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De tijd van vakantie vieren is inmiddels lang voorbij. We werken al weer (letterlijk) hard 
toe naar de volgende vakantieperiode. Zeker met de ervaringen die we afgelopen jaar 
weer hebben opgedaan.  

Hallo, ik ben Manfred en zoals eigenlijk elk jaar ben ik ook het afgelopen jaar weer met mijn 
vrouw Monique met de motor op vakantie geweest. En het is elk jaar weer een uitdaging! 
Monique rijdt overigens op haar eigen R 6 achter mij aan. Nee, niet omdat ze de langzaam-
ste is, maar omdat ik wat meer ervar-
ing heb met routes in het buitenland. 
De voorbereiding, dat wil zeggen: 
hoe gaan we het doen met de ba-
gage. Zoals iedereen weet neem je 
altijd drie keer (voor vrouwen geldt: 
zes keer) meer mee dan je uiteindelijk 
nodig hebt. We rijden op twee R zes-
sen met enkel een weekendtas 
achterop. Tanktassen vind ik hele-
maal niets, dus die vallen af. Gepakt 
met vooral T-shirts, sokken, spijker-
broeken, ondergoed, toiletspullen, 
géén föhn, en één paar schoenen, 
gaan we op weg. 

De planning is dat we binnendoor, 
dus zonder snelweg, naar Oostenrijk rijden, via Eiffel, Zwarte Woud, Swabische Alpen, met als 
einddoel het echte werk in de Alpen. Maar de vakantie begint met een trip naar Zilshausen, 
waar we hebben afgesproken met vrienden Peter, Jan, José, Kees en Saskia. De rit naar 
Zilshausen is voor ons gesneden koek, maar toch elke keer weer leuk. Na een gezellige avond 
gaan we de volgende dag met z’n allen een rondje rijden. Leuk om in vakantiestemming te 
komen. Het is een beetje vochtig hier, dus het tempo blijft wat laag. Maar dat komt goed uit: 
Saskia heeft pas haar rijbewijs gehaald en ons motto is gewoon:  samen uit, samen thuis. De 
hele dag gaat het goed, op één klein foutje na. Niets ernstigs, gelukkig, en ik neem toch mijn 
petje af voor haar, dit is toch even anders dan in Nederland rijden! 

PPP oftewel plas-, peuk- en ehhhh.. pauze 

Grenzen verleggen In Oostenrijk 
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Dag drie van de vakantie: we rij-
den met zijn vieren verder, Jan en 
José gaan met ons mee via 
Kaiserlautern over de 48 naar de 
38, naar een plaatsje onder 
Karlsruhe met de naam Trocht-
elfingen. Het tempo ligt niet zo 
hoog, maar al met al rijden we 
toch zo’n 500 zeg maar gerust 
kwaliteitskilometers, bij prachtig 
motorweer. 

Dag vier: we trekken verder over 
de Schwartzwaldhochstrasse, de 
311, de 32 naar Ravenburg en 
verder over de 32 naar Wangen. 
Dan over de 12 naar Kempten, 

waar we de 308 nemen, oftewel de duitse Alpenstrasse, waar we als eerste de Oberjoch 
tegenkomen. Deze pas is werkelijk leuk om te rijden, niet te moeilijk, maar toch een echte 
uitdaging met zijn meer dan 100 bochten naar boven. Eindelijk boven sta je zo’n 1.650 meter 
boven zeeniveau. Vanaf hier nemen we de weg naar Reutte, Lermoos, Imst, Landeck, om in 
Nauders uit te komen, waar we een slaapplaats zoeken om een paar nachten te blijven. 

 Het pension dat we vinden is totaal op motorrijders ingericht. De prijs voor een overnacht-
ing: € 23,00, met ontbijt. Dit pension, Engadin geheten, heeft als voordeel dat de eigenaar 
ook totaal motorfiel is. Hij heeft dan ook een boekje gemaakt met daarin 16 routes, allemaal 
op één dag te rijden, met als start- en eindpunt Nauders. Bij elke route staan kilometers, 
tijdsduur en waarschuwingen of het een moeilijke tocht voor enkel gevorderde rijders is, of 
een wat makkelijkere voor de toeristische rijder. De kaartjes, die erbij gemaakt zijn, geven 
een goede indruk hoe de route loopt. De volgende dag gaan we een lekker stuk rijden, over 
passen die ik persé nog eens wilde zien. De 
Hanntennjoch bijvoorbeeld, tussen Imst en 
Elmen, een must voor iedere motorrijder. 
Hier gaan werkelijk honderden motorri-
jders per dag overheen. Van hieruit over 
de 198 naar Ua, waar we de Furka richting 
Ludesch nemen. Deze is ook gigantisch om 
te rijden: bocht na bocht na bocht om-
hoog, omlaag  en weer omhoog. Toen ik 
merkte dat we nog wat tijd over hadden 
kwam de Silvretta in zicht. Je moet hier 
wel € 10.20 per motor tol betalen maar 
dan krijg je ook wat te zien. En te rijden! 
Haarspeld na haarspeld omhoog, met in 
het midden hoog in de bergen een 

 

Emigreren dan maar? 

Een trotse R6 bezitster 
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stuwmeer, zeer mooi om te zien. De dag loopt 
op zijn einde, terug weer naar Nauders, om bij 
te tanken in ons pension. 

De volgende dag hebben we nog een grens te 
verleggen, dat wil zeggen, Monique.We zijn 
namelijk al tweemaal eerder op de motor hier 
geweest. De eerste keer is ze tweemaal omge-
vallen met haar motor, vorig jaar eenmaal, 
dus dit jaar….moet het goed gaan. We gaan 
via Italië de Timmelsjoch rijden, de Timmels-
joch die toch bekend staat als niet de makke-
lijkste, met 2.500 meter hoogte, een gigan-
tisch stijgingspercentage en krappe haarspel-
den. Misschien is het voor mij wel net zo’n 
test als voor Monique …. Maar samen verslaan 
we hem. Eenmaal boven vinden we het niet 
eens erg om tol te betalen. Bij velen van hen 
die de top hebben gehaald valt de mond open 
van verbazing als blijkt dat een meisje, en nog 
wel op een R, de pas heeft bedwongen. De 
volgende dag rijden Monique en ik terug 
richting Zilshausen om daar nog een dag of wat in de Eiffel te gaan toeren. We laten Jan, 
José en de Stelvio, bekend als de moeilijkste pas, achter. Met die Stelvio heb ik volgend jaar 
nog een afspraak, met of zonder Monique. 

