immers niet meer ver weg en 
de eerste plannen worden gemaakt…

Wat ook wel traditie is, is dat er enkele 
diehards zijn die zich midden Januari 
toch op de motor wagen om daarmee 
naar de receptie te gaan. Je bent 

immers een motorclub toch, of niet!!;-
) Ik ben zelf pas voor de tweede keer 
aanwezig, maar in ons fotoalbum is te 
zien dat er toch altijd wel wat Rren te 
bewonderen zijn op de stoep van het 
cafe. Daarom had ik op Facebook al een 
vraag gezet wie het dit jaar zou zijn….

Echter dit jaar trakteerde Koning 
Winter ons op een onvervalst pak 
sneeuw. Op zich niets abnormaals 
natuurlijk, half januari, maar toch is 
het volgens mij de eerste keer dat 
ons dit tijdens de receptie overkwam.

NIEUWJAARSRECEPTIE
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Ons cafe in de sneeuw, hier viel het nog mee….

Natuurlijk levert dit ook mooie plaatjes 
op, maar het motorseizoen leek 
verder weg dan ooit en het zorgde 
er naar mijn mening ook voor dat  er 
iets minder bezoekers ware dan de 
voorgaande jaren.Gelukkig doet dat 
aan de gezelligheid niets af en konden 
we rekenen op aanwezigheid van 
bijna het voltallige bestuur, enkele 
clubleden die hun gezicht al vele jaren 
laten zien, en enkele voor mij nieuwe 
gezichten. Voor mij een mooie kans 
om weer eens bij te praten met enkele 
oude bekenden, en als bestuurslid 
tevens een mogelijkheid om tussen de 
vergaderingen door nog wat dingetjes af 
te stemmen voor het komende seizoen.

Iedereen luistert aandachtig naar de voorzitter

NIEUWJAARSRECEPTIE
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Zoals ieder jaar neemt onze 
voorzitter halverwege even het woord. 
Er word alvast globaal aangekondigd 
welke activiteiten er voor het komend 
seizoen gepland staan. Tevens was er de 
prijsuitreiking van onze eerste “Mooiste 
R”-verkiezing, meer hierover kun je 
verderop in deze R Force lezen. 

Sonja, bedankt voor je inzet voor onze club!

Afsluitend werd Sonja nog even in het 
zonnetje gezet. Sonja en Richard zetten 
zich al jarelang enthousiast in voor 
onze club, Richard had vanwege zijn 
andere hobby’s zijn activiteiten al eerder 
afgebouwd, en onlangs zette ook Sonja 
een punt achter haar werkzaamheden 
achter de schermen op ons forum. Een 
terecht bedankje, en we zullen haar 
inzet missen.

Aan het eind van de middag zit het 
“offi  ciele”gedeelte er op en gaat ieder 
weer zijn eigen weg…..Wat voor een 
groot deel inhoud dat er nog ergens een 
hapje gegeten word. Nu hoor ik al een 
heel jaar lag de gruwelverhalen over de 
mexicaan van de vorige editie, dus ik 
ging er van uit dat we geen mexicaans 

eten zouden krijgen 
dit jaar;-) Wil had 
een goed restaurant 
uitgezocht op 
letterlijk 10 meter 
van het cafe, en 
daar hebben we onze 
buiken rond gegeten. 
Om vervolgens dan 
toch echt weer de 
sneeuw te trotseren. 
Na het sponsoren 
van de gemeente 
Amersfoort (12 euro 
voor een paar uur 
parkeren op Zondag, 
hoe halen ze het in 
hun hoofd, stelletje 
dieven…) ben ik door 
de witte drap naar 

huis gereden. Het seizoen was nog heeel 
ver weg….

NIEUWJAARSRECEPTIE
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Op zaterdag 17 november is de 
YZF-R club uitgenodigd door MJK 
Leathers in Oudenbosch.

Ze hadden een open dag 
georganiseerd en uiteraard waren 
ook de clubleden van harte welkom.

De inschrijving van het aantal clubleden 
viel een beetje tegen, maar goed…wat 
wil je dan als net op die dag de Sint 
arriveert ! 

