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KNMV  1ste cup race Supercup 600 1� April
Na 24 maart training op Assen een 
goed gevoel aan over gehouden voor 
de 1ste race van het nieuwe race 
seizoen 2007.De weersverachting was 
geweldig en zal zeker ten goede ko-
men van de race.Na het inschrijven was 
ik ingedeeld in de 1ste training Groep 
A.Dat verbaasde mij een beetje om-
dat ik normaal in Groep C rij.In Groep 
A daar rijden de toppers, maar goed 
ondanks ik dan tussen de snelle jon-
gens mocht rijden zoals Piet Zelenberg, 
Iris ten kate en nog vele andere reed 
ik mijn eigen rondjes en liet ik me niet 
intimideren en bleef gewoon mijzelf.
Zoals gewoonlijk rij ik de eerste rondjes 
meestal rustig en bouw dan langzaam 
op.

Met 40 rijders in de baan was het ook 
wel een beetje druk en rij je niet echt 
constant door al het op onthoud. Echter 
had ik steeds een probleem van hevig 
stuurtrillingen als ik van De 
Bult instuurde naar Mande-
veen tijdens het uitacceler-
eren. De voorkant van de 
fiets kwam daar telkens 
wat omhoog en bij het 
neerkomen veroorzaakte 
dat de ongewenste stuur-
trilling. 

Uiteindelijk zat ik constant 
in de 2.02 te rijden, maar 
moet gewoon sneller kun-
nen en kreeg daar opnieuw 
een kans voor in de 2de 
kwalificatie in de A Groep. 
Omdat ik aan nieuwe banden toe was, 
wilde ik toch proberen hoe ver ik kon 
gaan met de huidige banden om zo 
de grens vast te stellen. Want ik wilde 
graag met nieuwe banden aan de race 
beginnen. De 2de kwalificatie verliep 
beter dan de 1ste en zat al vrij snel in 
de 2.00 te rijden en wilde meer. Als ik 
nog een seconden kon vinden dan was 

ik dik tevreden. Die seconden vond 
ik door later te remmen en een  ho-
gere bochten snelheid, maar vooral de 
Strubben ging nu veel vloeiender en 
kreeg daardoor een hogere topsnel-
heid Veenslang richting Ruskenhoek.
De laptimer gaf aan dat ik een 1.59.2 
had gereden en geloofde dat niet, maar 
goed tijdens het ophalen van de train-
ingsuitslag had ik inderdaad een 1.59.2 
gereden. En met deze tijd werd ik in-
gedeeld in Race Groep B van de Super-
cup 600 op plaats 27 rij 7, tweede van 
rechts.

Het verschil met de 1ste rijder was 
maar (2.3 sec), maar deze rijder reed 
wel op een 1000cc machine omdat Race 
Groep B een mix was van Supercup 
1000/600. Na de 2de kwalificatie snel 
de wielen eruit gehaald en door Edwin 
Ott twee nieuwe Metzelers erom te 
laten zetten, waarbij ik koos voor een 

medium achter en soft voor. Met goed 
gevoel begon ik aan de race en hoopte 
dat ook dit keer mijn start goed zou 
zijn omdat je daar veel plaatsen mee 
kon winnen en om te voorkomen dat 
je in druk verkeer zou komen tijdens 
het ingaan van de Haarbocht. Had een 
geweldige start en manoeuvreerde 
door het veld heen naar voren waarbij 
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de ellebogen elkaar raakte en rijders 
vergaten te remmen en daardoor re-
chtuit gingen de grindbak in en ik koos 
voor de lijn buitenom over de kerbs 
heen. Met deze actie had ik na een 
ronde al 6 rijders gepasseerd en reed 
ik op een 21ste plaats. In ronde nr.3 op 
een 20ste en kreeg toen te maken met 
een rijder die ik niet zo makkelijk kon 
passeren daar hij op het rechte eind 
snel was maar duidelijk in de bochten 
de snelheid een stuk minder t.o.v. mij. 
Maar waar kon ik het doen? 

Na een volle ronde achter hem aan-
gereden kon ik hem pakken in Duiker-
sloot en koos ervoor om hem aan de 
binnenkant te passeren waarbij ik direct 
doorschakelde om een hogere bochten-
snelheid te verkrijgen richting Meewen-
meer en dat lukte ondanks een extreme 
hellingshoek waarbij de knie helemaal 
tegen het frame gedrukt was en toch 
nog met de slide over het asfalt. In 
de 5de ronde reed ik dan ook plaats 
20 en had ik zicht op de rijders voor 
me die ik vrij snel naderde waarvan ik 
er een passeerde tijdens het uitrem-
men insturend de Haarbocht in en reed 
daardoor op een 19de plek.

In ronde 8 binnendoor Mandeveen weer 
een rijder gepasseerd en reed toen op 
een 18de plek en finishte na  9 ronden 
dan ook als 18de met een snelste tijd in 
ronde 7 van een 1.58.1 en dat was ge-
woon fantastisch met maar een verschil 
t.o.v. rijder die als 1ste is gefinisht van 
een gat van (6.582 sec) en zijn snel-
ste tijd in de race een 1.54.609. Wil ik 
dat evenaren dan zal er nog een dikke 
(3.5 sec) eraf moeten, maar deze jon-
gen reed wel op een 1000cc machine. 
Daarom geeft de uitslag een vertekend 
beeld daar de 1000 zijn eigen race rijd 
t.o.v. de 600 en als je die wegdenkt in 
de race uitslag dan zou ik als 10de zijn 
gefinisht van de 40 deelnemers.

Het seizoen is hierdoor mooi begon-
nen en zal ik nog wat kleine technische 
probleempjes moeten verhelpen, maar 
met dank aan Mad racing die de R6 
goed heeft afgsteld.

Tot de volgende race,

Richard Smit supercup 600 #��    
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Y.A.R.C. 2007
Na een oproep op het clubforum om een stukje te schrijven over bijvoor-
beeld de Y.A.R.C. kwamen er direct twee enthousiaste mailtjes binnen 
van Chris Berkelmans en John Habraken. Lees hun ervaringen die zij 
meemaakten op het circuit van Assen.

Chris: Eindelijk was het dan weer zo-
ver, “ Yamaha Advanced Riding Course 
“ 2007. Op het forum werden al diverse 
afspraken gemaakt qua voorrijder, 
hotel/pension, deelnemers,supporters, 
vertrektijden, etc etc. Dit is een jaar-
lijks terugkomend fenomeen, waar de 
meeste echt na uit kijken. We hadden 
al een record geboekt wat het aantal 
zonuren betreft, een beetje teveel van 
het goede, bleek achteraf!

Bijna 2 maanden geen druppel regen in 
ons landje gevallen, en net nu tijdens 
de “Yarc” geven ze regen aan en niet 
zo’n klein beetje ook! Al met al mag 
dat de pret niet drukken, ondanks het 
wel zuur is na zo’n lange tijd zomerse 
dagen.

Tijdens het vertrek op maandag 7 mei 
was dan ook iedereen voorbereid en 
voorzien van een regenpak.   
De tocht binnendoor was afgelast i.v.m 
het weer, iedereen wilde het liefst zo 
snel mogelijk op de plaats van bestem-
ming zijn! Al waren er 3 leden die toch 
nog een stukje toeristische route op 
na hielden. Ik zal geen namen noemen 
( maar het waren John habacadabra, 
Robbie beppie en Ad yzf-ad ).  
Bij Zwolle was de groep weer herenigt 
en zodoende kon de reis weer voort-
gezet worden naar Roden. Twan onze 
voorrijder had er nu het gas erop want 
bij de meeste begon nu toch wel de 
smile op de face, beetje voor beetje te 
verdwijnen  door dat Kl*teweer.

Toen we in de buurt van ons hotel aan-
kwamen was er een auto die volop aan 
het seinen was met zijn lichten ????

Ai, dachten we nog dat is netjes dat die 

kerel ons waarschuwt voor controle’s !!! 
Maar *WTF*  wie gaat er nu op snel-
heid controleren met zo’n fuckweer ??? 
Achteraf bleek dat de trouwe “yarcsup-
porter duckman Wico “ te zijn, die ons 
tegemoet gereden was.

Later op die dag is Wico nog even langs 
gekomen in het hotel om wat bij te 
kletsen en weer wat nieuwe gezich-
ten te zien. Richard en Sonja waren al 
gearriveerd met de auto en aanhanger, 
nu was het nog even wachten op Ed6, 
2fast4you, harry, en peterr1.   
Dat liet zich niet lang op zich wachten 
en de ploeg was compleet.  
De kamersleutels werden uitgedeeld en 
iedereen ging in rap tempo zijn natte 
spullen ophangen om te drogen. 
De CV ketel draaide ondertussen op 
volle toeren en beneden werd er weer 
slap geouwehoerd, gegeten en gedron-
ken door de clubleden.

