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De LCVM - het Landelijk Coördinatiecentrum Verhoogde Motorrijvaardigheid
- biedt verhoogde motorrijvaardigheidstrainingen, circuitdagen en bergtrainingen.
De activiteiten zullen in de toekomst uitgebreid worden met diverse andere trainingen ter verhoging van de motorrijvaardigheid en daarmee ter bevordering van
de verkeersveiligheid.
Sinds januari 2004 heeft 95 procent van de oud-instructeurs van de NVVM zich
bij de LCVM aangesloten. Deze instructeurs hebben jarenlange praktijkervaring.
De meeste van hen zijn politieagenten, marechaussee of werken bij defensie, met
specialismen als verkeersgedragstherapeut of rijvaardigheidsdocent. Deze specialismen worden intern ingezet ter bevordering van de kwaliteit van de trainingen.
De instructeurs van de LCVM zijn met hart en ziel motorrijder en hebben enorme
ervaring als het gaat over veiligheid en oorzaken van ongelukken - ze hebben
vaak alle mogelijke trainingen op de motor gevolgd en gaan regelmatig op herhaling.
De voortgezette rijopleidingen van de LCVM zijn erg praktijkgericht en maatgericht en onderscheiden zich daarmee van soortgelijke andere opleidingen. Wij zijn
van mening dat een voortgezette motorrijvaardigheidsopleiding niet beperkt mag
blijven tot oefeningen op een afgesloten terrein. Defensief of vooruitziend rijden is
essentieel voor veilig motorrijden.
Onze doelstelling is het verhogen van de motorrijvaardigheid teneinde het motorrijden plezieriger en veiliger te maken. Meld je nu aan voor de mailinglist en
blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op motorgebied. Opgegeven adressen zullen nooit en te nimmer aan derden worden verstrekt, maar
alleen gebruikt worden voor het versturen van de LCVM Nieuwsbrief. De redactie
van LCVM behoudt zich uiteraard het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van
redenen te weigeren.
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Allround Schilderwerken

- Onderhoud - Beglazingen - Houtrot reparatie’s - Wand & Vloerafwerking

Chris Berkelmans
Van Asbeckstraat 26
5256 KN Heusden
allround.schilderwerken@home.nl
--

Mobiel: 06-48496455

Fe e s t a v o n d V i a n e n 1 8 / 1 1 / 0 6
Zaterdag 18 november 2006 was het
dan zover, de feestavond in Vianen.
Ik was erg benieuwd hoe het zou zijn
want ik had, met uitzondering van de
Algemene Ledenvergadering, nog geen
Clubbijeenkomst meegemaakt.Ik had
op de ALV wel een aantal mensen leren
kennen en was ook wel benieud naar de
andere leden.
Gijs en ik kwamen om 16.00 uur aan in
Vianen, we hadden er namelijk veel zin
in. De kamer was mooi en ruim en de
bedden waren perfect. eerst dus maar
even op bed liggen en wat TV kijken.
Om 17.30 uur werd er op de deur geklopt. Toen ik ging kijken stonden Jos,
R(ijp)1, en zijn vrouw Carolina voor de
deur. Bleken een paar kamers verder te
zitten.
Na heerlijk gegeten te hebben in het
restaurant gingen we op naar zaal “Parijs” waar de eerste leden zich al aanmeldden. Hans en Wil voorzagen iedereen van een naamstickertje wat later
die avond nog voor comische taferelen
zou zorgen. Aan tafel kreeg iedereen
koffie met gebak en iedereen zocht zo
zijn stekkie. Ook Dick en Lena Mientjes, ouders van ere-lid Eric Mientjes,
waren aanwezig en hebben met menig
aanwezige nog even kunnen praten. De
DJ begon met een beetje rustig muziek maar toen er later wat meer ‘beat’
uit de boxen kwam zei Sonja:” Kom
op, we gaan dansen, iemand moet de
eerste zijn!” Binnen no-time stond de
dansvloer vol. Ik heb nog verschillende
verzoekplaten aangevraagd en ging
uit mijn dak. Verrast was ik toen de DJ
plotseling even mededeelde dat ik de
dag ervoor jarig was geweest en werd
vervolgens toegezongen. De hele avond
stroomde de drankjes rijkelijke en ook
over de hapjes kon niemand klagen
want het was zeer goed geregeld, niemand kwam iets te kort. Om 22.30 uur
opende er ook nog eens een wokbuf-

