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Ik schrijf dit voorwoord op de avond van de dag dat ik de 7-heuvelenloop heb gelopen. De 7-
heuvelenloop bestaat er vooral uit dat je je 15 kilometer lang op een absurd masochistische 
wijze afbeult over Nijmegen’s roemruchte 7-heuvelenweg. Lopend, ja! Tijdens het uitlopen na 
de finish vraag ik me, niet voor het eerst, af waarom een mens, een atleet, ik, zo achterlijk is 
om zich zo te pijnigen. Onnodig en vrijwillig! Er rijdt een meervoudig gehandicapte man in z’n 
rolstoel voorbij. Zo te zien kan hij alleen z’n vingers bewegen. Ik vraag me opeens niet zoveel 
meer af, en ben dolblij dat ik me 15 kilometer lang heb kunnen pijnigen. Relativeren heet dat. 

 

Op het moment dat je dit leest is het december, bij uitstek de maand om terug te kijken en, 
inderdaad, om te relativeren. Wat waren de dingen waarover ik me dit jaar heb druk gemaakt, 
en was het dat achteraf waard? Ik kom niet zo heel ver, wellicht omdat ik me niet zo heel snel 
druk maak. En als er al zaken waren waarover ik me heb druk gemaakt, dan zijn ze, soms met 
terugwerkende kracht, onbelangrijk geworden door, ik kan er niet omheen, het dodelijk ver-
ongelukken van collega bestuurslid Eric Mientjes. Op weg naar huis na de algemene ledenver-
gadering nota bene. Voor mij zowel persoonlijk als in clubverband het onbeschrijfelijke diep-
tepunt van 2005. Ik denk deze laatste dagen van het jaar behalve aan Eric vooral ook aan zijn 
ouders en zus. En wens hen wederom heel veel sterkte toe. 

 

Overigens is tijdens die algemene ledenvergadering de introductie van een nieuwe clubsticker 
besproken; toen we daarmee aan de slag gingen werd al snel duidelijk dat ook het zes jaar 
oude clublogo aan vernieuwing of vervanging toe was. Zodra het ontwerp van het nieuwe 
logo gepresenteerd werd, was het bestuur unaniem in haar oordeel. Het resultaat is met deze 
R-force meegestuurd, ik hoop dat je het net zo geslaagd vindt als wij. Het is een simpel, maar 
uniek, herkenbaar, strak en snel logo. En als je de cover van de vorige R-force erbij pakt, kan je 
zien dat het ook een welgemeend eerbetoon is aan Eric. 

 

Ik wens iedereen goede feestdagen en een beter 2006 toe, en hoop daar op 15 januari, tijdens 
de nieuwjaarsborrel, met zoveel mogelijk R-clubleden op te kunnen klinken. 

 

  Hans Heemskerk 
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Zaterdagavond al broodjes en wat te drinken 
klaar gezet voor ons vieren, we zouden nam-
elijk met het hele gezin op de motor naar 
Assen gaan. Ikzelf zou voor een toersessie en 
een stersessie gaan en Marlies zou in de 
Ladiessessie meerijden. Onze eerste sessie 
was al om 10.00 uur, dus we moesten ons 
voor 09.25 uur melden om het startnummer 
en de transponder op te halen. Al met al was 
het plan om ongeveer om 06.30 uur uit Den 
Haag te vertrekken. 

 Zondagochtend 05.15 uur: de wekker gaat; 
nog lang niet uitgeslapen zwaaien we de 
benen over de rand voor het ochtendritueel, 
dat vandaag begint met het wekken van de 
kinderen. Na de wekker de volgende domper: 
zoonlief is ziek, koorts en andere ellende. 
Tsja, daar sta je dan … Om half zeven ‘s-
ochtends even iemand opbellen om oppas te 
regelen is geen optie, net zo min  als de 
goeie gok te nemen om ‘m toch achterop te 
zetten en te kijken waar het schip strandt. 
Uiteindelijk blijft Marlies thuis bij Bobby en 
ga ik met Nina op pad naar Assen. We had-
den rond half acht afgesproken met een col-
lega van mij, op de A28 bij de eerste benzi-
nepomp na Nijkerk, en waren daar ruim op 
tijd. Wat een genot op Neerlands wegen op 
zondagmorgen vroeg, geen kip te bekennen 
en op zo’n moment kan je het dan ook niet 
laten te cruisen met een nog net rijbe-
wijsveilige snelheid. Het schoot lekker op. Na 
een broodje en een drankje in het vroege 
morgenzonnetje was het inmiddels vijf voor 
acht geworden en ben ik mijn collega maar 
eens gaan bellen, want de tijd begon toch 
wel te dringen. Hij bleek bij Nijkerk op de 
carpool parkeerplaats te staan. Na deze ver-
traging zat er niets anders op (..) dan op 
bovengenoemde snelheid verder te cruisen 
naar Assen waar we net op tijd aankwamen. 
De andere leden waarmee was afgesproken 
(Sonja, Richard, Manfred, Monique, Cees en 
Saskia) waren al aanwezig en inmiddels ook 

al in het bezit van startnummer en trans-
ponder. Inmiddels stond er een behoorlijke rij 
voor de balie bij ridersinfo, maar na wat tac-
tisch voordringen waren we precies op tijd 
om nog snel een bakkie te doen, alvorens ons 
te melen bij het parc fermé. 