John vervolgt: 

De volgende ochtend is iedereen is 
goed gestemd, het is al de gehele nacht 
droog en het zonnetje prikt zo nu en 
dan al door de bewolking. Het ontbijt 
wordt verorberd en de bagage van de 
motorrijders kan bij Harry en 2 fast 
in de bus, dat scheelt mooi weer tijd, 
bedankt jongens! Snel tanken we nog 
even en besluit Twan dat hij met een 
goore motor echt niet op het circuit 
gezien kan worden dus word de blauwe 
R1 snel even de wasbox ingerold, onge-
veer 11 R’s volgen zo arriveren we fris 
bij het circuit waar de R’s zo het “parc-
ferme” ingereden kunnen worden voor 
de technische keuring verzorgt door 
zeelenberg racing en Ott motoren. Met 
een Rol ducktape en een bandenspan-
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ningsmeter worden de motoren strijd 
klaar gemaakt. Bandjes voor en achter 
op 2 Bar en de kilometerteller en de 
spiegels worden afgeplakt “die heb je 
toch niet nodig” overtuigt Piet Zeelen-
berg me. “Nou dan geef me nog maar 
wat tape want de letters mijn kenteken 
hebben ze ook niet nodig op de baan” 
zeg ik, je weet immers nooit wie er 
langs de baan staat te controleren.

In het mediacentrum worden de in-
formatie pakketten en startnummers 
uitgedeeld. Nummer 24 is mij toebe-
deeld inmiddels krijg ik te horen dat het 
bestuur van de R club een Pitbox heeft 
geregeld en dat vandaag onze uitval 
basis zal zijn, wel erg professioneel 
natuurlijk: een pitbox, het is net echt 
allemaal.

Motoren zijn goed gekeurd, tijdschema 
zegt: groep 8,9 en 10 aanvang sessie 
9.30. We melden ons bij het parc-ferme 
waar we de transponders uitgereikt 
krijgen. Groep 9 waar Twan en ik in 
zitten wordt begeleid door Tjalling een 
enthousiaste fries die ons de eerste 
rondjes een rustig de baan laat verken-
nen. “Eerst nemen we het circuit door 
de buitenkant vervolgens een ronde 
door de binnenkant en kijk er maar 
eens goed rond”, “het is toch geen 
toerrit” bedenk ik me nog. Halverwege 
ronde 1 komt Wilco Zeelenberg al voor-

bij vliegen met zijn groep, die houdt 
niet van dat gedoe blijkbaar! Na ronde 
1 en 2 gaan we de ideale lijn verken-
nen, waar voor het gemak pionnen 
langs de baan zijn gezet zodat we een 
richtlijn hebben. De eerste rondes rijd 
je echt als een verdwaalde koe rond en 
het circuit is zo breed. De eerste sessie 
gaat lekker en bij binnenkomst is ook 
iedereen super enthousiast! Dat voor-

spelt wat voor de rest van 
de dag. Dan worden we 
door Wilco even meege-
nomen waar hij even nog 
wat wil uitleggen over 
zitposities en dergelijke en 
wat hij onderweg gezien 
heeft, erg leerzaam waar 
ook iedereen de mogelijk-
heid heeft om nog wat 
vragen aan de meester 
zelf te stellen.

Bij terugkomst even een 
bakkie koffie en de onder-
linge ervaringen uitwis-
selen maar  staat men een 
beetje beteuterd bij de 

truck van Edwin Ott te kijken, Richard 
staat er met zijn race R6 en verteld dat 
hij ermee stopte. De Yamaha tech-
nische man kijkt even mee en heeft 
slecht nieuws: 1 cilinder stuk! Vet 
balen. 

Dan is het alweer tijd voor sessie 2. 
Omdat ik tijdens sessie 1 een gehele 
tijd achter Tjalling gereden heb wordt 
me gevraagd om sessie 2 even ach-
teraan te rijden en het voorbeeld te 
geven aan een rijder die het allemaal 
niet heeft kunnen zien. Ik toch wel een 
beetje vereerd, maar ik was hier toch 
om te leren? Sessie 2 loopt verder best 
en zo achteraan heb je toch de moge-
lijkheid om even een gaatje te laten 
vallen en weer dicht te rijden kun toch 
een beetje spelen. Na afloop toch even 
luisteren naar het commentaar van de 
heer Tjalling. Het gaat allemaal lek-
ker en men wil wat gaan schuiven met 
rijders van de verschillende groepen. 
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Of het nu de 1e of 2e sessie was, gaat 
Chris verder, mag ik ff kwijt zijn maar 
de yarc 2007 was voor richard “helaas” 
van korte duur !!!   
Op het forum ( techniek ) kan je hier 
alles over lezen ( verbrande kleppen).
Enigste lichtpuntje voor richard was 
de voortreffelijke service van Wilco 
Zeelenberg en Yamaha Nederland, om 
richard een splinternieuwe ( kleur niet 
belangrijk ) R6 beschikbaar te stellen 
om daarop een sessie te rijden met als 
voorrijder  Wilco Zeelenberg himself !!!!

Ed6 en me myself and i waren op een 
gegeven moment vrij aan het rijden 
(dejavu voor cbr1 yarc 2006 met Mar-
tijn) en nee, ik doe dat niet expres.De 
marshall zagen we niet meer dus be-
sloten we maar om zelf onze rondjes te 
rijden. En inhalen mag best op de yarc, 
zolang je maar geen nutteloze uit-re-
maktie’s gaat uitvoeren”ahum”

Ed6 was het na 2 ronde al beu om 
achter me te rijden en kwam me met 
een noodgang voorbij in “mandeveen” 
met zijn stepjes aan de grond (waar 
hij toch zelf ook wel ff van schrok ) 
waardoor hij de curbs meepakte en 
als een volleerd coureur zijn R6 uit de 
grindbak wist te houden. Het duurde 
niet lang of Ed had me al te pakken, ik 
probeerde hem nog te volgen maar wat 
een bochtensnelheid heeft die gozer 
!!!! Hij verdween als sneeuw voor de 
zon, maar dankzij Ed6 heb ik wel een 
redelijke tijd kunnen neerzetten, omdat 
die mij op sleeptouw heeft genomen en 
ik mijn “pr” met 4,5 sec heb verbeterd 
(thx nog Ed goe gedaan). Ik was zelf 
zo aan het pushen dat mijn 1e close 
highsider een feit is. Dit gebeurde in de 
ruskenhoek en in no time zaten mijn 
laarzen vol met shit 

Maar goed als het opgedroogd is kan 
je het zo afkloppen. Aoi yami zal dit 
gevoel wel kennen zoals jullie in zijn 
filmpje hebben kunnen zien op zand-
voort.

Ik wil martijn ff vermelden omdat hij 
helemaal vanuit helmond was gekomen 
om te komen kijken en wat te filmen, 
ondanks het klote weer !

Ook Madass is komen supporteren en 
vast nog meer mensen, maar dit waren 
diegene die ik me nog kon herinneren.
Wat het weer betreft mochten we niet 
klagen (op de terugweg na dan) 4 van 
de 5 sessie droog gebleven !! Dat had 
niemand kunnen dromen van te voren.

John alias “rat” had het na 3 sessie van 
25 minuten wel gezien, aangezien de 
kleine thuis al voor wat korte nachten 
had gezorgd, was dit een zeer wijze 
beslissing!! Circuitrijden is best ver-
moeiend, en dat mag zeker niet wor-
den onderschat!! Dus het is ook geen 
schande als je zo’n beslissing neemt, 
maar eerder een wijs besluit !!

5e sessie.

Stef en john abacadabra waren de enig-
ste bikkels die alle sessie’s hebben uit-
gereden, zelfs in de regen zijn ze niet 
te beroerd om het gas open te draaien 
en hun marshalls te volgen. Well done! 
Verder viel nog op dat men later in 
de middag aan de geluidseisen wilden 
voldoen en daarom werden er diverse 
keren met de zwarte vlag gezwaaid 
(zoals john abacadabra zegt dat is de 
finishvlag, waarvan de witte blokjes zijn 
afgevallen )

John:

Wat denk je?! Begint het in de 5e ses-
sie te regenen en niet zo’n beetje ook! 
Er toch maar op uit! Alle goede plan-
nen om omde beurt een rondje voor de 
marshal uit te rijden vallen letterlijk en 
figuurlijk in het water! Toch maar rij-
den, maar als je het niet meer ziet zit-
ten: “hand omhoog en de pits in” wordt 
er verteld. Na enkele rondjes houden 
vele het toch voor gezien, de lol is eraf. 
Voor me rijd Ron van Steenbergen 
(de Marshall van groep 10) alleen het 
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rechte stuk op, de laatste van de groep 
zijn net de pits in gedraaid, hij kijkt om 
en ziet: niemand! Rijd vervolgens ook 
maar door met een tempo alsof het 
gewoon droog is, niet te geloven. Onze 
groep blijft rijden als iemand voor me 
een zwieper maakt voor het aanrem-
men van de GT houden de meeste het 
wel voor gezien. Na 2 ronden blijkt dat 
de Marshall en ik nog de enige twee 
zijn die rond rijden, na een gigantische 
plensbui op de noordlus besluiten we 
ook maar te stoppen. Bij aankomst 
krijgen we een applausje van de baan 
commissarissen, wel leuk! We buurten 
nog even na met zijn tweeën en hij ver-
teld dat me dat het juist goed is om in 
de regen te blijven rijden omdat je dan 
juist erg netjes de lijnen moet blijven 
rijden, lompe acties worden direct af-
gestraft. Transponder inleveren en dag 
afgelopen!