fet wat erg lekker was. Na al dit lekkers moesten wae maar weer eens de
dansvloer op, heerlijk hoor met nieuwe
schoenen…. Die begonnen te knellen
dus uit met die dingen, dan maar op
mijn blote voeten verder. Om 01.00 uur
moest er dan uiteindelijk toch een einde
aan komen, de broodjes kwamen binnen en de meeste mensen vertrokken
richting huis. Een groep die bleef slapen
voelde er weinig voor om ‘de landing in
te zetten’ en gingen richting de PianoBar. En daar hebben we zo gelachen!
Wilko (R1minR7isR6) lag bijna op de
bank te slapen en de procenten van het
bier waren hem meester. Sonja (Teigetje) had het gevoel dat ze moest ‘spouwen’, een woord wat wij niet kenden en
wat later gewoon spugen bleek te zijn.
“Dames en heren, ik mag U een rondje
van het huis aanbieden”, zei de barman. Nou tap er dan maar een paar

vol! Na dat rondje zijn we maar gaan
slapen want bij de meesten ging het
licht uit….
De volgende ochtend deden we ons tegoed aan een lekker ontbijt. Na dat we
elkaar gedag hadden gezegd ging ieder
zijn eigen richting. Het was een supergeslaagde avond en wil de club daar
voor bedanken, ik kan niet wachten tot
het volgende feest.
			

--

Christien Braaij

aktiviteiten 2007
JANUARI

21

Nieuwjaarsreceptie

café Satchmo’s te Leidschendam

0
22 t/m 2

Bezoek MJK Leathers te Oudenbosch
Motorbeurs te Utrecht

FEBRUARI

MAART
--

Presentatie door R1 Sjaak (onder voorbehoud)

-22
29

Voorjaarsrit
fabrieksbezoek Superpole te Kaatsheuvel
WK Superbike te Assen

/9
2/27/2

YARC 2007 te Assen (zie inschrijfformulier!)
Eifel-Pinksterweekend naar Zilshausen (D)

10

0

EMMR tourrit, A.L.V. en BBQ te Oosteind
Dutch TT te Assen

1/14/1

Eifel-zomerweekend naar Zilshausen (D)

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS
vakantie

14/1

SEPTEMBER

Eifelweekend naar Zilshausen (D)

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
alle aktiviteiten zullen per nieuwsbrief toegelicht worden
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even voorstellen...
Tsja, even voorstellen… das lastig als je
het over jezelf moet gaan hebben, dan
ben je zo klaar. Maar het wordt nog
veel lastiger als je het over jezelf moet
gaan hebben in combinatie met je
passie voor motorrijden, want dan kan
je wel een hele R-force vullen, maar ik
zal het beschaafd houden.
Naam: Erik Schop
Nickname: Ricky Kick
Woonplaats: Barendrecht

de eerste...

Motorrijbewijs sinds: 8 augustus
2002
1e motor: Suzuki GSX 750 ES (1983)
In 14 maanden, 12.000 km mee gereden.
2e motor: Yamaha FZR 600 (1991)
In 363 dagen, 10.000 km mee gereden.
3e motor: Yamaha YZF R6 (2000)
de tweede...

Sinds 8 maart 2004 in bezit en nog
vele kilometers voor de boeg.
Nadat ik met voetballen door mijn knie
was gezakt en mijn kruisband afgescheurd heb, was het tijd voor een
andere hobby. Al jaren was ik van plan
om mijn motorrijbewijs te gaan halen
en dit was een mooi moment daarvoor.
Ik had een aantal maanden geld opzij
gelegd en in de zomervakantie 2 weken
ingepland om een spoedcursus te gaan
doen van 10 dagen. Meer tijd dan de
2 weken had ik niet en de cursuskosten samen met het examengeld,
het theorie-examen, de kosten van
nieuwe pasfoto’s en een nieuw rijbewijs
was precies de hoogte van het saldo

--

en mijn huidige.

