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Voorwoord
In de vorige R-force heb ik al zitten huilebalken over mijn fysieke dipje (diagnose
inmiddels: versleten nekwervels plus waarschijnlijk een nekhernia, in december
mag de neurochirurg zich uitleven …), ik zal dat dus niet nog een keer doen.
Onontkoombaar gevolg was wel dat ik van de drie geplande Eifel-stuurweekenden
er slechts nul (0) heb kunnen meerijden!! Met het noodgedwongen afzeggen voor
het eerste weekend viel nog te leven: de regen kwam vrijwel voortdurend met
bakken uit de hemel, en als deelnemer kan je dan zonder problemen afbellen, als
organisator/voorrijder heb je die vrijheid normaal gesproken natuurlijk niet. Maar
goed, ik had dus, spijtig genoeg (echt, ook in de regen valt prima te rijden), een
“goed”excuus. Zeker achteraf beschouwd was het extra spijtig dat ik voor alle drie
de weekenden heb moeten afzeggen. Het was weer volop fantastisch stuurwerk
in en naar de Eifel en de sfeer, onderweg, maar zeker ook in Zur Post, ons vaste
logeeradres in de Eifel, was zoals altijd geweldig; maar spijtig genoeg was er tijdens
elk van de drie weekenden ook sprake van valpartijen, sommige met betrekkelijk
ernstige gevolgen. Tijdens de eerste bestuursvergadering na september hebben wij
het uitgebreid gehad over met name de (mogelijke) oorzaken van die valpartijen.
Want hoewel duidelijk is dat iedereen op eigen verantwoordelijkheid rijdt, wil je
dit soort ellende natuurlijk met z’n allen zoveel mogelijk voorkomen. Helaas, er
bleek niet of nauwelijks een eenduidige verklaring te zijn voor de crashes, en nee,
het zat hem in elk geval niet in een te hoge snelheid. Was het onervarenheid? En
onervarenheid waarmee dan? Bochten rijden?
Ligt niet voor de hand, een R is gemaakt om bochten te rijden, dus ik neem aan,
tenzij je 1 week je rijbewijs hebt, dat dat op elke rit in meer of mindere mate
gebeurt. Onervarenheid met sturen in groepsverband? Zou kunnen, niet iedereen
rijdt regelmatig met zes, zeven of meer anderen. Of zijn Duitse bochten anders dan
Nederlandse?
Lijkt me niet, hoewel de bochtendichtheid naarmate je naar de Eifel toerijdt wel
extreem hoger is dan laten we zeggen in Flevoland, dus dat zou een oorzaak
kunnen zijn.
Mankeert er wat aan onze rijtechniek? Moeilijk om iets in algemene zin over te
zeggen, maar zoals gezegd lag het niet in eerste instantie aan de snelheid, dus je
(is: wij, de voorrijders, de deelnemers, het Duitse tegemoetkomende verkeer …)
mag aannemen dat de rijtechniek dan niet het grootste probleem kan/mag zijn. Ligt
KHWPLVVFKLHQDDQGHDOHUWKHLGGH¿WKHLG"
Of hebben we (collectief) last van teveel adrenaline met een R tussen de benen, of
zijn we plotseling besmet met het Pedrosa-virus (“rij-ik-m’n-maat-eraf-dan-rij-ikm’n-maat-eraf”)?
Wie het weet mag het zeggen. Letterlijk! Ik weet zeker dat er onder jullie heel veel
zijn die een uitgesproken en gefundeerde mening over dit fenomeen hebben, vaak
gestoeld op een ruime eigen ervaring, dus laat vooral van je horen, bij voorkeur via
hans@yzfr-club.nl .
Ook als je niet hebt meegereden naar de Eifel! Ik ben erg benieuwd naar jullie
mening, we zullen die zeker meenemen als we (de komende wintermaanden
alweer!) de Eifelweekenden voor 2007 gaan regelen. En wat mij betreft dan, in
tegenstelling tot het afgelopen jaar, zonder valpartijen, maar met ondergetekende.
Hans Heemskerk
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Zaterdag 5 augustus 2006: afgesproken met
diverse R-leden in Waalwijk, bij de MacDonalds. Kwamen er toch 13!! Na wat kletsen
zouden we bij het eerste tankstation langs
de A-27 gaan staan. Daar wachten en wachten … Dat duurde Grace (Wildcat) te lang,
zij wilde weer een stukkie verder rijden. Zo
gezegd, zo gedaan. Bij het volgende tankstation weer: wachten, wachten ... en weer
werd het Grace teveel en ze ging zowaar
tegen “vreemde” mannen praten enzo, haha.

Zelf heeft-ie twee keer in een ziekenhuis
gelegen, eenmaal met een arm uit de kom
en eenmaal met Malaria. Angstigste moment
was in China, waar hij bijna crashte met een
bus, vlakbij een diep ravijn. Hij had overigens al eens met een Fireblade een soortgelijke tocht gemaakt. Nou, wel respect voor
GLHNHUHO]HJ1DHHQÀLQNODQJHWRFKWYRRU
een dag, voel ik het al aan mijn derrière ...
Na Maarsen moest ik voor verplichtingen
in Vianen afhaken, de rest van de meute
ging door naar Yamaha-Schiphol Rijk. Het
eindigde in een leuke speeltuin, twas weer
een super gezellige R-Meeting geweest, met
mooi weer, gelukkig. Ik geloof dat de sfeer
opperbest is in ons kluppie, gezien ook de
steeds grotere opkomst bij grote en minimeetings!!

Alle dertien op een rij...
Die kwamen ook bij ons staan, zelfs met een
Suzuki GSXR-750. Weer wachten, wachten,
… en ja hoor, daar ging de R1 Sjaak stoet ...
aan onze neus voorbij … Wij als gekken er
achteraan! De stoet werd best groot en in
Maarsen werd er gestopt met de hele meute.
Daar stonden nog eens heel veel motorliefhebbers om een glimp op te vangen van R1
Sjaak.
Op een gegeven moment kwam hij naast me
staan en ik kon ik hem een paar vragen stellen; hij beantwoordde ze behendig, dus ik
maar vragen en vragen. Ja, en jullie stiekum
allemaal wel meeluisteren heh, haha!!Oké,
hij heeft dus 250.000 kilometer gereden,
waarvan verreweg de meeste in Amerika.
Grootste problemen heeft-ie ondervonden,
hoe kan het ook anders, met de banden.
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Sjaak samen met Sonja en mijzelf.

Groeten van uw YZF-R reporter,
Gerard Spaargaren
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Vriendentour 2nd edition: Luxemburg
Het najaar van 2005 gaf veel stof tot
nadenken, wat een bewogen seizoen heb ik
meegemaakt zeg. Veel mooie ritten gereden
zoals de Teutorit die tot nu toe de leukste
dagrit was die ik vorig jaar heb gedaan.
Maar de topper was toch wel het weekje
naar de Vogezen en dat bij terugkomst al
snel werd gezegd “volgend jaar weer hoor!”
En inderdaad, de ideetjes borrelden weer
naar boven zodra het winter werd. Ik had
in mijn gedachten om een huis te huren in
Luxemburg met een aantal en aangezien
Marco (op-zijn-R1) daar gewoond heeft kon
die mooi even een leuk stekkie uitzoeken.
Na wat faxen met Luxemburg kwamen we
uit in het plaatsje Kautenbach. Da’s toevallig want op de terugweg vanuit de Vogezen
vorig jaar hebben daar overnacht bij Hotel
Huberty, een Nederlandse uitbater en wat
overigens een echte aanrader is. Het type
huis werd meer type villa en er was plek
voor 18 personen dus de groep werd steeds
groter.

na veel twijfel zijn we toch gegaan.Drijfnat en ijskoud liepen we met regenpak aan
en de helm nog op de AC binnen, mensen
beginnen je dan raar aan te kijken moet ik
zeggen. ‘s Middags hebben we toch nog wat
zon gehad gelukkig en eenmaal thuis was de
zin om naar Luxemburg te gaan maximaal.
Nog twee weken, ik ga mijn spullen maar
eens bij elkaar zoeken. Mijn tanktas kan
thuis blijven in ieder geval, dat wist ik na
vorig jaar wel. Het voordeel van een hotel is
dat je geen handoeken mee hoeft te nemen
maar omdat dit geen hotel is……….. moet je
dus handdoeken meenemen. Waar laat ik al
die rommel?! Ik heb de motortas van Eric(†)
gekregen en daar blijkt toch meer in te kunnen dan ik dacht. De vertekdag nadert en
ik krijg de griep, hoofdpijn en alles doet me
zeer maar dat zal me toch echt niet weerhouden om naar Luxemburg te gaan!

