Xenalock: schijfremslot met ingebouwd alarmsysteem

Uniek product
Xenalock is inmiddels een bekende naam op
de Nederlandse markt voor motor- en scooterbeveiliging.
Wat als eerste opvalt aan de schijfremsloten
van Xenalock is dat ze er uitzien als een normaal schijfremslot. Maar als je iets beter
kijkt, valt op dat er een "rooster" bovenop
het slot zit. In werkelijkheid bevat dit normaal ogende schijfremslot een volledig elektronisch alarmsysteem dat gevoelig is voor
schokken en bewegingen! Voor zover wij
weten is Xenalock de eerste fabrikant ter
wereld die een dergelijk product maakt en
daarmee een nieuwe standaard zet op beveiligingsgebied. Bovendien: dit s;ot vergeet je
niet meer van je motor te halen!

Certificering
In het assortiment Xenalocks zijn tal van sloten al gecertificeerd met het ART – keurmerk.
Dit keurmerk wordt door de meeste verzekeringsmaatschappijen als minimale beveiliging
vereist. XENA heeft ART3 en ART4 schijfremsloten en ART4+ kettingsloten. Het assortiment zal binnenkort verder worden uitgebreid met nieuwe type sloten inclusief de
benodigde ART-certificeringen.
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Het slot geeft een luide piep als het slot alles
gecontroleerd en akkoord bevonden heeft.
Hierna heb je nog 15 seconden om aan je
motor te zitten want daarna staat hij op
scherp. En als er een kwaadwillend persoon
aan je motor zit (of als je zelf bent vergeten
het slot van de motor af te halen!) dan gaat
het slot 15 seconden lang loeien. Daarna
stopt het alarm, het slot reset zichzelf weer
en na 5 seconden staat hij weer op scherp.
Het elektronisch alarmsysteem werkt in de
praktijk eenvoudig, maar de technische oplossing is zeer vernuftig. Het werkt met behulp van een infrarood LED (Light Emitting
Diode) en een infrarood sensor. Als het slot
niet om een remschijf zit, kaatst het licht van
de LED via een in het onderste gedeelte van
de beugel ingebouwde spiegel op de sensor
en "weet" het alarmsysteem dat het nonactief moet zijn. Plaatst men het slot echter
om een remschijf, dan kaatst het licht niet
langer op de sensor en "weet" het alarmsysteem dat het zichzelf op scherp moet zetten.

Gebruiksgemak

Het systeem verbruikt gewone LR44 batterijen, die standaard meegeleverd worden, zodat
je als nieuwe eigenaar het slot direct kunt
gebruiken. De batterijen zijn van een veelvoorkomend type en kunnen bijna overal
gekocht worden. So-Secure garandeert dat
de batterijen bij normaal dagelijks gebruik 1
motorseizoen meegaan.

De Xenalocks zijn erg makkelijk in het gebruik. Het op scherp stellen van het alarmsysteem vereist geen ingewikkelde handelingen; gewoon het slot om de schijf schuiven,
de pen indrukken en de sleutel omdraaien.

De Xenalock producten worden in Nederland
geïmporteerd en op de markt gebracht door
So-Secure V.o.F. in Eindhoven. Voor meer
informatie: www.xenalock.nl
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wat starts geoefend en ook deze was er een
uit het boekje, want ik kon meteen al 10
rijders passeren en tot aan de overgang van
De Bult naar Mandeveen kon ik de vierde
positie vasthouden. Toen ging het mis …. Wat
er gebeurde? Wel, ik zat vlak achter de rijder
voor me, een beetje aan de rechterkant van
hem, om een betere positie in te nemen als
we samen van Mandeveen naar Duikersloot
zouden rijden en ik binnendoor wilde passeren. Maar zover kwam het niet. Want de rijder voor me ging in De Bult van het gas af en
kwam daardoor wat naar buiten toe, waardoor ik werd gedwongen om ook naar buiten
te gaan omdat ik tenslotte rechts van hem
reed. Hierdoor kwam ik op het vuile gedeelte
van de baan terecht en gezien de hellingshoek en de snelheid daar, verloor mijn voorband alle grip. Ik schoof met motor en al de
zandbak in, die overigens net een modderpoel was. Doordat ik op mijn rug van de baan
schoof zag ik wat er met mijn R6 gebeurde:
de brokken kuip vlogen de lucht in. Einde
race, jammer, maar het moest waarschijnlijk
wel gebeuren, het zat het hele weekend ge-

woon niet mee. Maar stel dat het niet gebeurd was, dan was ik zeker op het podium
beland. Maar ja, dat is achteraf natuurlijk
makkelijk praten. Nadat ik en mijn R6 waren
opgehaald, heb ik me gemeld bij de arts om
lichamelijk het een en ander te laten controleren. Ik bleek alleen een zwaar gekneusde
linker onderarm te hebben. Met wat tips van
de dokter ben ik richting het technostation
gegaan om mijn helm te laten controleren;
die werd gelukkig goed bevonden, zodat ik
hem weer mag gebruiken. Ik wilde daarna
nog maar èèn ding: zo snel mogelijk weg en
rustig bijkomen van een weekendje Assen.
Om vervolgens de schade op te nemen aan
mijn R6. Hopelijk zal mijn tweede nieuwsbrief een beter resultaat te zien geven. In elk
geval: tot dan!
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voorwoord

