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TRAINING 23

MEI TE

ASSEN: SPORT GRID TIME

Gelet op de kleine probleempjes die ik had tijdens mijn 1ste cuprace greep ik deze
training aan om die te verhelpen. Die probleempjes waren, onderstuur, stuurtrilling. De R6 had moeite tijdens het uitaccelereren van de bocht deze strak aan de
binnenkant te houden en kwam daardoor te wijd uit en dat kost tijd en snelheid.
De stuurtrillingen kwam alleen voor insturend mandeveen richting de bult. Met
dit gegeven kon ik thuis al wat afstellingen verrichten in de hoop dat dit leid tot
verbetering.
De intentie was dan ook niet alleen het onderstuur en stuurtrillingen op te lossen
maar ook te werken aan rij en remtechniek en vooral de bochtensnelheid. Er stonden drie sessies gepland in de middag en hoopte dat tijdens de eerste sessie het
probleem grotendeels opgelost zou zijn. Ik was ruim op tijd in Assen en kon daardoor de R6 de gelegenheid geven op temperatuur te komen zoals bandenwarmers
en motorisch. Begon met veel zelfvertrouwen aan mijn training en wilde perse als
1ste de baan op zodat je niet word gehinderd want wilde direct voluit gaan. De
1ste ronde ging nog niet echt hard maar wel in de 2.00 en dat moest beter in de
2de ronde.
Aangekomen Ruskenhoek wilde ik later remmen hoge snelheid erin en eruit en
strak aan de binnenkant blijven wat zou moeten resulteren in tijdwinst. Dat ging
goed, de R6 bleef nu mooi strak aan de binnenkant uitaccelereren bocht uit en
had daardoor een veel hogere snelheid richting stekkenwal. Ook de stuurtrilling
mandeveen richting duikersloot was een stuk minder en dat resulteerde in een tijd
van 1.58.2. Toen kwam ik hellaas in wat drukke verkeer en dan moet je rijders
passeren en dat kost tijd.
Eenmaal de langs had ik weer vrij baan en kon ik me concentreren op plaatsen
waar ik het liet liggen, en wilde vooral wat later remmen en de bochtensnelheid
wat hoger. Vanaf de haarbocht richting madijk langs ossebroeken ging het perfect
en nam ik de strubbe mooi vloeiend en ging de rest van het circuit ook goed wat
zich vertaalde in een rondetijd van 1.57.2 Met deze tijd had ik mijn PR verbeterd
met maar liefst (1 seconde). De sessie werd afgevlagd en reed rustig mijn rondje
uit. Aangekomen in de strubbel zaten er twee rijders voor me die nogal veel wisselde van lijnen en bleef daarachter. In de bocht naar links richting veenslang
reed ik aan de linkerkant en plots de rijder voor me reed opeens wat langzamer
en gooide zijn motor naar links toe en daar reed ik gevolg zijn motor raakte mijn
voorwiel en daar lag ik.
De snelheid was zeer laag maar de smak op het asfalt voelde niet goed aan en
kwam zeer hard op mijn linker schouder terecht wat resulteerde in een gebroken
sleutelbeen. Einde training, teleurgesteld waarom ik en de rijder kwam niet eens
zijn verontschuldiging aanbieden. Door dit kan ik een tijdje niet meer rijden en
hoop ik 18 augustus weer de draad op te pakken. Het positieve van deze 1ste
training dat het onderstuur probleem is opgelost, de stuurtrilling weg is, rij en
remtechniek verbeterd wat resulteerde in een betere ronde tijd.
Hoop na 18 augustus een goed resultaat te laten zien tot dan.
Richard Smit
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Mobiel: 06-48496455

Mijn eerste Eifelrit...
Beste medeclubleden,
De afgelopen keer ben ik met de club
mee op pad geweest voor een weekend
naar de Eiffel.
Het is echt een heerlijk weekend geweest om op terug te kijken en voor
mij zeker voor herhaling vatbaar.
Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn
naam is Hans IJzendoorn, inmiddels 51
jaar oud, getrouwd en vader van twee
kinderen. Zoals blijkbaar meer mensen
ben ik een paar maanden geleden weer
door het motorvirus besmet geraakt.
Na diverse proefritten bij Motoport
Rockanje heb ik uiteindelijk een gele
R1 aangeschaft. Ik heb inmiddels al
heel wat verbaasde blikken gezien
waarom nou in hemelsnaam een R1.

