Eifelweekend: bochten, BBQ en veel gezelligheid
Zaterdag 12 juli is het dan zover: mijn eerste weekend met de Rclub. Naar de Eifel. Ik geef toe, de nacht van vrijdag op zaterdag
heb ik best een beetje onrustig geslapen. Met mijn 4 maanden
oude R6 naar een vreemd gebied, dat er bovendien om bekend
staat te kunnen worden gezien als een groot circuit, met 19 andere R-liefhebbers, die vast allemaal meer durven en kunnen
dan ik, ondanks mijn 20 jaar rijervaring. Daar komt bij dat een
aantal rijders het gebied redelijk tot goed kent. Kortom, alle ingrediënten voor een wat
woelige nacht. Maar de zon schijnt, het belooft een mooi weekend te worden.
Met mijn motormaatje en nog drie anderen afgesproken op een parkeerplaats langs de A27.
Allemaal ruim op tijd aanwezig, dus op naar
Goirle. Het vertrek van de door vakantiegangers
ingenomen parkeerplaats gaat voor drie van ons
op het achterwiel. Dat begint goed. Na een
verkeerde afslag, enige omzwervingen en een
bezoek aan (de verkeerde) McDonalds toch nog
net op tijd om ons bij de andere rijders te
voegen. Wel indrukwekkend al die R-ren bij elkaar, Yamaha zal trots op ons zijn. De A2 in
vakantietijd, op een zaterdag, met een paar kilometer wegversmalling zorgt niet direct voor een
vlotte start. Zelden zoveel sleurhutten in colonne gezien! Vlak bij de grensovergang
nog een tankstop. We wachten op twee rijders, die hadden aangekondigd wat later te
zullen zijn.
Na een stukje snelweg in Duitsland zitten we eigenlijk al direct in het gebied waar we
twee dagen doorheen zullen rijden. Onbekende en - oh ja, ligt dat hier? - plaatsnamen
volgen elkaar snel op. De groep wordt in tweeën gesplitst. De eerste etappe gaat behoorlijk rap. Mooi gebied, mooi asfalt.
We blijven redelijk bij elkaar, tot aan de koffiestop. Daarna gaat het vlotter. We beginnen
merkbaar te wennen aan de wegen, het
bochtjes draaien en, voor mij niet onbelangrijk,
de motor. Ik rij bijna achteraan de groep. Voel
me daar het lekkerst. Het is trouwens een
prachtgezicht hoe die kerels en dame voor me
in een lint door de bochten draaien. Halverwege
bereik ik een punt waarvan ik voel dat het de
grens is van wat ik zelf nog prettig en verantwoord vind. Aan het tempo van de anderen te zien hebben zij kennelijk die grens nog niet bereikt. Geen probleem. De afspraak is dat we
12 op elkaar wachten.
Dat doen we in elk geval onderaan een afdaling, waar de weg weer bij de Moezel uitkomt. Een van de rijders ontdekt dat er iets te weinig asfalt over is om de bocht te

maken en parkeert zijn R6 in een plantsoentje. Gelukkig niets ernstigs, alleen een
beetje schade aan de kuip en een deukje in het zelfvertrouwen. Na kilometers
prachtige wegen, mooie bochten en minstens
zo mooie landschappen komen we aan in een
klein dorpje, bij Hotel Zur Post. De eigenaar is
een bekende van velen van ons en heet ons
hartelijk welkom. Eerste prioriteit is dat motorpak uit. Tweede een biertje. Dan komen de verhalen los en dat gaat door tijdens de BBQ en
de rest van de avond. Bedtijd. Nooit verwacht
dat ik naast een kerel zo goed zou slapen. Toch
wel behoorlijk slopend zo’n dagje motorrijden
door de Eifel. Of zou de drank een rol gespeeld
hebben?
Volgende ochtend opnieuw een strak blauwe hemel. Na een goed ontbijt gaan we
weer op weg. Het eerste uur rij ik of ik voor het eerst op de motor zit, en volgens mij
ben ik niet de enige die daar last van heeft. Het gaat gelukkig redelijk rustig. De groep
splitst zich weer. Na een tankstop komen we aan bij de oude Nürburgring. Het circuit is
opengesteld voor iedereen die tegen betaling een of meerdere rondjes wil rijden.