Zondag, dag 1.
“Ho, ho, ho, STOP!”

Ons huis in Kautenbach.
Uiteindelijk bleven er 11 man over, de meesten kon ik al alleen Wilco (R7minR1isR6)
niet maar omdat we met de jongens onderling veel mailden leerde ik hem zo kennen.
En hoe, het was beter dat mijn kinderen die
mailtjes niet zagen zeg maar…… Dat beloofde dus veel lol. We moesten maar eens van
te voren afspreken en een
ritje rijden,
konden we meteen ‘live’ kennis maken en
wat dingen overleggen. Op een zondag
hadden we afgesproken bij de Mac/AC in
Bodegraven, als het een beetje redelijk weer
was tenminste. Het weer was bar en boos en
8

Sorry dat ik even stoor Gijs, maar zoals de
attente lezer al was opgevallen bestond dit
gezelschap uit nog wat illustere types. Vijf
daarvan werden als verkenners een dag eerder al richting Kautenbach gezonden. Kwartiermakers zou je ze ook kunnen noemen.
Noeste werkers die op een zwaar bewolkte
en koude zaterdagochtend in Eindhoven
verzamelde bij de grote Toekan. Ook ik was
er daar eentje van. Eentje die ook naar ´de
week´ had toegeleefd, net als Marco, Stef,
Dennis en Mikel. Deze groep vertrok al op
zaterdag richting Luxemburg om, zeg maar,
het basiskamp in te richten. Vanuit Eindhoven werd rond de klok van elf koers gezet
richting het Zuiden. In Maastricht werd bij
GH0DFHYHQHHQNRSMHNRI¿HHQ]QGXE
bele knaap genuttigd en viel het besluit om
binnendoor Belgie en daarna Luxemburg te
enteren. Marco had zijn TomTom heel aardig
geprogrammeerd en via een hele aardige
route rolde de kilometers onder onze R-en
door. Het eerdere besluit om het regenpak
maar aan te trekken bleek een wijs besluit.
We hielden het niet droog. Normaliter zijn
we niet zo gecharmeerd van hemelwater,
maar dit was voorspeld en om ons doel te
bereiken helaas noodzaak.
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Met af en toe een rustpauze om brandstof
in te nemen, een plasje te doen, zoeken
naar een oordopje, een sigaretje te smoren of een bammetje te eten naderden we
Luxemburg. Het is een cliche, maar het
geeft toch wel een stoer gevoel als zo´n
groep in baksteenformaat het Luxemburgs
wegennet verslind. Een beetje uit de tijd
van de Middeleeuwen als de ridders te paard
de strijd aangingen. Met dien verstande dat
wij een harnas in de vorm van PVC kleding
aanhadden en wij niet één paard tot onze
beschikking hadden, maar ieder minimaal
120 bhp´s. Met Ridder Marco als uitschieter, een soort Floris. De ´leader´ met 4
Cindella´s in zijn spoor. We schrijven echter
anno 2006, eind April wel te verstaan. Kijk
dat het dan frisjes is, OK dat kan. Maar dat
je dan ook nog getrakteerd wordt op een
heuse hagelui, wat ik me kan herinneren, in
de vorm van witte vlokken, da´s toch wel
apart te noemen.

aan niets ontbreken. In de avond de eerste
kennismaking met Hotel Huberty met zijn
extravagante uitbater en de eerste sterke
verhalen gingen al snel rond aan de stamtafel onder het genot van wat gerstenat en
een goede maaltijd. Echt laat werd het niet,
je bent toch de hele dag in de weer geweest
en die paar halve liters doen dan hun werk
en eisen hun tol. We waren er gerust op
met zijn vijven, het basiskamp was klaar.
Klaar voor zondag……..een zondag die voor
ons vijven startte met een goed ontbijt en
de eerste serieuze rit door het Luxemburgse
landschap. Maar de weergoden waren ons
op zondag ook niet goed gezind en de rit
werd halverwege maar afgeblazen want met
zowat bevroren handen en tot op de botten
kou lijden is op vakantie gaan met je R ook
niet nodig. Onderwijl was er nog telefonisch
contact met de mannen die inmiddels koers
hadden gezet vanuit Noord-Holland richting
Kautenbach. Wij besloten om koers te zetten
naar het huisje en te wachten op de komst
van onze broeders.
En nu ook maar direct weer terug naar het
verhaal waar Gijs mee gestart was. Ga verder Gijs…..
Zondag, dag 1 dus...

Het harnas in de vorm van PVC...
Aan het eind van de middag bereikten we
ondanks de barre omstandigheden zonder
kleerscheuren onze bestemming. Marco
regelde de formaliteiten, de tuinmannen
waren nog bezig om het zomergoed in
bakken voor het stulpje aan te brengen en
wij konden de zadeltassen en ander gerei
afnemen en alvast onze ´kooi´ voor de
week gaan uitzoeken. Ja, en dan wordt het
tijd dat de proviandkast wordt aangevuld,
dus op zoek naar de plaatselijke buurtsuper.
Weliswaar een kleine 10 kilometer verderop
maar voldoende super om een voorraadje in
te slaan voor de komende dagen. Inderdaad
knap hoeveel we in onze rugzakken konden
meenemen en zwaar bepakt met voedsel
en drank konden we huiswaarts gaan. De
mannen die op zondag zouden komen zo het
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Het ergste griepgevoel heeft plaatsgemaakt
voor vakantieadrenaline. Vroeg opstaan om
alles nog eens te checken en uiteindelijk
zwaaide ik mijn vrouw en kinderen gedag en
reed ik naar het eerste afspreekpunt op de
A9 om Jos en Hen op te pikken. Jos kwam
wel maar Hen was zoek. Die bleek ergens bij
Amsterdam bij een benzinepomp te staan.
Begint lekker dacht ik maar toen die eenmaal bij Breukelen aanhaakte ging de koers
richting Kautenbach, Luxemburg.
De temperatuur was beneden peil en tegen
de afstand naar Luxemburg, slechts 380
km van IJmuiden, ging ik opzien. Man wat
was het koud, dan maar wat vaker stoppen.
7LMGHQVHHQNRI¿HVWRSHYHQ:LONREHOOHQKHW
KDJHOWKLHU]HLLHGXVGDWZDVHHQ¿MQYRRU
uitzicht. Eenmaal bij Spa ging het beter en
zag de hagelbui wegtrekken vanuit ons eindpunt. Nog even een pauze en dan de laatste
kilometers. En die waren dus het ergste, het
ging een beetje miezeren. Oke dat overleven
we wel, toen ging het regenen en werd het
LMVNRXG2NHVWUDNVKHEEHQZHNRI¿HRPRS
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te warmen maar toen ging het sneeuwen
en dat was pas echt erg. Constant je vizier
schoonmaken, de borden proberen te lezen
en het gevoel van vingers die niets meer
doen. Als verschrikkelijke sneeuwmannen
kwamen we aan bij het huis in Kautenbach.
Snel naar binnen en een biertje graag, zelfs
die is nog warmer dan mijn lichaam!
Inmiddels was Richard ook gearriveerd en
na een lekkere douche gingen we eten bij
Hotel Huberty, een gezellig hotel met een

bakken uit de hemel dus konden we ons
weer eens insealen met waterafstotende
pakken. Drijfnat liepen we onze woning in,
als we dit weer we de hele week houden
hadden we net zo goed naar de Vogezen
kunnen gaan dacht ik. ‘s Avonds gegeten op
de camping en na het afbieren gingen we
naar bed. Vanaf dinsdag zou het surpermooi
weer worden.
Dinsdag, dag 3

Met z’n allen aan de spaghetti, smaakte best
goed eigenlijk....