Dan heb ik daar een heel simpel antwoord op: het was verreweg de ﬁjnste
machine waar ik op gereden heb!

Kort daarna heb ik mij als lid van de
club aangemeld. Mijn eerste kennismaking was de toerrit voorafgaand aan
de Algemene Ledenvergadering met
aansluitend een gezellige BBQ. Ik vond
ik het een zeer geslaagde dag.
Voor de trip naar de Eiffel heb ik getwijfeld of het verstandig was om mij,
met mijn ervaring (ik had nog niet eerder in het buitenland gereden), nu al
hiervoor in te schrijven Uiteindelijk heb
ik het toch gedaan en gelukkig was er
nog plaats vrij. Meteen nadat de indeling van de groepen bekend was kreeg
ik een mailtje van Marco, de voorrijder
uit de groep waarin ik was ingedeeld,
met het voorstel om gezamenlijk naar
het verzamelpunt in Tilburg te rijden.
Kijk, dat is meteen een aardig begin
als je nog niemand van de deelnemers

kent. Op vrijdag de 13e juli zijn wij,
na onderweg nog twee R1-en opgepikt
te hebben, richting Tilburg vertrokken.
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Vanaf die plaats als één groep richting de grens bij Heerlen gereden om
vervolgens vanaf daar in groepjes van
vier tot zes man verder naar het hotel
in Zilshausen te rijden. Het weer was
fantastisch en zou in de loop van het
weekend alleen nog maar beter worden. Ik had er al meteen spijt van dat
ik een lange spijkerbroek had meegenomen in plaats van een korte broek.
’s-Avonds op het terras van het hotel
een lekkere maaltijd met een potje bier
en tot laat in de avond een beetje ouwehoeren over van alles en nog wat.
Zaterdagmorgen rond tien uur in de
morgen in dezelfde ploeg als de dag
ervoor gestart voor een toertocht
door de omgeving. Prachtig weer, een
schitterende omgeving om in te rijden
en in een tempo waarin ik mij prima
kon vinden. Niet lullig maar ook zeker
niet te gek hard (in de groep waarin
ik reed tenminste) hebben we die dag
een tocht van een kleine 300 kilometer
gereden met als afsluiting een heerlijke
sorbet bij de ijssalon in Cochem.
Na terugkomst in het hotel blijkt dat
ze bezig zijn met de voorbereiding van
een barbecue, en dat gecombineerd
met inderdaad fantastisch weer. Wat
wil een mens nog meer.
De volgende dag zijn we na een goed
ontbijt wederom rond tien uur in de
ochtend uit het hotel vertrokken. De
tocht ging eerst nog wat in zuidelijk
richting om daarna weer in de richting
van de Nederlandse grens te gaan.
Door de ervaring opgedaan in de twee
voorgaande dagen voelde ik mij veel
meer één met mijn motor en werden
de vele bochten met veel meer zelfvertrouwen genomen. Ik moet zeggen dat
ik er geen moment spijt van heb gehad
dat ik aan deze meerdaagse rit deelgenomen heb. Gezellige mensen, heerlijk
weer en een prachtige omgeving om
te motorrijden. Ik hoop er de volgende
keer zeker weer bij te zijn.

Na de laatste tankstop voor de Nederlandse grens werden de handen
geschud om daarna nog even over de
Autobahn van Aken naar de grens bij
Heerlen te blazen.
Ik wil de organisatie bedanken voor
deze zeer geslaagde trip en met name
Marco voor de wijze waarop hij onze
groep het gehele weekend uitstekend
heeft voorgereden.

Graag tot een volgende keer.

Groet,
Hans IJzendoorn
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even voorstellen...
Mijn geschiedenis wat betreft motorrijden gaat niet zo heel ver terug. Vijf
jaar geleden heb ik mijn rijbewijs gehaald en merkte dat ik dat veel te laat
had gedaan. Maar goed, ik zal mij eerst
eens voorstellen.
Naam:

in en een L achterop maar toch.
De eerste motor werd gekocht, een
YZF 750 R. Een plaatje van een motor
waar ik veel plezier aan heb beleefd.
Na slechts een jaar had ik de mogelijk-

Gijs Braaij

Woonplaats: IJmuiden
Motor:

R6 2004

lid sinds:

