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Zij….span….  

Bij het schrijven van deze overdenking ben ik aan het werk op de motorbeurs, het seizoen is 
gestart, de sneeuw ligt nog op de weilanden, de R1 komt nog steeds niet binnen en het fo-
rum staat bol van huilende, meelijwekkende mannen. Haga heeft zijn eerste superbike wed-
strijd gewonnen, het doet nog steeds zeer dat de R7 er nooit meer bij zal zijn en zo wor-
stelen wij ons door grote en kleine tegenslagen, die het leven ons zo oneerlijk op ons pad 
gooit. 

“Zou je me kunnen helpen?” Ik draai me om, kijk even in het niks en kijk vervolgens lager in 
de meest blauwe ogen die ik ooit gezien heb. Ongecontroleerd zwaait zijn hand mij toe, 
geeft een ruk aan een wiel en ik knik hem in eerste instantie met de mond vol tanden toe. 
“Ik zoek een motorjack met een beetje goede kleuren.” Door zijn fantastisch enthousiaste 
glimlach smelt ik binnen twee seconden en ga hem pratend en lachend voor door veel te 
nauwe gangen, waarin hij regelmatig klem komt te zitten. Door de schokken, die maar door 
het lijf heen vliegen, wordt het passen een heel gedoe, maar ook dat geeft genoeg stof tot 
daverend gelach. Ongegeneerd laat hij mij aan hem sjorren, duwen en trekken. “Als ik je pijn 
doe, moet je het zeggen”, piep ik nog. Wederom wuift zijn eigen leven leidende hand mijn 
bezorgdheid weg. “Er gaan dagen voorbij dat geen enkele vrouw aan me zit te sjorren!” Zijn 
glimlach is weer oorverdovend open en vrij. Uiteindelijk blijkt een fel geel Revit-jack het best 
bij hem te passen. 

Intussen hebben zijn vrienden zich bij hem gevoegd en het commentaar is niet van de lucht. 
“Djeez man!! Wat een kleur!!! Geen pan zeg!!! Ga je nou eindelijk een zijspan kopen?!” “Nee”, 
zegt hij ineens, en pakt mijn hand, “ik koop geen zijspan, want ik zal nooit een vrouw mee 
kunnen nemen naar de TT. Maar als ik in mijn electrische wagen zit, heb ik dit motorjack aan 
en dan droom ik van motoren. Dan heb ik het gevoel dat ik erbij hoor, dat het gepruttel van 
mijn wagentje het geluid is van mijn sportmotor.” En heel even zie ik achter de lach een 
wereld van opstandig verdriet …, heel even maar. Dan waaien zijn handen juichend omhoog, 
beschrijven haarscherpe bochten en komen als losse bladeren tot rust op de wielen van zijn 
rolstoel en hij trekt door het hele gangpad heen een prachtige wheelie. In zijn bravour rijdt 
hij bijna tegen een in leer gehulde jonge vrouw aan, slingerend komt hij tot stilstand. Buiten 
ons gehoor komt het tot een korte discussie, ik zie  haar heftig praten en zie hem zijn ge-
weldige glimlach op haar afvuren. Even later komt hij terug, ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat er een aura van licht om hem heen hangt. “Ik ga naar de TT”, roept hij over 
zijn schouder, als hij omringd door zijn vrienden van mij wegrijdt, “…. in een zijspan …met 
een vrouw!!” 

Tranen branden in mijn ogen … 

 

 Karin 
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1  o p  11  o p  1   

 

In zijn fluorlichte ogen 

sluimert zacht het oergevoel,  

dat hij verwoestend in je losmaakt,  

om verder te gaan dan je eigen doel. 

 

Bij een eerste sonore hartslag 

staat de jouwe even stil.  

Aaibaar tot hij staat te grommen. 

Je op je plaats zet wanneer hij dat wil. 

 

Net geen oorlog, zeker geen vrede. 

Wapenstilstand bestaat niet meer. 

Je bent verkocht, geef je maar over. 

Voor alles is een eerste keer. 

 

Hij vlijt zich snorrend aan je voeten, 

wetend dat je hem vergeeft  

als hij brullend naar je uithaalt 

en het asfalt onder je beeft. 

 

Één zijn met deze ultieme jager. 

1 op 1, het eeuwige verhaal. 

Zijn kracht gebundeld met jouw passie. 

Wie wil jullie nog verslaan? 