Aankomst bij -1 gr. Dan lach je niet meer!
Hagenees als uitbater die alleen in een lederhose loopt.
Maandag, dag 2
Wederom weer om van te huilen, ik heb ‘s
morgens eerst mijn motor schoongemaakt.
Jos en Hen ging het bestelde brood op de
naastgelegen camping halen en tijdens de
herhaling van de MotoGP van Turkije deden
de broodjes zich goed smaken. Hoewel het
twijfelachtig weer was gingen we toch rijden
en zouden op de terugweg wel boodschappen doen. Toen er een volle winkelwagen
in 5 rugtassen gepropt moest worden, wat
wonderbaarlijk ook nog lukte, keek ik vanuit
het winkelcentrum naar buiten en zag nog
net geen vissen zwemmen. Het kwam met
10

Ik werd om 07.00 uur wakker en voelde mij
niet zo lekker. Moe, buikkramp en diarree
waren mij de baas. Jos en Mikel bleken er
ook last van te hebben. Wij bleven dus maar
thuis en de anderen gingen uiteraard lekker rijden. Jos die net een nieuwe R1 had
gekocht moest bij een Yamahadealer in de
buurt een 1000 km beurt laten uitvoeren
maar die had geen tijd. Gelukkig had hij
ROLHHQHHQ¿OWHUPHHJHQRPHQ]RGDWZHGDW
gewoon even bij het huis konden doen. Toen
hij binnenliep maakte hij een opmerking
over modder en al snel bleek dat ie onderuit
was gegaan met aardig wat kuipschade als
gevolg. Toch maar even de olie vervangen,
gooi maar in een afwasbak dan zien we wel
ZDDUZHKHWODWHQ6KLWGDW¿OWHUNULMJLNQLHW
los riep Jos, geen probleem zei ik en haalde
mijn riem uit mijn broek die je ook als
¿OWHUVOHXWHONDQJHEUXLNHQ1DKHWEHXUWMH
ging ik maar naar bed om wat uit te zieken.
Na 3 uur slapen d’r weer uit om alvast eten
te maken voor de avond en vervolgens snel
weer het bed in.
De anderen waren inmiddels weer terug en
hadden een leuke rit naar Trier gereden met
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eindelijk mooi weer. Eten heren, ik voelde
mij een stuk beter en na het eten steeg ik
toch nog maar even op voor een ritje samen
met Marco in de buurt. Ik was weer bijna de
oude.
Ed6 kwam om 21.30 uur aan en zo waren
we met 11 man en was de groep compleet.
Richard was al bezig met de route voor
woensdag en die zou naar Belgie en Frankrijk gaan dus ik ging vroeg op stok. Iedereen eigenlijk.
Woensdag, dag 4
Stond alweer om 07.00 uur op om een
stevig Engels ontbijt te maken want dit werd
een lange tocht. Weer een tegenvaller, Stef
had nu last van diarree en toen de mist
bij het toilet opgetrokken was zag ik dat
hij lijkbleek was. Ik blijf nu maar thuis zei
Stef. Jammer maar een verstandig besluit
en vroeg wie er nog meer ziek was. Ik ben
beter zei Jos maar ik ga naar huis. Naar
huis??? Ja, Hen z’n vrouw is van de trap
gevallen dus die moet naar huis en ik laat
hem niet alleen rijden dus ga ik ook, kan
ik meteen die schade met de verzekering
regelen. Nou lekker dan maar respecteerde
natuurlijk zijn keuze.
Contact aan en gas Bas, we vertrokken
en man wat had ik er zin in. Richard reed
voorop, de hele week eigenlijk omdat die
navigatie aan boord had en dat zou wel
goed komen. Ik ben deze week nog vaker
omgekeerd dan de zandloper van Yahtzee.

Even eten in Bouillon, een mooi plaatsje in
Noord Frankrijk.
De eerste stop deden we in de Belgische
grensplaats Bouillon om wat te eten en
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moet zeggen dat dit een leuke bestemming
is om heen rijden.
De koperen ploert bleef zijn best doen en
met een volle maag en de dorst gelest ging
het gas er weer op. Een soort YARC op
de openbare weg zeg maar want ik reed
constant achter Richard en merkte dat ik
mijn bochten steeds harder ging nemen.
Trefzeker bleef ik in zijn kielzog en reed heel
ontspannen. Toen Ed6 ook nog wat tips had
gegeven reed ik harder dan ooit door de
bergen, ontspannen en dat maakt het nog
leuker.
Op een gegeven moment ging het zo hard
dat ik het wel mooi vond zo en liet Richard
en Ed gaan, die hebben zoveel meer ervaring dat als ik dat probeer bij te houden
er ongelukken gaan gebeuren. Richard en
Ed dus weg maar de anderen zag ik ach-

Nee, dit is niet het rad van fortuin maar het
achterwiel van Wilco.........
ter mij ook niet meer. Alleen Dennis kwam
mij achterop rijden dus we stopten even,
normaal kwamen ze na een paar minuten
maar dit duurde te lang. Dennis ging terug
en ik pikte Richard en Ed op. We redden zo
ver terug zodat ik al een vermoeden had dat
er wat was gebeurd en ja hoor, Wilko had de
bocht wat te ruim genomen en een modderbad genomen. Ongewilt schoot ik in de lach,
eigenlijk omdat Wilko en ik elkaar goed liggen en dezelfde humor hebben. Je slaat wel
HHQPRGGHU¿JXXU]RRXZH]HLLN*HOXNNLJ
mankeerde hij niets maar hij zag er uit als
of ie truffels had gezocht. Nadat de groep
weer compleet was besloot de helft terug
te gaan naar het huis want we zouden gaan
barbequen maar hadden nog geen vlees. Bel
Jaco dan even, die was deze dag gearriveerd
11

en kon zo mooi even boodschappen voor
de barbeque halen. Het eten was geregeld,
Wilko pikte even een emmer met water uit
een tuin om zijn motor wat toonbaarder te
maken en op naar het ‘honk’.
‘Tsssjt…’, het geluid van een blikje bier dat
werd geopend klinkte Dolby Surround in mijn
oren. De barbeque deed zijn best om het
vlees te garen en dit keer lagen we vroeg
onder de wol.
Donderdag, dag 5
Een nacht zonder het gesnurk van Hen deed
mij dan eindelijk goed uitgeslapen opstaan.
Vandaag stond een rit naar Trier op het programma. Ontbijten deden we wel onderweg
want dan konden we snel vertrekken. Na
omleiding nr. 500 gevolgt te hebben besloten
we nr. 501 maar te negeren want we bleven
URQGMHVULMGHQ+HWZHUGLQPLGGHOVÀLQN
warm en omdat we de omleidingen negeerden zouden we ook bij de eerstvolgende
doen of dat we gek waren. Ik moet zeggen
dat de wegwerkers die aan het asfalteren

waren er anders over dachten. Gelukkig is
een R sneller als een wals en moesten we er
deze keer aan geloven, omkeren en wegwezen.
1DDUPDWHGHGDJYRUGHUGHHQGH]RQÀLQN
zijn best deed kwam naar een schitterende
rit Vianden in het vizier. Het tempo stond op
tourstand dus reden ontspannen Luxemburg
weer in. Weer dat mooie asfalt tussen de
bergen en Richard kreeg het weer op zijn
heupen. Met een drietal ging de kopgroep
er vandoor. Na 10 seconden dacht ik ook ‘de
groeten’ en ging er achteraan.
Mooi man die weerkaatsing van het brullend
geluid tussen die bergen. Nog een bocht
naar rechts en dan het gas…… eraf! want er
stond een meneer op de weg die mij sommeerde te stoppen. Wat moet hij dan?! Toen
ik het snot wegveegde wat de kopgroep
voor mijn ogen had gereden bleek het politie te zijn. Voor de duidelijkheid was dit niet
de Smaakpolitie want die wordt er alleen
maar ‘niet vrolijk van’. Deze politie zou mijn
inziens even een rekeningetje presenteren
waar ik zelf niet zo vrolijk van zou worden.
De kopgroep was ook al in gesprek en toen
ik mijn papieren moest laten zien redden
de achterblijvers langs, alsof ze ons niet
kenden!!! Gelijk hadden ze.