 Doordat we de inschrijfformulieren tegelijk 
hadden ingestuurd, zaten we allemaal in 
dezelfde sessies, wat toch wel leuk was, on-
danks het niveauverschil. Als eerste hadden 
we een toersessie; er werd een redelijk tempo 
gereden, ideaal om de veranderingen van de 
baan te leren kennen. Veranderingen die wat 
mij betreft best geslaagd mogen worden 
genoemd, uiteindelijk is de baan weer een 
beetje technischer geworden. Na de toerses-
sie was het gelijk de beurt aan de dames voor 
de ladiessessie. Na afloop waren de meningen 
over deze sessie verdeeld: een veel gehoorde 
klacht was dat het toch wel wat te langzaam 
ging, maar ja, wat wil je met dames die lid 
zijn van de snelste club van Nederland!? Di-
rect na de ladiessessie moesten de heren 
weer op voor de stersessie, we kwamen ons 

1 mei 2005: Nationale Motordag 



RR -- f o r c ef o r c e   7 

dan ook op het laat-
ste moment melden 
bij het parc fermé, 
omdat er uiteraard 
ook nog even naar 
de dames gekeken 
moest worden. In de 
stersessie ging het 
uiteraard een stuk 
sneller dan in de 
toersessie en nu 
bleek toch wel het 
niveauverschil; er zat 
toch al gauw een 
seconde of 10 tussen 
de snelste en de 
langzaamste van ons. 
Maar goed, uiteinde-
lijk gaat het om het 
plezier en het met je eigen motor weer naar 
huis rijden. Het viel op dat er toch nog wel 
wat gele vlagsituaties waren omdat er her en 

der wat valpartijen plaats vonden. Gelukkig is 
er van ons clubje niemand gevallen, alleen 
mijn collega heeft een klein uitstapje naast 
de baan gemaakt omdat de bocht sneller dan 
verwacht op hem afkwam ... 

 Na de sessies hebben we heerlijk in het zon-
netje op het terras wat gedronken en bi-
jgepraat, waarna ieder zijn weg vervolgde. 
Ikzelf ben nog wat langer op het circuit 
blijven plakken, de anderen zijn naar huis 
gegaan om de spullen te gaan pakken voor 
de Vogezen rit die ze met wat cubleden zijn 
gaan maken, en waarvan ongetwijfeld ook 
een verslag in deze of de volgende R-force 
zal staan. 

 Al met al weer een lekkere dag, met zon en 
2 sessies op het circuit, wat wil een R-rijder 
nog meer? 

 

 Jaco 
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“Ik denk dat ik volgend voorjaar maar een 
weekje met de motor wegga”, had ik al een 
paar keer tegen mezelf gezegd. Degenen 
waar ik regelmatig een rondje mee rijd, gin-
gen bijna vanzelfsprekend mee. Op de R-club 
feestavond in oktober 2004 kwam het weer 
ter sprake en er kwamen nog wat liefhebbers 
bij. Na wat “ik ga wel mee”, “ik ga niet mee” 
en “nee, ik weet het nog niet”, gingen we 
uiteindelijk met zeven man. Om 06.00 uur 
vertrokken Cees, Eric, Jos en ikzelf richting 
Veenendaal om Martijn op te pikken. Vervol-
gens door naar Venlo, waar we rond een uur 
of half 8 Richard en Marco zouden treffen. 
Ondanks de weersvoorspelling was het tot 
Venlo op een paar spetters na droog, en ook 
de rest van de dag mochten we wat het weer 
betreft niet klagen. De tank zat weer vol en 
de lege koffiebekers verdwenen in de afval-
bak. We keken elkaar aan en begonnen alle-
maal een beetje te grinniken. Zenuwachtig? 
Naar wat later bleek was het alleen maar 
voorpret. Wat hebben wij gelachen zeg! 