Om 10:00u arriveerden we bij de winkel 
en tijdens het bijkletsen met Roy en 
Martijn genoten we natuurlijk van de 
koffi  e mét koek volgens goede Brabantse 
gewoonte.

Na de kennismaking met een aantal 
dames in de winkel en met Marie-Jeanne 
kregen we het eerste gedeelte van de 
rondleiding door Ton.

Ton vertelde dat ze die avond daarvoor 
nog in Italië waren om leer in te kopen, 
we kregen dus uitleg van het begin tot 
het einde van het proces .. van de inkoop 
tot de verkoop..

Achter de winkel is de productieruimte 
met alle apparatuur zoals een 
stansmachine, snijtafel en een computer 
met een geavanceerd programma 
waarmee Marie-Jeanne ieder detail kan 
aanpassen.
Op de snijtafel ligt een complete huid, 
daar starten ze mee en dat wordt 
uiteindelijk een pak! 

OPEN DAG MJK 2012

-  9  -R-force 2013 - 1  



Heel belangrijk is de dikte van de huid 
en dat deze puntgaaf moet zijn om later 
oneff enheden in het pak te voorkomen.

We mochten ook even in het magazijn 
kijken en kregen zo een goede indruk 
van de verschillende kleuren die in een 
pak verwerkt kunnen worden.
Ook kregen we een korte uitleg van 
het computerprogramma waarmee 
alle patronen voor de verschillende 
onderdelen van een pak in worden 
ontworpen werden, en dat zijn er nogal 
wat!
    

Ook het elastiek wat verwerkt wordt in 
de pakken wordt zelf gemaakt, en het 
maken van logo’s en bijvoorbeeld namen 
op de pakken wordt per item afzonderlijk 
gemaakt.Ook vielen al snel de malletjes 
op van de Yamaha logo’s, dus ook voor 
een Yamaha pak kun je bij MJK prima 
terecht!

Er werd door Ton heel uitgebreid verteld, 
echt leuk om naar te luisteren en het was 
prachtig om te zien met hoeveel inzet en 
liefde voor het vak alles wordt gemaakt, 
en hoe innovatief ze zijn om het te 
moderniseren maar het toch handwerk 
en kwaliteit blijft.

Na een uur was het tijd om weer een 
”bakske koffi  e te doen” met uiteraard 
een stuk speculaas erbij.
Daarna kwam het naaiatelier aan de 
beurt voor een bezichtiging. 
De dames die daar werkten waren 
speciaal op deze dag gekomen (wat 
normaal hun vrije dag is) om te laten 
zien wat ze nu de hele dag doen met die 
losse lapjes leer….waaruit uiteindelijk 
een prachtig pak ontstaat.
Het leken wel legpuzzels!

      
De pakken worden in onderdelen in de 
mandjes gelegd, en de dames weten 
dan precies welk stukje waar hoort. En 
natuurlijk gaat er weleens wat mis..
maar dat is de charme van mensenwerk 
en dat wordt dan uiteraard vakkundig en 
snel opgelost.

OPEN DAG MJK 2012
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Wat ook mooi was om te zien is dat 
er in het naaiatelier enkele (weliswaar 
gehavende) pakken hingen van enkele 
bekende klanten, waaronder Richard 
ven der Mark. 

Als je ziet wat er allemaal bij komt kijken 
voordat een pak uiteindelijk geheel 
naar de wens van de klant klaar is..dan 
begrijp je waarom dit vaak toch wel een 
kostbaar item is om aan te schaff en.

Inmiddels was het middaguur al om, de 
tijd vloog voorbij! 
Er stond een schaal met broodjes met 
lekker dik beleg en uiteraard koffi  e en 
thee. 

Daarna liet Marie-Jeanne nog zien hoe 
een meting er aan toe gaat. Tot in 
detail wordt men opgemeten, rekening 
houdend met op wat voor motor je gaat 
rijden zodat de rijhouding zo comfortabel 
mogelijk is.
De dame in kwestie die voor deze demo 
“model” wilde staan, zou in 2013 in een 
MJK overall als bakkenist gaan rijden 
in een zijspan wegrace klasse, een 
discipline die uiteraard weer net iets 
andere eisen stelt aan een pak

Verder ziet hun winkel er prima verzorgd 
uit, naast motorpakken hebben ze 
ook al het andere dat bij een goede 
motoruitrusting hoort zoals helmen, 
handschoenen, laarzen, etc. Uiteraard is 
er ook een motorfi ets aanwezig waar je 
op kunt zitten om de kleding te passen. 
Helaas geen YZF R, dat is dan wel weer 
jammer ;-)

Om 14:30u vonden we het welletjes, en 
gingen weer richting huis. 
We hebben ons prima vermaakt! De uren 
vlogen om en was een goed verzorgde, 
leerzame dag en als je nu, waar dan ook, 
langs een rek met motorkleding loopt, 
dan kijk je daar toch met heel andere 
ogen naar.