2003

Mijn naam is dus Gijs en sommige van
jullie zullen mijn naam wel eens voorbij
hebben zien komen.
Begonnen dus met brommeren in 2002.
Omdat ik destijds chauffeur was en de
hele week in het buitenland zat had ik
gewoonweg geen tijd om mijn ontbrekende stempeltje A te behalen.
Toen ik de kans kreeg om een bedrijf
over te nemen was ik meer thuis en
heb ik dat alsnog gedaan. Met de buurman van mijn broer die een R6 had ben
ik eens een ritje mee gegaan. De week
later reed ikzelf..... had wel een oortje

heid om een nieuwe motor te kopen.
Spannend want ik had nagenoeg geen
rijervaring en geen idee wat er allemaal te koop was. Op zich niet zo heel
belangrijk want ik wilde toch een R6. En
dat was wel even wat anders!
Maar goed, de motor was besteld en de
750R werd ingeruild. Inmiddels rijd ik
alweer bijna 4 jaar op mijn R en zal in
2008 een nieuwe R6 verwelkomen.
Dat dus over mijn, korte, motorverleden.
Van chauffeur tot zelfstandige, een
beslissing die mij vrijheid maar ook
beperkingen geeft. Eén van die beperkingen is tijd. Die is schaars en de tijd
die overblijft moet ik verdelen tussen
mijn gezin, mijn sociale leven en uiteraard mijn motor. Dat laatste schiet er
nog wel eens bij in want het toeval wil
dat de meeste activiteiten plaatsvinden
als ik werk en als ik dan vrij ben heb
ik weer andere verplichtingen. Het valt
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ook allemaal niet mee hahaha.....
Zo ga ik de laatste drie jaar, het gaat
zo’n beetje traditie worden, de eerste
week van mei een paar dagen met de
motor weg. Met wat vrienden de hort
op, allen op een R, allen de vrouw en
kinderen achter latend. Mannen onder
elkaar met dezelfde hobby, passie, de
R en alles wat daar bij hoort.
Zo zijn we naar de Vogezen geweest,
Luxemburg, de Eifel en dit jaar naar
Schotland. De bestemming van volgend
jaar staat alweer gepland.
Lid van de R-club sinds 2003. De introductie meegemaakt bij Yamaha Nederland van de R1 2004.
Dat was mijn eerste kennismaking met
de R-club. Heb er veel mensen leren
kennen en er zelf heel goede vrienden
aan over gehouden.
Zo kreeg ik vorig jaar een mailtje dat
er iemand gezocht werd die de R-force
wilde maken. Min of meer werd er gezegd dat dat wel iets voor mij was en
wilde dat wel proberen.
Inmiddels is dit de derde editie en vind
het leuk om te doen al vind ik het jammer dat er uit een ledenbestand van,

ik meen iets van 460, niet veel respons komt wat betreft aanlevering van

leesvoer. Dit terzijde maar het is wel
noodzakelijk dat dit gebeurd.
Uitzicht op een nieuwe R6 geeft het
nieuwe seizoen van 2008 een extra
demensie. Of een R1 want op het moment dat dit stukje geschreven wordt
zit ik nog in tweestrijd, ik weet nu
nog niet eens wat er met de R6 gaat
gebeuren. Komt er een nieuw model,
veranderd alleen de kleurstelling?
Luxeprobleem zal ik maar zeggen maar
daar is ook weer overheen te komen...
Groeten,
Gijs Braaij

Introductie R1 2004 bij Yamaha Nederland
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Bron: MotoPlus
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WINNAAR PRIJSVRAAG
R-force Februari
--> Rens Riemens uit Axel <--

Van harte gefeliciteerd met de eerste prijs. Het
ﬂeece jack t.w.v. €29,95 komt z.s.m. naar je toe!
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Koken met Jos
Benodigdheden
300 gr chocolade
75 gr heetwater
60 gr likeur
75 gr eiwit
60 gr suiker
12 gr gelatineblaadjes(6st.)
1500 gr slagroom