Terug in de pits is het inmiddels erg 
druk, zo’n pitbox is namelijk een ideale 
schuilplaats met dit weer! De Ducktape 

kan weer verwijderd worden en de 
spiegels terug gemonteerd. De tape op 
het kenteken kan van mij nog wel even 
blijven zitten voor de rit naar huis! 

We worden allemaal in het perscentrum 
verwacht waar de certificaten uitge-
deeld zullen gaan worden. Het duurt al-
lemaal even, de printer is kapot. Wilco 
nodigt iedereen uit om om de beurt 
naar voren te komen en iedereen krijgt 
een hartelijk applaus, een certificaat en 
een T-shirt als bewijs van deelname. 
De mannen die op de motor naar assen 
gekomen zijn leveren de certificaten in 
bij Teigetje die met de auto is. Blijven 
ze mooi droog en ongekreukt nu nog 
even ophalen in de Kets.  
Tijd om naar huis te gaan, snel na het 
oprijden van de snelweg gaat mijn ben-
zinelampje aan en besluit toch maar zo 
snel mogelijk te gaan tanken. Helaas 
rijden we hierbij Bako, die ook naar het 
zuiden moet verloren (sorry jongen!). 
We besluiten bij de Mac in Zwollen nog 
even te gaan eten. CB-R1 en Rat rijden 

door de rest gaat de inwendige mens 
nog even versterken. Een stukje rijd 
ik nog met de rest mee en besluit om 
de A50 op te draaien omdat ik toch 
richting Eindhoven moet. Bij Zwolle 
zwaaien we elkaar uit. 

Dat ik op de A50 nog een stortbui op 
mijn donder krijg waar je “U” tegen 
inclusief hagel en onweer mag de 
pret niet drukken de volgende dag 
ben ik nog razend enthousiast en 
giert de adrenaline nog door mijn lijf. 
Al met al een supergeslaagde dag. 
Hierbij wik ik dan ook het bestuur 
hartelijk bedanken voor het regelen 
van de pitbox en natuurlijk Chris die 
het op zich genomen heeft om het 
hotel te regelen en natuurlijk de rest 
voor alle sfeer en gezelligheid.

Tekst:

Chris Berkelmans (CB-R1)  
John Habraken (Habracadabra)
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1
YZF R-Club Original Club t-shirt

• 100% katoen

• Kleur: grijs gemêleerd

• Clublogo op rugpand en borst

• Yamaha logo op mouw 

• Leverbaar in de maten: 

 Junior: 140 en 152

 Senior: L / XL / XXL

YZF R-Club Original Club sweater

• 100% katoen

• Kleur: grijs gemêleerd

• Clublogo op rugpand en borst

• Leverbaar in de maten:

 L / XL / XXL

YZF R-Club Fleece jack

• Microfl eece

• Kleur: zwart-lichtgrijs

• Geborduurde logo’s  van club   
           en Yamaha op de borst

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

• zijn met refl ectiemateriaal.

• Leverbaar in de maten:

 L / XL / XXL

YZF R-Club Long Sleeved t-shirt

• 100% katoen

• Kleur: Wit met Zwarte mouwen

• Geborduurd clublogo op borst   
  en geborduurd Yamaha logo op        
 rugpand

• Leverbaar in de maten:

 M / L / XL / XXL

YZF R-Club Backpack

• Texturised Nylon

• 1 groot compartiment en 

 diverse andere opbergmogelijk- 
 heden

• Schouderstraps zijn verstelbaar

• Goede kwaliteit ritsen 

• Backpack is voorzien van refl ec 
           tiemateriaal 

• Met geborduurd clublogo

YZF R-Club Buffy

• Kleur: zwart-lichtgrijs

• Deze col kan ook als bandana     
           gebruikt worden.

• 18 Clublogo’s geprint 

• One Size Fits All

2• 100% katoen2• 100% katoen

• Kleur: Wit met Zwarte mouwen2• Kleur: Wit met Zwarte mouwen

• Geborduurd clublogo op borst   2• Geborduurd clublogo op borst   
  en geborduurd Yamaha logo op        2  en geborduurd Yamaha logo op        
 rugpand2 rugpand

• Leverbaar in de maten:2• Leverbaar in de maten:

 M / L / XL / XXL2 M / L / XL / XXL

3
YZF R-Club Original Club sweater

3
YZF R-Club Original Club sweater

• 100% katoen3• 100% katoen

• Kleur: grijs gemêleerd3• Kleur: grijs gemêleerd

• Clublogo op rugpand en borst3• Clublogo op rugpand en borst

• Leverbaar in de maten:3• Leverbaar in de maten:

 L / XL / XXL3 L / XL / XXL 4
YZF R-Club Backpack

4
YZF R-Club Backpack

• Texturised Nylon4• Texturised Nylon

• 1 groot compartiment en 4• 1 groot compartiment en 

 diverse andere opbergmogelijk- 4 diverse andere opbergmogelijk- 
 heden4 heden

• Schouderstraps zijn verstelbaar4• Schouderstraps zijn verstelbaar

• Goede kwaliteit ritsen 4• Goede kwaliteit ritsen 

• Backpack is voorzien van refl ec 4• Backpack is voorzien van refl ec 

5
• Kleur: zwart-lichtgrijs

5
• Kleur: zwart-lichtgrijs

• Geborduurde logo’s  van club   5• Geborduurde logo’s  van club   
           en Yamaha op de borst5           en Yamaha op de borst

• 2 steekzakken (met rits) welke               5• 2 steekzakken (met rits) welke               
 net als de rits afgezet 5 net als de rits afgezet 

• zijn met refl ectiemateriaal.5• zijn met refl ectiemateriaal.

• Leverbaar in de maten:5• Leverbaar in de maten:

 L / XL / XXL5 L / XL / XXL 6YZF R-Club Buffy6YZF R-Club Buffy6• Kleur: zwart-lichtgrijs6• Kleur: zwart-lichtgrijs

• Deze col kan ook als bandana     6• Deze col kan ook als bandana     
           gebruikt worden.6           gebruikt worden.

• 18 Clublogo’s geprint 6• 18 Clublogo’s geprint 

• One Size Fits All6• One Size Fits All

€12,50

€15,- *

€29,50

€34,50 *

€25,-

€27,50 *

€25,-

€27,50 *

€17,50

€22,50 *

€7,50

€10,- *
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✂------------------------------------------------------------------
Bestelformulier 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!!

w w w . y z f r - c l u b . n l

Dit formulier opsturen naar:

YZF R-club t.a.v. Wil van Nunen   
Provincialeweg 154   
4909 AN Oosteind

YZF R-Club Mok

• Porselein mok

• 25 cl. inhoud

• Clublogo in 2 kleurenprint

• Vaatwasmachinebestendig

YZF R-Club Cap

• Katoenen cap met verstelbare      
 sluiting

• Geborduurd clublogo in 2   
 kleuren

• One Size Fits All

YZF R-Club Keyring

• Lichtgewicht Polyurethaan   
 sleutelhanger met bescherm-  
 ring voor kroonplaat7YZF R-Club Mok7YZF R-Club Mok

• Porselein mok7• Porselein mok

• 25 cl. inhoud7• 25 cl. inhoud

• Clublogo in 2 kleurenprint7• Clublogo in 2 kleurenprint

• Vaatwasmachinebestendig7• Vaatwasmachinebestendig 8YZF R-Club Keyring8YZF R-Club Keyring

• Lichtgewicht Polyurethaan   8• Lichtgewicht Polyurethaan   
 sleutelhanger met bescherm-  8 sleutelhanger met bescherm-  
 ring voor kroonplaat8 ring voor kroonplaat

9YZF R-Club Cap9YZF R-Club Cap

• Katoenen cap met verstelbare      9• Katoenen cap met verstelbare      
 sluiting9 sluiting

• Geborduurd clublogo in 2   9• Geborduurd clublogo in 2   
 kleuren9 kleuren

• One Size Fits All9• One Size Fits All 10
YZF R-Club bloknoot met pen en 
een  stickerset van de snelste club 
van Nederland

• Noteer hiermee je clubevene-  
 menten en afspraken!

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

€6,50

€7,50 *

€10,-

€15,- * €1,-
€2,-- *

€2,50

€3,50 *

€2,50

€3,50 *

*
 p

ri
js

 n
ie

t 
le

d
e
n

€25,-

€27,50 *

€17,50

€22,50 *

€7,50

€10,- *
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The Road to Scotland - The Story Finally

Dat krijg je ervan als je roept: ik schrijf wel een verhaaltje voor de R-Force als we 
terug zijn uit Schotland. Op een druilerige zaterdagmiddag pak ik het toetsenbord 
om mijn belofte waar te maken.  Maar het valt niet mee, want ik weet gewoonweg 
niet waar ik moet beginnen. Ik denk dat de hele zaterdagmiddag in beslag geno-
men zal worden om mijn verhaal voor jullie vast te leggen. 

Mijn gedachten gaan terug naar een jaar geleden toen het plan op tafel kwam. 
Het schiet nu allemaal als een film aan me voorbij en vooral de reis zelf ligt nu 
nog vers in het geheugen. Een week zijn we nu terug en ik ben voor mijn gevoel 
nog alle indrukken aan het verwerken. We gaan eerst in het kort maar eens een 
jaar terug. Het telefoontje uit IJmuiden. 