Zin in een fijne discussie? Moet je, onder (motor)vrienden, hardop de vraag stellen of die populariteit van Valentino Rossi niet een beetje overdreven is. Wel eerst even nagaan of je geen
Italianen onder je vrienden hebt, want in dat geval is er een kans van zo’n 95 % dat je na deze
vraag geen Italiaanse vrienden meer hebt. In Italië heerst, zoals bekend, de totale Rossi gekte,
hij is daar nog slechts een klein stapje verwijderd van de Goddelijke status. Bij ons heerst
doorgaans meer nuchterheid, dus zullen er beslist liefhebbers zijn die zich onderhand ergeren
aan de Rossi show, veel van zijn succes toeschrijven aan onmetelijk geluk en dit jaar al de aanstormende jeugd in staat achtten om The Doctor chagrijnig te krijgen. Zij leken gelijk te krijgen. Leken … Want Rossi criticasters, geef het maar toe: Dokter Rossi staat (nog steeds) op
eenzame hoogte. Hij kan dit seizoen onmogelijk voor geluksvogel doorgaan (eenmaal eraf
gereden, tweemaal mechanische pech), hij haalt als geen ander het absoluut maximale uit een
motor die niet (zeker niet elke wedstrijd!) de beste/snelste van het veld is, hij wint races onder
de hoogst denkbare druk (Mugello) en laat tijdens de GP van Catalunya in de laatste ronde,
met een zwaar bevochten en zeker niet “veilig”te noemen voorsprong van luttele seconden op
voornaamste concurrent Hayden, zijn uitzinnige fans een aantal bloedstollende slides zien
waar de rook vanaf komt. Het getuigt kortom van een op kwaliteit gestoelde zelfverzekerdheid die ik sinds de komst van Kenny Roberts Sr naar Europa, meer dan 25 jaar geleden, niet
meer heb meegemaakt. Rossi heeft het allemaal en doet het allemaal, en met een relativeringsvermogen, humor en zelfspot (zijn puntenachterstand op de koploper in het klassement,
voor anderen wellicht reden om de moed al op te geven, cartoonesk op Rossi’s zitje geairbrushed!) die uniek is in de wereldtopsport. En zijn collega’s mogen dan hebben verklaard
blij te zijn dat Rossi niet naar de F1 vertrekt, reken maar dat de commerciele heren van Dorna
nog veel blijer waren met dat bericht. Rossi is al jaren de smaakmaker van de motorracerij, tot
groot genoegen van zijn miljoene fans, en dat hebben ze bij Yamaha goed begrepen.
Wat dit allemaal, behalve de link met Yamaha, te maken heeft met de R-club? Niks. Maar ik
zit al vanaf half april met wat onwillige nekwervels opgescheept, waardoor ik de meeste van
mijn liefste hobby’s niet kan doen. En inderdaad, daar valt ook motorrijden onder. Dus niet
meegereden met de toertocht Midden Nederland, met veel pijn en moeite (en een handvol
pijnstillers) de YARC gedaan, af moeten zeggen voor het eerste stuurweekend naar de Eifel, af
moeten zeggen voor de traditionele rit naar Mugello … En dan ben je heel erg blij dat je tenminste naar hele fraaie motorsport kan kijken. Met dank aan Rossi, dus.
Ik wens iedereen meer stuurplezier dan ik tot nu toe heb gehad!!
Hans Heemskerk
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motor te laten keuren. De
keuring verliep volgens het
reglement, er werd tot op
de kleinste details gelet en
zo nodig kwam er een opmerking dat je dit of dat
nog maar even moest veranderen. De tijd vloog
voorbij, maar ik was op tijd
klaar voor (wat ik dacht)
mijn eerste kwalificatietraining. Helaas vergat men te
vermelden dat dit een vrije
training was. Ik had al aangegeven dat de Noordlus
even wennen was en zoeken naar de juiste apex en rem- en schakelpunten. De baan was niet helemaal droog,
maar er was een droog spoortje zichtbaar.
Ondanks dat ik ziek op de motor zat had ik
toch nog een tijd gereden van 2.08 en daar
was ik, gezien de omstandigheden, zeer content mee, ik wist dat het nog wel beter kon.
Twee ronden voor het einde ging het weer
regenen, het kwam met bakken naar beneden en ik zocht dan ook gauw mijn plekje op
om te kunnen schuilen. Zittend in de aanhanger had ik even tijd om een beetje bij te
komen en om een lekkere bak warme koffie
te maken en daar knapte ik zeker wat van op
omdat het inwendige hiermee werd opgewarmd. Want de spieren deden overal pijn en
dan die verdomde kou en wind en vooral die
nattigheid deden daar nog een schepje bovenop. Wachtend op mijn tweede kwalificatie vroeg ik mezelf af of ik wel zou gaan rijden want de baan was inmiddels veranderd
in een zwembad. Was dan ook even bij Adriaan Loef en Karin langs gegaan om een
praatje te maken, Willem van de Brink was er
ook. Toen werd er omgeroepen dat als je je
wilde plaatsen voor de race de tweede kwalificatie gereden moest worden. En die stond
gepland voor mij om 12.05 uur. Op dat moment was het 11.50 uur! En ik had de wielen
met droogweer banden nog op mijn R6 zitten! Gauw de motor gepakt en, gelukkig met
R - f o r c e

wat hulp van Adriaan, Willem en Karin, snel
de regenwielen gemonteerd om alsnog aan
de kwalificatie te beginnen, die al 10 minuten bezig was. Het was voor mij de eerste
keer dat ik met regenbanden reed en daar
moest ik duidelijk nog aan wennen want dat
voelt echt heel anders aan. Het gaf wel een
zeker gevoel, ondanks dat hier en daar de
achterkant weggleed; na een ronde kwam ik
duidelijk wat beter in mijn ritme, maar gezien de tijd moest ik zeker sneller gaan om
nog een acceptabele tijd te rijden voor de
race opstelling. Na deze kwalificatie was het
pauze en even later kon ik mijn race opstelling ophalen; 2.48 betekende een 14de tijd,
van de 24 rijders. Gaandeweg werd het weer
steeds beter en liet het zonnetje zich vaker
zien, de baan droogde dan ook vrij snel op,
mede door de harde wind.
Om 16.00 uur begon ik aan mijn race; ik vertrok uit de pitstraat om vervolgens een ronde
te rijden en dan direct op te stellen op de
juiste plek op de startgrid. Indien je van de
verkeerde startplaats vertrekt krijg je 20
strafseconden! Nadat de groene vlag achter
het startveld was getoond, als teken dat het
startveld gereed was voor de start, was het
wachten totdat de rode lichten zouden uitgaan en men kon vertrekken. Gelukkig had ik
25

Inhoudsopgave

Seizoen 2006
Nieuwsbrief 2
Na de eerste praktijkdag van 26 maart stond
op 7 april alweer de tweede voor de deur,
met aansluitend de eerste Supercup 600 race
op 8 april. Door de wisselvallige weersomstandigheden, waar ons landje nu eenmaal
mee
te maken heeft, kwam de datum van 31
maart voor de tweede praktijkdag van de
wegracecursus in gevaar.
De toplaag van de vernieuwde Noordlus kon
pas gelegd worden als het een aantal dagen
boven de 5 graden zou zijn en dat was dus
niet het geval, met als gevolg dat de datum
van die tweede praktijkdag werd verschoven
naar 7 april. Kortom, een druk weekendje,
want 7 april was het ook vrij rijden voor alle
cuppers, om kennis te maken met de nieuwe
baan en zich voor te bereiden op 8 april ….
De cursisten werden tussen de vrije trainingssessies begeleid door de instructeurs
van het CRT, die je beoordeelden op rijtechniek, houding en kennis van de regels. Het
kwam erop neer dat er tijdens de cursus een
echte Supercup race werd nagebootst ter
voorbereiding op de wedstrijd van 8 april.
Het was die vrijdag erg koud, er stond veel
wind en we hadden te maken met wisselvallige weersomstandigheden. Op het moment
dat ik moest rijden was de baan alweer een
beetje droog, maar wel erg vuil. Ik ging als
eerste achter de instructeur aan over de
nieuwe Noordlus (Haarbocht, Madijk, Ossebroeken en Strubben). Het eerste gedeelte is
goed te doen maar het tweede gedeelte is
het echt zoeken naar je apex en de juiste
versnelling om goed door de laatste linkerbocht te komen voordat je de Veenslang oprijdt. De Zuidlus was voor mij bekend, daar
kon ik dan ook makkelijk mijn weg vervolgen
24