op mijn spaarrekening. Kortom, ruimte
voor vervolglessen of zakken voor het
examen was er niet. Na de eerste les
kwam ik er al achter dat motorrijden
absoluut niet de vervangende hobby
i.p.v. het voetballen zou gaan worden,
motorrijden is sindsdien mijn passie!!
Gelukkig ben ik in 1 keer geslaagd voor
mijn theorie en ook in 1 keer voor mijn
praktijk examen.
In augustus ‘02 heb ik mijn rijbewijs gehaald en toen kon ik gelijk de
Yamaha Diverson 600 van een kennis
van mij lenen. Die heb ik 3 weekenden
en 2 keer een week mogen gebruiken
waarna ik in november mijn eerste
eigen motor kocht, een Suzuki. Na de

allebei rood waren en ik wel eens een
andere kleur wilde, ben ik helemaal
verliefd geworden op het mooie blauw
van Yamaha. En laten we eerlijk zijn,
blauw is toch DE kleur van Yamaha!!
Haha…
Omdat ik geen auto had, reed ik het
hele jaar door, tenzij het glad was.
Sinds oktober heb ik ook een auto en
kan ik mijn R eindelijk puur en alleen
voor mijn hobby gebruiken. Maar dit
wil niet zeggen dat ik nu niet meer rij
in de winter, dat kan ik niet. Als ik twee
weken niet gereden heb, dan begint het
wel heel erg te kriebelen en MOET ik
weer even een stukkie op mijn R rijden!
Samen met mijn vriendin Elja (KiP op
het forum) genieten we regelmatig samen van
mijn R.
Een volgende motor wordt zeker
weer een YZF-R,
ten eerste om bij
de YZF-R club te
kunnen blijven en
ten tweede, omdat het gewoon de
mooiste motoren
zijn die er rond
rijden.

Suzuki ben ik ‘weer’ bij Yamaha terecht
gekomen, een FZR 600. Via internet
ben ik toen ook terecht gekomen bij
de FZR club, waar ik erg veel over de
motor geleerd heb via het forum en erg
gezellig toerritten mee heb gereden.
Toen ik 10 weken mocht oppassen op
de R6 van een vriend van me wist ik
al zeer snel wat mijn volgende motor
zou worden. Zodoende heb ik 8 maart
2005 mijn huidige motor aangeschaft,
een Yamaha YZF R6 uit 2000 en bij een
YZF-R hoort natuurlijk ook de YZF-R
club. Omdat mijn twee vorige motoren

Maar voorlopig hou ik het nog lekker
bij mijn R6je, waar ik dik tevreden
mee ben.
Ik wens iedereen een gezond en zeer
veilig 2007 toe en tot ziens op de
meetings van de R-club.

Met vriendelijke R-groeten,
Ricky
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YZF R-Club Original Club t-shirt

YZF R-Club Long Sleeved t-shirt

•

100% katoen

•

100% katoen

Kleur: grijs gemêleerd

•

Kleur: Wit met Zwarte mouwen

Clublogo op rugpand en borst

•

Geborduurd clublogo op borst
en geborduurd Yamaha logo op
rugpand

•

Leverbaar in de maten:

•
•
•
•

Yamaha logo op mouw

Leverbaar in de maten:
Junior: 140 en 152

Senior: L / XL / XXL

M / L / XL / XXL

0
€12,5
*
€15,-

0
€17,5 *
0
5
,
2
€2

YZF R-Club Original Club sweater

YZF R-Club Backpack

•

100% katoen

•

Texturised Nylon

Kleur: grijs gemêleerd

•

1 groot compartiment en

•
•
•

Clublogo op rugpand en borst

diverse andere opbergmogelijkheden

Leverbaar in de maten:

•

€25,- *
•
0
€27,5

L / XL / XXL

YZF R-Club Fleece jack
•
•
•
•
•
•

Microfleece

Schouderstraps zijn verstelbaar
Goede kwaliteit ritsen

•

Backpack is voorzien van reflec
tiemateriaal

•

Met geborduurd clublogo

Kleur: zwart-lichtgrijs

Geborduurde logo’s van club
en Yamaha op de borst

€2

YZF R-Club Buffy

2 steekzakken (met rits) welke
net als de rits afgezet

•

Kleur: zwart-lichtgrijs

•

Deze col kan ook als bandana
gebruikt worden.