  Al met al weer een 
  leuke clubdag gehad !! 

OPEN DAG MJK 2012
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2012 was de primeur voor een 
nieuw sausje wat we over onze 
clubritten wilden gooien: de 

mooiste R verkiezing.

Waar ging het ook al weer om? In de 
Winter van 2011/2012 kwam voormalig 
bestuurslid Toon van Aken op het idee 
om deze verkiezing op te stellen, om 
zo de clubritten extra aantrekkelijk te 
maken. De opzet is als volgt: 
• Bij elke clubrit wordt er tijdens 

de pauze en aan het einde van 
de rit door één van de aanwezige 
bestuursleden een “jury” uit het 
publiek gevraagd om de 6 mooiste 
motoren aan te wijzen.

• De jury kan iedereen zijn, 
voorbijgangers, horecapersoneel, 
andere motorrijders….zolang het 
maar niet een van de deelnemers 
aan onze rit betrof.

• Alle YZF-Rén die meerijden in de 
rit mogen worde beoordeeld. Dus 
niet een ander type motor van een 
introducee

• De dagwinnaar word beloond met 10 
punten, gevolgd door de nummer 2 
met 7 punten, en de rest met 5, 3, 
2 en 1 punt

• Iedereen mag aan het eind van het 
seizoen zijn 2 slechtste resultaten 
laten vallen, zodat ook leden die niet 
elke rit meerijden een kans maken

Het viel niet mee om tijdens elke rit weer 
een goede en gemotiveerde “jury” te 
selecteren, maar toch is het gelukt om 
tijdens bijna alle ritten een klassement 
op te maken. Waarbij er tot onze grote 
schaamte toch regelmatig een Fireblade 
op de eerste plek stond, maar die was 
(gelukkig;-)) uitgesloten van deelname.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een 
eindklassement en een winnaar 
van de mooiste R verkiezing 
van 2012. En deze winnaar is: 

                 Onno Böke

MOOISTE R 2012
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Onno was onder andere winnaar van beide 
verkiezingen tijdens de peelrit in April, en 
daar heb ik van de gelegenheid gebruik 
gemaakt zijn motor op de foto te zetten.

Het betreft een R1 van het bouwjaar 
2008. Je kunt zien dat Onno trots is op 
zijn motor en deze is dan ook rijkelijk 

voorzien van de nodige “lekkernijen”. 
Wat onmiddellijk opvalt zijn de in blauw 
gespoten velgen, en de vele goudkleurige 
details (rempotjes, remhandels, 
stuurgewichten, etc). Enkele carbon 
onderdelen, de akrapovic seatpipes 
en een verhoogd kuipruitje maken het 
plaatje af.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie was het 
moment aangebroken om de uitslag 
bekend te maken en Onno zijn prijs 
te overhandigen: een mooie Litho 
ter beschikking gesteld door Yamaha 
Nederland.

MOOISTE R 2012
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Wij maakten van de gelegenheid gebruik 
om Onno enkele vragen te stellen.

R-Force:  Wat is je eerste reactie?

Onno (nog steeds enigszins verrast): 
heel erg leuk, toch een extra motivatie 
om mee te gaan en te zorgen dat de 
motor er netjes uitziet. Leuk dat zoveel 
mensen op mijn R gestemd hebben!

R-Force: Waarom is jouw motor de 
mooiste R denk je?

Onno: Ik weet het niet, maar ik denk 
de combinatie van de motor en de 
aanpassingen die ik eraan gedaan heb. Ik 
denk dat alles mooi bij elkaar past en dat 
het een mooi totaalplaatje 
geeft. Blijkbaar word dat 
door de anderen ook zo 
gezien.