Chocolade-mousse
Laat de chocolade au bain marie smelten en roer met een garde het hete water er
zeer snel doorheen. Roer daarna de likeur er door (cointreau, Amaretto, Rum e.d.)
Zet de schaal met het chocolademengsel op een warme plek, bv bij de oven.
Weeg in een schaal de slagroom af en zet die afgedekt in de koelkast. Neem een
schaal en maak die en een garde goed VETVRIJ!
De gelatine in ruim koude water laten wellen en zet een (bak)plaat of grote snijplank die met plastic is bedekt in de koelkast. Warm het eiwit au bain marie op tot
50 gr. en los hierin de uitgeknepen gelatine hier in op.
Klop nu met een garde (of mixer) het eiwit-gelatine mengsel langzaam luchtig
terwijl je de suiker langzaam toevoegt. Spatel daarna voorzichtig het chocolademengsel er doorheen en als laatste de slagroom rustig mengen met de eiwit-chocolademassa.
Doe het mengsel in vormpjes, glazen of bakjes en zet deze afgedekt 30 minuten
in de koelkast om op te stijven.
Serveren met wat slagroom en chocoladesnippers .

Eet smakelijk!
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Rondrit Centraal Europa
De voorbereiding:
Na in 2006 samen met Ed6, met vreselijk klo@$#te weer naar Italië te zijn
gereden, verdere details zal ik jullie
besparen, maar reken maar dat we alle
vormen van neerslag en windsterkten
hebben gehad. Dit hield aan tot we de
Italiaanse grens gepasseerd waren.
Hoofddoel van deze reis was om in Mugello de GP mee te maken, samen met
John en zijn 2 maten. Die we ergens “in
de buurt” van Mugello zouden treffen.
Maar ondanks het beroerde weer de
eerste dagen, was deze tour toch onvergetelijk en gezelli en waren Ed en ik
het al snel eens dat we dit in 2007 nog
eens met wat beter ween over gingen
doen, en daarover nu dus meer:
De voorbereidingen gingen als vanouds,
je weet in de winter al te zeggen dat je
in juni
9 tot 11 dagen op de motor weg gaat,
alleen het deﬁnitieve geregel en geplan

komt natuurlijk pas een enkele week
van te voren.
In eerste instantie waren we van plan
met 4 man (drie vrij gezellige kerels en
1 getrouwde) te gaan, maar later kon
1 persoon helaas niet mee, door een
werkgeverswissel. Er stonden natuurlijk
wat wegen en passen op ons verlanglijstje, zoals de Vogezen; de Grote Dolomieten; Grossglockner; Timmelsjoch;
Stelvio enz…
Met dit in het achterhoofd, besloot ik
van te voren de routes te maken, bekijken, en de pensions in de verschillende
landen op voorhand te boeken. Dit zou
wat meer rust moeten geven, zodat
je tegen de avond niet op zoek hoeft
naar een leuke slaapplek, en leuk eettentje op te snorren. In het algemeen
kwam deze gedachte uit, en weet je ’s
morgens al waar je aan toe bent, qua
kilometers rijden, en waar je de avond
door kon brengen.
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De reis:

er met de kortste weg bedoeld word.

Op zondag 17 juni zouden we rond de
klok van 10.00 uur vertrekken. Dit was
een goed voornemen, maar er “moest”
nog het 1 en ander aan Ed zijn motor
gebeuren, die de avond (of was het
nacht?) aan kwam waaien bij ons. De
navigatie moest nog even een leuk
plekje krijgen, en ook het remvloeistofreservoir kreeg een andere plaats.

Maar na anderhalf uur zweten, vloeken,
en jezelf afvragen hoe je hierin hebt
kunnen rijden, zijn we met een beetje
hulp van de langste persoon onder ons
(Ed), toch nog op de “normale” weg
terecht gekomen. En een 10 minuten
later waren we via de, wat later bleek
de juiste weg, toch op plaats van bestemming aangekomen. Maar eerlijk is
eerlijk, op een gegeven moment zakt
de goede moed toch diep weg…