Auto’s en motoren door elkaar heen. Wel spectaculair om te zien, maar volgens mij ook behoorlijk link. Dan het bericht van een tweede
schuiver van een van de rijders in de andere
groep. Gelukkig, de rijder is oké. De valpartij
blijkt het gevolg te zijn van rotzooi op de weg
…
De groepen komen weer bij elkaar en we rijden
terug naar Nederland. Het tempo ligt niet hoog.
Daarvoor is het veel te druk op de weg. Bij de
laatste tankstop afscheid nemen van de groep
die richting de afsluitende BBQ gaat. We gaan
met z’n vieren verder. Neem onderweg afscheid van mijn maatjes en rij uiteindelijk de
laatste twee kilometer alleen richting huis. En denk nog even terug aan een prachtig
weekend, waar zeker de ervaring van de “leiding van de R-club” een grote bijdrage
aan heeft gehad. Wanneer ik tenslotte mijn R6 voor de garage zet en er omheen loop,
constateer ik met genoegen dat mijn achterband het bewijs toont dat ook ik dit weekend mijn grenzen heb verlegd. Ik voel me best een beetje trots.
Allen die erbij waren dit weekend, de organisatoren in ‘t bijzonder: bedankt voor de
gezelligheid!!
Bert Bannink
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Fileleed??
Daar sta je dan met je goede gedrag.
Voor de zoveelste keer…zucht….
Na een dag op je werk om op te schieten, met je prachtige zoon die een extra voetbaltraining had, waar jij natuurlijk enthousiast naar hebt staan kijken.
De chronische vermoeidheid strijdt om voorrang met de taken die thuis nog op je liggen te wachten en in gedachten zit je te schelden dat kerels het maar gemakkelijk hebben in deze wereld.
Die pakken na een gestresste dag gewoon hun motor, leggen een paar keer de knie
aan de grond of tuffen op hun gemakkie een rondje en komen als nieuw thuis, waar jij
moegestreden over de bank gedrapeerd ligt, nog net een “hallo“ eruit kan persen en
kribbig reageert op zijn onbegrip.
En ja dames, we doen het zelf!
O zalig schuldgevoel, wat ons zo is meegegeven in al die decennia rolverdeling.
Niet alleen de perfecte collega, maar ook huisvrouw, moeder, vriendin of echtgenote,
kokkin en als het effe kan minnares.
“Tijd om prioriteiten te stellen!” roep ik tot mijzelf in de voortkruipende file.
En net als ik begin te schiften in de schier eindeloze takenlijst hoor ik vanuit de verte
een prachtig gedonder naderen.
Ik zoek in mijn spiegels de lichten van de motor, die er aan moet komen, want zo mooi
klinkt geen auto!
Wat een heerlijke motor meldt zich in mijn gezichtsveld, een bloedrode R1, het geluid
klonk al zo bekend!
Rustig cruiset hij langs de rij vierwielers en ik kan het niet laten het raampje open te
draaien en mijn duim op te steken, ondertussen zacht mopperend dat HIJ wel op zijn
tweewieler zit en ik niet ( mopperen is toch zo lekker…).
Dan voltrekt zich het wonder.
Traag, haast lui, verheft de Yamaha zich op zijn achterwiel in
een wheelie van zo’n buitenaardse schoonheid, dat mijn bloed
begint te bruisen.
In één vloeiende beweging laat deze onbekende motorrijder
zien waar het in het leven van ons motorverdwaasden om
gaat. Weg met mijn gemopper, weg met het ontevreden zijn.
Zijn actie vult mijn hart met dankbaarheid. Het leven is niet
alleen fileleed!
Zolang er motoren bestaan zullen er mensen zijn die ons, voor lange tijd of maar voor
een paar seconden, verbazen, ontroeren en af en toe in extase brengen.