R-Force: Heb je extra 
moeite gedaan om deze 
competitie te winnen?

Onno: Eigenlijk niet. 
Mijn motor is altijd netjes 
en na elke rit word deze 
keurig gepoetst. Ik vind dit 
belangrijk en zo blijft hij er 
nog lang mooi uitzien. 

R-Force: Ga je volgend 
jaar je titel verdedigen?

Onno: Jazeker, wacht maar 
af!

Dit brengt me meteen op volgend seizoen. 
Er is met grote regelmaat gesproken en 
gevraagd naar deze competitie. Hierdoor 
hebben zij de indruk gekregen dat het 
best leeft onder de leden. Daarom 
hebben we besloten dat de verkiezing in 
2013 een vervolg krijgt. 
Dus wil jij in 2013 de titel “mooiste R” 
van de YZF R Club dragen, doe dan extra 
je best, zorg ervoor dat je R op zijn best 
staat te glimmen en kom ermee naar de 
clubritten!

MOOISTE R 2012

www.yzfr-club.nl-  14 -



De motorbeurs in Utrecht wordt 
traditioneel de start van het 
motorseizoen genoemd. Het is 

een evenement dat iedere motorrijder 
inmiddels wel kent, en ieder jaar hebben 
ook alle landelijke motorclubs een 
eigen hal en zette hun beste beentje 
voor om te laten zien wat ze allemaal 
te bieden hebben. Ons eigen cluppie is 
ieder jaar vertegenwoordigd en dit jaar 
was geen uitzondering.Iedereen die 

onze clubstand dit jaar en de afgelopen 
jaren heeft gezien zal het erover eens 
zijn: Onze stand mag er wezen. Iets 
waar we als club best trots op mogen 

zijn. Toch gaat dit allemaal niet vanzelf. 
Buiten het reguliere clubbestuur om is er 
elk jaar een compleet beursteam actief, 
en de voorbereidingen om het ieder 
jaar weer te kunnen realiseren starten 
dikwijls al in de zomer. Daarom leek 
het ons leuk om, in tegenstelling tot de 
vorige edities va de R-Force, eens een 
artikeltje te schrijven om jullie inzicht 
te geven wat er allemaal komt kijken bij 
de voorbereidingen en hoe dit door het 
beursteam zelf beleefd word.

De  Motorbeurs is eind februari 2013, 
voor het beursteam begint het al in 
augustus / september 2012.
Iedereen kent elkaar al, maar er zijn 2 
‘die hard’ leden; Wil en Ed, de nieuwe 
leden zijn Vince, Fokke en Sandra. 
Onder het genot van een drankje op een 
warme zomeravond worden de  eerste 
ideeën op papier gezet.
Besloten wordt wat er in ieder geval 
moet blijven en nieuwe dingen geopperd 
en de vervolgafspraak in november 
gepland.
In november worden de eerst bedachte 
ideeën geëvalueerd, en de eerste echte 
actiepunten voor de teamleden op papier 
gezet.

Een verslag van het  Y Z F-R  c lub Motorbeursteam.

MOTORBEURS 2013
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Bij de nieuwe teamleden is er best wat 
spanning,  het is tenslotte allemaal 
onbekend en er hangt een hele boel van 
af voor zo’n beurs met bijna 100.000 
bezoekers. De stand moet weer schitteren 
natuurlijk tussen alle andere clubstands.

In januari is meeting nr. 3 gepland. Alle 
meetings vinden plaats in het kloppende 
hart van de club.. Oosteind… in het huis 
van de voorzitter Wil, bij de meesten 
van jullie is die locatie wel bekend 
van de Algemene Ledenvergadering 
en de BBQ wat een van de grootste 
happening van het jaar is.Tijdens deze 
meeting worden de statussen van de 
acties doorgenomen. Ieder heeft zijn 
ding, de een is technisch, de ander 
organisatorisch en weer een ander heeft 
zo zijn adresjes...Verder is er steun van 
andere clubleden zoals Boudewijn die de 
geluidsinstallatie en het tv-scherm levert.

De items zoals het hekje langs de rand 
van de stand, de Xbox, uitverkoop van de 

kleding  en  de  eRwtensoep  zijn beklonken… 
Op naar 21 t/m 24 februari!