 

Karin 
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Bezoek Bos-dempers, Steenbergen   

20 maart 2004:   

Op 20 maart was het dan zover, het be-
zoek aan Bos-dempers. Voor mij extra in-
teressant omdat ik zelf onder mijn nieuwe 
R6 een Bos-demper heb gemonteerd. Een 
week voor het bezoek constant de weers-
berichten in de gaten houden,  want je 
wilt dan toch het liefst op de motor ko-
men. Voor velen heeft deze immers lang 
genoeg stilgestaan om een winterslaap te 
houden van een maand of drie. Regen 
dus. Auto, motor, wat gaan we doen? Ge-
lukkig toch voor de auto gekozen, waar-
door mijn respect voor degenen die zich 
toch op de motor door weer en wind had-
den begeven, alleen maar is toegenomen. 
Na onderweg nog even koffie gedronken te hebben met zo’n die-hard, kwamen we rond 
de klok van 09.00 uur in Steenbergen aan. Nog meer koffie. 

Toen er aan mij gevraagd werd een stukje te schrijven voor R-force over het bezoek aan Bos, 
en nog niet eens de letter J over mijn lippen had gegooid, kreeg ik al het woordje OK te  
horen. Dat werd dus opletten Gijs! 
Zodra ik genoeg cafeïne in mijn lichaam had om mijn aandacht niet te kunnen laten verslap-

pen, gingen we in groepjes van 7 
de fabriek in. Wat meteen opviel 
was dat het er opvallend schoon 
was; toen ik later op het prikbord 
de instructies voor het personeel 
las werd mij duidelijk waarom: de 
R-club komt langs! En die willen 
perfectie, anders hadden ze wel 
voor een ander merk gekozen. De 
fabriek in dus. Ik had lopende band 
werk verwacht, maar tot mijn grote 
verbazing komt er meer handwerk 
aan te pas dan ik had gedacht. Ge-
lukkig, want nu kon ik wat meer 
accepteren dat die dempers vrij 

prijzig zijn. Het proces van het fabriceren van een demper vergt toch wel meer dan alleen 
maar wat laswerk en een beetje geluiddempende wol. Het is precisiewerk van de bovenste 
plank en dat bleek ook wel toen er een meetinstrument getoond werd van 
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Bezoek Bos-dempers, Steenbergen   

20 maart 2004:   

een. slordige € 30.000,00. Dan zal er toch een dempertje of wat de deur uit moeten gaan, wil 
je dit soort dingen enigszins rendabel krijgen. Kortom, precisie, enthousiasme en koffie over-
spoelden me. 

Na het hele traject doorlopen te hebben, van het ontwikkelen en het maken van de losse on-
derdelen tot aan het assembleren van de demper, mochten er twee motoren op de vermo-
genstestbank. Bosdemper vereist!! Eerst maar weer een bakkie koffie, want ik vond het erg 
indrukwekkend om te zien hoe een “dempertje” van niets tot iets wordt vervaardigd, dat 
vergt toch wel wat concentratie. De eerste motor ging de bank op, een blauwe R6. De oren 
werden voorzien van proppen, 
want hij liet wel weten wat-ie er-
van vond. Naar mijn mening vond-
ie het heerlijk, ruim 100 pk’tjes! 
Komt dat nou echt door die dem-
per, zag ik diverse mensen denken. 
“Test hem volgende maand weer en 
je krijgt weer een ander resultaat”, 
werd ons te kennen gegeven, tem-
peratuur bijvoorbeeld is evenzo be-
langrijk. Niet schokkend, maar toch 
… Zo zie je maar dat het rendement 
wel verbeterd wordt, maar alles is 
relatief, zeker voor straatgebruik. 
En krijg die 100+ pk’s maar eens op 
het asfalt! Bovendien, geluid is, 
voor mij althans, zeker zo belangrijk en het oog wil ook wat. Daarmee wil ik zeker niet zeg-
gen dat andere dempers minder mooi zijn, maar ik kan er maar eentje kwijt. Dat is wel weer 
een reden om een R1 2004 te kopen overigens. Om 12.00 uur was de ochtendsessie afgelo-
pen en zat de tweede groep al, jawel, … aan de koffie! Om deel te nemen aan de middag-
voorstelling. 