•

18 Clublogo’s geprint

•

One Size Fits All

zijn met reflectiemateriaal.
Leverbaar in de maten:
L / XL / XXL

€25,- *
7,50

0
€29,5 *
0
4,5
€3
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€7,50
€10,-

*

YZF R-Club Keyring

•

•

•
•
•

Porselein mok
25 cl. inhoud

Lichtgewicht Polyurethaan
sleutelhanger met beschermring voor kroonplaat

Clublogo in 2 kleurenprint

* prijs niet leden

7 8
9 10

YZF R-Club Mok

€2,50
€3,50

Vaatwasmachinebestendig

*

€6,50
€7,50

*

YZF R-Club Cap

YZF R-Club bloknoot met pen en
een stickerset van de snelste club
van Nederland

•

•

•
•

Katoenen cap met verstelbare
sluiting

€2,5

€3,50

Geborduurd clublogo in 2
kleuren
One Size Fits All

•

€10,€15,-

Noteer hiermee je clubevenementen en afspraken!
0

*

Plak de sticker op je R en laat
zien dat je ‘er bij hoort ‘

*

€1,-

€2,--

*

✂-----------------------------------------------------------------B e s t elformulier 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
- 12 -

PRIJSVRAAG

==============================================================================
De MotoGP gaat van start. In elke klasse zal er slechts één coureur de beste zijn. Wordt het net zo spannend als 200? Of krijgt
het een verassende wending?
Voorspel nu wie wereldkampioen wordt in zowel de 125cc, de
20cc als in de MotoGP klasse en maak kans op leuke prijzen!
Wie krijgt de contructeurstitel van de MotoGP en wat wordt de
snelste trainingstijd in Montegi, Japan op 23/09/07?

1e prijs

(drie juiste kampioenen)

ﬂeece jack t.w.v. €29,50

2e prijs

(constructeurstitel)

long sleeve T-shirt t.w.v. €22,50

e prijs

(trainingstijd Montegi)

YZF R-club t-shirt t.w.v. €15,-

Heb je alle voorspellingen goed dan krijg je er ook nog
eens een gratis lidmaatschap voor 200 bij en wordt
je verkozen tot ‘doctor R-club 2007’!
Voorwaarden:
Deelnemer is lid van de R-club. Voorpelling gelieve op te sturen bij voorkeur per
postadres eerdergenoemd op blz.3 en dient bij ons binnen te zijn voor 31 maart
gekozen worden die het dichtst bij de snelste trainingstijd ligt ongeacht erboven
gecorrespondeerd. Winnaars zullen bekend worden gemaakt in de R-force editie
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mail naar r-force@yzfr-club of naar het
2007. Voor de trainingstijd zal de tijd
of eronder. Over de uitslag wordt niet
4 medio november 2007.

Nieuwjaarsreceptie
Ten tijde van dit schrijven hebben we
ons eerste clubevenement weer achter de rug.
Zoals de nog jonge traditie wil, werd
ook deze editie van de nieuwjaarsreceptie weer in Café Satchmo’s in
Leidschendam gehouden. Het evenement begon om 14:00 en er waren
om 14:30 al aardig wat leden present.
Het weer was niet al te slecht wat
resulteerde in een verdwaalde Diehard

rige magen te vullen en de dag een
leuke afsluiting te geven. Dit keer
was er wel besproken zodat het nu
wat minder problemen gaf om een
plekkie aan de dis te vinden dan
vorig jaar.
Net als vorige edities was het zeker
weer een geslaagd evenement maar
ik hoop volgend jaar toch weer wat
meer nieuwe gezichten te zien.
die de barre tocht op de tweewieler
naar Leidschendam had gemaakt.
Dit keer niet zoveel als andere jaren
maar deze was er toch maar mooi.
Begonnen met een bak koffie gingen
de meeste toch al snel over op gerstenat wat natuurlijk een voedingsbodem gaf voor een wat luidruchtiger
edoch gezellig vervolg. Er waren er
zelfs bij die zich waagden aan een
kopstoot (biertje met een jonkie
erbij) wat de feestvreugde nog meer
verhoogde.
Al met al bleven de bezoekers gezellig
lang en zijn uiteindelijk een man of
14, ’s avonds, naar de lokale Chinees
gegaan om daar de inmiddels honge-

Groetjes, Jaco.
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HOT NEWS: Motornewz !
Als vrouw van een vervent motorliefhebber kom je nog wel eens op een
motorbeurs. Zo ook nu. Dit was een
geheel nieuwe beurs, Motornewz ………..

De club had een stukje in de enorme
hal, ook daar was natuurlijk nog niets.
De Playstations werden geïnstalleerd. Er
werd uitleg gegeven over hoe en wat.

Vrijdag een vrije dag, kinderen naar
school. Briefje op tafel met wat te doen
als ze uit school zouden komen. Jaco en
ik al vroeg op pad, want we zouden een
beetje bijtijds in Utrecht zijn om de meneer van de Playstation te ontvangen.