achter de instructeur. Het tempo ging steeds
verder omhoog en daardoor kwam ik beter in
mijn ritme; ik had veel plezier, maar had het
wel aldoor koud. De tweede sessie stond al
vrij snel gepland en ook deze verliep vlekkeloos. Ik kon daarna mijn motor gaan schoonmaken want die zag eruit, alsof je door een
zandbak was gegaan!
Moest nog wel even in de middag mijn theorie examen doen, zo rond 14.00 uur. Het zat
me niet lekker dat ik maar niet op temperatuur kwam, ik had het nog steeds koud. Ik
ging naar het mediacentrum om mijn theorie
examen te maken en kreeg daar 1 uur de tijd
voor een aantal meerkeuze en open vragen.
Eigenlijk zouden we pas in de avond horen of
we geslaagd waren, maar op de vraag of dit
niet vroeger kon was het antwoord: “ja hoor,
kom om vier uur maar even langs”. Met een
handdoek om mijn nek en een extra jas begaf
ik me weer naar het media centrum om de
uitslag te horen, en yes, ik was geslaagd, de
buit was binnen en ik kon me gaan opmaken
voor de volgende dag. Na wat gegeten te
hebben voelde ik me steeds beroerder worden en met de paracetamol in de aanslag
kroop ik om 19.30 uur mijn bed in. Waarbij ik
vergat me om te kleden …
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(als de deelnemers tenminste fit zijn….)

Zelf een leuke bijdrage schrijven?
Stuur of mail deze aub. Zo spoedig mogelijk
naar het redactie-adres.

De nacht verliep niet helemaal zoals het
hoorde en ik werd dan ook niet goed uitgerust wakker. Maar ja, ik wilde toch gaan rijden, hoe rot ik me ook voelde. De weergoden
waren ons ook die ochtend niet goed gezind
en we hadden te maken met harde wind en
veel regen. Na het ontbijt inschrijven: ik was
ingedeeld in groep “C” en
dat kwam goed uit omdat ik dan nog even
tijd had om alles klaar te zetten en om de
R - f o r c e
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Effe voorstellen…..Marco
Met zo’n 500 leden kan het niet anders of de R-club bestaat uit, zoals dat zo fraai heet, een
gemêleerd gezelschap. Veel leden ontmoeten elkaar gelukkig regelmatig (en met veel plezier,
als we hun verhalen mogen geloven), maar voor de overige leden, die zich wellicht afvragen
wat “de rest” rijdt, denkt en doet, willen we vanaf nu elke R-force een of twee leden voorstellen. We nodigen dus iedereen uit om zijn/haar verhaal te vertellen. Met foto(‘s) graag. Om
zelf het goede voorbeeld te geven beginnen we dit nummer met twee bestuursleden. Mag ik
mij even voorstellen:
Naam:

Marco Bijnagte

Nickname:

Marco-op-zijn-R1

Woonplaats: Spijkenisse
Motor:

R1 ‘02

Kleur :

Rood/wit

Ben mijn motorcarrière begonnen met een
ander merk, maar na dit drama terechtgekomen bij Yamaha, een Thunderace wel te verstaan; super ding dat wel, maar het olieverbruik was na 68.000 kilometer van dien aard
dat-ie op een twee-takt begon te lijken!! Op
zoek naar wat anders dus, en toen vond ik
haar. Ik wist na het proefrijden direct dat
“wij” voor elkaar bestemd waren. Haar ranke
lijnen, haar kracht, haar felle ogen, wat een
schoonheid!!
Tijdens de Rai van 2003 kom ik daar een
stand tegen van de YZF R-club. Wat informatie meegenomen, en na dat gelezen te
hebben lid geworden. Mijn eerste club meeting was bij BOS uitlaten, mocht ze meteen
op de Dyno-bank. 146 pk aan het achterwiel… het leven op een R gaat snel, ik weet
nu waarom, power genoeg dus.
Na deze R-meeting kwamen er uiteraard nog
meer. En er kwamen toertochten, naar de
Eifel, noem maar op, en voor ik het wist had
ik ineens een hele lading motormaatjes erbij.
Dat is het mooie van deze club, we hebben
allemaal dezelfde passie, dus vriendschap is
snel gesloten. Het gaat zelfs zover, dat als ik
iemand ergens met een R zie staan, ik bijna
6

Zin in een feestje??
Ja, geef het maar toe, je zit je nu al af te vragen hoe je je weekend van 18 november zinvol zal gaan besteden. Niks vlotte toerrit
(want sneeuw en ijzel), niks MotoGP kijken
(want slechts oersaaie spelshow of dito soapzooi op tv), en niks vakantieplannen-op-demotor (want eerst moet de Kerst-bij-deschoonfamilie geregeld worden).

Voor wie: alle R-clubleden en partner/

Maar gelukkig, vanaf nu zijn al je problemen,
voor dat weekend in elk geval, opgelost, het
leven heeft weer zin, er kan weer lol gemaakt
worden, want

Kost dat: 15,00 per persoon, bijtijds over

op zaterdag 18 november 2006

vriend/vriendinnen.
Opgeven: absoluut, zo snel mogelijk, maar
Zeker
voor15 oktober, via: admin@yzfr-club.nl

maken naar 55.44.08.880, t.n.v. Yamaha Rclub, o.v.v. feestavond
Overnachten:kan altijd, tegen speciaal ta
rief, speciaal voor R-clubleden, zie w

organiseert de Yamaha R-club een fantastische feestavond.

de neiging heb om er heen te lopen en
(eerst) te zeggen dat hij/zij een fantastische
motor heeft, om daarna gelijk te vragen of
ze de R-club al kennen. Ik kan die neiging
niet altijd onderdrukken …
En nu, twee jaar later, mag ik in het bestuur
zitten, de hobby moet niet gekker worden,haha!
Mijn taken: ik zet de toertochten uit, en vanaf nummer 2/2006 zet ik de R-force in elkaar.
Een andere motor…? Dacht het niet! Ik hoop
dat ik op mijn R1 nog vele mooie kilometers
zal maken, en dat “ze” nog lang bij me zal
blijven; dik 50.000 kilometer op de teller en
“still going strong”.Schoonheid komt met de
jaren, elke kilometer erbij is weer een nieuwe
mooie motor-herinnering denk ik dan maar.
R - f o r c e

ww.yzfr-club.nl

Een aantal details voor die avond moet (en
zal!) de komende maanden nog worden ingevuld, maar dit staat al vast:

Meer info:zie www.yzfr-club.nl

Wanneer: zaterdag 18 november 2006

Agenda:

ja, ik zou hem wel meteen in
je agenda zetten!!

Wat :

groot feest

Waar:

Van der Valk Vianen

Tijd:

van 20.00 – 01.00 uur

Eten:

gebak, warme/koude snacks,
wokbuffet.