Geinponem...
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Na een preek van ‘de Cock’ en de belofte
dat we rustig verder zouden rijden mochten
we kosteloos verder, kijk, da’s nou eens service. Ik hoef niet te vertellen of de belofte
stand hield denk ik. De laatste avond had
ingezet en gingen eten bij Huberty, onze
Haagse vriend. En zoals het lot besliste, ook

R-force

Jaco was aan de diarree……
Vrijdag, dag 6
'H¿QDOHYDQGDDJ]RXGHODDWVWHGDJZRU
den van onze vakantie. Het huis werd een
beetje aan kant gemaakt en we liepen wat
zenuwachtig in het rond. Vandaag herhaald
de geschiedenis weer dacht ik want nu kreeg
ik weer die hele handel niet in mijn tas!
Eerst maar ontbijten bij die Hagenees en
daarna zien we wel weer. Rond half elf werd
de sleutel ingeleverd en rolden de wielen
richting Belgie om vervolgens bij Luik de
helft van de groep te lossen. Deze gingen
via Antwerpen naar Zuid-Holland en omgeving. Ikzelf leidde de anderen bij Eijsden de
grens over en deden ons in Maastricht nog
even tegoed aan wat hamburgers en cola.
+HWZHUGVWHHGVZDUPHUHQGH¿OHVEOHYHQ
groeien. Van Weert tot aan Amsterdam
UHHGLNELMQDFRQWLQXWXVVHQGH¿OHGRRU'LW
tempo had ik deze week nog niet eerder
meegemaakt dus ik viel zowat in slaap. Nog
even een plaspauze en op naar huis.
Thuis aangekomen bleek dat er nog niemand
thuis was en ik de sleutels niet meegenomen
had. De buurman die zijn motor aan het
poetsen was kwam nieuwsgierig naar me toe
en vroeg: Biertje?
Doe maar, dat heb ik deze week nog niet
gehad. De vrouw en kinderen kwamen thuis
en alles was weer bijna als van ouds. Bijna

Ed ging nog even een ijsje scoren!
want ik ben weer een ervaring rijker, weer
een geslaagde week met een stel leuke
kerels. En denkend aan dezelfde woorden
die ik als vorig jaar na onze rit riep; ‘volgend
jaar zeker weer’ bekruipt mij het gevoel dat
de kans vrij groot is. Met eentje, een “ouwe”
uit de groep heb ik al een bestemming uitgekozen.
Tot slot nog even dit
Jos, Hen, Wilko, Marco, Dennis, Mikel, Ed,
Stef, Jacco en Richard, bedankt voor de
geslaagde vakantie. We hebben heel wat afgelachen en het superleuk
gehad.
Dat komt grotendeels door
onze gezamelijke passie
maar hoofdzakelijk door de
gezelligheid van bovenstaande mannen. Heren
bedankt namens mij.
Groetjes, Gijs

Tekst:

Wilko Haus
Gijs Braaij

Gezellig bbq-en in de tuin tegenover ons huis.

R-force
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

R-club Merchandising R-club Merchandising
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Club artikelen:

YZF R-club T-shirt 2006
Maten: 140/152 - L / XL / XXL
Kleur: grijs
3ULMVOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ
3ULMVQLHWOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ

YZF R-club T-shirt 2004
Maten: M / L / XL / XXL
Kleur: wit
3ULMVOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ
Aanbieding: 3 voor de prijs van 2 shirts
3ULMVQLHWOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ

YZF R-club sleutelhanger
3ULMVOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ
3ULMVQLHWOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ

YZF R-club stickerset
setje bestaat uit
1x groot + 1x klein
afm. 120x88mm + 60x44mm
3ULMVVHWMHOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ
3ULMVVHWMHQLHWOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

g R-club Merchandising R-club Merchandin
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

YZF R-club cap
3ULMVOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ
3ULMVQLHWOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ

Overige artikelen:

Jurgen van den Goorbergh cap
3ULMVOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ
3ULMVQLHWOHGHQ¼LQFOYHU]HQGNRVWHQ

-----------------------------------------------------------------Bestelfor mulier merchandising
Naam:..............................................................................................................................................................
Club lidnummer:R.......................................................................................................................................
Email:...............................................................................................................................................................
Postcode/woonplaats:..................................................................................................................................
Gewenste artikel:..........................................................................................................................................
Aantal:............................................................Maat:......................................................................................
Datum:............................................................................................................................................................
Het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer
55.44.08.880 t.n.v. Yamaha YZF R-club te Oosteind.
De bestelde artikelen zullen na ontvangst van betaling
worden verzonden.
BESTELLEN KAN OOK VIA DE WEBSITE!!

Dit formulier opsturen naar:
YZF R-club t.a.v. Wil van Nunen
Provincialeweg 154
4909 AN Oosteind

www.yzfr-club.nl

R-force
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Eifelweekend 9 en 10 september
Op zaterdagochtend 9 September was het
dan zover, om 10.00 uur verzamelen in
Tilburg-Zuid bij de MacDonalds. Om niet te
laat te zijn, was Beppie (Robbie) al op tijd bij
PLMLQ7LOEXUJRSGHNRI¿HJHNRPHQ'DDU
om konden we ook al vroeg richting de Mac.
Het was nog een hele toer, omdat ik ook niet
precies wist waar deze Mac zich bevond.
Aangekomen in het zeer zonnige zuiden,
VWRQGHUDOHHQÀLQNHJURHSPRWRUULMGHUVRS
de parkeerplaats, maar bij nadere inspectie
bleek dat het een andere groep was die daar
ook verzamelde om naar de Eifel te vertrekken. Toen zijn we naar de andere kant
getuft en daar zat parmantig Marco (zonder
zijn R1) in de volle zon te ontbijten. Ook wij
hebben toen maar eerst eens een ontbijtje
verorberd, waarna al snel de kleine groepjes
met R’ren aankwamen. Wat opviel was dat
iedereen er veel aan had gedaan om maar
geen geweld te maken in de Eifel, vooral de
DB killers die in de tas mee richting Zillshausen gingen deden het voortreffelijk!! Na
diverse handjes (en soms kussen) uitgedeeld
te hebben was het tijd om naar Maastricht
te vertrekken. We werden uitgezwaaid door
Wildcat (Grace) en Teigetje (Sonja), die speciaal naar Tilburg waren afgereisd om ons
een goede reis te wensen. Toppie en bedankt
dames.
In Maastricht werd vervolgens de eerste stop
gepland om te tanken en, voor sommigen
onder ons, de maag eens te vullen! Er werd
al veel gelachen op deze parkeerplaats en
dat beloofde al dat het een heel gezellig
weekendje zou gaan worden. Na de eerste
mooie en schaars geklede dames voorbij te
hebben zien schuiven zat de sfeer er voor de
meesten al vlug in. Als eerste vertrok daar
Richard (Extreme) met zijn “snelle” groep,
Ed(6), Stef (Psycolybe), Chris (Cb-r1), Wilko
(R7minR1=R6) en MaRRtijn (uit Alkmaar)
richting de eerste bochtjes in Aachen-Brand,
waarna de tweede groep van Marco (op zijn
R1) al snel volgde en met John (Zorro), Robbie (Beppie), Bas (...), Ernst (...) en Peter
(...), ook richting Aachen ging. Daarna was
de derde groep nog over, onder leiding van
niemand minder dan onze eigen Wil (Stille
Willy); dit was natuurlijk de gezelligste
groep, al was Twan, John (Habracadabra),
Dennis (Dennizz) en Fred (Zeeg). De hele
16

meute was al snel aan het bochtjesdraaien
en ook het schitterende weer werkte zeker
PHH7RHQZHYDQRQ]HHHUVWHNRI¿HFTPLG
dagpauze aan het genieten waren werden we
opgeschrikt door het vrese- lijke bericht dat
Ernst, uit de groep van Marco, een ongeluk
had gehad, en was vervoerd naar het ziekenhuis in Simmerath. De schrik zat er eventjes
stevig in en de sfeer was behoorlijk bedrukt.
Marco voegde zich weer bij ons en vertelde
dat Ernst frontaal op een auto was terecht
gekomen, maar dat het toch alleszins nog

Vaste prik, afspreken bij de Mac.
was meegevallen. In een bedrukte sfeer is
de tocht toch weer hervat, aan de koppies
te zien was iedereen behoorlijk onder de
indruk.
Na wederom de tanken gevuld te hebben
zijn we in de richting van de Nürburgring gegaan, en daar had John zijn buik vol van al
dat asfalt; hij besloot om eens in te sturen
over een stukje gras naast de weg, waarvandaan hij dacht via een grasbermpje wel
weer op de weg terecht te kunnen komen.
Maar helaas, er begon onder dat gras een
sloot, die droog stond. Omdat hij er niet
zelf uit kon komen, is hij er maar door Fred
uitgetrokken. Het was allemaal zo snel gegaan dat we er helaas geen foto van hebben
kunnen schieten. Wij kwamen als laatsten
aan in Zillshausen. Eerst kennismaken met
de gastheer en gastvrouw en omdat de kamers al waren besproken, konden we gelijk
spulletjes wegleggen, douchen en natuurlijk
op het terras plaatsnemen. Daar zaten nog
twee leden die ook het weekend in de Eifel
waren namelijk Manfred en Moniek.
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Er werden de nodige drankjes genuttigd,
het was erg dorstig weer. De eerste verhalen werden al uitgewisseld. De gastheer
stak een houtoven aan en de echte Duitse
Bratwursten werden tevoorschijn getoverd.
Na het avondeten ging er, voor de liefhebbers, nog een ritje naar Cochem van start
om een ijsje te gaan eten. Anderen hadden
hun broek al strak van de dagrit, en er zaten
ook gasten tussen die met een donker vizier
niet konden rijden in het donker. Uiteraard
was Richard er weer als de kippen bij, omdat
hij een enorme ijsjeseter is. En een coureur
pur sang.
Na alle deelnemers eerst op de foto te hebben vastgelegd, gingen ze naar de ijscoman
in Cochem. Het was intussen wel wat fris
geworden en omdat er wel een terrasverZDUPLQJPDDUJHHQJDVÀHVDDQZH]LJZDV
zijn we maar binnen gaan zitten, om nog
eens wat ervaringen uit te wisselen.Hoe later
het werd, hoe gezelliger het werd, en nadat
de mensen uit Holland een cursus Brabants
hadden gevolgd, zijn we tot in de kleine
uurtjes blijven lachen met zijn allen. Zo rond
de klok van 2 uur werd het toch wel tijd om
onze bedden eens te gaan testen en zelfs
dat werd weer een dolle boel.
We hadden afgesproken dat de snelle jongens om 8.00 uur zouden ontbijten en dat