Jaco en ik zijn toen naar huis gegaan,
moesten nog een eindje rijden naar
Zeeland. Wil, Ad en Edwin kwamen
s`avonds om de rest van de spullen te
brengen en de stand verder op te bouwen.

Zoals meestal `moet`er op zo`n dag
nog meer gebeuren. Dus na wat andere bezoekjes afgelegd te hebben gingen
we op weg naar Utrecht.

Volgende morgen weer vroeg opgestaan, broodjes en drinken gemaakt.
Hup in de auto, Bobby ook mee. In
Utrecht aangekomen, ongelofelijk, alles was klaar. Mooi
tapijt op de grond,
alle stands klaar. En
ontvangst met koffie
en croissants.
De stand van de
club was ook klaar,
leuk aangekleed met
foto`s, een 24 uurs
R1 de eerder genoemde Playstations
en een mooie Banner.
Ad was al aanwezig en bezig met de
laatste puntjes op i te
zetten..
Koffiezetapparaat was
er natuurlijk ook ,

De clubstand zag er super uit...

altijd belangrijk !

Ben inmiddels al vaker op een beurs geweest, maar had nog nooit de opbouw
gezien. Wat is dat wonderbaarlijk ……….
Er was dus nog bijna niets.

Koffie gezet en gezellig een bakkie
gedronken. Langzaam aan kwamen
er meer helpende handen. Sonja en
Richard, Grace met haar zoon en een
vriend. Al met al en gezellige boel !

Ja, veel mannen in werkkleding, potten verf en ander gereedschap. Er lag
nog geen vloerbedekking. Zei nog tegen
Jaco, niet te geloven dat dat morgen
klaar moet zijn !

Eigenlijk heel de dag wel aanloop gehad
van clubleden en andere mensen, zelfs
mensen enthousiast kunnen krijgen om
lid te worden.
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De Playstations waren de hele dag bezet,
en niet alleen door de standbemanning.
Er waren veel nieuwe clubartikelen, waar
enthousiast op gereageerd werd, zoals
sweaters, T-shirts, jack, col en bekers.
Er zijn heel wat potjes koffie door heen
gegaan. De beurs zelf was nieuw van
opzet en het moet gezegd worden dat
het voor de eerste keer in deze setting
redelijk geslaagd genoemd mag worden. De verschillende importeurs hadden
groot uitgepakt en stonden met de laatste
nieuwe modellen te pronken.
Dus al met al een gezellige dag.
Tot een volgend evenement.

Marlies.
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EIFELWEEKEND
INSCHRIJFFORMULIER
Het is weer zover, de Eifelweekenden zijn gepland! Zoals voorgaande jaren
zal hier weer veel animo voor zijn dus schrijf je snel in want vol=vol.
Er zal weer overnacht worden in het mooie Zilshausen bij het altijd gezellige hotel “Zur Post” en dit jaar zullen het 3 dagen zijn i.p.v 2. (uitgezonderd
het 3e weekend) Reden des te meer om mee te gaan .
De kosten voor dit lange weekend bedragen slechts €60,- voor twee overnachtingen incl. ontbijt.

✂-----------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik wil mee met het Eifelweekend en mijn voorkeur gaat uit naar:

❏ 26+27+28 mei
❏ 13+14+15 juli
❏ 14+15 september (€30,-)
Naam:..................................................................................................................................................................
Adres:..................................................................................................................................................................
Postc.+ woonplaats:..................................................................................................................................
Lidnummer:.....................................................................................................................................................
Opgeven via de site kan natuurlijk ook.

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

WWW.YZFR-CLUB.NL

Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is kunnen er per weekend maximaal 21 personen mee. De inschrijvers zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld of zij daadwerkelijk
uitgeloot zijn om mee te kunnen. Loting zal blind getrokken worden en hierover kan niet worden
gecorrespondeert. Aan het Eifelweekend zijn voorwaarden verbonden die na ontvangst van inschrijving toegzonden wordt en getekend geterourneerd dient te worden.
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ZONDAG 22 APRIL