Voor mij zat het erop. Op de terugweg in de auto was ik wederom blij dat ik niet met de mo-
tor was gekomen; ik liet mijn ervaring nog eens de ronde doen in het hoofd: verdorie, dacht 
ik, ik heb niet alleen een demper gekocht, maar ook een stuk ontwikkeling, kwaliteit en en-
thousiasme! Het is denk ik dan ook gepast dat ik hier, namens alle aanwezigen, Bos-dempers 
bedank voor hun medewerking en goede presentatie. En kon je er deze keer niet bij zijn, dan 
weet ik zeker dat je gerust eens langs kunt gaan in Steenbergen. Al was het maar om een 
bakkie te doen!!! 

Tekst:  Gijs Braaij 

Foto’s: Martin Woldering, Alexander van Schooneveld 
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Toen R-club bestuurslid Alexander van Schooneveld WP’s Harry Siebelink 
vroeg of we “een keertje” met de club konden langs-komen” reageerde 
Harry daar meteen enthousiast op. R-rijders zijn, als su-
persportrijders pur sang, de mannen (en vrouwen!) bij 
uitstek om een goed verhaal over vering tegen af te ste-
ken. En een goed verhaal werd het, die vrijdagavond! 
Het toeval wilde dat een week daarvoor R-force was uitgekomen, met daarin het inter-
view met Jeffry de Vries, en de tip van Jeffry voor circuitrijders: schaf een setje speciale 
circuitbanden aan. Harry Siebelink nam de uitdaging aan: we zouden die avond met z’n 
allen nagaan of er misschien nog iets meer te zeggen viel over die tip van Jeffry de Vries. 
Wij waren benieuwd. 

 

Ik geef toe: ik heb me onderweg naar 
Uden serieus afgevraagd of je een hele 
avond, zonder met licht snurken gepaard 
gaande wegtrekkers, over vering zou kun-
nen … uuh, praten. Nou, Harry Siebelink 
kan het in elk geval, beslist. En het werd 
bepaald geen eenzijdig verkooppraatje, 
integendeel. Harry maakte op heldere 
wijze duidelijk waarom het nuttig kan zijn 
om aanpassingen aan voor- en/of 
achtervering te laten uitvoeren, naarmate 
je meer en vaker de grenzen opzoekt (“wij 
hebben weinig chopperrijders als klant”). 
Nee, ik zal hier niet het goed onderbou-
wde betoog van Harry Siebelink met alle 
interessante technische details gaan her-
halen, daarvoor verwijs ik je graag naar de 

WP link op onze website www.yzfr-club.nl. De gerechtvaardigde conclusie van het hele ver-
haal kwam in elk geval hier op neer: heeft aanpassing van mijn R-vering zin? Ja, tenzij je je R 
uitsluitend voor woon-/werkverkeer-rechtuit-tussen-de-files-door gebruikt. En moet het 
duidenden euri kosten? Als je denkt in èèn keer 20 seconden van je rondetijd op Assen af te 
moeten (of kunnen) halen met aanpassingen voor, achter en boven (stuurdemper): ja! Wil je 
makkelijker “gewoon” sportief rijden, al dan niet op een circuit: vervanging van de 
achterveer levert al veel profijt op, en kost niet meer dan dik 100,00 euro. Bijna vanzelf (..) 
kwamen we op die brandende vraag: een setje speciale circuitbanden of …?

30 januari 2004: bezoek WP/Pirelli, Uden 
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Nou zijn ze in Uden toevallig ook importeur 
van Pirelli banden, en Pirelli schijnt enige 
bekendheid te genieten vanwege de alge-
meen gewaardeerde competitiebanden ... 
Ja, zei Harry Siebelink, dat is inderdaad wel 
een goeie van Jeffry de Vries. Maar … een 
setje circuitbanden, van welk merk dan ook, 
kost een paar honderd euro, en een beetje 
doorrijder rijdt zo’n setje in èèn, maximaal 
twee circuitdagen op. Terwijl je, zoals 
gezegd, voor dik 100,00 euro een vervang-
ingsveer hebt die een motorleven lang 
meegaat en waarmee je al wezenlijk strak-
ker in de rondte komt dan met je stan-
daardveer. Tsja, tel uit je winst. Moraal van 
dit verhaal: circuitbanden werken, maar 
veringaanpassing werkt ook en is doorgaans 
goedkoper, want duurzamer. De boodschap 
is in elk geval overgekomen. Bedankt WP/
Pirelli voor de gastvrijheid, bedankt Harry 
Siebelink voor de bijzonder boeiende pre-
sentatie. 