De opbouw

Maar…eerst de opbouw.. deze 
start al op dinsdagavond met de 
opbouw van het draaiplateau wat 
Ed dit jaar motorisch gepimpt heeft.
In de Jaarbeurs is het inmiddels al aardig 
vol aan het raken met vrachtwagens en 
bouwteams.
Op woensdag gaat de opbouw verder. 
Wil komt met bus en grote aanhanger 
met daarop karren vol met spullen van 
het interieur van de stand en natuurlijk 
de hotpots voor de eRwtensoep.
Rond het avontuur komen er enkele 
belangrijke publiekstrekkers (althans 
dat hopen wij) de beurshal ingereden, 
namelijk de 3 R-ren die dit jaar mogen 
schitteren op het draaiplateau. Dit jaar 
is er gekozen voor het thema “racing”, 
vandaar dat er dit jaar 3 volbloed 
circuitmotoren zijn geregeld.

MOTORBEURS 2013
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Er moest even gepuzzeld worden met de 
opstelling, aangezien deze is voorbereid 
op straat motoren, echter 2 van de 3 
racers hadden geen zijstandard…….
Echter na wat improviseren en door het 
toevoegen va 2 voorwielklemmen kon 
het allemaal nog net op het plateautje 
gepropt worden!
Eindelijk rond half 8 lijkt er een eind 
aan te komen en hebben we een lokale 
shoarma boer zo gek gekregen dat hij in 
hal 9 komt bezorgen.
Eff e rust en zorgen voor de inwendige 
mens. Tegen 10 uur zijn we tevreden en 
is bijna alles rond.
Op donderdagochtend nog 1 ritje naar 
Oosteind voor de laatste spullen en dan 
is het zover. Om kwart voor 10 staat er 
al een fi le in Utrecht voor de Jaarbeurs.. 

Dat beloofd wat de komende dagen!

De Beursdagen

De donderdag is inderdaad een goed 
bezochte dag! Vince, Ed, Ronald en 
Sandra hebben een redelijke dag, tot 9 
uur ’s avonds, het laatste uurtje neemt 
de drukte wat af en is er tijd om zelf 
even over de beurs te wandelen.
De eerste eRwtensoep is uitgedeeld 
en in goede aarde gevallen bij de 
standbezoekers (en de teamleden).
Er staat dit jaar ook een raceteam op 
de stand: Terrel Bivens. Voorgesteld 
door Yamaha om bij de YZF-R club op 
de stand te staan om op deze manier 
sponsoren te werven.

Het is best een volle bak dus op 
de stand, het is erg leuk om met 
bestaande leden te praten en nog niet 
leden te vertellen waar de club voor 
staat en wat het inhoudt om lid te zijn.

De vrijdag is wederom een drukke dag, 
het team bestaat uit: Vince, Fokke 
en Sandra, erg aanpoten dus de hele 
dag met maar 3 personen. Als er nog 
clubleden zijn die het leuk zouden 
vinden om een dagje op de beurs te 
staan dan is een mailtje naar de redactie 
voldoende ;-)

MOTORBEURS 2013
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Heel bizar maar op het nieuws wordt 
aangekondigd dat bezoekers van de 
Motorbeurs om 11u al omdraaien omdat 
de snelwegen rondom Utrecht vol 
staan.Het beste af waren de mensen 
die rond 2u kwamen tot een uurtje of 
7, die hadden geen last van de fi les.
Er komen weer tientallen bezoekers 

geïnteresseerd bij de stand langs om 
de fi lms te bekijken die getoond wordt 
op het scherm,  een presentatie van het 
Raceteam wordt afgewisseld met een 
fi lm die Martijn heeft gemaakt tijdens 
clubritten, een potje te racen op de Xbox 
om zo een mooie prijs in de wacht te 
slepen of gewoon voor een praatje met 
een bakkie koffi  e of soep.
De boeken met foto’s die aangeven wat 
de club zoal gedaan heeft de laatste 
jaren worden ook goed bekeken.