 

De eerste kilometers gleden onder onze ban-
den door en in Adenau was het tijd voor een 

ontbijtje. Het zonnetje kwam erbij en de 
Stramme Maxen gingen gretig naar binnen. 
Alleen Richard had taart als ontbijt, daar zat 
namelijk slagroom op, maar daarover later 
meer. De buik was rond en we moesten maar 
weer eens gaan. Het ging lekker, totdat ik 
iets door de lucht zag vliegen en meteen 
daarna een stuk plastic voor mijn voorwiel 
zag wegschieten. Het was een spiegel die, 
wat later bleek, Richard in een lange linker-
bocht met zijn schouder van een tegemoet-
komende auto had afgebeukt. Ik schoot in de 
lach en dacht er niet meer aan. Toen er weer 
vloeibaar goud in de tank moest werd er 
even naar zijn schouder en bovenarm 
gekeken. Voelde een beetje raar, maar er was 
verder niets te zien dus snel verder, want de 
planning was: 16.00 uur “biertijd”!! Na wat 
foutrijden, omrijden en “deviations” ging 
uiteindelijk om 19.00 uur de sleutel uit het 

contact om de polsen en knieën rust te 
geven en te genieten van een welverdiend 

biertje. Na een lekkere douche en een 
goede maaltijd moesten we maar eens 

gaan slapen, want de volgende 
morgen waren de colletjes aan de 

beurt. Ik moet zeggen dat de 
bedden zo strak afgeveerd 

waren als een WP-voorvork, 
zodat ik moeilijk in slaap 

kon komen. Maar na een 
dag van 20 uur en 800 

De Vogezen tour 2005 
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kilometer sturen, waarvan 450 binnendoor, 
gingen de ogen toch nog dicht. 

De volgende dag tikte de regen in een rap 
tempo tegen de ramen, zodat de zin om op 
te staan niet snel op gang kwam. “Het wordt 
straks wel droog, joh” en “ik moet er toch 
echt effe uit” waren de bemoedigende woor-
den die de daad bij het woord voegden. Het 
werd droog en de zon liet het lonkende asfalt 
snel drogen. Het werd echt geweldig weer, 
maar ondanks dat toch maar de regenpakken 
meegenomen. Via de Col de Schlucht naar de 
Petit Ballon en de Grand Ballon om daarna 
maar een bakkie koffie te nemen. “Iedereen 
weer klaar?” Nee dus, de rits van Cees  z’n jas 
was kapot. Die fiksen we wel even en na een 
half uur pielen gingen we weer op pad. Cees 
zijn rits nog steeds kapot ... En toen ging het 
regenen, keihard regenen. Eerst snel eten en 
tanken en daarna moesten die Lidl-pakken 
ons dan echt droog gaan houden. Moet zeg-
gen, die 15 euro waren ze wel waard … droog 
ben ik alleen niet gebleven. “Ik neem wel een 
kortere weg terug, met dat baggerweer”, zei 
ik, en nadat we allemaal geflitst waren, ge-
lukkig flitsen ze in Frankrijk van voren,  kre-
gen we de zoveelste omleiding. Even over-
leggen met Eric, die ook de kaart op de 
tank had, konden we meteen even een 
peukie roken. “Hé Gijs, loop jij effe 

met me mee naar die 
fietswinkel, kan je even als 
tolk optreden”  r iep 
Cees ,die nog steeds met 
een kapotte rits rondreed.  
Toen ik nog op de vracht-
wagen reed heb ik mij wat 
gebrekkig Frans aangeleerd 
en dus ging ik met Cees 
mee de winkel in om iets 
van een winddicht jasje te 
kopen. “Bonjour, ja, un 
jacket pour le Vent” vond ik 
wel redelijk klinken. Bleek 
die aardige mevrouw niet 
te begrijpen. Cees, die 

overal gewoon Nederlands blijft praten, 
kreeg een jas in zijn handen gedrukt. “Ik trek 
het er wel even overheen” zei Cees. Toen de 
tweede arm door de mouw schoof en er wat 
spanning op de schouderpartij kwam, hoor-
den we allebei een vreemd geluid. Dat hele 
ding naar de knoppen, een scheur van een 
halve meter!  Ik keek Cees aan en we schoten 
in de lach. “Deze hoef ik niet” zei Cees en 
toen ik dat hoorde deed ik het bijna in mijn 
broek. Inmiddels had de vrouw, die met een 
grotere maat stond te wachten, het 
“schadebakkie” weer in handen. Toen ze de 
scheur zag, ging de 
grotere maat snel 
weer het rek in. 
Met wat Duck 
tape en 15 
euro lichter 
had Cees 
e e n 
mooi 
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regengewaad aan. 
Verregend kwamen 
we in het hotel aan, 
waar we de avond 
met bier en Irish 
Coffees doorkwa-
men; de tweede 
nacht ging dan ook 
beter dan de eerste! 