bedrijfsbezoek superpole
Superpole Exhausts is een jong bedrijf met een klein enthousiast team van
medewerkers dat inspeelt op de vernieuwingen in de markt betreffende uitstraling, kwaliteit en maatwerk van dempers. De materialen die gebruikt worden zijn
aluminium, RVS, titanium en carbon. Ons enthousiaste team streeft ernaar om
naast oer-Hollandse degelijkheid te zorgen voor unieke uitlaten. Hiervoor wordt
steeds gezocht naar aparte materialen en andere mogelijkheden om de uitlaten
een eigen identiteit te geven.
In het weekend van 21&22 april houdt Superpole zijn Open Dagen. Tijdens deze
dagen geeft Superpole 10% Open Dagen korting voor bestellingen in dit weekend,
en zullen er diverse standjes met motorgerelateerde spullen staan.
Ook is er een gratis loterij met o.a. één originele Superpole demper verloting.Leden van de YZF R-club kunnen op zondag 22 april een fabrieksbezoek/rondleiding
door het bedrijf krijgen, zodat we meer te weten komen over dat veel besproken
pijpje aan de achterzijde of aan de zijkant van onze R.
Deze rondleiding voor onze club over de werkwijze met technische uitleg van
Superpole Exhausts begint om 13:00 uur. Natuurlijk kunnen we hierna bij droog
weer een leuk ritje in deze omgeving maken.

Van Haestrechtstraat 7b
5171 RB KAATSHEUVEL
tel: + 31 (0)416 363365

Spreekt dit je aan, en wil je hier ook bij aanwezig zijn, geef dit dan aan via
richardr6@yzfr-club.nl .Dan krijgen wij een idee hoeveel animo er voor deze
middag is.
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R1 Introductie bij Van Meel
Op zaterdag 23 december was het dan
zover, de nieuwe R1 werd geïntroduceerd bij de Nederlandse Yamaha-dealers, dus ook reden genoeg om op ons
YZF-R forum eens een afspraak te maken om met zijn allen eens al dat moois
te gaan bekijken. Na een week posten
zag het er naar uit dat het in De Made
bij van Meel Motoren het gunstigste
uitkwam, om elkaar weer eens te zien
en te spreken. Het was fris, ongeveer 3
graden boven nul, maar dat weerhield
Robbie (Beppie) en mijzelf (R1Twan) er
niet van om toch op de motor naar de
Made af te reizen.
Het was 10.30 uur toen we aankwamen
en erg druk was het er nog niet, alleen
Richard (Extreme) en Sonja (Teigetje)
waren al aanwezig en na wat gebabbeld te hebben zijn we eerst eventjes
langs de occasions gewandeld om eens
te kijken wat er zoal te koop was. Toen
we dat hadden bekeken en we naar de
koffie gingen, ging het plotseling snel
met de YZF-R leden die hadden laten
weten om ook naar het Brabantse te
komen. Ed (Ed6) was ook nog mooi op
tijd om een bakkie mee te doen. Chris
(Cb-r1) en Kees (Sjees Kees) kwamen
ook zowat gelijk binnen. Stef (Psylocybe) en Grace (Wildcat) met Peter en
ook John (Habacadabra) waren er ook
en dus werd het al aardig druk en er
werd alweer flink gelachen, zoals het er
altijd erg gezellig aan toe kan gaan…
Net op de valreep kwamen ook Jochem
(Broabant) en Bianca (Motormuis) nog
binnen. Er stond midden in de zaak
een motor met een heel mooie blauwe
hoes erom heen waar al veel over werd
gebabbeld ……

De afgedekte R1 2007
Iets na 11.00 uur kwam de eigenaar
van de zaak erbij en vroeg ieders
aandacht en wist nog wat technische
zaken te vertellen van al dat moois dat
eronder stond. Even daarna ging de
hoes eraf en kwam de mooiste motor
van Nederland eronder vandaan, veel
fotoflitsen later kreeg eenieder rustig
de tijd om hem eens van dichtbij te
bekijken. Ook was ieder van de aanwezige het er roerend over eens dat
het wel goed zit met de 2007 R1. Wat
hebben ze weer hun best gedaan daar
in Japan.
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Een zeer mooi Machientje was de algehele indruk en dat is ook zo. Al waren de
meningen over de kleur weer zeer divers!!!!!! Na een uurtje werd het voor velen
weer tijd om van Meel te verlaten en richting huis te gaan. Toen we van Meel net
verlaten hadden zijn enkele leden van de club nog behulpzaam geweest bij het
ongelukje dat Kees kreeg net nadat hij De Made had verlaten. Met koude bandjes en weinig grip is Kees hard in aanraking gekomen met de vangrail en heeft
hij een dubbele bekkenbreuk opgelopen waarmee hij nog zeker een week of acht
thuis in bed zal moeten blijven. Vanaf deze plek wil ik Kees dan ook nog beterschap wensen van ons allen en een voorspoedig herstel !!!! (Bij het drukken van
dit clubblad zal Kees hopelijk weer hersteld zijn, red.)