Als we eindelijk thuis zijn aai ik mijn R6 effe over de bol.
27als ik wel zou
Voor ons geen wheelies of de knie aan de grond, ik zal niet zoveel rijden
willen. Maar hé, ik rij…..
Karin

Interview Jurgen van den Goorbergh
De echte kenners hebben er nooit aan getwijfeld: als het op sturen
aankomt, behoort Jurgen van den Goorbergh tot de besten ter
wereld. Maar vorig jaar duurde het wel erg lang voordat Jurgen dat
weer eens kon bewijzen. Toen vervolgens voor het seizoen 2003
geen MotoGP zitje voor hem beschikbaar kwam, bleken er opeens
aan de wal opvallend veel beste stuurlui te staan. Die maar al te
graag zijn beslissing om voor het Italiaanse Belgarda team in het
WK Supersport te gaan rijden, van commentaar wilden voorzien.
Kritisch commentaar vooral, waarbij de meeste “kenners” wel erg
makkelijk voorbij gingen aan het feit dat er toch vooral ook lef en
karakter voor nodig is om over te stappen naar een van de meest
competitieve wegraceklassen op wereldniveau, waar juist de rij
(ders)kwaliteiten het verschil maken. Door welwillende medewerking van Hans Verwei konden wij, aan de vooravond van de WK
wedstrijd in Assen, van Jurgen zelf horen hoe het bevalt, met een
R6 in het WK Supersport. Het werd, in de fraaie Motoport vestiging
in Den Bosch, een optimistisch gesprek met een uiterst relaxte Jurgen van den Goorbergh:
Vanaf de eerste race zit ik weer te lachen in mijn helm!!
Hoe is de overstap van de GP’s naar het WK Supersport bevallen?
Goed, heel goed. Het materiaal is goed, we hebben een fantastisch team, alles eromheen klopt, de resultaten zijn er, en vooral: ik heb het weer naar m’n zin. Dit is zo ongelofelijk veel fun, nog meer dan ik gedacht had. En ik was er al niet echt bang voor,
vooraf, anders was ik er niet eens aan begonnen. Het is continu knokken, glijden,
soms zit ik over de 100 procent, ‘t is echt geweldig racen met zo’n 600 cc viertakt; ik
heb dit jaar weer alle plezier in het rijden teruggekregen!
Waaruit bestaat die “fun” precies?
Je kan gewoon veel meer met deze machines, ’t is constant glijden en driften; je hebt
een geweldig brede powerband vergeleken met een GP machine, fouten worden niet
meteen zo genadeloos afgestraft. Het is elke race weer genieten. Met de nadruk op
race. Ik bedoel, testen en trainen is nodig en nuttig, maar de echte fun beleef ik toch
vooral tijdens de race. En in deze klasse is het elke race weer volop knokken geblazen. Dat heb ik dus echt vanaf de eerste wedstrijd gedaan, knokken om naar voren
te komen, gewoon met de kuipen tegen elkaar! En ik had die eerste race al op het podium kunnen staan ook. Uiteindelijk werd ik negende, door een technisch probleem,
maar zelfs die eerste wedstrijd heb ik gewoon hardop in m’n helm zitten lachen, zoveel
plezier had ik. Eindelijk weer. ’t Is gewoon jammer dat er maar elf races gereden
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worden …

Er zullen heel veel verschillen op te noemen zijn tussen jouw R6 en een GP machine,
maar wat is HET verschil?
Vermogen! Het scheelt gauw zo’n 60 tot 70 pk en dat
is echt heel veel. Dat in combinatie met het verschil in
gewicht van ongeveer 35 kilo, dan kan je wel nagaan.
En de banden natuurlijk, slicks of profielbanden, dat is
een wereld van verschil. Maar qua chassis hoeft de
R6 nauwelijks onder te doen voor een GP fiets. Komt
vooral omdat het R6 blok onderdeel uitmaakt van het
chassis, maakt de hele motor toch een stuk stijver.
Maar wat ik zei, HET verschil is toch het vermogen.