G: “Zeg ouwe, we hadden het er toch over om samen naar de TT van Isle of Man 
te gaan?”           
W: “Klopt….dat lijkt me een goed plan”      
G: “Gaan we dat toch doen, ik zal wel eens kijken naar het hoe en wat”  
W: “Is goed…ik hoor het wel van je”

Een paar dagen later, weer telefoon uit IJmuiden

G: “Zeg ouwe, dat wordt lastig hoor…dat eiland zit vol…jubileum van de TT en dat 
gaat heel moeilijk lukken”        
W: “Ohh, da’s jammer”        
G: “Lijkt Schotland je iets?”         
W: “Ook mooi….sterker nog, een prima idee”      
G: “OK! Gaan we dat doen….”

Ettelijke telefoontjes volgden, er werd volop gemaild, de ideeën werden bespro-
ken, de datum geprikt. Een groepje mogelijk geïnteresseerden werd op de hoogte 
gebracht van het plan en binnen 2 dagen hadden we een groep van 6 enthousi-
aste R rijders die wel te porren waren voor een weekje rijden in dat land dat voor 
bijna iedereen van ons onbekend terrein was. Samenvattend: het nodige aan 
Schotse muziek kwam binnen, tientallen foto’s, een hele hoop telefoontjes, de 
geplande route werd bekend, de tickets voor de boot werden geregeld. Er moes-
ten spullen gekocht worden voor mens en machine. Er werd gependeld tussen 
Brabant en Aachen. Er werd op een winderige zondagmiddag gebruncht in Hou-
ten.  Er werden internetadressen doorgegeven van de bestemmingen. Er werd ge-
Skypte, MSN, Yahoo Messenger. Kortom, er werd volop en intens toegeleefd naar 
de datum van vertrek. 

Wat eerst dagelijkse kost was werd een paar weken voor vertrek wat minder 
intensief. Het zal mens eigen zijn, maar er breekt toch een moment van spanning 
aan. Spanning voor het vertrek, spanning voor het onbekende, spanning of het 
wordt waar iedereen nu al maanden mee bezig is. Spanning of de verwachtingen 
waarheid zouden worden. Je gaat ineens ook aan heel andere dingen denken….ik 
zal toch geen stukken krijgen, ik zal toch een week van te voren niet op m’n plaat 
gaan, ik zal toch niet ziek worden net voor vertrek. Ik weet zeker dat iedereen 
momenten had dat iets dergelijks door hun hoofd maalde. Voor mezelf had ik be-
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sloten: Ik moet en ik zal op die datum in IJmuiden staan. Kost wat kost!  
In de week voorafgaand kwam het bericht dat één van ‘De Schotse Collies’ de reis 
om diverse redenen niet mee kon maken. Jammer!...maar het werd geaccepteerd 
en gerespecteerd. Er kwam een bericht dat een rijder spoorslags op zoek moest 
naar nieuwe velgen daar hij in het Tilburgse noodgedwongen met motor en al een 
vluchtheuvel moest beklimmen. Eén Collie had nog een familie uitje en ging nog 
een week vóór vertrek voor een zelfde periode naar Tenerife. 

En dan breekt eindelijk die zondag aan...Zondag 29 April welteverstaan. De span-
ning vloeit wonderbaarlijk weg. We gaan! Ik ben erbij! Inpakken en wegwezen.  

In het vooruitzicht een week met onvoor-
stelbaar mooi weer. Net zo’n mooi weer als 
we hier al weken hadden. En dat is in het 
Verenigd Koninkrijk niet altijd gegarandeerd. 
Nadat ik thuis met de nodige knuffels af-
scheid had genomen stoomde ik op naar 
Tilburg om daar alvast 2 medereizigers op 
te halen. Vandaar werd koers gezet naar de 
Rijp om de vierde op te halen en als laatste 
ging het richting IJmuiden om nummer 5 op 
te halen. De Schotse Collies waren compleet. 
Motoren waren bepakt, keurig gepoetst en 

tiptop in orde.      Drie R6-en en twee R1-en. 

Snel werden de resultaten van een verbouwing aanschouwd, snel een bakkie kof-
fie naar binnen gewerkt, snel werden de jassen en laarzen weer aangetrokken en 
gestaag werd koers gezet naar de terminal waar ingescheept moest worden. Van 
spanning geen spoor meer. We stonden met vijven op de kade, klaar om het ruim 
van de King of Scandinavia in te rijden. De ‘King’ zou ons brengen naar het land 
dat ik tot dusver alleen kende van foto’s en de vele verhalen die ik op het internet 
had gevonden. Om 18.00 uur zette de ‘King’ keurig op tijd koers richting Newcas-
tle, en uitgezwaaid door de vrouw en kinderen van Gijs stonden vijf opgewonden 
kerels op het dek en vijf motoren met de nodige spanbandjes verankerd in het 
ruim. 

Bij het aanbreken van de morgen hadden we ‘land in zicht’ en een zonnig Newcas-
tle heette ons van harte welkom. Hoewel we een Zumo aan boord hadden, loodste 
gids Gijs ons middels een kaart door het drukke centrum van Newcastle naar de 
snelweg richting Schotland. Keurig ging iedereen meteen links van start en na de 
drukte van Newcastle begon de rust van het Schotse wegennet. Wanneer we nu 
uiteindelijk de grens gepasseerd zijn weet ik niet, maar voor mij kwam het besef 
pas dat ik in Schotland was na het bord met de afslag Lockerbie. En velen van 
jullie weten wat daar gebeurd is. Wat een onvoorstelbaar drama en menselijk leed 
daar jaren geleden heeft plaatsgevonden. Voor het eerst worden daar de con-
touren van het land duidelijk en zie je het vredige glooiende landschap.   
Je kunt je bij zo’n beeld nauwelijks voorstellen dat hier een zo’n misdadige en 
niet te rechtvaardigen gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Hoewel ik, en misschien 
wel een paar andere reisgenoten, met mijn gedachten terug ging in de tijd liet ik 
het met het even spannen van mijn kinbandje (door de brok) maar weer aan me 
voorbij gaan en kwam Glasgow al snel in zicht. Na een aantal plas- en koffiestops 
hield de snelweg op een gingen we secundair rijden. 
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En nu komt het stuk dat het moeilijkst op papier te zetten is. Nu is het moment 
daar dat het echt moeite gaat kosten. Het klinkt raar, maar het is de waarheid en 
mijn medereizigers zullen dit volmondig beamen, de rest moet je eigenlijk gezien 
én beleefd hebben. Ik weet dat een aantal lezers nu de wenkbrauwen fronst en 
dat mag! Je mag ervan denken wat je wilt, ik heb er zelfs wel begrip voor! Maar 
nu begint mijn ademhaling weer onregelmatig te worden, nu heb ik weer wat 
meer traanvocht in de ogen, nu staan de haren op m’n armen weer rechtovereind, 
nu moet de hersenpan aan het werk, nu gaat mijn rikketik tekeer, NU BEGINT HET 
….!!  (Wilko..!! kom op jongen, verman je. Wat moeten de mensen wel niet van je 
denken, je bent toch een stoere scheurneus met een Yamaha R6). OK, OK! waar 
waren we gebleven…

Besloten was om als eerste halteplaats na een goeie 400 kilometer sturen het 
plaatsje Oban aan te doen. Buiten de boot was vooraf niets besproken. Dat was 
ook gedaan voor het element avontuur maar ook omdat vooraf niet duidelijk was 
hoeveel we op een dag zouden óf konden rijden. Oban is een prachtige plaats 
met een leuke haven. Vissersbootjes lagen er in het zonlicht bij te komen van een 
dagje vissen op zee. Wij, of in ieder geval ik, wilde bijkomen van een wat onrus-
tige nacht op de boot en de nodige kilometers en uren die we gemaakt hadden 
vanaf Newcastle. Een Bed & Break-
fast was snel gevonden. Nadat de 
motorpakken waren uitgedaan om te 
kunnen uitwasemen en nadat links 
en rechts de okseltjes waren opge-
frist gingen we op zoek naar een pint 
(spreek uit Paai-nt) en een maal-
tijd. Laat één ding nu maar meteen 
duidelijk zijn….Schotland is culinair 
helemaal top! Misschien zou ik het 
vergeten te melden, maar er kan 
geen misverstand over bestaan…de 
kwaliteit en kwantiteit van het eten 

is héél goed! Na een prima maaltijd in een prima restaurant, gingen we op zoek 
naar een echte pub die we vonden met de toepasselijke naam….Oban Inn. Het 
was er donkerbruin, warm, krap, maar gemoedelijk en gezellig. 