Drinken: onbeperkt (behoudens buiten
landsgedestilleerd)
Muziek: DJ, met uitsluitend goeie muziek.
R - f o r c e
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Algemene
Leden
Vergadering

en weer was het warm …
Zondag 11 juni was het weer zover: de algemene leden vergadering. Net als vorig jaar in
de achtertuin van penningmeester Wil van
Nunen. En net als vorig jaar onder tropische
omstandigheden. De verzengende hitte had
overigens eerder op de dag dik 50 Rclubleden er niet van weerhouden om aan de
Eric Mientjes Memorial Rit mee te doen. Een
mooi rondje Brabant, dat ook vorig jaar al
aan de ledenvergadering vooraf ging, en
sinds dit jaar de naam draagt van ons vorig
jaar op 10 juli verongelukte bestuurslid.
De planning was tamelijk strak, in verband
met de WK wedstrijd van Oranje, die op een
groot scherm gevolgd kon worden. Scheidend bestuurslid Martin Woldering (“groet’n
uut Oldenzaal”) loodste zijn toergroep, zoals
verwacht mocht worden, exact op de afgesproken tijd de zwem-/vergader-/BBQ-/TVruimte binnen. Bij een aantal volgende groepen liet de gemonteerde Henk Henk het kennelijk afweten …...

22

Het officiele gedeelte dus maar even uitgesteld tot na het laatste fluitsignaal. De BBQ’s
brandden inmiddels volop, oud-bestuurslid
Manfred van W. was inmiddels ook de feestvreugde komen verhogen, en huidig bestuurslid Richard van der Mark was, na een
(onvrijwillige?) duik in het zwembad, weer
wat opgedroogd, kortom: tijd voor een ledenvergadering.
Belangrijkste punten daaruit: goedkeuring
van het financieel verslag door de kascontrolecommissie, het afscheid van bestuursleden
Peter Broeders, Martin Woldering en Richard
Smit, de verkiezing van nieuwe bestuursleden
Jaco Bruintjes en Marco Bijnagte en de benoeming (postuum) tot erelid van Eric Mientjes. Op de site staan inmiddels ongetwijfeld
de nodige foto’s, die spreken voor zich: het
was warm en het was gezellig. Dank, heel
veel dank aan Wil van Nunen en echtgenote
voor de hartverwarmende Brabantse gastvrijheid. De afspraak voor volgend jaar is, als ik
het goed begrepen heb, al gemaakt.

Aangeboden, exclusief voor leden:
Advertentieruimte in de R-force
Wil je je bedrijf of product onder de aandacht brengen van tenminste 500
lezers (collega R-rijders, Yamaha dealers en andere relaties)?
Geef je advertentie op via info@yzfr-club.nl.
en voor het belachelijk lage tarief van € 25,00 vullen wij er een halve R-force pagina mee.
Enige voorwaarde:
aangeleverd.

de

advertentie

wordt

correct,

complete

en

digitaal

Bestuur R-club

R - f o r c e

R - f o r c e

7

Karting R team

toen Hfl 45,- voor een heel jaar. Je kreeg
voor dat geld ook een T-shirt en een kaartje
voor de Superbikes op 3 september in Assen.
Ook ik ben toen lid geworden en het R-virus
had me helemaal te pakken. Toen ik in 2000
ook nog eens in het bestuur kwam van de Rclub, was het feest helemaal compleet. Uiteindelijk zit ik nu al 6 jaar in het bestuur en
doe dit nog steeds met veel plezier en toewijding.
De laatste tijd volg ik ook een beetje het forum en volgens mij, ik kan er natuurlijk naast
zitten, krijg ik het idee dat ik niet de enige
ben met dat R-virus. Het enige probleem is,
hoe kom ik er vanaf, als je er ten minste van
af wilt komen. Inmiddels heb ik 2 keer een R1
gehad en ben ik met mijn 3e R6 bezig, en het
zal voorlopig niet de laatste zijn.

(Stille Willy (die eigenlijk helemaal niet stil
is))

Via deze weg wil ik iedereen die zich genegen
voelt om ook een stuk te schrijven over zijn/
haar ervaringen met de R oproepen om zich
zeker en vooral niet in te houden. Kopij kun
je mailen naar het e-mail adres dat je vooraan in het clubblad kunt vinden of je stuurt
het via het postadres, ook te vinden voorin
dit blad.

Groeten,
Wil van Nunen

Het Yamaha YZF-R team
Vrijdag 12 mei was een belangrijke dag voor
een aantal leden van de R-club. Dat iedereen
bij de club op 2 wielen zijn mannetje kan
staan, dat is wel bekend. Maar was dat ook
het geval op 4 wielen? Op 12 mei zouden we
erachter komen, want die dag had een team
van R-clubleden zich aangemeld voor de Autograaf kartchallenge 2006.
Deze Kartchallenge is een race tussen verschillende bedrijven uit de automotive branche. Op het Kombikart circuit in Berghem
werd met teams van 2 tot 4 personen een
100 ronden race verreden. Het team dat als
eerste 100 ronden kon afleggen, zou de race
8

winnen. Een tankstop, en minimaal 2 rijderswissels waren verplicht. Karts werden door de
organisatie beschikbaar gesteld, de bekende
huurkarts met 200CC viertakt motor en een
topsnelheid van een slordige 90 km/h. Na een
oproep op het forum hadden we een team
van 4 man bij elkaar gehaald, bestaande uit:
ik zelf (Martijn), tevens teamcaptain, Michel,
Raymond en Richard. Het is niet de eerste
keer dat we met een groepje gekart hebben,
dus het was wel duidelijk dat ieder van ons
redelijk snel was. Maar op mijzelf na had
niemand noemenswaardige ervaring op een
outdoor baan. En dat is toch iets heel anders
dan een indoorbaantje.
Een Polletje op ons forum wees uit dat de
meesten wel vertrouwen hadden in een
R - f o r c e
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Na weer een telefoontje van Hans kon ik niet
wachten om weer naar Uithoorn te rijden en
mijn nieuwe liefde te gaan aanschouwen.
Nachten had ik er niet van geslapen, want
het was wel een heel speciale motor geworden, als je hem vergelijkt met de Thunderace.
Eindelijk, het was zover. Kom door de schuifdeuren gelopen en daar stond hij dan. Pontificaal tentoongesteld, midden in de zaak op
een groot podium, leek het wel. Ik was maar
amper binnen, Hans had mij al lang aan zien
komen natuurlijk, of hij stond al naast me.
Hij stootte mij aan, en zei “mooi is-tie, hè!?”.
Ik kon eigenlijk niets meer zeggen, want ik
stond alleen maar te “kwijlen”.
We moesten alleen nog even afspreken wanneer ik hem zou komen halen. Tot dusver
ging alles nog goed. Eerst gaan we nog even
een bakkie doen, zei Hans, want ik moet nog
wat vertellen over de motor. “Is niet nodig,
joh”, zei ik nog, “dat leer ik wel met het rijden.” Nou, daar gaat het juist om, zegt Hans,
je mag er nog niet mee rijden. Niet mee rijden, daar is hij toch voor!? En betalen is ook
geen probleem. Dat was inderdaad het probleem niet, maar toen kwam de aap uit de
mouw. Het bleek dat ze bij de eerste types
problemen hadden met de koppeling. Voordat de nieuwe R-ren afgeleverd konden wor-