John, die deze rit ook mee reed, was
stipt op tijd, en wij nog aan het sleutelen. Maar een half uurtje en een bakkie
leut/thee later, gingen we, uitgezwaaid
door Peter en Sonja (Teigetje) op weg.
Na een twijfelachtige maar toch droge
dag kwamen we rond de klok van
18.30 uur in Kautenbach-Luxembourg
aan, waar de eigenaar nog steeds in
zijn ledere hose in de keuken stond
. Dit hotel en de eigenaar is zeker
bekent bij meerdere YZF R-rijders.
Dinsdag eerst nog een rondje gelopen
door mijzelf, en daarna met de jongens
ontbijt. Waarna de tassen achterop
werden gebonden om naar de volgende bestemming te rijden. Dit was
motorherberg Les Tronches in de Vogezen. De rit hierna toe over secundaire
wegen door het Luxembourg-SaarlandVogezen.
De reis was mooi, droog en tot zo’n
1.5 kilometer voordat we aankwamen
voorspoedig. De 1500-2000 meter, die
we toen hebben afgelegd ging samen
met zeer veel lichamelijke en geestelijke inspanning. Ons was namelijk
gezegd dat de laatste 300 meter een
onverhard weggetje moesten afrijden,
dus dat deden we. Niet wetend wat
ons te wachten stond. Dat het niet de
juiste weg was, die we zouden afdalen,
was na enige honderden meters wel
overduidelijk. Maar dezelfde weg terug
rijden, duwen, strompelen, dat was
niet mogelijk!
Hier liet de navigatie duidelijk zijn wat

Aangekomen in de herberg, en verlost
van wat bagage, konden we direct aan
tafel. Want het was ondertussen al ruim
na acht uur. Van de eigenaar nog een
drankje gehad, wat gelachen (dat kon
toen weer) en er werden direct weer
sterke verhalen verteld. Maar dit keer
niet door ons.
Ed was deze dag wel een onderdeeltje
verloren van zijn motor, het onderste
afdekplaatje bij de tank. En met het
monteren hiervan, is ie letterlijk lek
gestoken door de vele muggen in dit
rustige bosrijke gebied.De volgende
morgen hebben we eerst de ergste bagger/zand van de motor gewassen, op
de ouderwetse manier. Want we mochten nog een aantal kilometers. Hiermee
wisten we na de 2e dag onderweg al 1
ding zeker, deze trip vergeten we niet
snel!
Woensdag vertrekken en rijden we via
Col de La Schlucht, langs Rheinfall over
Silvretta Hochalpstrasse naar Tirol.
Deze rit was heerlijk, mooie wegen en
veel te zien. Onze eindbestemming
was een klein pension in See, Gasthof
Rössle.
Dit was een knus onderkomen, waar
je zeker ook een keer met de vrouw/
vriendin naartoe kan gaan. Sfeervol
en mooie gelegen, ruim 200 jaar oud
huisje, wat omgebouwd is tot gasthaus.
Helaas voor ons was het restaurant,
wat zich hierin bevond alleen in het
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weekend geopend. Maar tot onze verrassing kregen we ’s avond het busje
van de eigenaar mee, om wat te gaan
eten onder in het dorp. Klasse!!
Donderdag blijven we hier nog een
extra dag, want we zaten in een schitterende omgeving. Dus we deden een
rondje van zo’n 350 kilometer in de
omtrek. We deden de volgende passen
aan:
Finstermünzpass, Fluelapass en de Silvretta Hochalpenstrasse
. Deze
waren goed te rijden, en wat is het
dan toch ook weer relaxed rijden. De
Silvretta kost tol, maar dat was, bleek
later niet erg. Er waren genoeg foto
momenten, van paarden op de weg, tot
rollende koeien, tot een kleine lawine
die we mochten meemaken.
Vrijdag vervolgende we onze reis naar
Italië, en wel naar Tenna, waar we in
een familie hotel de komende 3 nachten zouden verblijven. De reis ging over
Penserjoch en Jaufenpas naar Trentino.
Deze dag gingen we met wat miezer
weg, maar de rest van de dag is het
wonderbaar droog gebleven, hoewel
we vaak over nat wegdek (had dan net
geregent) reden.
’s Avond aangekomen, keken we terug
op een geslaagde rit, en besloten bij
het hotel te blijven eten, daar we even
genoeg inspanning hadden gehad.
Later op de avond raken we nog aan
de praat met wat andere motorrijders,
die hier al enige dagen waren. Natuurlijk kwamen er weer wat verhalen los,
maar eigenlijk waren wij te vermoeid
om het allemaal te volgen, en het laat
te maken. Zodat deze jongens naar de
discotheek ergens een paar honderd
meter verder gingen, en wij rustig op
ons balkon van het uitzicht konden
genieten.

ditmaal uitgezet, na wat mindere ervaringen met een rit die ik van het I-net
had getrokken… De komende dagen
heerlijk gereden, wat zijn de Dolomieten machtig!! Zeer zeker aan te bevelen, alleen de Italiaanse keuken liet
vaak te wensen over. Dan waren wij het
jaar van te voren in Toscana toch beter,
zeg maar gerust veel beter gewend.
Maar ook hier vonden we een heerlijke
ijssalon,die dan ook in de volgende
dagen in de routes werd opgenomen, 1
maal tot 2 keer op een dag. Maar dat
had andere redenen. Want Ed verloor
de 2e dag in Italië zijn heuptas, met
daarin veel belangrijke items, zoals papieren, geld, pinpas, telefoon e.d. Dus
dat werd een zoektocht terug, waar we
op een gegeven ogenblik zelf Ed “kwijt”
raakte.