 Na een paar dagen Zilshausen, waar we Peter weer tegenkomen, gaan we richting huis. Hier 
aangekomen merk je de tegenstellingen pas goed. Daar in de bergen voelde ik me klein en 
nietig tegenover al dat natuurgeweld, die gigantische bergen. Hier is alles weer vlak en recht. 
De drempels vliegen je weer om de oren en de snelheid ligt weer een stuk lager dan in het 
buitenland, waar we op een B weg toch gewoon honderd mochten rijden ... Waarom kan dat 
hier niet, vraag je je dan af. De vakantie heeft 9 dagen en 3.500 kilometer geduurd en  
€ 250,00 aan benzine gekost, voor ons samen. De prijs in Oostenrijk/Italië voor een liter 
brandstof was € 0,96. We waren gemiddeld € 50,00 per persoon per dag kwijt aan slapen, 
eten en drinken. Monique en ik hebben het ook wel eens over een “andere” vakantie, met 

vliegtuig of auto. Maar dat kan altijd nog, als we 
niet meer in staat zijn om met de motor te gaan. 
Voor nu is dit voor ons de enige echte vakantie. 
Je komt als motorrijder altijd collegamotorrijders 
tegen, met hun verhalen, hun belevenissen, en 
slapen lukt altijd, ook zonder reserveringen. 
Vakantie op de motor, het blijft gewoonweg een 
aparte ervaring, die ik met hart en ziel iedere 
motorrijder kan aanbevelen. 

 

  Manfred     
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Assen, 12 mei 2003: 

      Motoport / Yamaha Advanced Riding Course 

 

Okay, okay, jij en ik, wij kiezen natuurlijk voor een motor omdat het een vreselijk goed 
ding is, omdat-ie de meeste waar voor z’n geld biedt, je er zo fijn mee kan toeren of om-
dat je vrouw die vaal oranje kleur zo mooi vond … in de showroom. En niet omdat je er 
een sleutelhanger, een kalender met halfnaakte motor(?)vrouwen of een plastic smurf bij 
cadeau krijgt. Nee, wij kopen rationeel. O ja? En laten ons niet afleiden door bijzaken. O 
nee? En een gratis circuitdag op Assen? Ehh …, nou … nee, uiteindelijk niet, maar dat 
soort “bijzaken” zijn wel interessant genoeg om net het verschil te maken. Zeker als je 
een R1 of R6 koopt, en het om Yamaha’s Advanced Riding Course gaat. Dus, is je oude R 
aan vervanging toe: koop gerust een nieuwe R, excuses verzinnen is sowieso overbodig. 
En mag je graag wat rondrijden op het TT-circuit, zonder inlevering van extra euro’s: 
koop die R vooral tijdens de traditionele winteractieperiode bij een Motoportdealer, want 

inrijden, dat gaat prima op het circuit van Assen!! 

Het is 12 mei, 07.00 uur (ja, dat is vroeg 
in de ochtend …), ik heb sinds twee weken 
een nieuwe R6 en ben op weg naar Assen. 
De 900 kilometer die op de teller staan 
bevatten tamelijk weinig bochten. Vier 
gok ik, naar boven afgerond. En daarvoor 
meer dan een half jaar nul komme nul 
kilometers gereden, dat belooft wat! Even 
na Hoogeveen komt clublid Toon van 
Aken op z’n nieuwe R1 me voorbij … met 
een snelheidsverschil van zo’n 70 kilome-
ter per uur. Gok ik, naar beneden af-
gerond. Koopt z’n R-ren al een paar jaar 
bij Motoport Den Haag (als Brabander …) 
en heeft ongetwijfeld meer dan 900 kilo-
meter op de teller staan. Want is niet zo’n 
mietje als ik en haalt z’n splinternieuwe 
R1 gewoon op 1 februari op. Of nog 
eerder, als het kan!

Toon is er klaar voor…….. 
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Deze Advanced Riding Course “for free” wordt georganiseerd door Motoport en Yamaha. De 
organisatie op het circuit is in handen van Zeelenberg Racing. Aan BM’ers (Bekende Mar-
shalls) geen gebrek vandaag. Ervaren (ex-) coureurs als Patrick van den Goorbergh, Jarno 
Jansen, Jeffry de Vries en natuurlijk Wilco Zeelenberg zelf zijn aardig thuis op het Asser  
circuit.  

Ontvangst en briefing maken een professionele indruk; de sfeer is relaxed, maar de veiligheid 
wordt zeer serieus genomen. Tijd voor de eerste rijsessie. Op weg naar de ingang van de 
pitsstraat kom ik Rolf Bouman tegen, eigenaar van Motoport Den Haag. Rolf heeft zich door 
de dames van zijn eigen kledingafdeling laten overhalen (“eindelijk …”) om zijn bijna antieke 
leren pak te vervangen door een nieuw exemplaar. Hij rijdt hier dan ook in een fraaie zwarte 
outfit op een al even fraaie (ja, echt) zwarte Fazer 1000 zijn rondjes. En niet onverdienstelijk! 
Ja ja, ze bestaan nog, de dealers die zelf motorrijden. Ik zit in de groep van marshall Jan Piet 
Zeelenberg. Mooi, ik zie alleen maar R1’s om me heen staan, dat wordt stampen tussen die 
kanonnen. Ter plekke besluit ik dat mijn R6 voldoende is ingereden; met het ritje naar Assen 
toe meegerekend kom ik aan dik 1.000 kilometer, en ja, die 1.000 kilometer heb ik me netjes 
aan het voorgeschreven maximum toerental gehouden, wat een masochisme! 