 En de volgende 
morgen ging wed-
erom de regenwek-
ker af. We gingen 
toch maar weer op 
pad. De zon/regen 
momenten wisselden 
elkaar in rap tempo 
af, maar een lol dat we hadden. Eric knalde 
als een kanon over die bergen, gevolgd door 
Richard en Martijn. Ik kon dat tempo niet bi-
jhouden en die Michelin Pilot Sport liet me 
af en toe een beetje in de steek met dat 
natte weer. Ik reed met Cees, Marco en Jos. Ik 
hoorde iemand toeteren. Cees,  die achter mij 
reed, gebaarde dat Marco en Jos weg waren. 
Nou lag er in de bocht daarvoor een spoor 
van een gierwagen, daar was, zo bleek later, 
ook Martijn rechtdoor gegaan. Snel keren en 
terug. Mijn hart begon te bonken, nee toch, 
het zal toch niet … “Ik moest alleen even 
plassen “ zei Marco, “we kunnen weer hoor”. 
Opgelucht haalde ik adem en ze reden weg. 
Ja, ze, want ik moest mijn motor nog keren. 
Achteruit ging niet, dus dan maar even over 
dat hobbeltje. Zak ik toch met mijn achter-
wiel zo de bagger in. Geen beweging in te 
krijgen, alleen een ronddraaiend wiel. Ja jon-
gens, rij maar weg hoor, laat me hier maar 
staan!! Gelukkig kwam ik spinnend weer op 
het asfalt en nadat ik mijn band van de blub-
ber had ontdaan ging ik voorzichtig weer 
verder. Koffietijd! Eerst maar even een leuk 
stekkie zoeken. Weer de helft kwijt, nu had 
Martijn een lekke band. Gelukkig hadden Jos 
en ik een reparatiesetje bij ons, dus wij weer 
terug, prop erin en Martijn kon weer rustig 

verder. Bij een lokale garage, die meer op een 
sloperij leek, heeft Martijn zijn band laten 
repareren. “Ik heb liever een nieuwe band” 
zei Martijn, dus moesten we op zoek naar 
een motorzaak. Na wat omzwervingen liep ik 
met Martijn een motorzaak in om te vragen 
of ze er even een nieuwe band om wilden 
leggen. Dat kon: de verkoper kwam met een 
band aan waar meer stof dan profiel op zat. 
“Nee, doe die maar niet!” Met wat aanwijzen 
kregen we toch de goede band, maar we 
moesten wel zelf het wiel er uit halen. We 
mochten nog net een kromme paddock-
stand lenen. Wat een boer die kerel zeg! 
“Kunnen jullie even helpen lossen?”, vroeg de 
monteur. Het moest toch niet gekker 
worden! We hebben de man maar niet verder 
laten steunen met zijn pakketje van 250 kilo. 
Martijn een nieuwe band, wij een broodje 
Döner Kebab. Tijdens het eten vroegen we 
ons af of we hier goeie scheten van konden 
laten, een vraag die eigenlijk als een rode 
draad door de vakantie heen liep. We waren 
het aardig zat en keerden terug naar ons 
slaapverblijf. Na 6 keer het hotel voorbij te 
hebben gereden, al die dorpjes lijken ook op 
elkaar,  parkeerde ik mijn motor naast die 
van de anderen en zag toen pas hoe smerig 
mijn motor was. Ook deze avond sloegen we 
ons er weer doorheen. Vandaag hadden we 
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het maximale uit de tank gehaald, zeg maar 
op de reserve van het reserve gereden. En 
iedereen bleek ook nog eens een talenknob-
bel te hebben, al was het met een eigen dia-
lect. En Richard? Ach, neem die maar gewoon 
eens mee, die moet je “ervaren”, die lacht 
alleen maar. En hij sliep ook nog eens bij 
Marco en mij op de kamer ... 

Donderdagochtend was het tijd om richting 
Luxemburg te vertrekken. Omdat het al wat 
later was wilde de helft over de doorgaande 
weg. De anderen hadden de voorkeur om nog 
wat colletjes te pakken. Oké, we zien jullie 
wel in Luxemburg. En dan weer die regen, 
wat word je daar moe van ... weer dat regen-
pak aan. Maar we gaan eerst maar even naar 
de Mac. Eenmaal in Duitsland kon het pak 
weer uit en werd het lekker weer. Bij de 
grens met Duitsland en Luxemburg gingen 
we met de pont de Moezel over. Marco vond 
het allemaal wel grappig, die dacht:  “waar 
stuurt Gijs ons nou weer heen?!” Omdat 
Marco heel wat jaren in Luxemburg heeft 
doorgebracht ging die ons voor. Het leek net 
of ie sambal op zijn kont had gesmeerd. Het 
schoot dus lekker op en om half 6 waren we 
in Kautenbach. Toen de anderen om half 
negen aan kwamen was het etenstijd. 
“Slagroom Richard”  ging maar weer aan de 
Irish Coffee. Ik vond het ditmaal een straf 