Wij beschikken over iets tussen de 135 en 145 pk
(hoeveel precies? Nou uhh … hou ik toch even voor
me, de concurrentie moet nog iets te raden over
houden) en dat is niet verkeerd voor zo’n apparaat
(wij, zelf R6 rijdend, spreken dat niet tegen, red.),
maar haalt het niet bij een GP machine, zeker niet bij
de huidige 4-takt-pk-pakhuizen.
Je zei net dat je dit jaar weer lachend op de motor zit,
eindelijk. Vorig jaar viel er weinig te lachen?
Nou, de twee laatste wedstrijden misschien, maar voor de rest … Maar dat geldt niet
alleen voor vorig jaar hoor, ik moet ver terug gaan in m’n geheugen … ’t zal in 2000
geweest zijn dat ik voor het laatst echt met plezier heb gereden, ja, dat is inderdaad
erg lang geleden. En natuurlijk is het achteraf makkelijk praten, maar erop terug kijkend is het gewoon geen gelukkige keus geweest, van het ene project, Proton, overstappen op het andere project, Bridgestone. Zeker het laatste jaar was heel
slecht. Hoe dat kon? Ach, het heeft, zeker
achteraf, niet zoveel zin om met een
beschuldigende vinger te gaan wijzen;
laat ik het erop houden dat de voornaamste reden toch was de tegenvallende ontwikkeling van de banden. En dan blijven
de resultaten uit, de sfeer wordt minder,
etc., etc. ’t Is dat ik van nature een doorzetter ben, maar ik heb serieus overwogen, en zelfs voor het einde van het
seizoen, om er helemaal mee te stoppen,
er was echt geen lol meer aan.
Je rijdt voor het Italiaanse Belgarda Yamaha team. Hoe bevalt het als Hollander in een
Italiaans team?
Geweldig! Het20
team bestaat eigenlijk uit de oude Haga crew, hele professionele jongens hoor. De samenwerking is bijzonder goed, we (Jurgen en broer/steun&toeverlaat
Patrick) worden in alles serieus genomen. Patrick speelt toch een niet te

onderschatten rol en dat wordt in dit team gelukkig op de juiste waarde geschat, is
voor mij heel erg
belangrijk. En ik heb
vanaf het begin
steeds heel duidelijk
gezegd: zus of zo wil
ik het hebben, dan rij
ik het hardst. En alles
wat ik aangepast
wilde hebben werd
ook meteen
aangepast. Het werkt
natuurlijk alleen als je
vervolgens ook resultaten kan laten zien,
maar dat was gelukkig geen probleem.
En ja, dan is het ook
een echt Italiaans
team hè, vol emotie,
geweldig, ik voel me
daar echt helemaal bij thuis.
Je staat nu tweede. Is het gat met Chris Vermeulen nog te dichten? (het was een week
voor Assen, red.)
Nou, mijn R6 is op dit moment tenminste even snel als de Honda van Vermeulen, en
niets is onmogelijk, maar we moeten reëel zijn, we hebben het in elk geval niet meer
zelf in de hand en Vermeulen moet wel heel veel pech krijgen … Ook daarom is het
jammer dat er maar elf races zijn. En zeker achteraf is het natuurlijk doodzonde van
die 25 punten die we in Misano misliepen, dat zou me uiteindelijk wel eens de titel kunnen kosten.
Je hebt al bijgetekend voor 2004, dan moet HET gebeuren?
Ja, voor 2004 kan er maar èèn doel zijn, wereldkampioen worden. Lijkt me ook een
realistisch doel. Als je kijkt naar dit seizoen, de achterstand waarmee we begonnen,
waar we nu staan. Bovendien, ik weet dat er nog progressie in zit, terwijl de meeste
concurrenten aan hun top zitten, dus …
En na 2004? Denk je al aan stoppen?
Ik heb altijd gezegd dat, als ik er plezier in blijf houden, ik doorga tot mijn 38e , ik heb
dus nog een jaar of drie, vier. Ik zou me in 2005 graag inspannen om een goede, competitieve Superbike te ontwikkelen, om dan in 2006 serieus mee te doen voor de Superbike wereldtitel. Ik weet, het is nog ver weg, maar de relatie met Yamaha is uitstekend, ook voor de toekomst, dus ik heb daar wel vertrouwen in.