merath te gaan zodat we op bezoek konden
bij Ernst in het Maltheser Krankenhaus. Ook
daar werd het weer een gezellige boel, zeker
nadat we van hemzelf hadden vernomen dat
zijn ribben wel pijnlijk waren, maar dat het
alleszins was meegevallen. Ernst, ook via
deze weg nog sterkte met het herstel! Na
het bezoek aan Ernst waren we nog eventjes
bij een andere jongen langs gegaan alwaar
het ook een dolle boel werd op de zaal. Totdat hij begon over een ziekenhuisbacterie,
waarna iedereen snel naar buiten wilde en
het hazenpad koos. Omdat het al wat later
ZDVJHZRUGHQZHUGHUQRJHHQVÀLQNDDQ
het gas gehangen, de route werd weer opgepikt en het tempo zat er weer lekker in.
Bij een Baustelle nam onze Wil het initiatief
om langs de auto’s naar voren te rijden.
Nou, we stonden net vooraan bij het verkeerslicht toen er een zeer woeste Polizei
RQVHHQVÀLQNGHRRUWMHVNZDPZDVVHQ
Hierna moesten we tanken en toen hebben
we natuurlijk de grootste lol gehad om wat
deze, met consumptie sprekende brulboei,
allemaal had geroepen. We waren wel blij
dat hij zijn bonnenboekje vergeten was en
dat we de verschuldigde 60 euro’s de man,
niet hoefden af te rekenen ... We zaten nu
alweer vlak bij Aachen, waarna de snelweg
werd gezocht, om zo richting Nederland te
vlammen. We namen afscheid van Fred, die
daar richting Nijmegen kon. Bij Eindhoven
hadden we nog afgesproken om in Geldrop
gezamenlijk een ijsje te gaan eten bij de
beste ijscoman van Nederland. Daar hebben
we afscheid van elkaar genomen en is ieder
naar huis gereden.
Rest mij verder nog, behalve Ernst nogmaals
beterschap te wensen, om langs deze weg
Richard, Marco, Wil en Peter te bedanken
voor de mooie routes, en alle anderen voor
hun aanwezigheid en positieve deelname aan
deze derde en laatste editie van de Eifelweekenden van 2006.

Ober, mag ik nu eindelijk bestellen??
was dan ook de tijd dat het gezellig druk
werd beneden in de eetzaal. Na wat foto’s
en de nodige lol, werden de motoren uit de
garages gehaald en bepakt. Daarna werd er
hier en daar wat in de groepen geruild, en
zijn we weer richting huis gereden. Er werd
door diverse leden geopperd om via Sim-
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Met vriendelijke groeten,
Twan van Zelst (R1Twan)
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Effe voorstellen...
Oeps, onverwachts word ik gevraagd om mij
even voor te stellen. Nou bij deze dan.
Naam: Sonja van der Mark
Nickname: Teigetje
Mijn motor: Ik rijd sinds 2005 op een R6
2001 model en ben wel alleen een mooi weer
rijdster.
Mijn hobby’s: Alles wat met motoren te maken heeft, bijv. moto GP of mee gaan naar
het circuit als Richard daar rijd en ik ben elke
dag te vinden op het forum.
Ik had toen ik zestien was wel brommer
gereden en het liefst reed ik mee achterop
de schakelbrommers van de jongens, maar
het was nog nooit in me opgekomen om ooit
motor te gaan rijden. Maar ja, toen leerde
ik Richard (Extreme) kennen en die had net
zijn motorrijbewijs gehaald en een motor
gekocht, dus ineens zat ik voortaan achter

We gingen met zijn allen zondags rijden en
weekendjes naar Duitsland ,maar nu had
Richard inmiddels een Kawasaki ZX 9 en ik
zat daar niet lekker meer op. Ik ben er zelfs
een keer bijna afgevallen met het optrekken
bij een stoplicht want Richard had inmiddels
al zoveel ervaring opgedaan, die ging steeds
sneller. Mijn neus raakte bijna de grond als
we door een bocht gingen dus het werd
hoog tijd dat ik zelf eens ging lessen, ook
Richard wilde voortaan liever alleen rijden,
dus die stond er 100% achter.
Ik ben toen na de tweede keer geslaagd en
kocht meteen op de motorbeurs een roze
Kawasaki 250 cc,maar eigenlijk beviel die
niet zo goed, moest te hoog in toeren rijden.
Daarna heb ik een Honda CBR gekocht,
hier heb ik wel een tijdje mee gereden. Alleen Richard had inmiddels een Yamaha R6
gekocht en ging vaak naar clubactiviteiten
en met de Deurstarters reden we niet meer.
Die club viel uit elkaar, maar ik kon niet mee
want ik kon geen lid zijn met de Honda. Dus
eigenlijk wilde ik ook wel
een R6, om voortaan ook
mee te gaan.
Dus hup daar kwam de
volgende motor een rode
R6. Grappig is dat we op
vakantie waren en via sms
jes deze R gekocht hebben, want deze motor was
van Martin (ex bestuurslid)
en dus een vertrouwde
motor. Ik had hem zelfs
niet eens gezien voordat
ie werkelijk bij ons in de
schuur stond.

op de motor. Eigenlijk vond ik het wel leuk
want toen ging Richard nog niet zo snel als
nu.
Op een gegeven moment kwamen we in
gesprek met iemand die in een plaatselijke
motorclub zat, en we dachten nou dan rijden
we met hun eens een keer mee, en het
beviel zo goed dat we lid werden bij M.C.
de Deurstarters. Daar heb ik trouwens ook
Grace (Wildcat) leren kennen.
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Maar deze blijft voorlopig
nog want door die R heb ik
zoveel aardige leuke mensen leren kennen,
want als het even kan ben ik erbij als er iets
te doen is met de club. Nee, bij deze club
wil ik niet meer weg of we moeten allemaal
gaan overstappen op een ander merk, haha.
Groetjes, Sonja
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Sterke verhalen...
Je kent ze wel die mooie verhalen..... zo
van; ik reed diegene het snot voor de ogen
met twee vingers in m’n neus.....
Moet je eens proberen met handschoenen
aan en intergraalhelm op! Bovendien is
een snotneus in een helm uiterst onsmakelijk. Ik ging minstens 300 meter op mijn
achterwiel...... Dan ben je in Nederland
al drie stoplichten gepasseerd zonder ook
maar iets te zien. Vroeger!, toen we nog
LM]HUHQPRWRU¿HWVHQKDGGHQLQSODDWVYDQ
aluminium en carbon, reed je in de winter
met een opgevouwen krant voor de borst.
Niet tegen de kou maar gewoon om wat te
lezen te hebben onderweg. Je stopte voor
een shaggie, niet om te roken maar om
hem op te vreten.... draaien lukte toch niet
vanwege bevroren tengels. Heerlijk dat soort
verhalen, je luistert er naar en je glimlacht
want het is gesneden koek in het motorwereldje.
Al vanaf ik begeven ben met het motorvirus
hoorde ik al dit soort verhalen. Mij persoonlijk zal je nooit kunnen betrappen op een
sterk verhaal........ toch? Dat zijn juist echte
waargebeurde verhalen, althans zo zit dat
wel in mijn uiterst gecompliceerde brein
gestampt. Zou ook kunnen dat ik ze zelf
geloof omdat ze al zo vaak verteld zijn maar
dit terzijde. Trouwens, mijn brommer liep
vroeger al harder als 100 km/h dus mijn R6
haalt de 300 lachend met mij erop.... dat ik





   

mij daarvoor van de euromast moet afgooien
doet daar verders niks aan af. We halen het
wel hoor , die 300 km/h en in een recordtijd.
En dus tegelijk de kortste remweg van alle
verhalen... dat lijkt me duidelijk.