bakkie, maar lustte er 
nog wel eentje. Richard 

overigens ook, “alleen voor 
de slagroom”, zei ie. Tsja, in 

Frankrijk kreeg hij ijs zonder 
slagroom, aardappelen zonder 

vlees en soep zonder ballen en 
dat kon echt niet. Richard nam er 

nog eentje en ging tollend naar bed. 
“Als ik mijn ogen sluit gaan de lichtjes 

draaien”. Ja, vind je het gek. Hahaha, 
foto’s maken van het personeel, de wc 

deur er uithalen, achter de bar rondlopen 
om vervolgens het licht uit te doen. Alles 
donker. Het gewicht van mijn oogleden werd 
te groot en ik besloot te gaan slapen. 

Vrijdag was de dag om weer naar huis te 
gaan. Richard ging vroeg weg om zijn ga-
ragemuur af te metselen,vraag me af of het 
nog gelukt is na die “wilde avond”. Bij het 
ontbijt werd er gevraagd wie er zo dronken 
was geweest. “O, die is al naar huis”, zeiden 
we in koor. Even afscheid van Eric en Martijn 
nemen, want die gaan nog even naar Co-
chem. Ik ging met Jos, Cees en Marco even 
tanken en dan op naar huis. Tussendoor wéér 
dat regenpak aan moeten trekken, gelukkig 
maar, want in België ging het ineens keihard 
hagelen. Snelheid van 170 naar 80 kilometer 
per uur, want ik zag niet zo veel meer. Lekker 
hoor, vooral met flinke windstoten die je 
zowat van je motor af blazen. Eenmaal bij 
Maastricht klaarde het weer aardig op. Bij 
Weert nog een laatste bezoek aan de Mac, 
nog even naar elkaar zwaaien, en ieder ging 
zijn eigen weg. 

 Om 16.00 uur was ik thuis, moe maar 
voldaan. Een week met de motor weg, bijna 
alleen maar regen gehad, maar wat hebben 
we gelachen. Om niets eigenlijk en dat ma-
akte het zo leuk. Volgend jaar ga ik zeker 
weer, en ik niet alleen, denk ik … 

  

 Gijs  
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De uitdaging … 

 

Al in 2004 wordt de uitdaging aangegaan 
voor de ultieme confrontatie op het ultieme 
circuit der circuits, de 21 kilometer lange 
Nordschleife, de roemruchte “alte Strecke” 
van de Nűrburgring. Opponenten in dit duel: 
een (auto)race freak, die onder Deutsche 
Freunde sehr geliebt ist als “der Fuchs” en uw 
nederige stukjesschrijver. Hun wapens: een 
voor races geprepareerde street legal rode 
Porsche 911 SC 3.0 uit 1977 en een (iets 
nieuwere) zwarte R6, volledig street legal.  

 

 

 

 

Nou ja, vooruit, op de Akrapovic na. Het duel 
is 3-ledig, een soort gemotoriseerde triathlon  
dus: 1. de directe confrontatie, welke van de 
twee combinaties is sneller op de Nord-
schleife, 2. hoe bang is der Fuchs tijdens een 
rondje Nordschleife achterop de R6, 3. hoe 
bang is ondergetekende tijdens een rondje in 
de passagiersstoel van de 911. Voor het eer-
ste onderdeel ligt het voor de hand, voor de 
andere twee onderdelen ten overvloede: er 
wordt op de limiet gereden. Voorzover de 

omstandigheden dat tijdens een 
Touristenfahrt toelaten, uiteraard. 
En voor de duidelijkheid: der Fuchs 
rijdt geen motor en de autorace 
ervaring van uw R6 piloot beperkt 
zich tot enkele rondjes Zandvoort in 
een race-Golf. Naast de bestuurder 
wel te verstaan! Een datum wordt 
gepland en secondanten, naar goed 
gebruik onmisbaar bij een duel op 
leven en dood, zijn (verrassend) snel 
gevonden. Der Fuchs weet op on-
verklaarbare wijze niet alleen een 
goede vriend, maar zelfs zijn bloe-
deigen broer zo gek te krijgen om 
zich met hem in dit hachelijke 
avontuur te storten. Het kost mij 
weinig moeite om, zeker als zij zijn 
van de kwaliteiten van materiaal en 
man (denk ik dan maar …), Eric en 
Richard over te halen voor een 
weekendje Nordschleife. 