den, moest bij elke fiets de koppeling vervangen worden. Zo ook bij die van mij. Geen
probleem, dacht ik nog, koppeling vervangen
en rijden met die hap.
Jazeker, ware het niet dat dat wel enkele weken kon gaan duren. “Is het dan zo’n groot
probleem?”, vroeg ik nog. Het zal wel loslopen, zei Hans, maar ik mag hem niet meegeven. Alhoewel, meegeven mag wel, maar dan
krijg je de sleutel niet mee. Had ik natuurlijk
ook niets aan. Dus het enige wat mij restte
was om enkele weken te wachten. Soms gaat
de tijd heel snel, maar deze 2 weken leken
wel 2 jaren. Maar uiteindelijk was het dan
zover. Ik kon hem gaan halen en de eerste kilometers mocht ik gaan rijden. Wat een fiets!
Na het inrijden, waar ik heel slecht in ben,
mocht het gas dan eindelijk open. Vergeleken
bij de R1 was de Thunderace een brommertje.
Wat een power, wat een souplesse! En zo
makkelijk te hanteren. En boven alles, waar je
ook maar kwam en waar je ook
maar reed, altijd waren er wel
hoofden die je zag omdraaien.
Dat was wel een leuke bijkomstigheid, dat je altijd veel aandacht kreeg. Er werd na een
tijdje wel geklaagd dat hij in de
neus nogal licht was, maar dat
kon de pret niet drukken.
Op 15 mei 1999 werd de yamaha YZF R-club Nederland opgericht in Rosmalen. En iedereen
die in het bezit was van een R1,
R6 of een R7 mocht lid worden.
Uiteindelijk werden er toen zo’n
500 man lid. De kosten waren
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mooie klassering, maar zouden we ook kunnen winnen? Ikzelf heb de challenge wel
eens meegereden, en vermoedde van wel.
Veel zou afhangen van snelle rijderswissels.
Richard had daarvoor speciaal een R-club
vlag uit de kast gehaald, een niet te missen
object, waardoor degene die op de baan
was precies zou weten wanneer hij kon binnenkomen.
Ondanks de geringe ervaring onder ons met
outdoor karten, besoten we tijdens de kwalificatie onze zinnen te zetten op een snelle
tijd, in plaats van iedereen zoveel mogelijk
te laten rijden. De kwalificatie was slechts
10 minuten, ikzelf heb een eigen kart gehad
en kende de baan, dus daarom besloten we
dat ik de kwalificatie en de eerste stint zou
rijden. Het leverde ons een pole position op.
Of was het nou tweede?!? Ik wist het zelf
niet eens, maar werd in ieder geval door de
organisatie neergezet op een … 2e plek.
Niet dat het veel uitmaakte, want bij de start
bleek al meteen onze grootste handicap. Ik
ben namelijk de zwaarste van ons gezelschap,

Taktisch overleg in de pits
dus ik had bij de start al meteen 10 meter
achterstand, maar de rest kon ik achter me
houden. Die 10 meter was ook niet zo erg, ik
had het verwacht en de race was nog lang. Ik
kon vrijwel meteen aanhaken. Passeren bleek
lastig, mijn voorligger reed niet al te zuivere
lijnen, maar op het rechte stuk liep hij telkens weer weg. Na een paar pogingen had ik
hem toch te pakken, en reden we rond op de
eerste plek.
Na een rondje of
22 hing de R-vlag
uit en zat mijn
werk erop. Michel
was de volgende
die het zou overnemen. De eerste
paar rondjes was
even
wennen,
maar hij reed al
snel goede rondetijden, en we konden onze eerste
plek redelijk makkelijk vasthouden.
Het was inmiddels

Klaar voor de start.
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uit zicht, en zo waren wij de allereersten om
te tanken.

Effe voorstellen

Eenmaal weer op de baan ging Richard achterstevoren.

Wil en het R-virus

Zoveel tijdverlies binnen 1,5 ronde betekende
dat wij terugvielen naar de 6e plek. Maar wij
hadden al 2 wissels en een tankstop achter
de rug, en Richard revancheerde zich mooi
met snelle rondetijden. Toen zijn stint erop
zat, lagen we weer aan kop.

Ree met onze vlag
erg druk op de baan; had ik nog een relatief
lege baan voor me, Michel moest zich continu door de achterblijvers
heenwerken. Na een rondje
of 25 ging de vlag opnieuw
uit, en kwamen we, opnieuw
in leidende positie, de pits
binnen om te wisselen. Nu
was Richard aan de beurt.

Toen werd het spannend. Raymond was van
ons gezelschap tijdens het laatste indoorkartuitje het snelst gebleken. Bovendien was hij
de lichste van ons, wat inhalen makkelijker
zou maken. Daarom zou hij voor ons de laatste stint rijden. Toen Raymond de baan op
kwam, lagen we 18 seconden achter op het
team van Autograaf. Onze rondetijden waren
vrijwel gelijk, dus het zou moeilijk worden
om ze nog in te halen. De grote vraag was of
zij nog een rijder moesten wisselen ... Gelukkig voor ons bleek dit het geval te zijn, het
team van Autograaf kwam binen, en had
blijkbaar niet de snelste rijder voor de laatste
stint bewaard, want uiteindelijk vielen ze
en blauw.
Wat een rare titel voor een stukje in het
clubblad, zou je zeggen, maar ik ga proberen
het een en ander duidelijk te maken.

Toen werd het even hectisch. We mochten niet tegelijkertijd rijders wisselen
en tanken.
De tankplaats zou vanaf
halverwege de race open
zijn, en we hadden besloten
dat Richard binnen een ronde zou binnenkomen om te
tanken. Maar toen hij binnenkwam zagen we
niemand staan!! Gelukkig stonden ze helemaal aan het eind van de pitstraat, redelijk
10

langs moest komen,
want hij had de eerste
foto’s van de opvolger
van de Thunderace.
Goed, ik zat toen toch
bijna elke dag op de
bloemenveiling Aalsmeer, dus het was
voor mij geen probleem om even een
bakkie te gaan doen
en eens te kijken wat
Hans te showen had.
Wat later die dag arriveerde ik in Uithoorn,
vrachtwagen aan de
kant en ik liep naar
binnen, waar Hans al
stond te zwaaien met
een A-4tje. Daarop de
nieuwe Yamaha … het
bleek te gaan om de …
R1, in de kleuren rood

Raymond komt als winnaar binnen
R - f o r c e

Een tijdje geleden, om precies te zijn 9 jaar,
werd ik besmet met het R-virus. Dit werd
veroorzaakt door een zekere Hans Verwei. De
meesten onder jullie zullen Hans wel kennen.
Enerzijds als oud-voorzitter van de R-club,
anderzijds als verkoper annex manager bij
verschillende motorzaken. Al geruime tijd is
Hans verbonden aan Motoport Den Bosch.