Ik kan mij de tijd nog heugen dat........ ik
stop d’r mee want dit soort verhalen moet
je kort houden anders worden ze bij de 2e
of 3e keer te ingewikkeld en ongeloofwaardig. Tijdens een feestavond van de R-club
of misschien wel tijdens de nieuwjaarsborrel, dat zijn de momenten wanneer ze weer
extra naar voren komen en zonodig worden
‘getuned’
Gelukkig blijven sterke verhalen gesneden
koek en die laten we ons smaken, ook al
hebben we het snot voor de ogen....
Gijs Braaij
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Nieuwsbrief 5 Nederstaete Racing
Na enige tijd stilte willen wij U graag op de
hoogte brengen van de verdere verrichtingen van het team.
Op 9 juli was er een ingelaste wedstrijd op
Assen. Deze 9de wedstrijd was de vervanging van de Lenteraces op Assen welke niet
doorgingen als gevolg van het feit dat de
asfalteringswerkzaamheden nog niet gereed
waren. Paul had 5de getraind en Rafael
had een 13de startplek getraind.De wedstrijd kende een herstart als gevolg van een
valpartij in de Strubben. Deze nieuwe bocht
blijft een van de moeilijkste bochten van
het nieuwe circuit en er vinden dan ook vele
glijpartijen plaats. Rafael eindigde uiteindelijk op een 18de plek en Paul wist een mooie
5de plek te bemachtigen.
Op 6 augustus togen wij wederom naar
Assen voor de 10de ronde van het ONK.
Direct na de start vond er in de Haarbocht
een valpartij plaats waardoor er veel olie op
de baan lag. Als gevolg hiervan was er een
massale valpartij, waarbij ook Rafael betrokken werd. Gelukkig was er weinig schade
en kon Rafael na de herstart een prachtige
7de plek bemachtigen. Paul werd 4de, een
prachtig resultaat.
13 augustus werd de 3de keer in 3 weken

dat het team naar Assen mocht afreizen. Dit
weekend stond in het teken van de Rizla Racing Day een evenement dat vele bezoekers
trekt, omdat er ook auto en karts rijden. Jos
Verstappen gaf een demonstratie met zijn
A1 Grand Prix auto en dat zorge voor veel
spektakel. Het weekend werd bezocht door
45.000 bezoekers. In het rennerskwartier
had het team de tenten opgeslagen. In de
20

trainingen wist Paul een 8ste startplek te
veroveren en Rafael een 22ste tijd neer te
zetten. In de wedstrijd werd Paul weer 5de
op een mooie wijze en Rafael won een aantal plekken en eindigde op de 18 plaats.
20 augustus werden er 2 wedstrijden verreden tijdens de SPA SUPERBIKE SERIES.
Tijdens het weekend viel er veel regen,
kenmerkend voor het circuit van SpaFrancorchamps. Paul eindigde de eerste
wedstrijd op de 7de plaats en Rafael op de
8ste plek. Een mooi resultaat, dat ons goed
stemde voor de vorlgende wedstrijd. Deze
werd op zondag verreden en het regende
hard. Paul lag tijdens de 2e ronde op de 2de
plek en kreeg enorme gripproblemen welke
resulteerde in een bijna highsider boven op
het beroemde Eau Rouge. Na nog enkele
keren bijna onderuit gegaan te zijn, kwam
Paul binnen om een andere achterband te
monteren. Dit kostte veel plekken, want
Paul hervatte de wedstrijd op de 21ste plek.
Echter is het circuit van Spa-Francorchamps
bijna 7 kilometer lang en Paul had de dagen
ervoor goed kunnen trainen. Uiteindelijk
sloot Paul de wedstrijd af op een 16de
plek,net buiten de punten. Rafael reed zoals
altijd een mooie wedstrijd op Spa. Enige
jaren geleden had Rafael al laten zien dat hij
in natte omstandigheden, het halve veld in
kon halen en hij liet dit ook deze keer zien.
Rafael eindigde keurig in de punten op een
13de plek. Het kampioenschap in de Dutch
Superbikes werd tijdens de wedstrijden op
Spa behaald door Arie Vos.
Nadat wij 3 weken achtereen naar Assen
en Spa-Francorchamps gereisd waren, was
er rust voor het team. Op 17 september
is er door het team nog getraind op het
FLUFXLWYDQ$VVHQRPGH¿MQDIVWHOOLQJYDQ
de reserve racers goed te krijgen. De laatste
wedstrijd zou op de reserve racers gereden
worden, die praktisch evenveel vermogen
hebben als de racers waarmee het gehele
jaar gereden is.
De laatste wedstrijd, de “Race of the
Champions” werd op 24 september op het
TT-circuit van Assen verreden. Deze wedstrijd hadden wij een pitbox, waarbij we ons
nogmaals aan het massaal toegestroomde
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publiek konden presenteren. Veel van onze
sponsoren kwamen een kijkje nemen en het
weer was prima. De trainingen verliepen
prima en de rondetijden gingen vergeleken
bij het begin van het jaar hard naar beneden. Het jaar kenmerkt zich echter door
het extreem hoge niveau van de rijders
en de enorm snelle rondetijden, die er op
het nieuwe circuit van assen worden gerealiseerd. Zowel Rafael als Paul waren niet
tevreden met hun respectievelijke 28ste en
14de startplek. Maar de race was nog niet
verreden.....
Ook op de zondag was het goed weer. Het
kampioenschap was beslecht, de druk was
eraf, er kon nog voor individuele plekken
gestreden worden door de rijders, maar
genieten was belangrijk tijdens de laatste
wedstrijd. Zowel Rafael als Paul hadden een
bliksemstart. Na 3 bochten had Rafael bij
het uitkomen van de Strubben al 14 plekken
gewonnen. Paul lag na de eerste doorkomst
op de 4de plek. Na een zinderende wedstrijd
welke helaas 2 ronden voor het einde werd
afgebroken door een rode vlag, eindige
Rafael op de 16de en Paul op de 9de plaats.
De laatste race van het jaar is verreden. Een
druk jaar voor het team en alle teamleden,
die zoveel van hun energie hebben ingezet,
voor het slagen van het team. Het Nederstaete Racing Team is overall geeindigd op
de 6de en 12de plaats in het kampioenschap. Voor een nieuw team, dat geen
ervaring heeft in het kampioenschap van de
Koningsklasse in de Nederlandse wegrace
een prima resultaat, waar we met het hele
team met trots op terug kunnen kijken.

jullie rondetijden te behalen.
Mitzy en Wendy, voor de catering, omdat er
op een lege maag niet gewerkt en gereden
kan worden en jullie ons elke keer weer met
een heerlijke vegetarische maaltijd verrasten.
Luuk, Daniel, Martijn, Tjarco, Robert, Job en
Gerrit, als monteurs, omdat er zonder jullie
niet gesleuteld en overlegd zou worden in
een tempo dat onvoorstelbaar is.
Fred, omdat jij de hele uitstraling van het
team op een ongeevenaarde wijze voor
je rekening hebt genomen, van pitwall tot
stickertjes.
En mijn goede vriend en racemaat Mike,
omdat zonder jou wijze raad, bijstand en
ondersteuning dit alles nooit plaats had kunnen vinden.
'HVSRQVRUHQGLH]LFK]RZHOLQ¿QDQFLHHO
opzicht als met materiele middelen ingezet
hebben om het team de kansen te bieden dit
jaar alle wedstrijden te rijden.
En natuurlijk alle andere mensen die zich op
welke wijze dan ook ingezet hebben, om het
team te steunen en te helpen waar nodig.
Met sportieve groet,
Martin Hoogenraad,
teameigenaar

Van de buitenzijde lijkt het eenvoudig om de
hele organisatie draaiende te houden, maar
een team op dit niveau kan zonder een vaste
crew van ca. 15 personen niet presteren.
Graag wil ik daarom iedereen die zich dit
jaar heeft ingezet voor het team bedanken.
De teamleden:
Paul en Rafael, als rijders, omdat er zonder
jullie helemaal geen resultaat behaald had
kunnen worden. Ik hoop ooit een fractie van
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hun in de regio niets georganiseerd wordt.
Het forum is daarbij een goed medium
waar onderling afgesproken kan worden
om eens samen een rondje te gaan rijden.
Hier wordt dan ook regelmatig gebruik van
gemaakt. Maar wat nu als je niet of niet
regelmatig het forum bezoekt? Dan mis je
misschien leuke ritjes bij jou in de buurt
en leer je geen andere leden kennen.
Natuurlijk ben je tot niets verplicht en is
dit geheel vrijblijvend maar de achterliggende gedachte is dat zo een ieder zoveel
mogelijk plezier met elkaar en vooral
met de R in het bijzonder heeft.
Wij vragen ons dan ook af of er mensen
zijn die in o.a. eerder genoemde streken
des lands wel eens dit soort dingen
afspreekt of samen iets onderneemt.
Persoonlijk zou ik wel eens in deze regio’s willen gaan rijden omdat het voor
mij redelijk onbekend terrein is.