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Assen?
Ik zal zeker niet zeggen “we gaan daar winnen”, maar we gaan wel voor de

overwinning, dat lijkt me logisch. ’t Gaat steeds beter, we hebben de snelheid, ik voel
me goed, we zitten gewoon heel dicht tegen die overwinning aan, dus waarom niet in
Assen? Ik hoop wel dat het droog blijft, dit keer wel, voel me op een droge baan nog
net iets zekerder dan
in de nattigheid.
Als laatste toch nog
een vraag over een
“gewone” R: wat zou
je als eerste vervangen als je een standaard R6 in de garage had staan?
(Zonder aarzeling,
red.) De uitlaat, absoluut! Zo’n R6 rijdt,
stuurt en remt op
straat meer dan geweldig, maar een
motor moet voor mij
wel een beetje herrie
maken …
tekst&foto’s: Hans Heemskerk
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“ R “ was eens…… de R7 van Adriaan Loef

Je bent een kleine, loeifelle Japanner, je heet Haga en hebt de grote eer verworven
dat Yamaha een oog op je heeft laten vallen om de naam te vertegenwoordigen bij de
World Superbikes.
Je wilt maar één ding: een motor op maat, een banzaimonster, een gillend stuk vreten
dat voor je vliegt.
En Yamaha nam 3/4e kracht, 100% stabiliteit en 200% betrouwbaarheid van de R1,
overgoot dit met de bitchy heethoofdigheid, jankerigheid en wendbaarheid van de R6
en liet het onder de rijzende zon rijpen tot een motor waar zelfs de Japanner even stil
van werd.
De R7 was geboren….
500 straatversies vonden hun weg in de grote
wereld en Haga steeg tot ongekende hoogten
met de R7.
Zelden zag ik een rijder en een motor die qua
stijl, gedrag en uiterlijk zo vreselijk mooi bij elkaar pasten. Waar de meeste rijders “op” hun
motor zitten, zat Haga “erin”, de R7 paste hem
als een zachtleren handschoen en wat hebben
we zitten kwijlen als het Wonder op twee wielen in beeld kwam.
“Die wil ik ook” fluisterde Adriaan voor zich heen.
Maar voordat hij zijn hart voor altijd verloor aan Yamaha heeft Adriaan op verschillende merken rondgereden, is daarmee omgevallen, tegen bomen aangereden……
tegen koeien…
Op zijn 18e kocht hij de BMW 75/5 van zijn broer, maar ruilde die al snel voor een
Honda CX 500.
Toen hij deze parkeerde op een overstekende koe kocht hij een Honda 750 KZ, eerlijk
gezegd een bijzondere miskoop.
Door instabiliteit vloog hij bijna de bocht uit bij hogere snelheden en dat komt het vertrouwen niet echt ten goede!
Via nog een CX 500 moest er toch iets anders komen, en nee, nog steeds geen Yamaha!
Het werd een KTM 250 GS, want Adriaan besloot mee te doen aan het NK Enduro.
Na de zesdaagse van Assen, enkele nare valpartijen en een ernstige knieblessure,
besloot Adriaan zijn helm voor een tijd aan de wilgen te hangen.
10 jaar lang sluimerde het motorhart, werd toch weer wakker en verrek17
wat kocht hij?

Een Ducati 900ss (we vergeven het hem maar…)!!!
Vier paar wandelschoenen later kwam eindelijk het licht.
Adriaan kocht een beeldschone R1 uit ’99,
want de volgende uitdaging lag op hem te
wachten, het circuit!!!
De R1 was het eindelijk helemaal, de vormgeving, het vermogen, het vertrouwen ondanks
de enorme kracht.
Hij werd helemaal verbouwd met een speciale
Bos kont, Marvic velgen, stalen remleidingen
en wat niet al.