Er zijn zelfs een paar clubleden die 
herkend worden van hun beursbezoek 
van vorig jaar! We hebben geprobeerd 
ze over te halen om ook eens een stukje 
voor de R-Force te schrijven.
Ze gaven aan om best veel toertochten 
te maken in binnen- en buitenland, en 
op dat soort verhalen zitten de lezers 

van de R-Force nu juist te wachten! 
Niet alleen verslagen van wat de club 
organiseert, maar ook verhalen en info 
van de leden krijgen we graag zodat die 
in het blad geplaatst kunnen worden om 
met andere clubleden te delen.
Op zaterdag bestaat het team uit: Vince, 
Frits, Ralph, Bobby, Ellen en Rob  
De zaterdag is een dag waarop het 
helemaal een drukte is aangezien deze 
maar tot 6u is dus alle bezoekers in die 
paar uurtjes de beurs gezien moeten 
hebben.

MOTORBEURS 2013
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Er was wat paniek.. de sleutelhouder van 
de kast was verlaat waardoor de koffi  e 
achter slot en grendel stond, maar na 
een half uurtje was die ook gearriveerd 
gelukkig.
Het raceteam krijgt ook veel aandacht en 
doet hun best zoveel mogelijk contacten 
te leggen om een goede sponsor binnen 
te krijgen zodat Terrel kan starten dit 
seizoen. 
De motoren op het draaiplateau zijn nog 
steeds de blikvanger blijkt ook dit jaar 
weer !!

En dan de zondag…een echte familiedag 
op de Motorbeurs. Veel gezinnen die 
deze dag over de beurs lopen.
Het is een enorme hectische dag 
vergeleken bij de donderdag en vrijdag, 
wederom moet om 6u iedereen de beurs 
bekeken hebben natuurlijk.
De Xbox was met name deze dag in trek 
bij de kleinere bezoekers.
Het voltallige beursteam is aanwezig, 
aangevuld met John en Sonja, 2 
ervaren beursmensen die ons kwamen 
ondersteunen met het afbreken en 
opruimen van de stand, en Martijn die 
tevens ’s avonds zijn racer weer mee 
naar huis nam,
Wederom een gezellige 
dag, veel bekenden gezien 
en ons plateau werd nog 
even “opgefrist” door een 
bezoekje van de dames 
van Barracuda.
Ook zijn er enkelen va 
ons nog even bij Yamaha 
langs geweest om te 
komen luisteren naar Frans 
Verhoeven, Fokke hield 
hier zelfs nog een mooi 
T-shirt aan over!

Om 6 uur zijn we met zijn allen eerst een 
hapje wezen eten om de mega hectiek 
van alle standhouders die af gaan breken 
te omzeilen.
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Wil had een prima restaurantje 
gereserveerd, lekker gegeten en de 
laatste dag even doorgenomen. We 
moesten een ware sneeuwstorm 
trotseren voordat we in het restaurant 
waren, hoezo start va het motorseizoen!! 
Om 7u gingen we weer terug richting de 
beurs voor het opruimen en afbreken.
Leuk om een keertje mee  maken hoe 
dat gaat, om 5 uur ’s middags is het 
nog heel sfeervol en topdrukte, en 3 
uurtjes later is het meeste al gestript 
en staan er alleen nog wat wandjes 
hier en daar. De vloer ligt vol met 
tyraps en elektriciteitssnoeren, terwijl 
vrachtwagens, busjes, e auto’s met 
trailers af en aan rijden om al dat moois 
weer mee te nemen waar het vandaan 
komt. 
Om 10u zat het er op, de spullen zaten in 
de bus en aanhanger van Wil en de bus 
van Ed en werd er afscheid van elkaar 
genomen…
Moe maar voldaan na een succesvolle 
Motorbeurs 2013!

We zien jullie graag in 2014 weer terug!! 

Het beursteam
Wil, Ed, Vince, Fokke & Sandra.