‘Uit alle windstreken”, een bekend gezegde.
Zo heeft ook de R-club leden uit alle windstreken die zowel actief als niet-actief lid
zijn. Maar wat is actief of niet-actief en in
hoeverre kan je dit beoordelen? Niet dus,
want voor de één is een kijkje bij de clubstand genoeg en de ander wil minimaal drie
keer per jaar naar de Eifel.
Reden genoeg dus om eens in kaart te brengen waar de meeste activiteiten plaatsvinden, wie er deelnemen, wie er komen kijken
of andere interesse hebben met de
desbetreffende activiteit. Vooralsnog gebeurt
dit met grote regelmaat in de provincie
Brabant omdat daar gewoonweg de meeste
mensen wonen die iets ondernemen om te
organiseren. Maar hoe zit dat in Groningen,
Overijssel, Limburg of in bv. in Zeeland?
We kunnen ons voorstellen dat daar leden
wonen die Brabant te ver weg vinden om
‘even te buurten’ bij de clubstand of bij een
meeting. Of die zich afvragen waarom er bij
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Kortom, mocht je het leuk vinden
om jou regio te laten zien of denk
je van “dit moeten ze zien!” laat
wat van je horen. Schrijf een stukje voor
in de R-force, zet wat op het forum..... Wij
zouden het in ieder geval op prijs stellen
dat leden verspreidt over heel Nederland dit
aangeven, zodat de R-club landelijk actiever
kan worden en dit zich niet concentreert op
één omgeving.
Inmiddels is er op www.yzfr-club.nl/forum/
een topic geopend waarbij iedereen zijn
wensen omtrent bovenstaande kenbaar kan
maken. We hopen op leuke reacties die onze
kant op zullen komen en waar we in 2007
mee aan de slag kunnen.
Succes.

Het YZFR-club Bestuur
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Het woord aan.... een Haga-fan
NORIYUKI HAGA
Het afgelopen jaar is het mij door diverse
personen gevraagd: Wat heb jij toch met die
+DJD¿JXXUHQZLHLVGLH+DJDGDQZHOQLHW
en wat betekent die nr. 41 ?
Het begint..........
in
januari
1999,
toen
was
mijn
levensmaatje, Peter, dolblij met zijn verlate
Sinterklaaskadootje, een spiksplinternieuwe
R1, vers uit het krat, die met de boot was
meegekomen vanuit Japan... Eentje met
mooie “Superbike”-kleuren: rood-zwart-wit.
Dezelfde kleuren waarmee Noriyuki Haga,
met de Yamaha YZF750 reed, en zelfs de R7
bijna tot de wereldtitel bracht. Motoren, waar
LNVWLHNHPDOPHHKDG]LWWHQÀLUWHQ
In maart ’99 met vrienden, op uitnodiging, bij
Yamaha Nederland op visite geweest. Haga
hadden we net gemist, maar hij had wat T-shirts
voor ons met handtekening achtergelaten. Ja,
natuurlijk was een exemplaar voor ons.

weekend kon ik de beelden die op het netvlies
van mijn ogen waren gebrand niet meer weg
wissen..... die rijstijl..... hoe kan iemand toch
zulke brutale, onmogelijke, die uiteindelijk
toch weer wel mogelijk bleken, manouvres
maken? Prachtig om te zien hoe de Yamaha
al zwieberent en glijdend de bochten in wordt
gegooid en dan die doldwaze bochtenlijnen, de
schrik van zijn mede-coureurs op de baan.
Haga, met rijdersnummer 41 , sinds hij in
1998 full-time WSBK ging racen, kreeg er een
fan bij....
Sindsdien ben ik Haga’s race-carriere een beetje
gaan volgen. In 2000 hadden we weer VIPkaarten voor de WSBK, maar ditmaal mochten
we Haga een hand geven, samen aan tafel de
lunch nuttigen bestaande uit een buffet met
o.a. diverse Italiaanse pasta’s, en natuurlijk
op de foto en een handtekening gekriebelt op
het nieuw gekregen Yamaha-petje. Helaas kon
Haga toen enkel en alleen Japans brabbelen,
waardoor communicatie slechts moeizaam of
eigenlijk helemaal niet kon, en dus met wat
handen en voetenwerk ging en daardoor weer
van korte duur was.
Het is ook dat jaar, dat hij in mijn ogen, en ik
meen in die van vele andere fans, Superbikekampioen 2000 was geweest ware het niet dat
KLM JHGLVNZDOL¿FHHUG ZHUG RPGDW ]LMQ XULQH
positief was. Later bleek het om een minimale
aanwezigheid van “ephedrine” te gaan, een
stof die zich bevond in kruiden op natuurlijke
basis, die Haga gebruikte om zijn gewicht op
SHLO WH KRXGHQ +HODDV KHHIW GDW FRQÀLFW KHP
punten gekost, en dus zijn kampioenschap, en
ik vind dat onterecht. Nog steeds.

September... het was weer zover ! WSBK in
Assen. Beslist niet voor de eerste keer, maar
ditmaal extra leuk, want nu hadden we zelf ook
een “superbike”. En nog leuker, we hadden
VIP-kaarten en een paar van onze vrienden
ook. Maar de race met Haga is mij het meest
bijgebleven ! De eerste manche op het balkon
bij Yamaha’s VIP-room tegenover de GTbocht, de tweede manche vanaf het dak. Wat
een prachtraces ! We zagen de vlammen uit de
uitlaat van Haga spugen. Wat een geweld ! En
wat een brutaal en agressief rijgedrag van die
Haga! Mijn adrenaline steeg en bleef stijgen,
het zweet stond op mijn lippen en in mijn
handen, helemaal verliefd op die prachtige en
bijna onmenselijke rijstijl. En natuurlijk, niet
onbelangrijk en hoe kan het ook anders: op
een prachtige YAMAHA! Na dat superbike-
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In 2001 gaat Haga naar de MotoGP, rijden voor
Red-Bull Yamaha. Ik was wat teleurgesteld,
want mijn voorkeur gaat nu eenmaal uit naar
Superbike en gelukkig heeft dat dan ook maar
1 jaar geduurd. De teleurstelling werd groter
toen Haga overstapte naar MS Racing Aprillia
en daarna de misoverstap naar Ducati..... daar
wil ik het al helemaal niet over hebben. Maar
desondanks is hij altijd mijn favoriet gebleven,
zijn rijstijl was niet veranderd.
Terugkomend op 2001, in het MotoGP-weekend
van TT-Assen sliepen wij in onze caravan met
Cees (ook een favoriet van mij) en Lisette
Doorakkers. Op het WK-veld van het circuit
en met onze VIP-kaarten en extra armbandjes
konden we bijna overal komen. Door de lange
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nacht ervoor, zoals Brabanders die nu eenmaal
kennen, waren Lisette en ik in de caravan in
slaap gevallen. Ik schrok wakker van de radio,
waarbij de commentator al volop vertelde over
de Koningsklasse. Ik rende gauw naar het hek
ELMGH9HHQVODQJ+HWUHJHQGHÀLQNHQGHUDFH
was al begonnen. Heel in de verte kon ik Peter
nog net aan de Paddockzijde zien staan aan
de overkant aan het begin van de Veenslang.
Ik was mijn slaap nog uit mijn ogen aan het
wrijven, toen ik in de verte een rijder zag
vallen ter hoogte van Peter en die een hele
lange gliding op het zeiknatte asfalt maakte en
stopte. Je gelooft het niet, vlak voor mijn neus!
Twee gevoelens: teleurstelling en verrast blij,
want het was nr. 41! Haga stond voor mijn neus
en ik durfde niet eens zijn naam te roepen. Van
de schrik want ik stond ook verstijfd na een
vluchtig oogcontact. Ik was dan ook meteen
klaar wakker ! Een beetje beteutert zag ik hoe
hij langs Peter terug liep en naar hem zwaaide
omdat Peet enthousiast naar hem klapte en
hem ondanks zijn val een dikke “OK”-duim liet
zien. Bah, daar had ik ook willen staan. Ik ook
met mijn slaperige kop !
In 2005 ziet Haga gelukkig “het licht” weer
en stapt hij in het Yamaha Motor Italia Team,
alwaar hij als 3e eindigd in het Kampioenschap
De samenwerking in 2006 wordt voortgezet,
waarbij het afgelopen seizoen met 313 punten