Met groeten, Twan van Zelst (R1Twan)
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Jij komt toch ook…..?
Met als titel ´Vier Machtige Motordagen´ zal van 22 februari t/m 25 februari 2007
de Motorbeurs in de Jaarbeurshallen van Utrecht weer plaatsvinden. Een beurs
die te boek staat als de start van het nieuwe motorseizoen. Alle aansprekende
motormerken, motorzaken, reisorganisaties en media zullen aanwezig zijn op deze
grootste motorbeurs van Nederland.
Ook de Yamaha YZF R-Club zal met een stand deze 4 dagen aanwezig zijn. Op
het moment van schrijven zijn de voorbereidingen volop in gang en willen wij
als motorclub ons zo goed mogelijk presenteren aan jullie als leden en aan de
bezoekers van de beurs. Dus zet deze data in je agenda en kom naar Utrecht.
Dit jaar pakken we in ieder geval uit met een wel héél bijzondere eye-catcher op
onze stand. We gaan nu niet verklappen wat dit zal zijn, maar het zal ‘het gesprek
van de dag(en) zijn’. Maar er is meer! Diverse activiteiten zullen georganiseerd
worden om onze club goed aan het publiek te presenteren.
Zoals je op de site al hebt kunnen zien is het aanbod van clubartikelen flink
uitgebreid. Op onze stand heb je de mogelijkheid om tijdens de beursdagen het
door jouw begeerde clubartikel te kopen en direct mee te nemen.
Houdt in ieder geval de web-site van onze club in de gaten en kijk regelmatig even
naar je mail of je een boodschap van ons binnenkrijgt. Het is dus zaak dat je naar
Utrecht komt om onze stand te komen bewonderen en een praatje te maken met je
medeclubleden en de clubleden die de stand bemannen. Je kunt dan ook uiteraard
op je gemak al het nieuws op motorgebied gaan bekijken en je geld uitgeven aan
de diverse koopjes die ongetwijfeld weer aangeboden zullen worden.
Een goede reden om naar de beurs te komen geven we je bij deze.
In deze R-Force tref je een bon aan waarmee je op vertoon van bon en je clubpas
een kop koffie + een lekkernij aangeboden krijgt door de
Yamaha YZF R-Club. Dat is dan alvast een goed en welkom begin van het nieuwe
clubjaar!
We zullen maar zeggen……tot ziens in Utrecht!
Het beursteam van de Yamaha YZF R-Club

- 22 -

O

P

R O

E

P

Beste leden,
De infrasructuur van de digitale snelweg ontwikkelt zich in een rap tempo, welliswaar niet met de snelheid onze R maar toch... Ook de mededelingen, nieuwtjes en
andere actuele zaken vinden steeds vaker hun route via deze weg.
Bij het verzenden van de nieuwsbrieven is gebleken dan er ruim 100 emailadressen
van leden niet bekend zijn en er 60 retour komen, d.w.z. niet meer in gebruik of dat
degenen inmiddels een ander emailadres hebben.
Krijg je geen R-mail, de nieuwsbrief van de R-club, heb je een ander emailadres of
als je denkt dat je emailadres bij ons niet bekend is, stuur dit dan even naar 		
richardr6@yzfr-club.nl Het zou natuurlijk zonde zijn wij je niet up-to-date kunnen houden en je hierdoor misschien wel een leuke activiteit mist die tussendoor
ingelast wordt.
Alvast bedankt.
Het bestuur.
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Inschrijfformulier Yamaha Advanced Riding Course 2007
Achternaam:.............................................................................................
Voornaam:......................................................................................... M/V
Adres: ....................................................................................................
Postcode: ................................. Plaats: ...................................................
Geboortedatum: ......dag ......maand .....jaar.
Geldig A-rijbewijsnummer: .......................................................................
Tel. privé.: ...................................... Mobiel/werk: ...................................
E-mail: ..................................................................................................
Merk: Yamaha
Type: ....................................................................................................
Kenteken: …… -…… -……
0 Ik heb wel/niet* eerder deelgenomen aan een
circuittraining
Naam circuit: ................................ Jaar: ............
Snelste ronde (droog/nat*): ..................
Min.: ........ sec.: ........
Deelnemer wenst deel te nemen aan de Yamaha Advanced Riding Course 2007 op:
0
0
0
0

Dinsdag 8 mei 2007 (straat- en licentiehouders)
Woensdag 9 mei 2007 (straat- en licentiehouders)
Dinsdag 8 en woensdag 9 mei 2007 (straat- en licentiehouders)
Het maakt mij niet uit!