Tekst & foto’s: Hans Heemskerk     
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Interview met een filosoof? Interview met een professor in de wijsbegeerte? Nee, een heel 
bijzonder gesprek met een heel bijzonder mens, op een doordeweekse woensdag, gewoon in 
een AC restaurant langs een volgelopen snelweg… Als ik aan kom rijden zie ik Ad Velthuizen 
zittend op een stoepje  telefoneren. Een eenling tussen het gewoel van zakenmensen op zoek 
naar “hapje, drankje”. Hij heeft motorkleding aan, dus ik roep al van verre waar HIJ is en 
even later mag ik HEM in alle glorie aanschouwen. De nieuwe R1 staat donkergrijs te glan-
zen in het late zonlicht, wat is hij toch prachtig … zucht … Als we een tafeltje opzoeken is 
dat natuurlijk bij het raam, met vol uitzicht op 180 paardenkrachten. Beetje eten, frisje erbij, 
een paar vragen in het kader van 5 jaar R-club, dat idee had ik ... Ik kende Ad niet goed, wel 
veel verhalen gehoord, maar ik zou er achter komen dat ik niet weg zou komen met een paar 
vragen. Voor diegenen die hem mogen kennen gaat er of een lichtje branden, of verschijnt er 
een glimlach van herkenning. En hoe schrijf je dan zijn verhaal? Bij het begin beginnen, zou 
je zeggen, maar dat werkt niet als je van zijn eerste R6 naar voorzitterschap springt, van 
lekker eten naar een behoorlijk ernstig ongeluk, van eenzaam zijn naar het Yamaha-familie 
gevoel … Maar het is het proberen waard! 

R was eens ... 3 x 6 = 1 ... tussen gevoel en verstand ... 

Er komt een punt in ieders leven dat je een koers moet bepalen, een route moet uitzetten die 
je wilt volgen. Bij de een is dit al heel jong, bij de ander duurt dat iets langer. Wijsheid komt 
met de jaren (o ja?!) en zelfkennis ook, dus als Ad van zichzelf zegt dat hij makkelijk is, niet 
snel nee zal zeggen en vaak te aardig is en ik kijk in een paar open, heldere ogen , dan  
geloof ik de man op zijn woord! Als hij er meteen in alle bescheidenheid op laat volgen dat 
hij dingen graag zelf doet, en dan niet omdat hij vindt dat hij het beter kan, maar om het 
simpele feit dat dingen nu eenmaal gedaan moeten worden, vraag ik me af: zouden ze nog 
bestaan???? 

gezicht van de R-club 1999-2003 

Vraag: 

“ Wat ontroert je?” 

Antwoord: 

“ Heel veel…en lammetjes…” 

Vraag: 

“ Favoriet  eten?” 

Antwoord: 

“ Ah…voor alles is een tijd…” 

  Interview Ad Velthuizen,  

Er was eens……. 
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En zo is hij eigenlijk ook in de R-club gerold. Als hij 
in 1999 zijn eerste R6 koopt, lid wordt van de R-club 
en  “en passant” een prijsje wint als VIP naar een 
Superbike wedstrijd in Oostenrijk, komt hij in contact 
met de toenmalige clubvoorzitter Hans Verwei. 
Omdat Ad geen moeite heeft met het vinden van 
woorden, is de vraag of hij eens een beurs zou willen 
draaien snel gesteld. 

“Tuurlijk, maar waarom bel je mij?” 

“Ad jongen, jij bent een zekerheidje.” 

Moet je dan nog nee zeggen?? En daar sta je dan met 
je goede gedrag twee dagen op een beurs, zonder 
kennis, zonder foldermateriaal, in een kale stand van 
een meter in het vierkant. In de vroege ochtend nog 
“even” via Laser gereden om de stand te kunnen 
aankleden … Het zouden de eerste van een hele 
lange reeks kilometers zijn, die Ad voor de R-club zal 
rijden! Twee weken later wordt hij uitgenodigd om 
bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn. 
“Tuurlijk ...” Om samen met vriend Ron een beur-
scommissie te starten is een kolfje naar zijn hand, de 
stands zien er vanaf dat moment professioneel uit en 
de koffie smaakt ook veel beter!!  