Daar konden we, net als de inheemsen, na een mooie (vakantie)dag onze dorst 
lessen met de nodige halve liters. Contacten zijn zo gelegd en als je alcoholniveau 
gelijk is aan dat van de Schotten die aan de toog hangen kun je flarden verstaan 
van alle verhalen en tips die je welgemeend en gratis krijgt. We moesten op de 
koop toenemen dat de barman (die sterke gelijkenissen vertoonde met Neil van 
The Youg Ones) moest vechten tegen de slaap, en er zelfs een enkele keer aan 
toe moest geven. Het valt ook niet mee om al die ‘Ale ‘ handmatig in een glas te 
pompen of om een kwartier bezig te zijn om een vijftal Nederlandse R-rijders van 
de nodige glazen Tennents te voorzien. Op de achtergrond klonken heerlijke “heri-
nnert u zich deze nog “ nummers uit een internetjukebox.

Nadat we de nodige halve liters hadden ingeslagen konden we ons  rond mid-
dernacht te ruste gaan leggen. Eén medebewoner kon niet echt waarderen dat 
vijf vakantievierende R rijders na een gezellige avond zich wilden gaan voorbere-
iden op hun eerste Engelse ontbijt. Zoals hij ons in een flits een ‘Slechtterusten’ 
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wenste, besloten wellicht meerdere van ons in een flits dat hij nog een nacht van 
zijn eigen tandjes mocht genieten. Een Schots of Pools gevalletje van een te kort 
lontje. ‘s-Ochtends aan het eerste van de zes Engelse ontbijten met spek, eieren, 
witte bonen in tomatensaus, sausijsje, slappe koffie en toast, waren we het al 
vergeten. Geen indruk gemaakt. Dat zouden andere dingen gelukkig wél doen… 
De dag begon met het opzadelen van de vele paardenkrachten die we tot onze 
beschikking hadden. Een ritueel dat zich iedere dag rond de klok van 08.30 uur 
zou herhalen. De motor rustig op bedrijfstemperatuur laten komend verlieten we 
Oban om aan de rit naar Ullapool te beginnen. Het zonnetje zou ons begeleiden 
op één van de mooiste ritten die ik ooit op mijn motor gemaakt heb. Met 4 gi-
gabyte aan opslag bij voor de fotocamera werden er trajecten afgelegd van zo’n 
4 kilometer en hup… die camera weer voor de dag halen. Er waren machines bij 
die bij het bestijgen en aanrijden een temperatuur aangaven van 44 graden en 
die bij het volgende 
stopmoment al weer 
op 48 graden zaten. 
Het aantal fotomo-
menten is niet op te 
noemen evenals het 
aantal schapen dat 
links en rechts van 
de weg geniet van 
het mooie leven in 
Schotland. Meren, 
kastelen, ruines, 
stenen muurtjes en 
traditionele huizen 
die kilometers uit 
elkaar liggen pas-
seerden we. Dorpjes 
die je achter je liet 
terwijl je van z’n 2 
naar zijn 3 schakelde. Een paar huizen, niets te koop maar wél een pracht van een 
golfbaan.

De contouren van het landschap, de vergezichten van heuvels en bergen, de 
strak blauwe lucht en de kleuren van de natuur, niet te bevatten. Die kilometer-
slange struiken met felgele bloemenknopjes volop in bloei. Echt niet te bevat-
ten. De omgeving ongerept, ruig, rustig, wijds, stil. Op wegen die uitnodigden 
tot het aanspreken van het volle vermogen van je machine. Maar je krijgt er de 
kans gewoonweg niet toe. Of je wilt het niet, zoals in mijn geval. De indrukken 
van de omgeving en dingen die je links en rechts van je ziet lenen zich daar ook 
niet voor. Je komt ogen tekort om alles in je op te nemen en dan moet je ook 
nog even op het wegdek letten. Bochten die zo gelijkmatig in elkaar overlopen 
dat mijn remlicht ook een week vakantie heeft gehad. De Eifel in het kwadraat! 
Kilometers bochten achter elkaar, en geen tegenliggers te zien. Nu had onze gids 
ook een route uitgestippeld waar de nadruk niet lag op snelheid maar meer op het 
genieten en op een relaxte manier rijden en bochten maken. En bochten maken 
kun je met een R als geen ander, dat weten jullie uit ervaring. 

De rit naar Ullapool was er één van sturen, van schakelen, van afstappen en weer 
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opstijgen. Ondertussen het gas doserend open en dicht en soms, maar dan ook 
soms, zag je een snelheid van tegen de 100 km. per uur op je digitale teller. Tank-
stops waren de gelegenheid om je motor van de noodzakelijke brandstof te voor-
zien en onszelf weer met beide voetjes aan de grond te krijgen. Een peuk, wat 
frisdrank, even een gelegenheid om de blaas te legen, een pepermuntje en elkaar 
te vertellen….wat de ander ook gezien had.  Toen we in de namiddag Ullapool na-
derden hadden we een rit achter de rug, die bol stond van de indrukken. Ik meen 
het als ik zeg dat het niet te beschrijven is, je moet het zien en meemaken. 

In Ullapool vonden we onderdak bij The Arch Inn. Een B&B met een pub bin-
nenshuis. Keurige kamers, een prima douche en gelegen aan een wijds meer. 
De eerste pints werden dan ook nog genuttigd terwijl we nog in het leer gehuld 
waren en konden genieten van een langzaam ondergaande zon achter de bergen. 
Uniek en magnifi ek! In het dorpsrestaurant ontmoeten we later nog twee andere 
lyrische Nederlanders die ook met de motor een week onderweg waren. Tijd om 
ervaringen te delen was er niet, want je mistte de gesprekken aan de eigen tafel. 
En dat wilde je niet missen. De avond werd afgesloten met het afpilsen in de eigen 
pub met de lokale postbode die door de genuttigde alcoholische versnaperingen 
niet meer wist of hij van voren of van achteren nog leefde. Laat staan dat hij de 
ingang van de TV ruimte, waar op dat moment de wedstrijd Liverpool-Chelsea aan 
de gang was, kon vinden. Ja, op de tast is het hem gelukt. Gelukkig is het aantal 
te bezorgen poststukken in dit plaatsje te verwaarlozen en zijn de bewoners wel 
gewend dat ze de post van iemand anders krijgen. Daar maalt niemand om. Ze 
zaten tenslotte de avond daarvoor zelf met Pat ‘The Postman’ aan de bar!

Na een prima ontbijt was het de dag dat Nessie, de mysterieuze bewoner van 
het Loch,  bezoek zou krijgen van een delegatie van de YZF R-Club. We hadden 
de stille hoop dat wat wetenschappers maar niet wil lukken ons wel zou lukken. 
Nessie zou toch wel even zijn gezicht laten zien als er 5 R-en op bezoek zouden 
komen. Dat gebeurt je namelijk niet iedere dag. Kijk dat zo’n monster niet meer 
te porren is voor een Japannertje meer of minder is te begrijpen. Maar op een 
zonnige dag even bezoek krijgen van een goeie 600 pk. aan tweewielers uit Ne-
derland, dat zou zelfs voor Nessie toch ook een ervaring moeten zijn. Niet dus.

Nou is dat Loch Ness een Loch waar er daar wel meer van zijn, de route daar 
naar toe echter zeer zeker niet. Wederom, en ja… ik val in herhaling, sublieme en 
ultieme stuurwegen. Bochten, bochten, bochten, de één nog mooier dan de an-
dere. Even een paar stukken ertussen waar we de gaskraan even wat verder open 
konden draaien om een bus toeristen in te halen bijvoorbeeld, maar dan weer een 
bocht in en weer de bocht uit, de bocht weer in en de bocht weer uit. En in een 
tempo dat voor iedereen goed bij te houden en te doen was. Niks geen gejakker. 
Lekker sturen en accelereren. Daar hebben ze het motorrijden, en zeker op een 
R, voor uitgevonden. Na een uurtje vergeefs op Nessie gewacht te hebben werd 
besloten om maar door te rijden naar Fort Augustus. Een gouden keuze naar wat 
later bleek. 

Fort Augustus is een klein ietwat toeristisch plaatsje dat aan het zuidelijkste punt-
je van Loch Ness ligt. Bekend om de sluizen die midden in het dorp liggen en die 
toegang bieden voor de plezierjachten om in 5 etappes een hoogte te overbruggen 
van het ene Loch naar hét Loch. Dat van Ness. Waar we in de voorgaande dagen 
de B&B’s voor het uitkiezen hadden zat het in eerste instantie in Fort Augustus 
even niet mee. Natuurlijk omdat het vlakbij Loch Ness ligt, misschien wel om de 
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aparte Deltawerken die het dorp in twee delen scheidt, héél misschien wel om het 
Café The Neuk. Want als je er al een dag of vier met vier kerels op pad bent en je 
kilometer na kilometer lichte vibraties in je bips voelt dan gaan je gedachten als 
man toch ook even uit naar andere geneugtes van het leven. Voor ons was Fort 
Augustus een aangename etappeplaats omdat we na wat zoeken waarschijnlijk het 
beste en mooiste B&B van Schotland vonden. Een pittoresk huisje pal aan de sluis. 
Uitgebaat door Jean, een alleraardigste vrouw die haar gasten in alle hartelijkheid 
ontvangt. Zeker de vijf gasten die op snelle buikschuivers na een dagje enerve-
rend toeren op zoek zijn naar een plaats om uit te rusten en om hun indrukken 
van die dag te kunnen verwerken. Hilton House is een B&B waar je jezelf onmid-
dellijk op je gemak voelt. Met een inrichting welke een harmonieuze mix van 
Tussen Kunst en Kitsch is. We laten Café The Neuk maar voor wat het is en steken 
middels een voetgangersbruggetje de sluis over en nemen plaats in de pub op 
de hoek. Ook daar hartelijkheid en gastvrijheid troef. Een menukaart die je ruim 
vantevoren al laat watertanden. Waar zelfs Haggis op het menu staat. Maar waar 
we eerst maar eens wat halve liters bier burgemeester maken. Dat hebben we wel 
verdiend na zo’n prachtige dag. Het eten was er perfect, het nagenieten aan de 
bar was perfect, de weg terug langs de nu met groen licht verlichte sluizen was 
ondanks de pints perfect, de bedden en de nachtrust waren perfect. 