Na een paar rondjes opwarmen gaat geleidelijk aan het gas erop. De R6 heeft er duidelijk 
minder moeite mee dan ik. Vol accelererend over de Veenslang heb ik in het begin het gevoel 
als een soort Nederlandse vlag aan de clipons te hangen; kwestie van wennen, komt ervan 
als je in de winter niet rijdt! De R6 geeft geen krimp. Ook als in de volgende sessies de 
bochtensnelheid verder wordt opgevoerd en ik gewend raak aan het “vlaggevoel”, blijft de 
hele fiets als een hoge snelheidstrein op rails aanvoelen. “Kan het nog beter?” was de vraag 
bij de introductie van deze ingrijpend gewijzigde R6. “Ja!”, is het overtuigende antwoord. 
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Dit rijdt werkelijk fantastisch! We vormen een relatief klein en qua snelheid homogeen 
groepje, dat betekent dat voorrijder Jan Piet Zeelenberg al snel een prettig hoog tempo kan 
aanhouden. Het kost me verrassend weinig moeite om de R1 mannen bij te houden; als ik al 
terrein verlies, bij het uitkomen van Nationale en GT bocht, maak ik dat, zonder te hoeven 
forceren, met sturen en remmen meer dan goed. Tijdens de laatste sessie kijk ik opeens tegen 
de R6 achterlichten aan van Bach “DV-productions” Lamboo. Twee volle ronden jaag ik 
achter hem aan, nu en dan mijn R6 front akelig dicht naar zijn 
achterop gemonteerde camera toeremmend. Het leveren, zo 
blijkt later, prachtige filmshots op. Een aanrader, zo’n DVD van 
Bach Lamboo! 

Aan het einde van de dag kan ik maar een (1) minpunt van deze 
circuitdag bedenken: hij duurt te kort! Zeelenberg en zijn team 
zetten hier een perfecte circuitdag neer, waar uiteindelijk met 
heel veel plezier heel hard in de rondte gereden wordt, zonder 
de veiligheid uit het oog te verliezen. Groot pluspunt wat mij 
betreft: alle sessies worden in principe (aan het einde van de 
dag moesten, kwestie van vermoeidheid gok ik, hier en daar wat 
mensen uit hun groep lossen) achter de voorrijder gereden. Wat, 
je wilt harder dan de voorrijder? Ga je gang, laat mij maar zien 
hoe je tijdens een rondje Assen voorbij gaat aan mannen als Jan 
Piet Zeelenberg (in de laatste sessie overal alles aan de grond 
met een Fazer 600), Jeffry de Vries (demonstreert tussen twee 
sessies door voor Bach Lamboo’s camera hoe je een R6, enkel 
steunend op de jiffy, in één keer 180° omzet, zonder schade wel 
te verstaan) of Patrick van den Goorbergh (wheeliend de Na-
tionale uit, op een Fazer 1000). Ook de technische ondersteun-
ing van Yamaha mocht er wezen: spiegels en teller netjes voor je afgeplakt, bandenspanning 
aangepast, wat een service! In alle opzichten een perfecte dag. En wat die te korte duur be-
treft: Jan Piet Zeelenberg (niet alleen strak sturen voor de groep, maar daarna ook nog eens 
zinnige op- en aanmerkingen maken, kijk, daar heb je wat aan) reikt meteen de oplossing 
voor dat probleem aan: de Zeelenberg Speedweek in Spanje bestaat uit vergelijkbaar stuur-
werk … maar dan een week lang, elke dag weer!! Toch eens serieus overwegen om naar 
Spanje af te reizen. Maar voorlopig nog even in Nederland, en daar geldt in elk geval voor 
Yamaha’s Advanced Riding Course: een echte aanrader!! 

 

 

Tekst: Hans Heemskerk 

Foto’s: Ad Velthuizen 

ARC “The movie” Kijk eens op 
 www.dv-productions.nl 
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Heb je het hele jaar schitterend, 
bloedheet weer gehad, een herfst om 
te zoenen en dan?? Dan is het 24 
oktober en dan sneeuwt het….. Ga je 
dan op je R zitten? Ik niet, ik ben een 
watje, een watje met een acute even-
wichtsstoornis, dus met een tijdelijk 
medisch defect en dat scheelt. Maar 
gelukkig zijn er nog echte helden, die 
met blauwe vingers en bevroren 
dijen wel de tocht naar Yamaha Ne-
derland ondernamen! 

Want daar werden wij verwacht om eens een kijkje in de keuken te nemen en wellicht (daar 
hoop je dan natuurlijk wel op!) het genoegen te smaken de nieuwe R1 tegen te komen. En 
een opkomst zeg, geweldig! 

Geeft goede hoop op verdere clubactiviteiten, 
een hele kluit R dwazen, stel je eens voor wat dát 
voor een kabaal geeft als, op een mooie dag, 
iedereen op de motor aanwezig is! Bij de nodige 
koffie (met gebak!) werd ons het verloop van de 
middag uitgelegd. In groepen zouden we het 
enorme magazijn bezichtigen , gevolgd door een 
“presentatie”. Zou er dan tijdens die presenta-
tie….misschien…je weet het niet hè…al was het 
maar een glimp….. 

 Aan de wandel door de enorme hallen besef je 
wat voor een gigantisch systeem achter het be-
stellen van je kuipruitje zit!!! Letterlijk duizenden 
en duizenden onderdelen, netjes gesorteerd in 
duizenden bakjes, voorzien van barcode, want 
geautomatiseerd is het bij Yamaha!! Gek is dat 
niet, als je beseft dat van ieder type motor 
(scooter, jetski en nog zo’n paar voertuigen) 10 
jaar lang onderdelen op voorraad gehouden 
worden. Je moet er niet aan denken dat alle 
computers zouden crashen, ik zie mezelf nooit 
zo’n bakkie met onderdelen vullen waarvan ik 
het bestaan niet eens weet!!!! En gewoon binnen 
twee dagen leveren (mits op voorraad) in bijna 
heel Europa, dan zwijg je als simpel mens heel 
erg stil ( mijn dealers wachten soms 3 maanden 

18000 pallets........ 
Alsof het verhaal van een superenthousiaste Robert 

Coblens nog niet indrukwekkend genoeg was 

24 oktober 2003, bezoek Yamaha Nederland: 

Love is in the “R “ 
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op hun producten…slik…). Robert Coblens, die ons rondleidt, barst werkelijk van het 
enthousiasme! Dat is leuk, trots zijn op wat je doet is de beste werkgever, daar kan geen 
kerstpakket of peptalk tegenop, wij werden er in ons groepje door aangestoken (ik liep stil-
letjes te juichen, maar dat is niet erg, ik 
juich sowieso heel snel en ik deed het 
echt heel zachtjes!). 