Wat niet in de garage gesleuteld kon worden
werd in de huiskamer gedaan, er werd overwinterd in de huiskamer, het liefst meenemen het bed in, lekker warm onder een deken…
En ook al was de R1 een goede circuitmotor, een fijne toerbak, bevangen door verliefdheid op de R7 bleef de droom aan hem knagen.
Maar waar vind je die droom als je wakker bent?
Dromen vind je waar je niet zoekt, gewoon voor je neus bij een motordealer op een
doodgewone zaterdag, niks bijzonders…maar
daar stond hij wel!!!!!
De R7 keek hem hooghartig aan: “ Koop me dan
als je durft..”
Ik heb nog nooit een man zo nerveus gezien, hij
bleef rondjes om de R7 draaien en probeerde
nog realistisch te blijven.
“Ik heb net die R1 verbouwd, die past me ook
best..toch?? ”
Kortom, voor eeuwig failliet, maar wel een R7 op
stal!
Adriaan gebruikt hem hoofdzakelijk voor het rijden op het circuit en af en toe wat rustiger ritten op de openbare weg.
En al is dit raspaard onderhoudsgevoeliger dan zijn R1 en doet een ongelukje zoveel
zeer dat iedereen er een week onder moet lijden ( hoe kun je dan ook vanuit bijna stilstand omvallen zeg!!), als je kijkt naar de motor en de man, dan zie je wat ons allemaal
zo raakt in een R.
18 story……
Een neveR ending

Een weekje Italiaanse Riviëra: ook met de auto goed te doen …
Zondagavond 29 juni vertrokken we richting Côte d’Azur. Met de auto. En een aanhanger met daarop 3 motorfietsen, het moet wel leuk blijven natuurlijk. Na een flinke rit
van 16 uur bereikten we om 5 uur maandagmiddag ons hotel in Ventimiglia. Het hotel
lag pal aan de Middellandse Zee, dus een frisse duik was, mede door de temperatuur,
een welkom geschenk. Na even genoten te hebben van het water en het strand gingen
we ons tegoed doen aan de Italiaanse keuken.
Als je van pasta’s houdt is het heel goed toeven in Italië. De volgende dag vroeg uit de
veren, even een ontbijtje en dan maar het pak
aan om eens flink te gaan rijden. We trokken
het binnenland in om daar meteen de bergen
in te duiken. Door een kleine vergissing van
onze voorrijder (ene Van Nunen) reden we
deze eerste dag een ietsje meer dan de
bedoeling was: bijna 450 kilometer … We hebben wel heel veel gezien en vooral heel veel
bochten gereden. Waaronder de Col de la
Bonette (2805 m). Uiteindelijk kwamen we rond 20.30 uur (!!) weer terug bij ons hotel.
Een tikkeltje kapot, maar zeer voldaan. ’s Avonds een pizzaatje gegeten, een paar
biertjes gedronken en daarna op tijd slapen na een zeer vermoeiende dag.
De dagen daarna hebben we rustiger aan gedaan (andere voorrijder ...). Mede vanwege de temperatuur, die elke dag probleemloos de 30 graden haalde. Per dag kwamen we aan niet meer dan 100 tot 150 kilometer. We maakten dan ook maar kleine
uitstapjes naar wat bezienswaardigheden in de buurt, zodat we ’s-middags op tijd aan
het strand konden gaan liggen. Monte Carlo was het doel van een van die uitstapjes.
We wilden toch wel eens kijken hoe die Formule 1 bolides met zo’n verschrikkelijke
snelheid door die kleine straatjes heen razen. Het valt alleen niet mee om precies de
route te rijden die zij rijden, maar we hebben
toch een goede indruk gekregen. Het valt wel
op dat in het zuiden overal bouwvallen staan en
een hoop rotzooi langs de weg ligt, behalve in
Monaco, daar is wel alles schoon en afgewerkt.