Trusten Jos, trusten ouwe….Wat is het toch mooi hé….Ja ouwe, het is hier héél erg 
mooi…gaaaaap….zzzzzzzzz! 

Ben je ooit wakker geworden met de geur van toast, vers sinaasappelsap, gebak-
ken spek, een gebakken eitje, witte bonen in tomatensaus en een saucijsje en dat 
via het trappengat er voor zorgt dat je op een hemelse manier ontwaakt? Bereid 
door een dame die swingend op soul/jazzy muziek aan het aanrechtblad staat? 
Eentje die werkelijk al haar charmes in de strijd gooit om voor vijf kerels een 
ontbijt te maken waaraan je kon zien en kon proeven dat het met oprechte liefde 
gemaakt was? Niet vergeten…..Hilton House in Fort Augustus.    
We nemen na het ontbijt afscheid van Jean en haar poppenhuisje. Jean zwaait ons 
nog uit en maakt zich op om de volgende gasten een onvergetelijk verblijf te laten 
beleven in haar B&B. Wij moeten richting Ballater, aan de oostkant van Schotland. 

Het is 09.00 uur en het zonnetje straalt al weer volop zonneschijn en er is geen 
wolk te zien. Wij koersen op ons gemak richting ons einddoel van die dag. Hoewel 
we geen van allen echte cultuurbarbaren zijn werd er op voorhand al besloten dat 
er toch tenminste één cultureel uitstapje zou gaan plaatsvinden. Op advies van 
Jean eerder die dag zouden we de stokerij van Glennfi ddich bezoeken. De wegen 
van de Westkant en die naar de Oostkant verschillen eigenlijk niet zo heel veel 
van elkaar. Het landschap blijft adembenemend mooi en staat bol van de beziens-
waardigheden. Het is alleen wat vlakker en anders qua kleur. De wegen zijn er niet 
minder fraai, die zijn zoals we ze al de hele week hebben. Bochtig, soms smal, 
soms mooi git en gitzwart asfalt, soms wat kiezels, soms gaan ze omhoog en weer 
omlaag. Net als een wasbord van vroeger. In de motorcross noemen ze het ‘knip-
pen’ volgens mij. Voor mij waren het: goed berijdbare knippen van asfalt. Met 
langs de weg de typische stenen muurtjes die de ontelbare schaapjes in de wei 
moeten zien te houden. Maar het is en blijft er rustig. 

Net na de middag arriveren we bij onze culturele uitspatting. In een vlak en wijds 
landschap doemt ineens een pracht van een whiskystokerij op, Glennfi ddich. Voor 
de kenners niet het minste whiskymerk schijnbaar. Ik ken de naam wel, maar ben 
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niet zo’n whiskyliefhebber. Dit in tegenstelling tot de Schotten zelf. De meeste 
lusten er wel pap van. 

In een hele mooie omgeving maken ze daar Single Malt Whisky van uitmuntende 
kwaliteit. Dat moet wel aan de prijzen te zien. Dat spul drink je niet als je dorst 
hebt, daar moet je van genieten denk ik. En er vooral aan nippen. Omdat we 
moeten wachten op een volgende rondleiding, nemen we maar even plaats bij het 
restaurant en doen ons tegoed aan een goede Mug Black Coffee en een baguette 
van VIJFENEENHALVE POND. Nee, niet in gewicht maar in de geldende valuta ter 
plaatse. Ben even aan het rekenen geweest en dat is ruim 8 euries oftewel bijna 
NEGENTIENENEENHALVE GULDEN. Maar dan heb je ook wat. De beste Schotse 
beef, met gebakken uienringetjes en wat groene garnering erbij. Onvoorstelbaar 
duur, maar onvoorstelbaar lekker. Ach, het is vakantie en misschien is het wel 
voor een goed doel. Net zo prachtig als het decor eromheen was de rondleiding. 
Ingeleid door de enige Schot die we met kilt gezien hebben die week.  
Een hele mooie en met veel dramatiek gemaakte fi lm over de oprichters van de 
stokerij, de familie Grant. Die waren het honderd jaar geleden al zat om van die 
astronomische bedragen voor een fl es whisky af te tikken en besloten om het heft 
zelf maar in hand te nemen. Het is ze goed gelukt! Daar ligt een voorraadje vaten 
van de beste whisky om U tegen te zeggen. Een beetje het Fort Knox van Schot-
land. We eindigden de rondleiding met een nipje van een 12 Year’s Single Malt. 
Voor nopperdepop! 

Het laatste stukje naar Ballater ging vlot en was mede door het aangename weer 
een verademing. Zeker als je een uurtje of drie in de alcoholdampen van een 
whiskystokerij hebt rondgelopen. Dan is het fi jn om even op de motor een frisse 
neus te halen en je vizier even een tandje hoger open te zetten. Aan het einde 
van de middag bereiken we de laatste B&B van onze vakantie. Ballatar is groen en 
heuvelachtig. Veel herten, hazen, fazanten. En ook veel die er ongewild het leven 
lieten. Geraakt door een golfbal of door een daar rijkelijk aanwezig vervoermid-
del: de Land Rover.

Geen wonder ook dat het Brits Koninklijk Huis daar een vakantiebungalow heeft. 
Die jagen graag en het liefst op iets wat twee ‘reebruine ogen’ heeft. En dat hoeft 
per defi nitie geen hert te zijn. Wij hebben die hele hut niet gezien. Wij zaten bij 
Greag Megan aan een zelfgehaalde en erg traditionele maaltijd, Fish & Chips. 
Geblust met Stella Artois, héél veel Stella Artois. Ik wist niet dat er zoveel Stella 
Artois op een R1 ging. Moe van de dingen van die dag gingen we op tijd naar het 
mandje deze keer. Veel Stella in de koelkast van deze B&B achterlatend. Vrijdag 
was de dag dat we weer richting Newcastle moesten. De week was voorbij gevlo-
gen en stiekem wilde we nu toch ook het thuisfront onze avonturen gaan vertel-
len. 

De dag begon grauw en zwaar bewolkt. Geen regen, maar het was triestig en best 
koud. Maar gelukkig hebben we ook het traditionele en vaak voorkomend Schotse 
weer gezien. Gelukkig ook op de laatste dag. Het eerste stuk op weg naar Perth 
was koud en mistig. Maar naarmate we wat in hoogte afzakten werd het wat war-
mer. De bochten bleven ook, óók de mooie bochten.  Maar hadden we nu onder-
hand niet genoeg bochten gezien in die vijf dagen daar. Via Perth en Edinburch 
maakten we weer wat meer snelwegkilometers. Op weg naar de boot, op weg 
naar Newcastle, op weg naar ons kikkerlandje. Het laatste stuk binnendoor vanaf 
puntje, puntje naar Newcastle was er weer één om in te lijsten. 
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Zó mooi, zó fi jn rijden, zó afwisselend. De zon deed haar uiterste best om ons uit 
te zwaaien, maar dat lukte niet. Het bleef bewolkt. Zwaar bewolkt maar droog!  
Keurig op tijd kwamen we aan bij de boot, waar meerdere Belgische, Duitse en 
Nederlandse motorrijders ons op het laatste stuk begeleide. De ‘King’ was er weer 
klaar voor om vijf tevreden mannen met vijf tevreden R-en naar de overkant te 
brengen. Onder het genot van de nodige pints en een prima spelende band zette 
we weer koers naar IJmuiden. Nadat we nog getoost hadden op een jarige Jos 
gingen we rond de klok van 01.00 uur richting onze kooi. Op zaterdag 5 mei om 
10.00 uur kwam een einde aan onze reis naar Schotland. Toen rolden we het ruim 
van de ‘King’ uit en werden we opgewacht door een aantal clubleden die voor dag 
en dauw koers hadden gezet richting de terminal waar de ferry afmeerde. Een 
aangename verrassing. Na een bakkie koffi e bij de eerste de beste pomp kwamen 
de verhalen los. 

Nog best vermoeid, maar zeer zeker voldaan, ging het richting Zuiden. Twee me-
dereizigers in het Noord-Hollandse achterlatend. Na een laatste tankstop namen 
we al zwaaiend afscheid van elkaar. Voor de laatste keer deze reis de duim om-
hoog. Zij de A27 op, ik de A2 verder af. Ik heb me ingehouden, ook toen ik een 
fl ink aantal kilometers opreed samen met een Ducati richting Den Bosch. Onder-
weg had ik al een grijns van oor tot oor in mijn helm toen ik de Lek overstak en 
rechts van me een plas water zag en een idyllisch kerktorentje. Da’s toch helemaal 
niks dacht ik nog! Die vent op die Duc moest eens weten waar ik de week ervoor 
gezeten had. Daar hadden ze pas water en idyllische torentjes. Wát!…Kastelen 
met een Loch van heb ik me jou daar voor de deur. 