Dit papiertje had hij zelf afgedrukt, dus de
kwaliteit van de kleuren daar was niet over
naar huis te schrijven. Maar goed, we deden
dus een bakkie en praatten wat heen-enweer over de R1. Ik kreeg zelfs te horen dat
Hans al een blauwe verkocht had ook. “Aan
wie dan?” vroeg ik. “Nou”, zei Hans, “aan
jou”. “Schrijf hem dan maar gelijk op, als je
maar zorgt dat ik de eerste ben in Nederland
met zo’n nieuwe R”. Zo gezegd zo gedaan, en
de eerste nieuwe blauwe Yamaha R1 was
verkocht.

Maar goed, ik dwaal een beetje af (dit zal
waarschijnlijk in de aard zitten), we hadden
het over het virus. September 1997 kreeg ik
een telefoontje van Hans, toen nog werkzaam bij Motoplaza in Uithoorn, dat ik even

Het werd winter. En het werd voorjaar. De
eerste levering van de nieuwe Yamaha’s
kwam eraan. En ja hoor, ook die van mij werd
afgeleverd in Uithoorn. En zoals Hans beloofd had, was de eerste voor Stille Willy.

R - f o r c e
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Bovendien is iedereen toch
een beetje zenuwachtig en
gespannen. De mededeling
dat we de eerste twee rondjes
rustig aan doen geeft dan
toch een zeker vertrouwen. Ik
vond het trouwens wel jammer dat ik die dag de overige
R-leden niet kon voorrijden
(omdat die waren ingedeeld
bij de gevorderden, alleen
Martijn reed bij de beginners
mee, maar niet in de groep
waar ik voor stond). Ondanks
het krappe schema, nam ik
toch zoveel mogelijk de tijd
om na elke sessie een evaluatie te houden. Om vervolgens weer direct op
te stellen voor de volgende groep. Inderdaad,
er was weing tijd voor wat afleiding. Maar
met enthousiasme zorgde ik ervoor dat ik
elke keer toch weer klaar stond voor de deelnemers, het was tenslotte hun dag, daar doe
je het voor. Tussen de sessies door moest ik
toch even langs mijn stekkie om wat brandstof te tanken en wat te drinken. De partytent van Sonja en Richard stond vol met
stoelen en gasten, een en al gezelligheid dus.
De dag verliep grotendeels droog, pas in de
namiddag zou er een regenbuitje komen.
Maar dat mocht de pret niet drukken, het
was al schitterend dat het de rest van de dag
droog was gebleven

We hadden afgesproken met Cees Doorakkers
dat de laatste sessie vrij rijden was voor alle
groepen en dat de marshalls er tussen zouden rijden om “verdwaalde rijders” op te pikken. En je ziet gewoon dat na elke sessie de
deelnemers beter gaan rijden en (in het algemeen) de tips en raad goed opvolgen die ze
na elke sessie van de marshalls meekregen.
En zo aan het eind van de dag was de spanning bij iedereen weg en was het duidelijk
dat de deelnemers genoten van hun vorderingen en daardoor nog enthousiaster waren
geworden. Na de laatste sessie, weliswaar
deels op een natte baan, kwamen er veel
rijders een persoonlijk bedankje bezorgen
over het verloop van de hele dag en dat doet
je goed. Als organisatie heb je het dan goed
gedaan, al zijn er meestal wel zaken die toch
nog voor verbetering in aanmerking komen.
Eindelijk kon ik even op adem komen en bij
Sonja en Richard wat gaan drinken en wat
nakletsen. En dan is het goed om te horen
dat ook zij tevreden waren. Tijd om de spullen in te pakken en met een goed gevoel
weer naar huis te gaan. Hopelijk zie ik volgend jaar wat meer R-leden. Tot dan!

dat onze stint erop zat. Dat betekende dat
we alleen door pitstops onze eerste positie

En wij hielden de eer voor onze club hoog,
Raymond was die laatste paar ronden de
snelste op de baan, en we wonnen, ondanks
een spin van Raymond op exact dezelfde plek
als Richard, met meer dan 40 seconden voorsprong. Om nog wat zout in de wonden te
strooien, zette Raymond het team van Autograaf in de op 1 na laatste bocht nog op een
ronde, en maakte Michel al zwaaiend met
onze vlag een ererondje door de pitstraat. Iedereen wist wie de R-club was!

even uit handen moesten geven, maar het
was een duidelijke en overtuigende overwinning.

Aan het einde kun je zeggen dat ieder van
ons de leiding in handen had, op het moment

En dat is niet slecht voor een team waarin
sommigen van ons tijdens de race zelf hun
eerste meters op een outdoor kartbaan
maakten!
Alles bij elkaar was het een succesvol, leuk en
super gezellig uitje, mede dankzij onze supporters Sonja, Edwin en Joyce. We zijn inderdaad de snelste club van Nederland, ook op 4
wielen!!!

Hier de “Winners Circle”, met in het midden onze trotse kampioenen van de
Autograaf kartchallenge 2006!!

Richard Smit
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Terug naar de vierde plek.
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Stuurweekend
Mei 2006

Eifel weekend mei 2006: door de ogen van
“de organisatie”
Had mezelf als vrijwilliger opgegeven om de
Eifel stuurweekenden te verzorgen, nadat Peter B. dit vele jaren hiervoor had gedaan. Dus
begin van het seizoen in overleg maar liefst 3
datums gepland, om dit jaar veel nieuwe leden dit avontuurtje te laten meemaken. Verder is er besloten, voor de veiligheid en om
een goed overzicht over de groep te houden,
om twee groepen te creëren met per groep
maximaal acht rijders. En omdat we dit seizoen drie data gepland hadden, betekende
dat toch nog een verdubbeling van het aantal deelnemers in vergelijking met voorgaande seizoenen.
Toen begonnen de voorbereidingen: eerst
een aanmeldingsformulier maken, en op de
site zetten, dan op volgorde van binnenkomst de aangemelde leden op de deelnemerslijst zetten. En wat gingen de aanmeldingen weer vlot, binnen afzienbare tijd zat
het weekend van juli vol, gevolgd door dat
van mei, en een maandje later zat zelfs de
september sessie al vol! Voor alle weekenden
meteen maar mensen op een zogenaamde
“reservedeelnemerslijst” geplaatst, het is ten12