Onze wandeling duurde dan ook iets 
langer dan gepland, de presentatie was 
al begonnen toen wij de presenta-
tiezaal binnen bonsden. Heer Mang 
Yuan liet ons het recept van de nieuwe 
R1 zien, daar zaten wij toch stiekem al 
een tijdje op te wachten. Het complete 
technisch overzicht, met alle heerlijke 
details, bruisde over ons heen als een 
woeste waterval. Wat een techniek, 
innovatie, wat een liefde is er weer 
gestoken in een “hoop Tupperware op 
wielen”. Menig aanwezige werd onrustig van al die informatie, er klonk gedempt commen-
taar, er stonden 6 sculpturen in de hal, verborgen onder Yamahakleurige doeken; ik moet 

bekennen dat ik al voor 
het eind van de presentatie 
zat te wippen op mijn 
stoel. Doe weg die doeken, 
ik wil zien wat eronder zit! 
En wel meteen graag!!!! Ik 
vlieg in gedachten terug 
naar mijn kindertijd zo 
rond Sinterklaas. Zou ik de 
enige zijn met een ver-
hoogde bloeddruk en vol 
verwachting klopt ons 
hart?? 

Op een hoopje verlaten we 
de zaal en stellen ons zo 
voordelig mogelijk op rond 
de zes verborgen heer-
lijkheden, die er onge-
twijfeld onder staan.  

En dan verdwijnen eindelijk de doeken ... Oh, ik ben zo braaf geweest, ik heb zo mijn best 
gedaan en ik heb vast nog ergens een hele grote schoen en ineens veel plaats in mijn 
berging en….en….!! Daar stonden ze in het “ echie”, met een zelfbewuste blik in de heldere 
ogen en een uitdagende houding, klaar om ons allemaal voor eens en altijd een lesje te 
leren! 180 pk schoon aan de haak, een smoeltje waar ik wederom helemaal verliefd op ben 

Zelfs over een halve R1 weet Yamaha’s Mang Yuan alles, maar dan ook 
werkelijk alles te vertellen, wat je ooit zou willen weten 

Je ziet Adriaan denken: R7 − R6 = R1 
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geworden (sorry Adriaan!) 
en een kontje waar alle 
kerels niet aan kunnen tip-
pen (zucht….). De details, de 
achterbrug, de tank, oh 
suikergoed en marsepijn, 
heb ik nog superlatieven 
genoeg om de ontroerende 
zaligheid van deze motor te 
omschrijven? Rijzen nog de 
volgende vragen: 

Ben je officieel gek om zelfs 
maar aan te nemen dat je 
hem zult temmen? Denk jij 
nou echt dat hij zich poes-
lief tegen jou aan zal vlijen, 
als hij onverwacht vreselijk 

tegen je brult en zul je hem zonder na te denken  meteen vergeven? Durf jij hem recht in de 
ogen te kijken en te zeggen dat hij zich moet gedragen zoals een beschaafde R1 betaamt en 
nu eens niet bij het gas erop, bij 160 km/uur, steigerend naar voren mag vliegen? Weet jij 
zeker dat jij jouw rechterhand en al jouw 
hersens onder controle kunt houden bij zoveel 
kracht, terwijl hij zacht in je geest blijft fluis-
teren om nét een beetje meer teugel, een beetje 
meer snelheid, een beetje meer asfalt….?? Denk 
jij bij het zien van The One dat jij ooit gelukkig 
met hem zal zijn? Antwoord? Kijk de R1 maar 
eens goed in de ogen, dan heb je de antwoorden 
op al jouw vragen!! 

 

 Tekst: Karin Visser 

Foto’s: Hans Heemskerk 

Al eens een R-club evenement meegemaakt waar 
geen prijzen werden weggegeven 

En niet te vergeten; de nieuwe R6’en stonden er ook tussen 
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de opdracht was duidelijk: hij moest beter zijn dan de rest, veel beter … 

Toch maar even over die TMax beginnen: een R1 of een TMax, dat scheelt een beetje! 

 

Ja, maar het maakt voor het testen, voor het resultaat van het testwerk, niet zoveel uit. En 
natuurlijk, met mijn race achtergrond is de R1 een iets grotere uitdaging dan de TMax. Maar 
elk type heeft z’n eigen concept, z’n eigen doelgroep. Yamaha probeert uiteraard die doel-
groep zoveel mogelijk waar voor z’n geld te geven, dan zul je dus een fiets moeten bouwen 
die zoveel mogelijk aan de eisen van die doelgroep beantwoordt. Ik krijg dus vantevoren 
uitgebreide informatie over die doelgroep en de specifieke eisen die we aan een bepaald 
model stellen. Met die informatie in m’n hoofd ga ik testen. Waarbij de basis altijd bestaat 
uit de “must items”, de eisen waaraan het model in elk geval, hoe dan ook, moet voldoen. En 
natuurlijk, dan pak je een R1 anders aan dan de TMax.  

 

Hoe moet ik me dat in de praktijk voorstellen? Yamaha heeft een nieuw model ontwikkeld, 
Japan belt, of je even een stukje wil 
komen rijden? 

Aan de vooravond van de motoRAI spra-
ken we met de man die door veel motor-
rijders benijd wordt. Of had jij niet op de 
nieuwe R1 willen rijden, … nog voordat 
het vorige model in de winkels stond? Op 
Yamaha’s eigen testbaan in Japan …? Of 
op een Europees circuit …? Of op de open-
bare weg, … in Zuid-Spanje of Italië? We 
hebben het natuurlijk over Jeffry de Vries, 
die na zijn racecarrière bij Yamaha Europe 
aan de slag ging. En die inmiddels be-
faamd is vanwege zijn perfecte afstelwerk 
bij persintroducties en vergelijkingstests 
van Yamaha’s R-ren. Maar die toch vooral 
testrijder is en zich in die functie bezig 
houdt met intensief en uiterst serieus 
test- en ontwikkelingswerk van uiteen-

lopende Yamaha modellen. Waaronder de 
Yamaha TMax, inderdaad ja. En, beste R-
rijders, hoewel Jeffry de Vries ongetwijfeld 
ook over zijn belevenissen met de formidabele 
TMax bijzonder boeiend zou kunnen vertellen, zal het hopelijk niemand verbazen dat het 
onderwerp van gesprek vooral de nieuwe R1 betrof: 



R-force 21 

Nee, in de meeste 
gevallen wordt in 
Japan gestart met 
een handgemaakt 
prototype. Dat wordt 
op Yamaha’s eigen 
testbaan uitgebreid 
getest. Dat gebeurt 
stap voor stap. Elk 
model dat op de Eu-
ropese markt wordt 
uitgebracht wordt 
daarna altijd ook in 
Europa zelf getest. 
Meestal in Spanje of 
Italië. Op de openbare 
weg, ja, dat kan daar 

nog … Belangrijk is toch dat de basis goed is, daarna werken we met intensief en syste-
matisch testen toe naar het perfecte resultaat. 