Nűrburgring Yamaha – Porsche Challenge  

 (Teil 1) 
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Wat vooraf ging … 

 

In januari 2005 wordt de datum vastgelegd 
en het hotel besproken. Via e-mail zetten de 
tegenstanders elkaar al zoveel mogelijk op 
scherp. Fuchs traint vanaf half januari 2005 
elk weekend op de Nordschleife … op de 
Playstation 2, met een zak chips en een 
biertje, goed bezig Fuchs! Zelf rijd ik in maart 
2005 een keer langs de Ring … met de auto, 
op weg naar mijn Oostenrijkse wintersport 
bestemming. Pas eind april wordt de nieuwe 
R6 bij de Haagse huis-
dealer opgehaald. De 
Yamaha Advanced 
Riding Course half mei 
op Assen past mooi in 
de voorbereiding op 
die Konfrontation. 
Ware het niet dat ik 
door een niet nader te 
noemen oorzaak de 
middagsessies moet 
laten schieten en in 
plaats daarvan op een 
… Fazer 600 “even” 
heen en weer naar 
huis rijd om een 
tamelijk onmisbaar 
(reserve) onderdeel van 

mijn R6 op te halen. Een gloed-
nieuwe Fazer trouwens, die 
spontaan en geheel belan-
geloos door de mensen van 
Yamaha Nederland (met name 
Mang Yuan en Han Dirkx, dank 
heren!) beschikbaar wordt 
gesteld (weken later pas vind ik 
mijn contactsleutel terug, diep 
zoekge-raakt in de voering van 
mijn overall, goed bezig Hansl!). 
De tijd, die ik in slechts twee 
ochtendsessies  

 

op het vernieuwde Assen met een nauwelijks 
ingereden R6 rijd, valt me niet eens tegen, 
maar de generale repetitie voor het Nord-
schleife duel, zoals ik me die had voorgesteld, 
is het bepaald niet … De nieuwe R6 rijdt (= 
stuurt, accellereert en remt) overigens wel 
formidabel, dus ik marcheer hoe dan ook vol 
vertrouwen op naar “Weltkrieg III”. Het 
weekend van 11 en 12 juni nadert  

Ik schrijf het echt maar èèn keer: hij kan wel rijden, die Fuchs  
(let op het rechtervoorwiel!) 

Echte professionals, niets wordt aan het 
toeval overgelaten …  



RR -- f o r c ef o r c e   15 

 

Het moment van de waarheid … 

 

Zaterdag 11 juni 2005: een gezelschap Hol-
landse Ring Gekken, met auto’s van Duitse 
makelei en drie R-ren, arriveert bij de ingang 
van de Nordschleife. Maar geen Porsche, en 
geen Fuchs. Was de spanning voor het 
gevecht op zijn geboortegrond teveel … voor 
de Porsche? Met onheilspellende geluiden 
heeft het blok tijdens een laat-
ste trainingsrit op Zandvoort 
laten weten: “nu even niet!” Het 
contact op “aus” geschaltet, het 
gaat minstens weken duren 
voordat dit mu-seumstuk weer 
“Ring-fähig” ist. Hoe makkelijk 
is het om nu de overwinning in 
dit duel op te eisen, nu de 
tegenstander door technische 
malheur niet komt opdagen. Ik 
overleg met mijn secondanten 
en we besluiten om der Fuchs 
een eerlijke kans te geven om 
hier door een R op grote achter-
stand gereden te worden. Het 
aanbod tot een herkansing 

wordt in het Fuchskamp in 
stille dankbaarheid aanvaard; 
Fuchs zelf blijft vanuit Neder-
land so-wieso opvallend stil … 
Zijn secondanten halen de kas-
tanjes voor de Porsche-prakker 
uit het vuur en praten zichzelf 
moed in met de belofte dat 
zodra de Porsche weer rijdt, de 
R, de R-ren, welke R of motoR 
dan ook, “van de baan zullen 
worden geveegd”.  

 

Het moment van de olie … 

 

Het hek van de Nordschleife is inmiddels 
open gezwaaid, en ach, we zijn er nu toch, 
dus waarom zouden we niet een paar rondjes 
draaien. Het eerste rondje gaat relatief rus-
tig, het tweede rondje begint er alweer een 
beetje op te lijken, dus het derde rondje moet 
het gas maar een s flink open. Bij de eerste 
serieuze bocht, even na Hohenrain, rijd ik 
opeens in de spray van een plaatselijke re-
genbui. Denk ik … Het is meteen spekglad en 
ik zie eerst Richard en vervolgens Eric voor 
mij naar de rand van de baan glibberen