slotte altijd mogelijk dat een aanmelding afgezegd wordt door persoonlijke omstandigheden. Zo kregen we voor het weekend in
mei vanaf 18.00 uur de avond voor vertrek
wel veel afmeldingen te verwerken. Grootste
oorzaak: de weersvoorspelling die was opgegeven: regen, regen, storm en regen … Begrijpelijk, maar wel jammer natuurlijk; maar
goed, het weer is nu eenmaal niet te sturen.
Wel is het zo dat de kamers á € 30,- van te
voren besproken zijn, en dus door ons betaald dienen te worden. Dit wil zeggen dat
restitutie niet mogelijk is, tenzij afzegging
minimaal 8 dagen van te voren gebeurt en
wij iemand anders, die op de
“reservedeelnemerslijst” staat, kunnen meenemen.
Een enkele week voordat het 1e stuurweekendje van start ging heb ik een route uitgezet, en meerdere malen gecontroleerd, op
kaart, en doorgegeven aan de overige voorrijders. Later een deel van de route nagereden, om tot de conclusie te komen dat deze
toch iets ingekort mag worden. Met twee of
drie man rijd je natuurlijk sneller, en zit je
niet zo lang op een plek als met een groep.
Dus route herzien. Een paar dagen van te voren de route doorgestuurd naar de overige
voorrijders, het feest kon beginnen.
Zaterdagmorgen aangekomen bij de Mac in
Tilburg, was een aantal deelnemers al gearriveerd, en was het alleen nog even wachten
op iemand die een afslag gemist had, waarschijnlijk door het goede zicht …. Maar om
10.30 uur konden we vertrekken richting
Duitse grens, met negen man. Net voor de
grens nog effe tanken, zodat eenieder er
voorlopig weer tegen kon. Want het is lullig
als je net een leuk stukje weg hebt gevolgd,
en je alweer moet uitkijken naar een tankstation omdat je bijna droog staat. De afspraak
was alleen tanken, want eenmaal in Duitsland aangekomen, net een stukje de Eifel in,
R - f o r c e

Circuitdag 27 mei
27 mei: circuitrijden Assen met ex-GP coureur Cees Doorakkers

De circuitdagen van Cees Doorakkers zijn erg
populair, dat blijkt wel uit het aantal inschrijvingen. Ten opzichte van vorig jaar was
er nu de mogelijkheid om je de avond ervoor
vanaf 18.00 uur alvast in te schrijven en te
overnachten op het paddock. Velen maakten
van deze gelegenheid gebruik en dat kwam
dan ook weer ten goede aan de deelnemers
die zich de volgende dag nog moesten inschrijven. Een viertal leden van de R-club
waren aanwezig: Richard van der Mark (met
Sonja) en Edward, beiden met een nieuwe R6,
Martijn Dekker met zijn R1 en ikzelf, Richard
Smit, tevens een van de marshalls voor die
dag. Edward en Richard hadden zich ingeschreven bij de gevorderden, Martijn bij de
beginners. Ik moest de hele dag de beginnersgroepen voorrijden, in totaal 10 sessies.
De vrijdag ervoor was een regenachtige dag
en de weergoden hadden voor de zaterdag
nog een extra voorraadje water waar ze van-
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af moesten, maar we hoopten eigenlijk dat
de weergoden ons goed gezind waren voor
de zaterdag. In de avond moest er nog het
een en ander gesleuteld worden: bij Edward
moesten er nog stalen remleidingen op, bij
mij moest de topkuip nog gemonteerd worden, kortom gezellig. De avond verliep vrij
snel onder de partytent en het was zo tijd om
op een oor te gaan liggen ... en te hopen dat
de weergoden onze gebeden zouden horen …
Kennelijk was dat gelukt, want de volgende
dag was het droog en was er ook een zonnestraal waarneembaar; het deed ons zichtbaar
goed. Voor mij was de ochtend al vroeg begonnen: na een licht ontbijtje de R6 uit de
aanhanger gehaald en voor en achter opgebokt om de banden te voorzien van bandenwarmers, zodat de banden lekker op temperatuur waren voordat ik moest beginnen aan
mijn eerste van de tien sessies. Om half acht
had ik bij het techno-center een bijeenkomst
van alle marshalls, samen met Cees Doorakkers, om wat details te bespreken en eventuele bijzonderheden en afspraken die we zouden maken om de dag veilig te laten verlopen.
Verder was er daarna een bijeenkomst voor
alle deelnemers in het paddock restaurant,
waar een uitleg werd gegeven over het nieuwe TT-circuit en de vlaggencodes. Voordat
iedereen zich mocht gaan opstellen voor de
eerste sessie moest er nog wel even een technische keuring, die door de marshalls werd
uitgevoerd, plaatsvinden.
Bij de beginnersgroepen is het meestal moeilijk om in te schatten wat voor type rijders je
aantreft. De een heeft wel enige ervaring, de
ander weer helemaal niet, en dan is het
moeilijk om zo’n groep bij elkaar te houden.
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vervelend telefoontje, waar alle
leden toch wel van schrokken. Ik
denk dat ik namens iedereen spreek
als ik hoop dat het met deze twee
gezellige leden intussen wat beter
gaat.

17 man (m/v) te maken, zodat het wel veilig
zou blijven tijdens de rit. Nadat Marco het
weer eens hoger opzocht voor de rit om het
een en ander uit te leggen, werd de eerste
groep al snel gevormd achter Gerard en Teun.
Marco nam vervolgens groep twee voor zijn
rekening en ik mocht in groep drie mee waar
Richard de voorrijder was.
De rit: het eerste deel
van de rit ging over de
mooie dijkjes aan de
zuidkant van de Lek in
de regio bij Vianen –
Culemborg – Wijk bij
Duurstede. Een schitterende omgeving om
goed te toeren en zeker
ook om erg goed te wonen. We zijn heel wat
mooie huizen, bungalows en boerderijen tegengekomen.

De terugreis: Bij de MacDonalds in
Nieuwegein aangekomen, werden alle R-en
nog eens goed bekeken en bewonderd. Op
het terras bij de Mac werd de route van de
toerrit nog even doorgenomen. Vervolgens
ging iedereen weer zijn of haar eigen weg
richting huis. Het was een heerlijke dag; een
heleboel mooie R-en bij elkaar, goed weer
(dan laat ik de regendruppels op de terugweg
even buiten beschouwing), hele leuk rit
(zonder veel drempels deze keer), een boel
leuke mensen en ik heb het erg gezellig gehad.
Ik sluit me graag aan bij de laatste woorden
van Wilko in zijn verslag van de eerste rit:
“Tot mijn clubleden wil ik me richten met de
opmerking: tot de volgende rit. Je komt toch
ook weer!?”
Met vriendelijke R-groeten,
Erik (Ricky Kick)