 

Het perfecte resultaat … kan je wat vertellen over de ontwikkeling van de nieuwe R1? 

 

We begonnen al aan de 2004 R1 toen het 2002 (!) model werd gepresenteerd, zo’n twee jaar 
terug dus. We wisten natuurlijk dat de concurrentie hoe dan ook groot zou zijn, de opdracht 
voor het ontwikkelingsteam was dan ook duidelijk: de nieuwe R1 moest met afstand beter 
zijn dan de rest. Het 2002 model was al wel sterk vernieuwd, maar het was in feite nog 
steeds gebaseerd op vorige modellen. Deze R1 moest echt een hele nieuwe motor worden. En 
als je de technische specificaties bekijkt zie je ook dat het echt een compleet nieuwe R1 is 
geworden. Met heel veel racetechnologie. Het frame is in feite een M1 frame, het blok heeft 
dezelfde lay-out en is net zo compact als het raceblok. Niet voor niets zijn engineers die op 
de raceafdeling werken, ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van de R1. Is natuurlijk 
ook één van de belangrijkste redenen voor Yamaha om te racen, dat ontwikkelen van nieuwe 
technieken. Wat dat betreft ben ik nog wel eens ongeduldig, sommige ontwikkelingen uit de 
racerij zouden wat mij betreft nog eerder overgenomen kunnen worden. Maar goed, zal ook 
wel met mijn race achtergrond te maken hebben … 

 

En, opdracht geslaagd? 

 

Ja, absoluut, hij is echt een stuk beter dan de rest. En zeker niet alleen vanwege die be-
faamde 1 : 1 grens, maar in alle opzichten! De hele fiets staat technisch op zo’n hoog niveau, 
is zo perfect uitgebalanceerd, dit is gewoon de nieuwe standaard! Het motorblok is werkelijk 
geweldig, met natuurlijk dat gigantische vermogen. Maar nog belangrijker: de motor is su-
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pergemakkelijk te rijden, je voelt je er meteen op thuis, en hij stuurt absoluut neutraal. De 
versnellingsbak is een echte racebak, de versnellingen sluiten nu, met een iets langere “1”, 
nog beter op elkaar aan. En er zit een fantastisch geluid in, om het feest compleet te maken. 

 

Zijn met deze R1 al jouw wensen als test-
rijder vervuld? 

 

Wensen blijven er altijd, dat geeft ook niks. 
Kijk, Yamaha streeft natuurlijk steeds naar 
verbetering, dat is een continu proces. 
Maar sommige dingen kunnen gewoon 
niet. Of kunnen nog niet. Bijvoorbeeld van-
wege emissie eisen. Of omdat ze de motor, 
op dat moment, te duur zouden maken. 
Maar: wat bij een eerste model niet kan 
worden doorgevoerd, lukt soms bij vol-
gende modellen wel. Is ook vaak een kwes-
tie van nieuwe techniek of een verdere 
verbetering van het productieproces. Dus 
zo blijft er altijd wel wat op het verlangli-
jstje van de testrijder staan.   

 

Sinds de introductie van de eerste R1 zijn 
we zes jaar en 30 PK verder, een stijging 
van 20%; zitten we over een jaar of drie 
aan de 200 PK? 

 

Heel eerlijk? Wat mij betreft liever niet. Hoewel je als fabrikant tegenwoordig aan die PK 
strijd nauwelijks kunt ontkomen. Kijk, dat vermogen op zich is het probleem niet, Yamaha 
had al eerder een R1 met 180 PK kunnen bouwen. Maar de rest van de motor moet wel in 
hetzelfde tempo mee ontwikkelen, het moet als geheel hanteerbaar blijven. Wat denk je dat 
een achterband te verduren heeft bij dit soort topvermogens? Om maar eens iets te noemen. 
Elke motor, maar zeker een moderne supersport, is altijd een compromis van wat technisch 
haalbaar is, wat het mag kosten en, belangrijk, veiligheid. Yamaha heeft laten zien dat ze 
zonder meer in staat zijn om een supersnelle R1 te maken, die perfect hanteerbaar èn veilig 
is. Voor de gemiddelde rijder hè, want daar praten we over. Ik mag mezelf niet als maatstaf 
nemen, met mijn achtergrond, mijn race ervaring, nee, de doorsnee sportieve motorrijder 
moet er hard en veilig mee kunnen rijden. En dan zit je qua vermogen toch een keer aan de 
grens. Is ook een beetje mijn bezwaar tegen de manier waarop sommige motormedia dit 
soort motorfietsen benaderen; je ziet steeds meer dat coureurs, internationale topcoureurs 
vaak, worden ingeschakeld om supersports op hun kwaliteiten te beoordelen. Begrijp me 
goed, er is natuurlijk niks mis mee om een moderne supersportmotor onder min of meer 
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raceomstandigheden op een circuit te testen, maar een ervaren coureur, die gewend is om 
op de limiet te rijden …, dat is echt niet te vergelijken met de gemiddelde supersportrijder. 
Die trouwens ook nog eens het overgrote deel van zijn kilometers op de openbare weg ma-
akt … Kortom, scherp testen en vergelijken is prima, maar nuancering blijft gewenst. Overi-
gens denk ik dat de komende jaren op een ander gebied dan vermogen nog veel en nuttige 
progressie gemaakt kan worden en dat is de toepassing van elektronica. Dingen als traction 
control en ABS zie je al steeds vaker op motorfietsen, en dan vooral toermotorfietsen, maar 
er is nog heel veel meer mogelijk op het gebied van elektronica. 

 

Jij weet als geen ander wat het is 
om met een standaard motor op 
het circuit te rijden. De tip voor R-
rijders die wel eens een circuitdag 
doen? 

 

Circuitbanden! Investeer in een 
setje circuitbanden. Elke banden-
fabrikant heeft wel een speciale 
competitieversie van z’n standaard-
band. R-ren zijn met standaardban-
den al geweldige circuitfietsen, 
maar met racebanden eronder is 
het feest helemaal compleet. Zeker 
als je vaker het circuit op gaat is 
het echt de moeite waard. En je doet weer langer met je standaardbanden … als je dat 
belangrijk vindt. Wel belangrijk: die competitiebanden niet op de openbare weg gebruiken, 
ze komen daar namelijk nooit voldoende op temperatuur voor een goede en veilige grip! 