Aansprakelijkheids/exoneratieclausule Yamaha Advanced Riding Course 2007.
Zeelenberg Racing B.V., Stichting Circuit van Drenthe en Yamaha Motor Nederland
B.V. alsmede hun medewerk(st)ers zijn tegenover deelnemers en bezoekers,
alsmede hun erven en/of (al dan niet krachtens subrogatie) hun rechtverkrijgende
en/of andere derden niet aansprakelijk voor enige persoons- en/of materiele
schade van welke aard en omvang dan ook, welke tijdens het verblijf op het circuit
ten behoeve van een activiteit van Zeelenberg Racing B.V. en/of Yamaha Motor
Nederland B.V. en/of het TT Circuit van Assen is ontstaan, onverschillig door welke
oorzaak.
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Door het plaatsen van zijn/haar handtekening verklaart de deelnemer mede namens
de hem/haar vergezellende bezoeker(s) met deze clausule en de voorwaarde aan
het einde van dit formulier akkoord te gaan, alsmede dat hij/zij alle door hem/haar
veroorzaakte schade aan eigendommen van Zeelenberg Racing B.V., Yamaha Motor
Nederland B.V. en Stichting Circuit van Drenthe en/of medewerkers cq. Officials van
bovengenoemde zal vergoeden.
Door het plaatsen van zijn/haar handtekening verplicht de deelnemer zich tevens
te zullen rijden met een motorfiets voorzien van een uitlaatsysteem welke het
voor het circuit toegestane geluidsniveau van 88dB niet overschrijdt. Verder zal
voor deelname uw motorfiets aan een volledige technische inspectie onderworpen
worden.
Hierbij verklaar ik bovenstaande verklaring gelezen te hebben en machtig ik Yamaha
Motor Nederland B.V. om eenmalig het verschuldigde bedrag van mijn bank- of
girorekening af te schrijven:
Mijn rekeningnummer is:........................................................................
Bank: ............................ te..................................................................
Deze overeenkomst is naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Datum: ................................................................................................
Plaats: .................................................................................................
Handtekening: ......................................................................................

Er is een beperkt aantal deelnemersplaatsen. Bij een overschrijding van het aantal
beschikbare plaatsen zal de inschrijving gestopt worden.
Stuur dit formulier z.s.m. volledig ingevuld naar:
Yamaha Motor Nederland B.V.
t.a.v. Renate Balder-Arkeveld – Postbus 75033 - 1117 ZN SCHIPHOL

!!! LET OP !!! DIT IS HET INSCHRIJFFORMULIER ZOALS VERMELD OP DE SITE VAN
YAMAHA NEDERLAND. GELIEVE HET ORIGINELE DOCUMENT TE DOWNLOADEN
TEZAMEN MET HET MEDISCH DOSSIER. MOCHT JE NIET OVER INTERNET
BESCHIKKEN DAN DIT FORMULIER KOPIËREN EN OPSTUREN.
OM VOOR DE CLUBKORTING IN AANMERKING TE KOMEN DIEN JE ACHTER JE NAAM
JE LIDMAATSCHAPSNUMMER TE VERMELDEN.
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Het juiste adres voor:
-

auto wassen
aanhangwagenverhuur
ski- en bagageboxenverhuur
verhuur van partymeubilair
narrowcasting
autoverhuur
div. soorten openhaardhout

voor meer modellen kijk op onze website

“Zonder moeite uw auto en motor in topconditie!”
Gulf Trovato
Broekbergenlaan 3
2071 EV Santpoort Noord
✆ 023 - 539 01 54
✉ info@trovato.nl

openingstijden
ma. t/m vr. 06.00 - 21.00
za.
08.00 - 21.00
zo.
09.00 - 21.00

W W W . T R O V A T O . N L
Het tankstation waar u nog service krijgt, en wat u krijgt hoeft u niet te kopen!
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