Zaterdag 5 juli zijn we na het ontbijt weer aan
de terugreis begonnen. Na onze spullen gepakt
te hebben werden de motoren geladen. Ondanks de flinke aanhanger moet er toch nog
heel wat gepuzzeld worden om daar 3 sportfietsen op te krijgen. Zondagmorgen rond 5 uur
waren we weer op dezelfde plaats waar we een
week geleden vertrokken waren. Ja, zo’n weekje Italiaanse Riviëra is goed te doen met
een R6. En een auto met aanhanger.
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Wil van Nunen

VosVos-Oss, 21 juni 2003: sportmotorendag alweer de moeite waard
Net als vorig jaar was ik ook dit keer van de partij tijdens de
“Sportmotorendag” van motorzaak Vos Oss op zaterdag 21
juni. Achter de R-clubstand, wel te verstaan. Iedereen was
druk in de weer om voor negen uur de kraampjes aan te kleden. Behalve onze R-club waren er nog een paar andere motorclubs, zoals de Yamaha Fazer-, de Suzuki SV- en de
onlangs opgerichte Honda CBR club. Allemaal met de nodige merchandising,
uiteraard.
Het leuke vond ik dat VOss weer kosten noch moeite had gespaard om er een echte
spektakeldag van te maken.
Zo stond er een Dynojet testbank waar je voor ¼ 15,00 je motor kon laten testen op
vermogen en koppel. Een speciaal tentje was neergezet om je banden op te roken, en
wat rubber achter te laten als herinnering. Een vette korting - tot wel 50 % - op nieuwe
banden kon je krijgen, als je je band liet klappen. Niet voor iedereen een succes, want
sommige banden klappen nou eenmaal iets harder dan andere, soms met schade aan
kuipwerk tot gevolg. Castrol was aanwezig voor de broodnodige smering, en verschillende racemotoren, zoals een R1 en een R6, stonden opgesteld, zodat je kon afkijken
wat er zoal anders is vergeleken met je eigen motorfiets. Kortom, genoeg om je een
aantal uurtjes te vermaken.
Wat ik zelf mooi vind van zo'n dag zijn al die verschillende motorfietsen op het terrein.
De één is nog mooier dan de ander. Ik zeg
altijd: wat er buiten staat is mooier dan binnen. En dan al die verschillende vragen die
aan ons achter de clubstand gesteld worden!
Ik ben daar heel eerlijk in, toen ik destijds bij
de R-club kwam, zat ik ook met een aantal
vragen en ik was blij dat zij me verder konden
helpen. Het is belangrijk voor de club dat er
betrokkenheid is van de leden en de aanwezigheid tijdens zo’n dag draagt daar zeker
aan bij. Gelukkig konden we ook nu de
meeste vragen beantwoorden. Daarnaast
mochten we weer nieuwe clubleden verwelkomen en hebben we aardig wat petjes, Tshirts, sleutelhangers etc. verkocht. Terugkijkend op de Sportmotorendag bij VOss: ik
vond het geslaagd!! Peter en Wil, bedankt voor de service, en voor de lezers van Rforce: tot ziens op het volgende clubevenement.
Overigens: ben jij net als ik iemand die het leuk vindt om op zo’n dag te helpen? Neem
contact op met de club. Vele handen maken licht werk en .... het is nog leuk “werk”
ook!!
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Zolder, 26 mei 2003: plezier met een zwart randje
Voor mij was het de tweede keer dat ik met de YZF-R club het circuit van
Zolder mocht meemaken. Na een geslaagde dag in 2002 deze maandag 26
mei maar weer eens gaan kijken of de geleerde ideale lijnen na een jaartje
van afwezigheid nog steeds in het koppie zouden zitten. Beetje twijfel
daarover bestond toch wel, moet ik
eerlijk bekennen. Het was weer eens
vroeg uit de veren maar dat kon de
pret niet drukken, want na een regenachtig weekeinde stond zowaar zon
op het programma; je krijgt wat je
verdient, nietwaar.
Ik arriveerde na een ’ritje’ van een
paar honderd kilometer rond 07.00
uur bij de “Omloop van Terlaemen”.