Of dit nou een handige plek is voor zo’n bord … 

Wij bezorgen aan huis … (kosten Abschlepper: €200,00 +) 
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De regen ruikt verdacht veel naar olie!  
Richard blijkt bij het insturen van de bocht 
zijn complete olievoorraad op straat te heb-
ben gegooid. Eric en motor zitten dik onder 
de olie, ik heb “niet meer”dan wat fijne oli-
espray over kuip en overall gekregen. Won-
derwel is alles overeind gebleven. We ver-
moeden een uitgelopen oliekeerring, verder 
rijden is uitgesloten, het wachten is op de 
Abschleppdienst (en nee, dat is geen gratis 
service van de baan, en ja, dat kost een smak 
geld; in elk geval 1 hele goeie reden om lid te 
worden/blijven van de ANWB-met-
Internationale-Reis-en-Kredietbrief!). Het 
kost een paar centen, maar dan wordt je R 
ook netjes voor het hotel afgeleverd. Einde 
verhaal voor dit weekend. En ja, toch ook een 
beetje het gelijktrekken van de (pech)stand: 
Yamaha – Porsche: 1 – 1. Onbeantwoord 
blijft voorlopig de vraag: veegt de Porsche de 
R6 van de baan (letterlijk wellicht) of veegt 

de R6 de Porsche van de baan … In 2006 
zullen we het weten!! 

 Hansl 

 

Naschrift:  

Richard is dezelfde avond nog op Eric’s R1 
terug naar Brabant gereden … om de R1 daar 
in de bus te laden en ’s-nachts nog terug te 
keren in het hotel, ruim op tijd voor het ont-
bijt … De strijd R6 – Porsche gaat door, de 
afspraak voor 2006 is al gemaakt. Wordt 
vervolgd dus.  

typisch Nordschleife plaatje tijdens een Langstrecken Pokal Rennen (4 uur raggen op de Ring) 
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Oktober staat bekend als nat en waterkoud 
met veel wind. Maar het was dit keer precies 
het tegenovergestelde: temperaturen rond 
de 20 graden en dat op een dag waarop de 
R-club een technische middag had georgani-
seerd bij Cees Doorakkers in Molenschot. De 
thema’s: vering en rijtechnieken; de leden 
hadden via het forum opgegeven welke on-
derwerpen zij graag behandeld wilden heb-
ben. De weersomstandigheden waren uit-
stekend om op de R naar Molenschot te ver-
trekken en blijkbaar gold dat voor de 
meesten: ze stonden uiteindelijk twee rijen 
dik geparkeerd op het erf van Cees. Tijdens 
de ontvangst stonden de koffie en cake klaar 
en na wat kletsen en voorstellen namen we 
plaats aan grote tafels met bankjes, die 
gericht waren naar het midden, waar de 
tafel stond met onderdelen van een voorvork 
en een schokbreker. 

Richard verwelkomde iedereen en vertelde 
dat de inschrijving voor deze dag in record-
tijd was volgeboekt, waaruit nog maar eens 
blijkt hoe dit soort evenementen toch leeft 
onder de leden.  

Op voohand 
natuurlijk een 
d a n k w o o r d 
aan Cees, die 
zijn ruimte, 
zijn tijd en 
zijn kennis 
a a n  o n s 
beschikbaar 
wilde stellen. 

De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 geometrie, vering en demping (lineair, 
tweetraps of progressief), het afstellen van 
de geometrie en uiteindelijk het afstellen van 
de voor- en achtervering. Stuk voor stuk 
kennelijk interessante onderwerpen, want er 
werd geconcentreerd geluisterd. 

De theorie kon meteen ook in praktijk ge-
bracht worden: voor een R6 was gezorgd! 
Zonder kuipdelen en brandstoftank, waar-

door je goed zicht had op de 
voorvering. Dit gaf veel duide-
lijkheid en je kon nu ook zien wat 
er gebeurt als je iets verandert 
aan de afstelling. Tijd voor koffie 
en cake. En nog wat zonnestralen. 
Na deze ontspanning begonnen 
we aan het tweede deel: de ri-
jtechniek en alles wat daar verder 
bij komt kijken, zoals houding op 
de motor, het verzitten, remtech-
niek, gasbeheersing, kijktechniek, 
drukstep techniek, de functie van 
de knie en uiteindelijk: bochten-
techniek. Voor een goede uitleg 
hadden we weer de R6 nodig om 
het een en ander te kunnen voor-

doen.  De vragen die gesteld werden hadden 
meestal betrekking op de eigen rijstijl van de 
vraagsteller. 