Om 12.30 uur reed ik de straat in. De kinderen begroeten me of dat ik niet weg 
was geweest. Mijn vrouw was gewoon gaan werken. Het eerste wat ik deed was 
een pot koffi e zetten, een shaggie draaien en mijn PC aanzetten. Even op ons fo-
rum kijken of iedereen er nog, en weer, was. Gelukkig was dat zo. Toen kon de ge-
heugenkaart erin en liet ik de foto’s hun weg zoeken naar een plek op mijn harde 
schijf. Daar staan nu mijn herinneringen. Herinneringen aan een week motorrijden 
in een onwaarschijnlijk mooi land, met een adembenemend mooie natuur, met 
vriendelijke en gastvrije mensen, met wegen waar je als Yamaha R-rijder norma-
liter alleen maar van droomt. Ik koester ook de herinneringen aan mijn motorma-
ten van die week. Geen onvertogen woord is er gevallen die week. We hebben met 
z’n allen genoten en gereden. Probleemloos gereden. Iedere dag veel genoten en 
ruim 1800 kilometer links gereden. 

De eerste telefoontjes van familie en vrienden komen. En..? En..? Hoe was het? 

Ik kan het niet vertellen, antwoordde ik steevast, ik kan het niet vertellen, je móet 
het gezien hebben. Het zijn woorden die ik later die week nog vele malen zou her-
halen. Je móet het gezien hebben en dan het liefst op de motor en met kerels die 
dezelfde passie hebben. 

Gijs, Jos, Stef en Twan, bedankt dat ik met jullie zo’n fantastische week en tocht 
mocht beleven. Ik vergeet het nooit meer. En ik weet zeker dat jullie het ook zo 
ervaren en beleefd hebben. NU BEGINT HET WEER….!!!
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Een bezoek aan Superpole

Afgelopen zondag 22 april zijn we tijdens de Open Dagen te gast geweest bij Su-
perpole. Rond de klok van 13.00 uur zouden we een rondleiding door het gezellige 
bedrijfje krijgen, maar dit werd iets later.       
Er waren namelijk nog wat leden onderweg. Maar een half uurtje later was ieder-
een compleet, en de meeste (en de laatste) hadden zelfs nog kans gezien om een 
bakkie koffie of thee naar binnen te werken.

Tijdens deze dag waren er ook nog 
andere kraampjes, zoals Waarts,de 
lokale bandenboer; Suomy met kleding 
+ helmen; en ook was Xena locks met 
diverse motorsloten aanwezig.  
Ook stond er een kraam met vette hap, 
om de inwendige mens te versterken. 
Er was een loterij, met als hoofdprijs 
een Superpole uitlaat naar keuze. He-
laas heeft niemand van onze club deze 
gewonnen.

We werden verwelkomd door Saskia 
die de opening van de rondleiding voor 
haar rekening nam.

Zo vertelde Saskia ons dat dit jonge 
bedrijf met een klein maar enthousi-
ast team op een bijzondere en unieke 
manier wil inspelen op de vraag naar 
vervangingsdempers. Door aparte en 
trendy uitlaten te produceren, zoals 
wit carbon, en gekleurde poppy heeft 
Superpole een uniek concept in deze 
markt weten neer te zetten. 

Wanneer de klant nog bepaalde wensen 
heeft, bijvoorbeeld over de grote van 
de einddemper, of hoe deze bevestigd 
moet worden, alles kan, en niets is te 
gek. Er wordt dus altijd naar een reële 

oplossing gekeken zodat de klant 
tevreden is. 

Direct daarna werd ons dan ook 
precies verteld hoe een uitlaat in 
elkaar zat, en onder het vertellen 
door, werd deze in elkaar gezet. 
Voor deze werknemer was dit echt 
niet de eerste maal, dat kon je uit 
zijn behendigheid goed opmaken.

De demper werd in de volgende 
stappen opgebouwd:  je pakt een 
geperforeerde binnenpijp, hierom-
heen wikkel je enige lagen hitte-
bestendige dempwol, deze laat je 
in de buitenmantel zakken, van de 
demper. Hierna zet je het voorste 
gedeelte (de aansluitmond)  op de 
buitenmantel incl. vulling, waarna 
je deze met een band en gasdichte 
popnagels vast popt. 

Hierna monteer je de eindkap over 
de buitenmantel, deze zet je dan 
ook vast met een band, met daarin 
diverse popnagels. Hierna een 
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doekje erover en klaar!! 

Superpole beschikt ook over een eigen 
buigbank, waar alle bochten zelf wor-
den vervaardigd. Door de lengte, de 
vorm en de diameter te laten variëren 
kan men ieder uitlaatsysteem individu-
eel op de motor of wensen van de klant 
afstemmen.

Het verhaal wat werd verteld was 
ook duidelijk, want er werden weinig 
vragen gesteld, dachten we. Maar na 
de daadwerkelijke uitleg kwamen er 
her en der toch wat vragen los, die alle 
beantwoord konden worden. Wel kon je 
merken dat de hoeveelheid geluid  die 
een uitlaat maakt een belangrijk item 
is. Dit heeft mede te maken met het E 
keurmerk en het rijden in Duitsland.

Het is op dit moment dan ook dat de 
handel in Duitsland alleen goedgekeur-
de vervangingsdempers mag verkopen. 
Tevens een leuk weetje is dat er in de 
sportdempers geen verschil wordt ge-
maakt in de categorie 600cc en bijvoor-
beeld 1000cc.

Na de goedverzorgde rondleiding heb-
ben we nog wat rondgekeken bij de 
diverse standjes, wat gedronken, en 
hierna opgestapt voor een klein dor-
penritje in de buurt van Kaatsheuvel.

Dit was ieder goed bevallen, alleen is 

het altijd jammer dat je steeds meer 
drempels tegen komt. 

Aan het einde van deze dorpentoer, 
parkeerden we onze motoren nog even 
bij de lokale ijssalon, om daar wat ver-
koeling naar binnen te werken. 

Na wat napraten over de middag, is 
ieder naar huis teruggereden, en moch-

ten we terug kijken op 
een leuke middag.

 

 Groet, Richard.
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De � Machtige Motordagen in Utrecht 
en de Yamaha YZF-R Club…

Van 22 februari t/m 25 februari jl. werden weer de 4 Machtige Motordagen in de 
Jaarbeurshallen in Utrecht gehouden. Traditiegetrouw is de Yamaha YZF-R Club 
ook aanwezig bij deze belangrijkste motorbeurs van Nederland. Samen met an-
dere motorclubs presenteert onze club zich aan de bezoekers van de beurs en de 
leden van de club. Doel daarvan is om de bezoekers bekend te maken met onze 
R-serie motoren, de enkele R rijder die nog geen lid is van onze club te enthou-
siasmeren om lid te worden én om voor de eigen leden een ontmoetingsplaats te 
hebben om tussen al het motorgeweld en koopjes even te kunnen bijkletsen met 
medeleden en de eigen mensen die de stand tijdens die dagen bemannen. 

De voorbereidingen om alles een beetje in goede banen te leiden begonnen dan 
ook een jaar eerder. Een heus beursteam werd geformeerd om de club niet alleen 
op motorbeurzen, maar ook bij andere evenementen goed voor de dag te laten 
komen. Er zijn wat vergaderingen aan vooraf gegaan voordat het uiteindelijke 
resultaat er stond. Een gemêleerd gezelschap vergaderde, spuide ideeën en ging 
vervolgens aan de slag. Zichtbaar was snel de uitbreiding van ons eigen clubarti-
kelen assortiment, maar ook de nodige aandacht werd besteed aan het informatie 
en presentatiemateriaal. De MotorNewz beurs in November was een leuke graad-
meter hoe e.e.a.  gestalte kreeg. Ondertussen werd er gewoon verder vergaderd 
en kwamen er weer ideeën en plannen. Alles met het oog op de ‘Moeder Aller 
Motorbeurzen’. 

Gestaag werden plannen gesmeed en opdrachten verstrekt aan de betrokkenen. 
Eenieder vervulde zijn taak en werd er via email druk overlegd hoe de stand van 
zaken was. Keurig op tijd waren alle besproken plannen klaar. Vele uren noeste 
arbeid, denkwerk, vele kilometers voor de beursteamleden, veel geregel, vele 
telefoontjes en emailtjes. Af en toe een vloek, maar veel plezier en voldoening bij 
iedereen die betrokken was. 

Het resultaat?…..de bezoekers van de motorbeurs hebben het kunnen zien. De be-
zoekers van onze website hebben de foto’s gezien…..Het is een grandioos succes 
geworden. Met steun van niet alleen de beursteamleden, maar ook de clubleden 
die de stand gedurende 4 dagen in hun vrije tijd bemand hebben. Vol enthousias-
me werden geïnteresseerden en bezoekers te woord gestaan, werden er ontelbare 
koppen koffie ingeschonken. Maar ook clubleden die DVD’s maakten, die zorgden 
voor grafisch werk, voor het gebak. Niet leden die hun eigendom of materiaal be-
schikbaar stelden, die meehielpen en die klaarstonden als ze nodig waren. 