 

Nog één klein vraagje: je vertelde net dat Yamaha al aan de 2004 R1 begonnen was toen 
het 2002 model werd geïntroduceerd, dus jij bent nu al bezig met de R1 van 2006? Of in elk 
geval die van 2005? En hoe zit het met de R6? Daar ben ik ook erg benieuwd naar, hoe die 
er in 2005 zal uitzien. Zijn er al wat eerste schetsen misschien? Of foto’s? 

 

Ehhh … foto’s, ja goed idee! Ik zal even een R1 naar buiten rijden, kunnen we nog een paar 
mooie foto’s maken. Voordat het donker wordt …   

 

 Tekst & foto’s: Hans Heemskerk 
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Na de leuke reacties die ik kreeg op m’n 
vorige verslag van de US Superbikes, kon 
ik het niet laten ook dit keer een stukje 
te schrijven over het bezoek aan de 
States. Het is juli en dat betekent 
hoogseizoen, ook in de US. Dus, zeker in 
California: veel drukte en erg warm weer. We (Ursula en ik) hebben er al een paar dagen 
vakantie opzitten, als we via Monterey naar de races gaan.  

In Monterey hebben ze by the way een erg mooi aquarium, met de meest uiteenlopende 
vreemde vissen en aanverwante kleffe schepsels, een bezoek meer dan waard. De straat waar 
dat aquarium is gevestigd heet Cannery Row en daar is meer te doen dan alleen visjes kijken; 
het wemelt er van de restaurantjes, souvenirwinkeltjes enzovoort. Terwijl we daar even aan 
het shoppen zijn (altijd leuk) komen we “een bekende” tegen: Neil Hodgson met z’n vrouw. 
En natuurlijk mag Neil best even met Ursula op de foto (hij vroeg het netjes, dus …). Kort 
daarna vraagt een winkelier waar we vandaan komen. En natuurlijk wat we komen doen! 
Motorsport kijken, antwoorden wij, en de man vertelt vervolgens meteen dat het op zaterda-
gavond in deze straat een gekkenhuis is met motoren. Nou, dat blijkt te kloppen! De boel 
wordt afgezet voor auto’s en de hele straat is gevuld met brommers. Maar de lokale Roscoe 
houdt de boel wel in de gaten, burn-outs en wheelies worden niet getolereerd! 

De volgende dag gaan we naar het circuit. Laguna Seca ligt erg mooi in de heuvels tussen 
Monterey en Salinas 
in. Op het zaterdag-
programma staan de 
AMA-Superbike wed-
strijden (mijn per-
soonlijke favoriet) en 
de trainingen en de 
Superpole van de 
World-Superbikes 
(Ducat-Cup). Ik ben 
nog even (nou ja, 
even …) de heuvel op 
geklommen om naar 
de welbekende Cork-
screw te kijken. Het 
blijft een zeer spectaculaire bocht, waar menigeen veel moeite mee heeft. Het ziet daar dan 
ook zwart van de mensen, die de wedstrijd op een blijkbaar typisch Amerikaanse manier, 
relaxed bekijken: met luie stoelen en grote coolers, die in massa’s worden meegesleept. 

In het zondagprogramma zitten natuurlijk een paar extra’s: naast de twee World Superbike 
wedstrijden (jammer van de valpartij in de eerste bocht, maar ja, dat is racen!) zijn er ook 
een Superstock race en een stuntshow (wheelies, burn-outs en andere foefjes op de motor). 
Je kan zelfs nog met je eigen motor voor een rondje het circuit op!

Bestemming: Laguna Seca, USA 
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Ook op het middenterrein is meer 
dan genoeg te doen: wat dacht je 
van een Super-motard wedstrijd 
met bekende namen uit zowel de 
cross- als de wegracewereld 
(McGrath, Ward, Russell, etc.). Im-
porteurs van bijna alle merken 
staan er met diverse modellen, 
waarop zelfs kan worden proef 
gereden! En natuurlijk staan er de 
nodige stands met accessoires, 

kleding en hebbedingetjes; zouden ze bij ons ook moeten doen! Wat ook opvalt is dat de 
teams erg veel aan PR doen; zo geven ze gratis mooie posters weg, die ze ook nog graag van 
een krabbel voorzien. 

Yamaha is in de AMA-
Superbikes niet vertegen-
woordigd, wel in de Su-
persport- en Formula-
Extreme-klassen. In die 
AMA-klassen rijden er vier 
coureurs op een Yamaha: 
Jamie Hacking (R6 en R1), 
Damon Buckmaster (R6 en 
R1), Aaron (“broertje van”) 
Gobert (R6 en R1) en Jason 
Disalvo (R6). Deze mannen 
doen het in die klassen erg 
goed; Hacking werd eerste in de Supersport, Buckmaster finishte als vierde. De geruchten 
gaan dat Yamaha zich in 2004 weer met de Superbikes gaat bemoeien. Dat zou mooi zijn, 
zeker nu er een R1 met 180 PK op straat komt (dat belooft wat op het circuit). En dat geldt 
natuurlijk ook voor de races dichterbij huis, ik denk aan onze eigen Superstock en de klasse 

boven 600cc! 

 

Tot zover Laguna Seca. Ursula en ik hebben ons daar erg goed 
vermaakt (de rest van de trip ook trouwens). Mocht er iemand 
vragen hebben of tips willen om ook een bezoekje aan een 
AMA-wedstrijd te brengen: bellen of mailen kan altijd! 

Happy trails, #57. 

 

 Tekst & foto’s: Willem van den Brink 
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Rimpelloos…. 

Ineens word je ’s ochtends wakker en dan besef je dat je niet meer “piep” bent. 

Eigenlijk begint dat al als zo’n “maatje Anorexia” in de kroeg “mevrouw, zegt u het maar” tegen 
je zegt, het valse kreng! 

Het duurt allemaal wat langer voordat de wallen ’s ochtends een aanvaardbaar niveau hebben 
bereikt. 

In je leren motorbroek ziet het er nog strak uit, maar tot je schrik blijkt de zwaartekracht steeds 
zwaarder aan je te gaan hangen. 