Door de terugtrekking van Moeder Yamaha uit de R-club valt er veel van het werk dat een 
club meebrengt tussen wal en schip. Ik moet duidelijk stellen van Ad dat dit naar niemand, 
maar dan ook niemand een vingerwijzing is; dingen gaan zoals ze gaan. De club was wat 
kaal en Ad wilde graag zijn bescheiden bijdrage leveren aan het doortrekken van de kar, die 
steeds langzamer kwam te lopen. Ik zie dat dit onderwerp hem na aan het hart ligt, er schit-
teren vlammen in zijn ogen, ik mag het allemaal niet verkeerd begrijpen en ik besef dat ik 
tegenover een bijzonder mens zit met een groot Yamaha hart. 

Mede omdat hij alles, maar dan ook alles bewaart, dozen en zakken vol knipsels en foto’s 
heeft (die nu bij Peter Broeders liggen, ter lering ende vermaak …), vraagt Hans Verwei hem 
of hij zich over het clubblad, R-force, wil buigen. “Tuurlijk …” 

Hans staat binnen no time met een grote stapel papier voor de deur: “doe je best jongen!!” 

En hoe maak je dan een blad? Knippen en plakken, letterlijk met schaar en lijm, met alle 
blaadjes op volgorde in een showmap naar de drukker en God zegen de greep! 

Want Hans Verwei vond dat Ad niet alleen lekker kon lullen, maar ook best wat stukkies kon 
schrijven. En dan ontdek je geheel onverwacht, diep in de nacht, een nieuw talent ... Van 
enige controle op het eindresultaat kon geen sprake zijn, het vliegtuig naar Nieuw Zeeland 
stond bij wijze van spreken al warm te draaien voor een paar weken vakantie, dus groot was 
de spanning hoe die R-force “nieuwe stijl” ontvangen zou worden. Als de postbode dan die 
R-force langs brengt, je de kans krijgt er doorheen te vliegen en een half uur later de eerste 
positieve reactie van een lid via de telefoon binnenkomt, word je toch effe stil.
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Als Ad dit vertelt, dwalen zijn ogen met een bewogen glans richting zijn R1, het doet iets 
met  hem, die waardering. Dit is zijn “drive”,  die ene reactie, daar doet-ie het voor, niet voor 
eeuwige roem, gillende fans aan het tuinhek, nee, die ene enthousiaste R rijder is genoeg. 

Vraag: “Ben je een gevoelsmens?” 

Antwoord: … (Heb ik,  als ik deze bewogenheid zie,  nog wel een antwoord nodig op deze 
vraag??) 

Vraag: “Hoe belangrijk is gezelligheid voor jou?” 

Antwoord: “Gezelligheid is een voorwaarde om ergens veel tijd in te stoppen. Toch ben ik 
geen echt clubmens (!), als er gevoetbald werd , was ik altijd als eerste weer naar huis; maar 
moest er iets geregeld worden was ik daar tot ’s avonds laat mee bezig.” 

En omdat Ad voelde dat er iets bij de R-club “geregeld” moest worden, trommelde hij uit 
eigen beweging het bestuur weer bij elkaar, puur om te kijken of de gang, die er bij de R-ren 
van nature al in zit, ook weer terug te brengen was in de R-club. Het blijkt dat door alle 
drukke werkzaamheden, die het leven nu eenmaal met zich mee brengt, weinig tijd overblijft 
voor de club. En zo blijven uiteindelijk Ad en Wil van Nunen over. Aarzelend aanvaardt Ad 
het voorzitterschap; de titel zegt hem helemaal niks, hij hecht er dan ook geen waarde aan, 
maar de kar moest getrokken worden. Wil en Ad gooien zich in het tuig, gevolgd door Peter 
Broeders en Hans Heemskerk, mannen met een professionele aanpak. En de wildste ideeën ... 
Het gevaar van namen noemen is dat je natuurlijk mensen vergeet. 

Laat ik als schrijfster duidelijk stellen dat als iemand zich gepasseerd voelt, dit te wijten is 
aan dichterlijke vrijheid van mijn kant en niet omdat Ad iemand zal vergeten. Er zijn trou-
wens ook maar weinig mensen die Ad zullen vergeten, want deze kerel kent echt iedereen!! 
Want het zal je maar gebeuren dat je Ad wilt voorstellen aan een leuke Yamaha dame en je 
bij het omdraaien ziet dat hij zich al juichend in haar armen werpt ... (bij wijze van spreken 
dan).
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Had hij haar (natuurlijk) al eerder ontmoet, op een 
prijsuitreiking van Yamaha Nederland, en haar 
gehuld in club T-shirt op het podium gehesen ... tja 
… ik heb nooit die mazzel (met mannen dan hè?!). 