Alles werd belangeloos en in eigen beheer gemaakt. Een topprestatie van onze 
eigen YZF-R Club. Enthousiasme en waardering alom, bij onze beurscrew, bij de 
bezoekende leden, bij de bezoekers van de beurs, bij Yamaha Nederland, bij de 
pers en de organisatie.

Natuurlijk was de Piaggio Ape in 50th. Anniversary uitvoering (met de R1 van Ad) 
de absolute blikvanger van de stand. Maar wat te denken van het eigen YZF R-
Club gebak (met dank aan Jos en zijn leerlingen), de Eifel DVD (van Martijn) met 
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speciale clubintro (van Gijs) vertoont op een giga plasmascherm, de geheel in stijl 
gemaakte balie, de aangeklede hangtafels (de moeder van Edwin) en de race R1 
van Bob Withag. Er viel genoeg te zien en te beleven op de stand van onze club. 
Een fors aantal leden erbij, volop clubmerchandise verkocht, veel mensen kennis 
laten maken met de R-serie motoren en onze eigen YZF R-Club. Alle doelstellingen 
zijn gehaald tijdens deze editie van de Utrechtse motorbeurs.Op het moment van 
schrijven staat de eerste vergadering (evaluatie) weer voor de deur. Zijn de eerste 
plannen al weer besproken. En we weten het...de lat ligt hoog. Héél hoog. Dat 
hoeft geen belemmering te zijn, zie het als een uitdaging.

 Maar heb vertrouwen. De beursteamleden zullen hun uiterste best doen om op 
volgende beurzen weer met iets spraakmakends te komen. Uiteraard met de hulp 
van de eigen leden en niet-leden. Met elkaar maken we er de volgende keer weer 
iets unieks van. Héél veel dank aan iedereen die zich voor en achter de schermen 
heeft ingezet om er een succes van te maken. We kunnen met recht terugkijken 
op een geslaagde beurs in Utrecht. 

De titel had gerust anders kunnen zijn, want….4 Machtige YZF R-Club dagen, dát 
waren het!

Hartelijke groet, Wilko
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Isle of Man reis 2006

“Je hoeft maar een keer naar het Isle of 
Man om besmet te raken met het Manx-
virus, dat speciale sfeertje dat ontstaat 
wanneer het gehele eiland in het teken 
van motorrijden en motorracen staat.”

Hallo, wij zijn Rob en Ellen Zeisseink 
en wij willen jullie graag deelgenoot 
maken van onze fantastische ervarin-
gen tijdens onze reis naar Isle of Man in 
2006. Onze reis hebben wij geboekt bij 
Ride-on Motortours. Een kleine reisor-
ganisatie van Rob en Dafne de Jong. Zij 
zijn onder andere bekend van de Reis 

over het IJs. Zij kennen het eiland als 
hun broekzak, want zij komen er al zo’n 
25 jaar. Als je de reis hebt geboekt, 
hoef je eigenlijk niet meer te doen dan 
je motor helemaal klaar te hebben en 
je reisdocumenten voor elkaar te heb-
ben. Zij regelen de hele reis voor je. De 
overtochten met de boot en je accom-
modatie. Er is keus tussen Camping, 
B&B of Hotel. Wij hebben gekozen voor 
B&B.

Ongeveer een week voor vertrek kre-
gen we het Roadbook. Door het lezen 
van het boekje kom je al aardig in de 
stemming. Er staan handige tips in.

De Reis:

Op vrijdag 2 juni werden we verwacht 
om 6.30 uur in Hoek van Holland om 
daar te verzamelen voor het inschepen. 
Bij aankomst kreeg elke deelnemer 
een trui van Rob en Dafne van de reis. 
Onze groep bestond uit ongeveer 30 
personen en motoren. Eén van de deel-
nemers was met de auto met achterin 

zijn auto een 
scooter ( 50 
cc). De auto 
bleef achter in 
Engeland en 
met de scooter 
ging hij naar 
Isle of Man om 
er daar mee 
rond te touren.

Toen iedereen 
aanwezig was, 
hoefden we 
alleen maar 
ons paspoort 
te laten zien en 
we konden zo 
door rijden om 
in te schepen.  
De reis met de 
boot duurde 

3,5 uur. Na aankomst in Harwich kan 
ieder zijn eigen gang gaan. Wij heb-
ben ons eigen tempo gereden. De reis 
naar Liverpool is 450 km. In Liverpool 
werden we verwacht om 20.00 uur om 
daar in te schepen voor de volgende 
overtocht naar Douglas. Na een over-
tocht van 2,5 uur, kwamen we om 0.00 
uur aan op het eiland. Toen nog zo’n 30 
km naar de andere kant van het eiland 
naar onze B&B. Onze gastheer stond 
ons daar al op te wachten. Onze moto-
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ren onder de carport, de tassen er af 
en na een kop koffie lekker naar bed, 
want morgen is het vroeg weer dag.

Zaterdag 3 juni na een stevig Engels 
ontbijt verzamelen we om 9.00 uur op 
de Camping waar de meeste deelne-
mers verblijven. Vanaf daar rijden Rob 
en Dafne met ons het eiland rond om 
de mooiste plekken te laten zien waar 
we de races kunnen bekijken. Er zijn 
plekken waar je op de racedagen niet 
weg kunt, omdat het circuit vanaf een 
bepaalde tijd wordt afgesloten. Als je 
aan de buitenzijde van het circuit zit, 
kun je tussen de races door nog van 
plek veranderen.

’s Zaterdags waren ’s middags de 
eerst races. Wij eindigen de rondrit 
bij Braddan Bridge. Daar gaan we met 
een deel van de groep de races van 

die middag bekijken.

Om 13.00 uur begint de Superbike 
race. Deze duurt 6 ronden. Het circuit 
is ongeveer 60 km lang. Dit rondje 
wordt door de snelsten in 18 minuten 
rond gereden met een gemiddelde snel-
heid van zo’n 195 km/uur. Als de eerste 
deelnemers voorbij komen, verschijnt 
bij een ieder dik kippenvel. Wat een 
geluid en een snelheid en zo dichtbij, 

want je zit maar enkele 
meters van de weg van-
daan. Na de races waren 
er nog vrije trainingen.

Zondag 4 juni is Mad Sun-
day. De oostkant van het 
circuit, het zogenaamde 
bergcircuit, is dan eenrich-
tingsverkeer. Op deze dag 
wordt iedereen ‘mad’ en 
rijden er heel wat gek-
ken rond. Wij hebben ons 
maar niet in dit geweld 
gewaagd, want wij willen 
beide met een hele motor 
en in volle gezondheid 
genieten van onze vakan-

tie. Over het hele eiland zijn er volop 
activiteiten. In het plaatsje Peel waar 
wij verblijven is het ‘Hondaday’ ( sorry 
voor het woord).

Om de dag was er een racedag en een 
rustdag. Maandag hebben we weer bij 
Braddan Brigde gezeten. ’s Ochtends 
was de TT Superstock en ’s middags de 
Zijspannen.
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Dinsdags hebben we een mooie rondrit 
over het eiland gemaakt. Het is een 
machtig mooi eiland met een schitte-
rende natuur. Er heerst een subtropisch 
klimaat.

‘s Woensdags hebben we een plekje 
gezocht in de plaats Kirk Michael. Daar 
komen ze met volle snelheid dwars 
door het dorp heen. Voor 2 pond kon je 
daar een stoeltje huren en zo de races 
prachtig volgen, weer vanaf enkele 
meters van de weg. ’s Ochtends de 
Supersport TT en ’s middags wederom 
de Zijspannen.

Donderdags weer een mooie rit over 
het eiland gemaakt. ’s Avonds hebben 
we met alle deelnemers op uitnodiging 
van Rob en Dafne een barbecue aan 
zee gehad. Een erg gezellige avond.

Vrijdags de laatste racedag. Weer ons 
plekje in Kirk Michael opgezocht. ’s Och-
tends de Senior TT. Deze race bestaat 
uit de beste coureurs van de Superbike 
en Supersport. 

’s Middags  de Lap of Honour. Aan deze 
rondrit deden een aantal helden uit 
het verleden mee, waaronder Giacomo 
Agostini. Verder rijden allemaal classics 
mee.

Zaterdag 10 juni de dag van vertrek. 
Weer een lange tocht voor de boeg. 
Voor ons was deze reis een droom die 
uitkwam. Al vele jaren over gehad 
en gedacht. Wij hebben het mooiste 
weer van de wereld gehad en daarmee 
natuurlijk veel geluk. De races hebben 
veel indruk gemaakt, evenals de hele 
reis. Op het eiland hebben wij het pima 
naar ons zin gehad en onze gastvrouw 
en gastheer hebben ons vreselijk ver-
wend met elke ochtend een uitgebreid 
Engels ontbijt.

Ben je ook enthousiast geworden? Kijk 
dan eens op www.ride-onmotortours.
com.

Groetjes, Rob en Ellen Zeisseink
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