Noriyuki Haga,
Ook bekend als: the Samurai of Slide, NoriChan, Nori, Nitro-Nori en Haga-san.
- Geboren op 02 maart 1975 in Aichi, Nagoya,
Japan.
- Getrouwd en twee zoons.
- Hobbies: Snowboarding en Superjetskieën.
- Lievelingseten: noedels en de Italiaanse
keuken. Drinkt graag Oolong-thee en espresso
NRI¿H
- Wagenpark: Porsche 996 turbo, Mercedes
CL55 AMG en Audi RS6.

e

wordt afgesloten, alweer 3 in de ranglijst! En
ik moet zeggen, een welverdiende plaats ! Een
prestatie waardoor hij komend jaar verder gaat
in dat zelfde team, ditmaal met Troy Corser als
team-mate.

- Favoriete circuit zijn: ASSEN, Laguna Seca,
Suzuka en Brands Hatch.
Ik wens alle coureurs,
veel succes voor
2007, maar Haga-san, de favoriet van mijn
favorieten, wens ik natuurlijk nog heel veel
meer succes toe.

Op internet is over Haga persoonlijk, niet
zoveel te vinden. Maar hier een klein overzicht
van wat ik o.a. heb gevonden:
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Grace (Wildcat)
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Nieuwsbrief 4 RS-Racing Seizoen
2006: Race Academy en Supercup 600 22 juli.
Een drukke week. Woensdag 19 juli instructeur bij Race Academy en zaterdag 22 juli
alweer de Supercup 600.
Om heel eerlijk te zijn vroeg ik mezelf af
of ik het wel zou volhouden, gelet op de
weersverwachting voor woensdag 19 juli;
tropische temperaturen, in een leren pak en
met tien sessies van 20 minuten ... Wel, ik
kan je vertellen dat het knap zwaar was, en
voor elke sessie die ik reed ging er een halve
liter water naar binnen om uitdroging te
voorkomen. Gelukkig waren de groepen niet
al te groot: elke instructeur had een groepje
van drie rijders. Groot voordeel daarvan was
bovendien dat de cursisten een betere begeleiding kregen en een evaluatie om het een
en ander door te nemen. Het werd uiteindeOLMNHHQJHVODDJGHGDJZDDUELMQDDÀRRSGH
instructeurs van de cursisten complimenten
kregen dat ze het in die warmte hadden
volgehouden.
En toen was het alweer zaterdag 22 juli, de
zoveelste cup race van het seizoen. De vermoeidheid van de voorafgaande woensdag
zat nog in de benen, maar ondanks dat had
ik er veel zin in. Het werd ook die dag weer
warm, maar ik was goed voorbereid en had
weer zoveel mogelijk drinken meegenomen.
Ik kwam die ochtend om 07.30 uur in Assen
DDQGXVKHWZDVPHWHHQVWHNZDOL¿FD
tietraining om 09.00 uur, wel even haasten
om me in te schrijven en om de R6 te laten
keuren. Eenmaal omgekleed en nadat ik nog
wat gegeten had, stond mijn R6, met de
bandenwarmers om het rubber, lekker warm
te draaien. Gelet op de groep was het, met
zeker meer dan 36 rijders, vrij druk, maar
dat was te verklaren omdat ook de Supercup
1000 met ons mee trainde. Na het verlaten
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van de pitstraat zat het tempo er al direct
ÀLQNLQHQNORNWHLNDOQDHHQURQGHHHQ
2.07, dus dat zat wel goed.De volgende
rondes zat ik constant in de 2.04 en dat
gaf veel vertouwen om in de race ook
constant te rijden, maar er moest zeker
nog wat van de tijd af omdat de concurrentie ook snel bleek te zijn. Uiteindelijk
bleef het toch bij die 2.04, waarmee ik in
elk geval mijn persoonlijke tijd verbeterde
met 1 seconde. Dan maar proberen om in
GHGHNZDOL¿FDWLHPLMQWLMGZDWVFKHUSHU
neer te zetten. Ook nu ging het er, alsof
het al een race was, meteen in de 1ste
ronde behoorlijk hard aan toe. In mijn 2de
ronde zat ik al direct weer op een 2.07.
En daar bleef het bij, omdat bij het ingaan
van de 3de ronde een code rood werd
gegeven omdat er een collega rijder van
de Supercup 1000 een high sider had gemaakt in de Ruskenhoek. Het zag er niet
goed uit omdat de rijder stil bleef liggen;
met z’n allen reden we in een gematigd
tempo naar de pitstraat om af te wachten
wat er zou gaan gebeuren. Uiteindelijk
ZHUGRQ]HVHVVLHGH¿QLWLHIDIJHEURNHQ
vanwege de lange tijd die het ambulance
personeel nodig had om de zwaar gewonde correur op een brancard te krijgen. Met
de gedachten aan wat er met de ongelukkige rijder aan de hand zou kunnen zijn,
gingen we de pauze in. Uiteindelijk gold
GXVGHVQHOVWHWLMGYDQGHVWHNZDOL¿FDWLH
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en ik werd dan ook ingedeeld in groep “D”,
op een 8ste startplaats, op de 2de rij helemaal rechts. Met de Haarbocht aan het eind
van het rechte stuk was ik met die positie
niet echt blij!
De start was dan ook iets minder dan al
mijn voorgaande en dat kwam omdat ik gewoon te gretig was om een betere uitgangspositie te verkrijgen voor het insturen van
de Haarbocht. Ik verloor twee plaatsen en
het was erg dringen om met z’n allen veilig
door de 1ste bocht te komen. Ging dan ook
als 8ste door de Strubben, maar kon redelijk
het tempo van de voorliggers bijhouden.
Toch verloor ik na mijn 3de ronde twee
plaatsen op het rechte stuk na de GT-bocht,
het was gewoon puur op vermogen dat die
jongens mij voorbij kwamen. Gefrusteerd
door het feit dat ik zo voorbij gereden werd
probeerde ik ze bij te houden; ik gaf het
niet op, want op sommige stukken van de

Zuidlus was ik sneller, dus daar moest ik het
doen. Uitkomend van De Bult naar Mandeveen passeerde ik er één en ik liep ook vrij
snel bij hem weg. Nu nog even die andere,
dat was moeilijk maar ik ging het toch proberen.
Rijdend op een 9de plek zag ik kans om
dichterbij te komen en het werd een mooie
strijd. We wilden met zijn tweetjes niet
voor elkaar onder doen en reden samen
over de Veenslang naar de Ruskenhoek.
Hij reed rechts van mij en ik bleef mijn lijn
verdedigen toen we samen door de Ruskenhoek gingen. Ik kan je zeggen dat het best
wel even knijpen was, maar ik had er alle
vertrouwen in dat ik als eerste uit de bocht
zou komen omdat ik de betere lijn had naar
rechts, richting Stekkenwal. En zo ging het
ook. Ik vervolgde mijn weg, maar kon toch
niet echt weglopen en stuurde op weg naar
de Strubben bij Ossebroeken veel te hard in,
moest daardoor te wijd, waardoor de
jongens achter mij een mooi gaatje
zagen onstaan, bedankt Richard! Zo
verloor ik toch weer twee plaatsen en
werd ik uiteindelijk als 10de afgevlagd. Maar ik kon er wel om lachen
want het was gewoon een schitterende race geweest. Ik had met mijn
10de plek weer wat punten gepakt
voor het klassement en ik had mijn
persoonlijke tijd weer met 2 seconden naar beneden bijgesteld met een
tijd in de race van 2.02.
Zo, nu eerst even een maandje rust
en lekker op vakantie, en dan de volgende race op 9 september. Tot dan!

Richard Smit, RS-Racing

26

R-force