Technische dag bij Cees Doorakkers  
  30 oktober 2005 
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Een ieder ontwikkelt zijn 
eigen rijstijl, waarbij soms 
dingen verkeerd worden 
aangeleerd. Vandaar dat de 
basis gezien moet worden 
als ondersteuning om het in 
de praktijk te brengen en 
vandaaruit ontwikkel je zelf 
wat jij als rijder als prettig 
ervaart. Dat geldt bijvoor-
beeld voor hendels en pe-
dalen: zorg ervoor dat die 
juist zijn ingesteld, zodat ze 
zonder onnodige verdraai-
ingen van handen en 
voeten zijn te bedienen. Dit 
betekent meestal dat de 
hendels en pedalen minder horizontaal 
moeten staan ten opzichte van de standaard 
instelling. Zorg voor een ontspannen 
houding, waarbij het stuur losjes wordt vast-
gehouden, en de voeten “actief” op de steu-
nen staan, meer op de bal van de voet dus, 
en geen toerhouding. Ga je vaker circuit-
rijden dan is het verstandig om in gedachten 

het circuit in je op te nemen en rond te gaan, 
zodat je punten kan herkennen en leert waar 
je zwakke plekken zitten, zodat je die kan 
verbeteren. 

Er is best wel veel besproken en om dat alle-
maal in je op te nemen werd er een boekje 
uitgereikt over de basis van de vering, om op 
een rustiger moment nog eens door te kun-
nen nemen. Cees en Richard bedankten 
iedereen voor hun aanwezigheid en konden 
terugkijken op een geslaagde dag, met 
uitsluitend zeer positieve reacties. Iedereen 
die aanwezig was nogmaals bedankt en tot 
het volgende evenement! 

 

 Richard Smit  



RR -- f o r c ef o r c e   19 

Jaargetijde 
Wat is mijn favoriete jaargetijde? 

De lente…met al het nieuwe groen…de 
lammetjes in de wei..het begin van nieuw 
leven…vogels die je ’s ochtends vroeg 
wakker zingen…de eerste warme zonne-
stralen op je winterwitte gezicht…de eer-
ste lange galop van mijn R6 na zijn ver-
plichte rustig aan periode ervoor. 

De zomer….met alle volle, heldere 
kleuren…oneindige avonden met wijn en 
goed eten…lange dagen, kilometers heet 
asfalt…de TT… 

De winter…boerenkool met worst…haard 
aan…dikke truien en schaatsen…warme 
chocolade met slagroom na een wan-
deling…bibberend van je motor stappen… 

En dan deze ochtend….ik stap in het half 
donker op mijn motor. 

Het is fris maar nog niet echt koud, het 
beloofd een mooie dag te worden! Ik voeg 
me tussen voortkruipende auto’s en laat 
de R6 rustig op temperatuur komen. Tijd 
genoeg om om me heen te kijken en het 
wentelen van de seizoenen in de weilan-
den naast de snelweg te bekijken. 

Koeien liggen dicht tegen elkaar aan, 
witte damp hangt boven de wollige li-
jven…boven het land zweeft een eenzame 
buizerd, ik ken hem wel, hij woont bij de 
parkeerplaats bij het benzine station en 
heeft dit jaar een nest grootgebracht..ik 
zag hem samen met zijn vrouwtje in het 
vroege voorjaar boven de snelweg 
duizelingwekkende capriolen uithalen om 
haar te imponeren…het is hem gelukt dit 
jaar….de weilanden puilen uit van 
kievieten , het worden er steeds meer, af 
en toe vliegen zij in grote wolken op,  

maken een proefrondje en dalen dwarre-
lend weer neer…bijna klaar voor de grote 
tocht…waar ze heen gaan? Ik heb ei-
genlijk geen idee…wellicht naar het 
Zuiden…met de zon mee.. 

Rechts van mij…laag bij de grond een 
vlucht ganzen..ik zie dat ze aan ruzieen 
zijn , in stevig debat over wie nu dan toch 
eindelijk de “ V “ gaat formeren…het 
 lijken wel wielrenners, geen één wil de 
wind vangen! 

Tot een witte gans het voortouw neemt 
( zou dat een tamme gans zijn die verliefd 
is geworden op een wilde gans en zijn 
veilige huis heeft verlaten? Wat een ro-
mantische gedacht zo vroeg op de 
ochtend!!) en de rust terug keert in het 
peloton.   

Vredig snorren mijn Rzessie en ik de zon-
sopgang tegemoet ...de zon knalrood..alles 
beschenen in een gouden gloed, die je 
alleen in deze tijd van jaar ziet. 

Herfst…de nevel..de spinnenwebjes…de 
gekleurde bladeren…het einde van een 
uitbundige groeiperiode…. 

Favoriet jaargetijde? 

Ik heb er vanochtend diep over nagedacht 
en kan er geen antwoord opgeven…of 
eigenlijk wel… 

Zolang ik samen met mijn blauwe bloe-
mengordijn door de wisselingen van de 
seizoenen reis, is iedere jaargetijde een 
goede….. 

 