Om je heen tergt de wereld je met schreeuwende reclames: LIJNEN, SLANK, JONG, SNEL, MOOI, 
MOOIER, MOOIST. 

Blijf dan maar eens trouw aan je door de bevalling beschadigd buikje, aan je rouwrandjes onder 
je nagels van het peuteren aan je motor en je dikke billen, waarvan vriend en zoon lief zeggen 
dat ze wel heerlijk warm zijn om tegen aan te kruipen, maar die nooit meer geschikt zullen zijn 
voor die ene stringbikini. 

Als je er aan toe zou geven komen wij vrouwen nooit meer van de Prozac en het Sint Janskruid 
af. 

Op zo’n donkere dag besloot ik de zwarte toekomst van de vrouw even te vergeten en wat doe je 
dan, je start je R6 en vraagt je meteen af of het geen tijd wordt voor een Fazertje… 

Krakend en piepend rij ik over ’s Heren wegen, de oude botten vragen om een schommelstoel, ik 
voel me steeds zieliger, zou ik überhaupt nog wel op een motor klimmen eigenlijk? 

Bij een benzinepomp geef ik mezelf de ruimte voor wat cafeïne en peut voor in de tank. 

Beschaamd hou ik mijn helm op, als ík er al achter ben dat ik niet meer “piep” ben, wat zal dat 
dan zichtbaar zijn voor de rest van de wereld!!!!! 

De jongeman achter de kassa vraagt: “Zou je je helm af willen zetten? Veiligheidsregels..” 

Het zal nu wel “u“ en “mevrouw”worden, denk ik nog. 

Maar ik reken gewoon af en loop naar buiten met mijn koffie. 

En daar ben ik getuige van een zalige ruzie tussen een meisje en haar vriend. 

Zij verwijt hem dat hij niet altijd met haar mee wil naar haar ouders, hij roept dat hij toch ook 
recht heeft op tijd voor zichzelf, dat zijn motor staat te roesten in de garage omdat hij zo weinig 
rijden mag en ineens begin ik bevrijd te lachen, verwonderd aangekeken door het jonge stel Lang 
leve de eerste lachrimpels en de extra rijke dagcremes! 

Ik kijk in de ruit van het tankstation en zie ineens de prachtige volwassen vrouw die ik ben. 

Ik hoef niet meer al die toestanden te overwinnen in mijn relatie, mijn lijf draagt de tekenen van 
een intensief leven, maar is dat wel zo erg? 

Ik hoef geen verantwoording meer af te leggen voor de dingen die ik doe en zeg. 

Ik mag genieten van mijn brave R6 waar ik zo hard voor werk en hoef geen “dank je wel” meer te 
zeggen tegen wie dan ook. 

De mensen om mij heen mag ik gewoon koesteren om wie ze zijn en niet om hoe ze eruit zien. 

De ogen van mijn R6 kijken glanzend naar mij op en nodigen uit om er eens lekker voor te gaan 
zitten en het gas eens open te halen. 

Ik ben een gezegend mens….. Karin  



R-force 18 

R was eens…….  

     de circuit R6 van Willem van den Brink 

RRRRRacen, jezelf meten met gelijkgestemden, voor-
waarts brullen, je kop op de tank, je hart op hol, je ogen 
op scherp. Het zijn toch vreemde snuiters die “snellen”. 
Willem van den Brink is zo’n snuiter en ik mag hem op 
een frisse novembermorgen spreken in zijn “shop”. Met 
zijn R6 start hij komend seizoen in de KNMV Cup. Nou 
heb ik veel “hobbyhokken” mogen aanschouwen, maar 
dat van Willem staat toch wel met stip bovenaan. Zo 
schoon, zo netjes en lekker warm! “Scott Russell” hangt 
scheef en wordt meteen rechtgehangen, hier heerst orde, 
dat zie je aan alles en als ik dan denk aan mijn eigen 
koude hut….. De R6 van Willem staat kaalgehaald op de 
bok, dat is wel even schrikken, maar in de winter natuur-
lijk wel te begrijpen. Wil je blijven racen dan zul je hem 
moeten vertroetelen en dat betekent onderhoud, onderhoud, onderhoud!!! 

“Altijd al gek geweest van motoren” vertelt Willem, ”vroeger met de trein naar de TT, dat zijn 
dingen die je niet vergeet.” Met nét 18 jaar een Honda 250 één cilinder onder de billen, via 
een Yamaha RD 350 naar een Kawa Z650, een USA Fazer 750, een FZR1000, een YZF 750 
Genesis (volgt u het nog??)  en ja hoor, dan eindelijk een R6!! Het begint bij het Racing Team 
Ermelo, de oogies afplakken en gaan met dat ding. Maar ja, wat te doen als je valt? Dat werd 
een racekuip aanschaffen. En zo valt Willem ten prooi aan de ongeneesbare verslaving van 
het circuitrijden. Ik zie in hem zoveel bekende symptomen, die meer mannen in mijn om-
geving hebben. Doe maar lekker quasi nonchalant over je R6, we weten allemaal dat het een 

fijn “ding” is voor 
op het circuit, maar 
ik zie ook het licht 
in je ogen als je 
over jouw “ding” 
praat en ik weet 
zeker dat ook jij het 
woord al dan niet 
bewust op een stil 
moment tot hem 
richt. Leer mij gek-
ken kennen!! Met 
het asfalt is Willem 
gelukkig nog nooit 

in aanraking gekomen, wel met rokende banden tussen twee motoren door in De Nationale 
op Assen. In Eemshaven bijna van de motor afgetikt in een wat heftig duel, bolle ogen, 
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bonkend hart en dóórgaan…ach, je went eraan (het zijn zijn eigen woorden!!). Toch blijft hij 
“de heer in het verkeer”, je rijdt voor de lol en niet voor het geld, gevaarlijke gekken zul je 
overal ontmoeten, ook op een CRT dag. Een mooie tijd zetten is leuk, maar niet ten koste van 

alles. 