(in 2014 aangevuld met Ralph)

MOTORBEURS 2013
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• Naam: Guido Bierman

• Nickname: Guido

• Woonplaats: Wervershoof

• Motor: R1 SP 2011

Ik zal mij even voorstellen: Mijn 
naam is Guido Bierman. Ik ben 49 
jaar en wonend in Wervershoof, 

dat mooie dorpje aan de rand van het 
IJsselmeer.  Het motorrijden is voor 
mij al vroeg begonnen , nog voordat ik 
ter wereld kwam eigenlijk………Mijn ou-
ders hadden alleen maar een motor en 
zo zat ik  al vroeg tussen hun in op de 
motor.  En rond mijn twaalfde mocht ik 
regelmatig met een ritje zelf rijden en 
ging mijn vader achterop, hij had een 
Jawa 350, zo’n tweetakt  en dat ding 
was echt loodzwaar.  Op mijn zestiende 
kwam de eerste Yamaha , een RD  waar 
ik een paar jaar zwaar opgevoerd veel 

lol mee heb gehad, daarna auto rijbewijs 
gehaald  en tegen de verwachting in 
pas op mijn 28ste  mijn motorrijbewijs. 
Mijn eerste motor was een Kawasaki 
ZZR 600 uit ’91, een leuke motor maar 
toch niet echt  een lekker stuurding dus 
ingeruild voor  nieuwe  Yamaha YZF 600 
Thundercat . Na de Thundercat kwam er 
een Thunder Ace en na deze motor een 
R1 2002 en meteen lid geworden van 
de YZFR-club.  Doordat hij een enorm 
olieverbruik vertoonde heb ik hem 
ingeruild voor een R1 2005, wat een 
beest van een motor was dat!!  Maar 
helaas ben ik daar mee in een slootje 
beland op een smal slingerweggetje in 
de buurt van Bergen toen ik een clubrit 
aan het uitzetten was. Pff ff f, schaamde 
me rot  maar gelukkig mankeerde ik zelf 
niks wat ik voor de R niet zeggen kon. 
Uiterlijk puntgaaf maar door waterslag 
was het einde verhaal, gelukkig goed 
verzekerd dus kon snel weer op zoek 
naar een R1. Dat werd toen een rood/
witte 2007. Ik vind het leuk zoveel 
mogelijk  deel te nemen aan de 
activiteiten van de club en heb sinds 
vorig jaar samen met Onno de taak van 
Arnaud overgenomen om de clubritten 
te organiseren en hoop dat ook jullie 
daar veel plezier van hebben.

We komen elkaar dus vast tegen op de 
clubritten , en zijn er vragen of heb je 
een idee dan hoor ik dat graag van jullie  
op guido@yzfr-club.nl

EVEN VOORSTELLEN
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YZF R-CLUB MERCHANDISING

M t/m XXL 
Kleur rood-wit-blauw
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo
op mouw geborduurd

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

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

Nieuw 2009 Niet-leden € 17,50

Gemaakt van porselein
Prijs leden € 6,50
Niet-leden € 7,50

Buff y
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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YZF R-club sponsoren
Bedrijven waar wij afspraken mee gemaakt hebben omtrent kortingen.

 Morortrailerverhuur Oss  Motal

 MJK Leathers    So-Secure V.O.F.

 Motorsticker.nl    motoport Wormerveer

 Sidekick Nederland   motoPort Breda

 Grieks restaurant Parthenon  van Meel Motoren

 Roteg Racing B.V.   Vos Oss

 JVP Higtech Motorproducts  Klazen Motoren

 Road Runner Motoren   MotorCentrum West

 Bolski Trading Company  YZF shop

Kijk op de website www.yzfr-club.nl voor meer informatie.

Uitlaten, uitlaatbochten en katvervangers van ABP, Akrapovic, Arrow, Barracuda, 
Bodis, Bos, Cobra, CRD, Delkevic, Devil, Eagle, Exan, Giannelli, GPR, Higashi, 
HPCorse, Ixil, Jama, Laser, Leovince, Marshall, Marving, MIVV, Motad, MotoGP, 
Mura, Predator, QD, Remus, Rino, Scorpion, SC-Projects, Sebring, Silvertail, 

Sito, Termignoni, Two Brothers, Venom, Wileyco, Yoshimura, Zard.

Remblokken en remschijven van EBC, Lukas, Brembo, Braking, Vesrah etc.

Speciale prijzen voor clubleden.

www.bolski.nl
info@bolski.nl 



YZFshop is DE Yamaha YZF-R1 en YZF-R6 specialist van Nederland.

Ook voor accessoires van alle bekende merken.

Meer van 4000 artikelen uit voorraad leverbaar.
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