Na de Lek overgestoken te hebben met het
pontje, bij Wijk bij Duurstede, ging de rit aan
de noordkant van de Lek net zo lekker weer
verder over de dijkjes aldaar. Onderweg nog
een tussenstop gemaakt voor een snelle hap,
een drankje en natuurlijk een goed R gesprek.
En weer verder op de R, voor de terugweg
richting Nieuwegein.
Tijdens de rit kregen twee clubleden een erg
16
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pakken we een bakkie en wat te eten (voor
de liefhebber).
Helaas duurde deze tankstop iets langer dan
de geplande tien minuten; reden: een olielampje dat regelmatig oplichtte. Tsja, dan kan
je er toch echt beter even wat bij doen, zit de
bestuurder toch wat rustiger op zijn fiets. We
hadden nog iemand zonder regenpak, want
“…dat vond ie niet nodig…”. Dus toen maar
een KOMO zak over zijn pak getrokken. En
een alarmprobleempje deed zich voor. Maar
na ruim een uur (..) konden we gelukkig toch
weer op stap, met zijn allen.
Na nog een
stukje Autobahn, reden
we net voor
België
de
A44 af richting B258,
waar we onze
eerste
ruststop
zouden houden. Terwijl
we daar wat
zaten
te
eten brak de
hel buiten
los. De weg werd zelfs tijdelijk versperd door
een afgebroken tak. Hier hadden wij voor de
rest weinig hinder van, alleen de ravage naderhand op de weg (takjes,bladeren e.d.)
maakte het nog net even iets spannender om
te rijden. Toen wij opstapten was het al aardig droog, dus het regenpak bleef bij ruim de
helft van de mannen uit. Een kwartiertje later konden we al leuk sturen bij de Rurberg.
Helaas viel ons ploegje al snel uiteen, zodat
we het grootste deel van de rit in de Eifel in
twee groepen hebben gereden. Maar al met
al kwamen we net een minuut of 20 na elkaar aan in Zilshausen, met als enige verschil
R - f o r c e

de kilometers die waren gemaakt door de
verschillende groepjes.
Maar dit weekend is ons in elk geval duidelijk
gebleken dat de leden die dit stuurweekend
willen meemaken, wel enige motorrijervaring dienen te hebben. Het kan namelijk niet
de bedoeling zijn om een groep van acht
man met een zeer gematigd tempo te laten
rijden. Dat wil beslist niet zeggen dat het
een raceweekend is/zal worden, nee, het is
een stuurweekend, maar we gaan er wel van
uit dat er een beetje vlot doorgereden kan
worden. Zonder dat een van de deelnemers
boven zijn/haar kunnen moet rijden! En zoals
we in de info aan alle deelnemers al schreven: wij gaan niemand vertellen om
“voorzichtig” of “niet te hard” te rijden, we
gaan er vanuit dat iedereen rekening met
een ander houdt en elkaars rijstijl respecteert, ook/juist als het om collega-rijders
gaat die wellicht iets minder scherp sturen
dan jij gewend bent. En maak je niet ongerust: in de Eifel zal er voldoende gelegenheid
zijn voor iedereen om sportief te rijden, maar
iedereen wil ook graag zonder schaafplekken
thuiskomen. Vermoeden wij.
De avond hebben we met een heerlijke maaltijd en een drankje doorgebracht, en iedereen had genoeg te vertellen. Van verveling
was dus absoluut geen sprake. De avondrit is
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geven, en eventueel op eigen gelegenheid de
verrichtingen op en langs de baan bewonderen.

niet gereden, mede door het tijdstip waarop
we in Zilshausen aankwamen, het was al over
zevenen.
Zondag om 08.30 uur aan het ontbijt, en om
10.00 uur stonden we gereed voor de terugreis. Malle, Martijn en Rolf pakten de directe
route. Rolf had het even gehad met de bochten in de Eifel. Maar ook Rolf heeft het naar
eigen zeggen goed naar zijn zin gehad, waarvoor dank aan Malle. Zelf heb ik de overigen
op een meer toeristische route meegenomen,
en we zijn met een omweg teruggereden
naar de grens. Stoppen bij de Nordschleife
zal dit seizoen niet plaats vinden, daar wij dit
zonde van de tijd vinden. Zijn er deelnemers
die dat anders zien, dan kunnen zij dit aan-

Een voorvalletje nog die zondag: een van ons
verloor zijn grip aan de voorzijde, en schoof
onderuit. Berijder en motor kwamen tegen
de vangrail, en de motor ketste terug op de
weg. Schade aan motor leek op dat moment
groot, maar er was gelukkig, na wat delen terug te hebben gebogen, mee te rijden. Rijder
had, behalve een deuk in zijn zelfvertrouwen,
gelukkig alleen een pijnlijke schouder. Na een
stukje verderop een bak koffie te hebben gedronken, was ieder weer een beetje van de
schrik bekomen, en hebben we de trip hervat.
Voor de rest een mooie dag beleefd, die zeker
voor herhaling vatbaar is. Het groepje was
wel aan elkaar gewaagd.
Mag hopen dat het de volgende maal net zo
gezellig is, en dat we de glimmende kant boven (en droog!) houden.

De voorbereiding: vrijdag alvast mijn R6 gepoetst, ketting ingesmeerd, tank volgegooid
en de bandenspanning gecontroleerd. In het
begin van de week had ik de oude versleten
remblokjes aan de voorkant al vervangen
door nieuwe, dus mijn motor stond helemaal
klaar voor de rit van zondag. Want als je een
rit van de club hebt, dan moet je R er wel
tiptop bij staan natuurlijk. Zaterdag moest ik
werken, dus zou ik daar geen tijd voor hebben.

Om 10:30 uur reden we de parkeerplaats op
bij de MacDonalds in Nieuwegein. We waren
niet de eersten, maar het scheelde niet veel.
Zo hadden we lekker de tijd voor een bakkie
koffie en konden we rustig op de parkeerplaats staan om alle andere R-rijders te verwelkomen. Ik heb weer een heleboel nieuwe
gezichten en oude bekenden gezien en gesproken, erg gezellig en leuk om elkaar in het
echt te ontmoeten in plaats van via internet.

Groet,
Richard van der Mark

Na zondag 26 maart de eerste toertocht te
hebben gehad, kwam de tweede officiële
toertocht van de YZF R-club op zondag 23
april 2006. Het weer werkte gelukkig ook
mee, het was droog, de zon scheen flauwtjes
en het was redelijk voorjaarsweer met een
graadje of 12 tot 15.
Verzamelen: na alle voorpret en opgebouwde
spanning op het R-club forum op internet
was het dan eindelijk zondag. Al vroeg ging
de wekker, want te laat komen, dat wilde ik
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niet. Ik ben om 9:15 uur opgestapt en naar
de MacDonalds in Barendrecht gereden. Daar
hadden we (Marco, Style en R1Rowdy) via
het forum afgesproken om een uurtje of tien
richting Nieuwegein te gaan. We waren goed
op tijd, dus we konden op het gemak richting
Nieuwegein. Vlak voor Nieuwegein nog even
de R-en volgegooid, zodat we zeker wisten
dat we niet meer hoefden te tanken tijdens
de rit.
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De opkomst: de opkomst van de eerste rit op
26 maart was boven verwachting met ongeveer 34 R-en. Het is altijd lastig om te voorspellen hoeveel R-en er zullen komen. De
schatting, die gemaakt werd op basis van de
weersverwachtingen en de aanmeldingen op
het forum, was deze keer dat er 20 à 30 personen zouden meerijden. Nou, mooi niet!! Er
stonden een kleine 50 R-en geparkeerd bij de
MacDonalds Nieuwegein, ver boven verwachting!!! Wilko: iedereen heeft geluisterd naar
je verzoek in de vorige editie van de R-force.
Op de parkeerplaats bij de MacDonalds werd
ter plekke besloten om 3 groepen van 16 a
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