 De R6 heeft een 
bijzondere blauwe 
kleur, dat doet Wil-
lem ook allemaal 
zelf, hij is auto-
spuiter geweest en 
geeft nu zo’n drie 
jaar les in deze 
schone kunst. 
Amerikaans blauw 
noemt hij het, ik 
had het nog nooit 
gezien. Het nummer 
57 prijkt trots op de 
glanzende kuip. Nou 
is racen geen goed-
kope hobby, dus wat 
doe je dan? Dan rij 
je met afgetrapte 
banden om het een 
beetje betaalbaar te 

houden en al is de R6 licht en handelbaar, zou het schelen om er eens een nieuwe band on-
der te zetten? (Persoonlijk zou ik het gewoon doen!!) De achtervering is vervangen door 
Wilbers vering, met het binnenwerk van Ohlins en dat werkt beestachtig. Want zonder goede 
vering wordt het racen al snel zwalken op een op hol geslagen kameel! Dat zullen meer  
motorrijders kunnen beamen… 

Vriendin Ursula rijdt geen motor, mag wel graag achterop zitten en volgt natuurlijk braaf als 
steun en toeverlaat vriendlief bij het racen. Inmiddels toch wel aangestoken door het motor-
virus! Zo blijkt maar weer dat motoren echt plezier voor twee zijn, of je nou rijdt of niet. We 
besluiten tot slot een bak koffie bij Mac D. te halen. En ik luister en ik luister en ik luis-
ter…..en ik kijk naar het enthousiasme wat deze man bezielt om iedere keer de R6 voor-
waarts te laten brullen, met de kop op de tank, het hart op hol en de ogen op scherp…. 

 

Tekst : Karin Visser 

Foto’s: Willem van den Brink 
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WK SBK Assen, Yamaha VIP-box: 

               dromen zijn bedrog. Of niet … 

Had altijd al gedroomd om eens een keertje te mogen meekijken naar wat er zich allemaal in 
paddock en pitbox achter de schermen afspeelt. Op de site van Yamaha-racing.com had ik al 
meegedaan met een prijsvraag om een VIP-kaartje te winnen voor de WK SBK/SS. Ik dacht: 
“ja, waarom doe ik het eigenlijk?”. De kans is heel erg klein dat je zo'n kaartje wint. Nadat ik 
diverse internetsites bezocht had om te zoeken naar een prijsvraag, kwam ik terecht bij onze 
eigen YZF R-club. Zij hadden namelijk ook een prijsvraag op de site gezet waarmee je een 
VIP-kaartje kon winnen. De vraag was niet al te moeilijk, dus had ik het antwoord vrij snel. 
En toen dus maar hopen dat het nou eens een keer wel zou lukken. Op1 september kreeg ik 
een sms met de blijde boodschap: "proficiat, u heeft het VIP-kaartje gewonnen, informatie 
volgt". Dat had ik nooit verwacht, dus snel vrij genomen om deze bijzondere dag te mogen 
meemaken. Het andere clublid dat een VIP-kaartje had gewonnen bleek niet zo ver uit de 
buurt te wonen en we zijn dan ook zaterdagochtend 6 september samen op gepoetste  
eRRetjes richting Assen vertrokken. 

Even na Zwolle het inwendige 
op temperatuur gebracht, de 
eRRetjes afgetankt om vervol-
gens via afslag 31 de speciale 
VIP-route te volgen om te 
parkeren. Helaas constateerden 
we dat de route naar de VIP-
parking niet correct stond 
aangegeven, maar uiteindelijk 
kwamen we toch waar we wil-
den zijn (de route stond wel 
goed aangegeven, maar een 
niet nader te noemen bes-
tuurslid in de auto kan niet 
kaartlezen.......red.). We hadden 
een betere parkeerplaats in 
gedachten, namelijk bij  

Yamaha, maar helaas verdwenen de eRRetjes in het grasveld. De toegangskaartjes waren al 
opgehaald. Even gewacht totdat iedereen er was en vervolgens het circuit op, richting  
Yamaha VIP-box. 

Eenmaal binnen werden we vriendelijk ontvangen en voorgesteld aan de andere genodigden, 
onder andere van de Fazer-club. Na bijgekomen te zijn van alle indrukken onderweg en het 
schitterende uitzicht op de GT-bocht, spraken we eerst, onder het genot van een kopje kof-
fie, het programma voor die dag door. Vervolgens kregen we een rondleiding door de pad-
dock, daar bezochten we Belgarda catering, om een drankje te nuttigen en te zien hoe het 
daar in zijn werk gaat. Onderweg naar de VIP-box van Yamaha waren we bijzonder onder de 
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indruk van wat zich daar allemaal afspeelt. Omdat het wat regende en de temperatuur best 
frisjes was, vonden we het toch wel fijn om weer binnen te zijn en de inwendige mens te 
voorzien van al het lekkers dat de Yamaha dames inmiddels op tafel hadden gezet. Tussen-
door konden we natuurlijk, je zou 
het bijna vergeten, van de trainin-
gen van Superbike en Supersport 
genieten. 

Na de training werden we getrak-
teerd op een bezoekje van Jurgen; 
we kregen een gesigneerde  
Yamaha-Cap persoonlijk uit zijn 
handen, en het was een mooie 
gelegenheid om wat vragen te 
stellen of foto’s te maken. Laat in 
de middag brachten we nog een 
bezoek aan het Belgarda team, en 
werden we rondgeleid in de pit-
box. Een spokesman van Belgarda 
legde het een en ander uit en er 
was gelegenheid om zelf vragen te stellen. Wilco Zeelenberg was ook aanwezig, dus konden 
we wat dieper op de materie ingaan. De techniek staat hier op een zeer hoog niveau, dat is 
ook te zien aan het professionalisme dat het team uitstraalt. Patrick van de Goorberg is de 
vering-/rijwielspecialist, Jeffry de Vries de testrijder en Wilco bespreekt technische zaken met 
Yamaha Japan, om een nog betere performance met de Yamaha YZF-R6 te bereiken. 

Nog zoveel vragen, maar helaas, 
het werk gaat door. Nog heel 
even langs Belgarda catering ge-
weest voor een drankje en om 
gedag te zeggen en succes te 
wensen. Terug in de VIP-box van 
Yamaha waren de dames al aan 
het opruimen, dus tijd om af-
scheid te nemen. We bedankten 
iedereen voor de gastvrijheid en 
de goede service, Yamaha Neder-
land natuurlijk, maar ook de 
mensen van de YZF-R-club die 
het mogelijk hebben gemaakt om 
zo'n fantastische dag mee te 
beleven. Ik mag me dan ook een 

gelukkige Yamaha YZF-R rijder noemen; zonder de club was het bij dromen gebleven! 

 

Tekst: Richard Smit 