In totaal zal Ad zo’n 3,5 jaar bestuurlijk zijn be-
trokken bij de R-club, precieze data heeft hij niet, 
is ook niet belangrijk. Met het schuim op de bek 
( ..) trok hij als een bezetene de kar, liet weinig tot 
niks aan het toeval over en liet de ander graag de 
eer van wat er in teamverband tot stand was ge-
komen. Waar anderen met moeite binnenkomen, 
gaan deuren met een zwaai voor hem open. Al die 
jaren in de motorsport, je kop laten zien, er ge-
woon bij zijn, heeft hem een schat aan bekenden 
gegeven. Toch heeft Ad geen  “oude vrienden”, 
zoals hij zelf zegt. 

“Mensen lopen een tijd met je mee en verdwijnen 
dan weer geheel of gedeeltelijk uit je leven. Dat is 
geen drama, maar simpele realiteit.” 

Vraag: “Maakt dat de mens Ad eenzaam?” 

Antwoord: “Ja.” 

Simpel en eerlijk ... en weer dwalen zijn ogen naar de R1 …, een medestrijder die onvoor-
waardelijk en zonder oordeel dat gat mag vullen. Dan valt de beslissing om terug te stappen 
en de club, het kindje, los te laten en op eigen benen verder te laten gaan. Terugkijkend ziet 
hij dat de Club nu volwassen is geworden, dat het professioneler toegaat. Niet dat het fami-
liegevoel weg is, nee dat niet “Het is anders en dat is de club ten goede gekomen Als je er 
nog midden in zit, zie je dat niet. Dan buffel je maar door ... want je moet verder … desnoods 
tegen de stroom in.” 

Maar het vertrouwen in de toekomst is groot, de 
kar is op dreef en gaat met andere “bezielden” 
in een mooi tempo verder! Want Ad heeft een 
route in zijn leven bepaald, die zeker niet de 
makkelijkste zal zijn voor hemzelf, maar hij voelt 
zich er wel bij en de R-club heeft er jaren wel 
bij gevaren. 

Ad, de man-achter-de-Club, het gezicht, de 
voorzitter, die de titel voor lief nam en de tijd 
had voor alles en iedereen, een groot verteller, 

met veel gevoel in zijn donder… De man die in het donker op zijn gloednieuwe R1 stapt en 
mij op de snelweg rustig voorbij rijdt … De man die vervolgens bij de afslag “Naar Mijn Meis-
sie Thuis” de R1 brullend van genoegen de uitgestorven, oplopende bocht in jaagt …. In het 
oranje natriumlicht volgen man en motor hun eigen route … eenzaam ... maar zeker niet 
alleen! 
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Zomaar wat vragen aan Ad Velthuizen 

Geboortedatum: 25.07.1965 

Grootste wens. 
In het kader van dit verhaal: “Een eigen motor bouwen en dat dan graag met framebouwer 
Nico Bakker.” 

Circuitervaring: 
Assen, Zolder, de Ring, Nordschleife, Lelystad, enz.. 

Waarom de R1?  
“Het hoge “Heb” gehalte en 
het is de mooiste van de 
straat op dit moment!! Maar 
waarschijnlijk zal de R6 van 
2005 wel nog mooier zijn.” Ik 
piep meteen: “O, ja!!! Weet je 
wat??” Ad zegt niks maar zijn 
ogen lachen ... 

Denk je 180 pk te gaan tem-
men?   
“Nee, helemaal niet, maar 
180 is het perfecte getal, kijk 
maar naar darten, het is ge-
woon 3 x raak!!” 

Opmerkelijke gebeurtenissen:  
“Dat was toch wel de rit  voor de rouwstoet van Jan Huiberts uit. Ik kende Jan persoonlijk en 
voelde het als een grote eer om hem te mogen vergezellen op zijn laatste rit. Het geeft je 
een heldengevoel als je ziet wat zoiets betekent voor mensen die zoveel verdriet hebben.” 