Even bijkomen, want het was die
ochtend best wel fris. Collega clublid
Richard was de dag ervoor al aangekomen met zijn motorcaravan en dat
heeft als voordeel dat er meestal wel koffie staat te pruttelen, zo ook deze
keer. Dank, dank, dank daarvoor...., dat is nou precies wat je nodig hebt op
zo’n moment!
Vanaf kwart over zeven kon de motor
aangeboden worden voor een technische controle, waarbij gelet werd op
de dikte van de remblokjes, bandenprofiel, remdruk en uitlaat (nou ja...)
en als dat allemaal in orde werd
bevonden kon je je startnummer en
groepsindeling ophalen. Voor mij was
het spannend, want ik had me opgegeven als gevorderde. Even nog de
verplichte briefing van Peter den Heijer volgen -ja Peter, we doen het rustig aan- en we waren er klaar voor.
De eerste sessie: banden opwarmen en weer even wennen aan het circuit.
Tussen al die zware jongens, zoals R1, GSX-R 1000 en Ducati 998, was het
flink aanpoten. Ik constateerde tot mijn spijt dat het niet lekker ging, was te
veel bezig mijn R6 onder controle te houden en te weinig met lekker relaxed
rijden. De vering leek wel een fietspomp! Na de eerste sessie dan ook
meteen het een en ander veranderd aan de afstelling, met de hulp van een
deskundige, die een hele goede vriend bleek te zijn van eerder genoemde
Richard. De tweede sessie ging direct veel beter. Mijn R6 voelde goed aan,
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ik kon met een veel hogere bochtensnelheid het circuit nemen dan in de eerste sessie en liep juist in de bochten dan ook aardig in op een aantal zware

jongens. Toch verliep de dag niet
zoals het zou moeten. Een clublid
ging onderuit en moest naar het ziekenhuis om daar aan zijn rechterbovenbeen geholpen te worden. Na een
telefoontje heeft één van de bestuursleden hem daar opgehaald, vervolgens hebben we hem geholpen
zijn spulletjes in te pakken, zodat hij
naar huis kon. Zelf rijdend. Met de
auto wel te verstaan!
Na de lunch van een uur waren wij weer aan de beurt, met in het achterhoofd
alles wat er inmiddels was gebeurd. Maar gelukkig verliep deze sessie voor
ons goed. ‘s-Middags was het de bedoeling dat je een rondje achter de marshall aanreed, om daarna vrij te kunnen rijden. Helaas gebeurde er een bijzonder ernstig ongeval tijdens de sessie direct na de onze. Twee rijders gevallen, met zeer ernstige verwondingen. De ambulances moesten worden
ingezet en het rijden werd stopgezet; enige tijd was niet duidelijk of de circuitdag hervat zou worden. Na een
dik uur bleek dit toch het geval,
er kon weer gereden worden.
Lijkt me duidelijk dat een ieder,
helaas weer eens met de neus
op de feiten gedrukt, het vanaf
nu wat rustiger aan deed. Met
toch wel wat bijgedachten reden
we de baan weer op, maar gelukkig had men respect voor elkaar, zodat iedereen ook normaal zijn eigen lijnen kon rijden.
Omdat de dag nogal was uitgelopen, heb ik de laatste sessie
niet meer gereden. Tja, die paar honderd kilometer naar huis moeten ook
nog. Samen met Peter, die het inmiddels ook wel genoeg vond, ben ik op z’n
gemakkie aan de thuisreis begonnen. ‘s-Avonds met een voldaan gevoel m’n
R6 te rusten gezet.....gevolgd door mezelf. Het was nodig...... Al met al vond
ik het voor mezelf een geslaagde dag, ondanks het verschrikkelijke ongeval.
De koffie stond klaar, weer clubleden gezien en gesproken, het weer zat mee
en niet te vergeten: ik heb fijn gereden. Dus collega clubleden, allemaal inschrijven de volgende keer. Waar heb je anders zo'n R voor?
Ik wil graag het bestuur van de R-club bedanken dat het ook dit jaar weer
mogelijk was in clubverband de “Omloop van Terlaemen” te ronden.
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