“En mijn ongeluk van een jaar of acht geleden. Ik werd door een andere motorrijder (!) van 
de motor van mijn vriendin (nu mijn vrouw) getikt. De gek reed op een crosser in de berm en 
sloeg ineens linksaf de weg op, terwijl ik daar eigenlijk al reed. Ik word 150 meter verder in 
een sloot wakker, zo is mij verteld. En de motor was natuurlijk total loss! Ik loop behoorlijk 
zwaar letsel op, ben wel even onderweg om te revalideren, maar ik mag niet klagen.” 

Leuke blunders?  “ 
Als een jongen op Assen zijn R6 als hoofdprijs in ontvangst mag nemen van Casoli, wil ik ook 
een R-club-steentje bijdragen en hem een T-shirt en een jaar gratis lidmaatschap aanbieden. 
Nou is dat T-shirt natuurlijk prima, maar hoe geef je iemand zichtbaar een jaarabonnement? 
Ik denk het licht te hebben gezien en geef hem een lullig R-sleutelhangertje… Nooit meer 
wat van dat jong gehoord, hahahahaha!!” 

(voor de dierenliefhebbers onder ons:) Favoriete dieren?  
“Ik ben helemaal gek van katten. Mijn grootste dierenvriend was Sylvester, die jarenlang 
altijd blij was als hij me zag. Bijzonder was ook dat Sylvester (van Loony Tunes), al voordat de 
kat op het toneel verscheen, mijn mascotte was en nog steeds is! De echte Sylvester is er 
helaas niet meer, maar ik mag nog graag en vaak aan hem denken.”
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Wat is het gekste dat je hebt gedaan? “ 
Hmm … laat ik het zo zeggen: de eerste R6 deed het nog goed … ik ging met 250 per uur 
opzij om een paar R1-nen door te laten … ken je dat? WHIIEIOEOEOE … ( ik weet zeker dat 
iedereen het geluid van een inhalende R1 op topsnelheid zal herkennen!!) … heerlijk onver-
antwoordelijk … haha!” 

De motoren uit je leven?  
“Hahahaha, … heb je nog een paar uurtjes?” Ad begint zoals veel motorrijders (van een 
bepaalde leeftijd dan toch, Karin? -red.-) op “de motor van de eeuw” een Honda CB 750. Hij 
stuurt daar heerlijk mee maar gaat vervolgens toch voor een Suzuki GS 750. Dat is maar van 
hele korte duur. Om ook de “andere” zijde van het motorrijden mee te maken koopt hij een 
Suzuki DR 500 S, een off the roadje ... tja …. Gelukkig komt ook Ad tot inkeer, ziet het licht 
aan de einder stralen en komt via “licht grijze” import aan een Yamaha FZR 750, ruilt die 
weer in voor een TDM 850, wil toch sportief zitten (je zou er een verzuchting van krijgen, 
dames en heren!!), koopt dus binnen een jaar een FZR 1000, de opa van de Thunder Ace en 
dan komt er een YZF 750, waar hij zijn eerste YARC mee rijdt, in 1995. Ook  deze 
“Genesis” (waar een heel technisch verhaal over volgt, dat ik probeer te begrijpen en dan 
maar laat, omdat ik van nature nog niet eens een fietsband kan plakken!!!!) wordt weer 
geruild voor een TRX 850, die Ad geheel volgens de heersende mode opleukt met een uit 
Engeland verkregen racekuip met kleine koplampjes, hij sleutelt wat aan de tandwielver-
houding, wil eigenlijk 10 kilo eraf en 10 pk erbij en ziet dan de beroemde, wazige foto van 
het volgende project … De R6!!! Ad is verkocht. De TRX ook … En rij je dan voorzichtig met 
die fantastisch nieuwe Supersport? Natuurlijk, maar toch rijdt hij hem in de regen schofterig 
hard onderuit, niet helemaal qua snelheid (… eh …) maar toch beide kneesliders tegelijk kaal, 
zullen we maar zeggen. Ad staat weer op, alleen wat geschaafd en gekneusd. De volgende R6 
wacht al op hem. Deze R6 ruilt hij in 2003 in voor de nieuwe generatie R6 met injectie. En 
dan is het 2004 … de hele R wereld hangt ziek van verlangen om de deur van Yamaha heen. 
De nieuwste R1 is geboren en Ad hoeft niet na te denken. 
Het is, zoals hij het zelf zegt: “al snel goed …” 

 

Tekst: Karin Visser 

Foto’s: archief Ad Velthuizen 