De 2 hierop volgende dagen waren
gepland om te touren in de omgeving,
de ritjes werden de avond van te voren

Dit doordat we onderweg even splitste,
en Ed op een gegeven moment dacht
“ik moet nog wel terug komen in ons

- 21 -

hotel met mijn benzinevoorraad” . En
dat was zo’n 150 kilometer verderop!
En Ed had geen telefoon, want die zat
in de heuptas, dus voor ons op dat moment onbereikbaar.
Maar ’s avond waren we weer met zijn
3en en zaten heerlijk aan een pizza,
toen de telefoon van mij ging! Sonja
aan de lijn. Bleek dat een deel van
Nederland in rep en roer was omdat de
Italiaanse politie had gebeld. En wel
met de mededeling dat Ed zijn telefoon/heuptas was gevonden. Onverstelbaar, maar opgelucht dat wij (en
vooral Ed) toen waren. Dus de volgende dag de route omgegooid, en naar
het politiebureau om het heuptasje op
te halen.
Zondag 24 juni vertrekken we vanuit
Tenna-Italië, over Grote Dolomieten,
Grossglockner en Gerlosspass naar
onze volgende stop in Zell am Ziller
– Oostenrijk.
We nemen even de tijd om de Gross-

glockner te bekijken, maar eigenlijk is
de tijd voor ons te kort, het was al zes
uur p.m. toen we hier binnen gingen.
Maar toch zeker de moeite waard, en
met het idee in ons achterhoofd hier
een eventueel volgend bezoek aan te
brengen (bijvoorbeeld samen met de
vriendin/vrouw in de 4wieler, motor op
de kar erachteraan). Wat je hier ziet, en
kan zien. Daar moet je eigenlijk even
wat meer tijd en rust voor nemen.
Maandag rijden we door de Beiers Alpen
en Donautal naar Zwarte Woud , waar
we zullen overnachten in pension Berghof. Simpel, maar met een eigenaar die
het vuur uit zijn sloffen rent voor ons.
We hebben dan wel pech gehad met het
weer deze dag, veel regen en dan rijden in bebost gebied, met eigenlijk hele
mooie wegen. Maar die kun je niet lekker rijden door het weer en het mindere
zicht soms zelfs dichte mist.
Maar nadat al onze zaken en kleding
over ligt te drogen (in eetzaal, drooghok enzovoort) en wij een heerlijke
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warme douche hebben gehad, en aan
de tafel zitten gebogen aan onze Duitse
steak, dan ben je geneigd het weer
even te vergeten.

Rond 6 uur ’s avond bereiken we de Nederlandse grens bij Heerlen, en gaan de
laatste en de zwaarste kilometers door
de polsen/benen.

Dinsdag, dit wordt de dag dat we toch
maar rechtstreeks naar huis rijden,
want ook deze dag ziet er treurig uit.
En voor de lol in de regen rijden, dat
doet niemand.

Ed maakt nog even een pitstop bij ons
thuis, waar we wat Chinees voer naar
binnen werken, waarna ook hij de laatste kilometers naar huis mag rijden.

Helaas voor ons is De B500, bekent als
Schwarzwald Hochstrasse welke heerlijk
breed en erg bochtig is, dit keer ook
als een “normale” weg aan ons voorbij. Mist en regen, zicht tot 25 meter
maken het onmogelijk een leuk tempo
te rijden. Komen we tientallen kilometers in een wat lager gelegen gebied, is
het net even droog en geen mist meer.
Waardoor we toch even lekker kunnen
rijden. Maar deze dag zullen we spijtig
genoeg tot de Nederlandse grens in de
regen rijden. Dor deze regen kiezen we
er ook voor ruim honderdvijftig kilometer over de snelweg te rijden, zodat we
wat sneller opschieten, in dit geval.

Maar ook deze maal kunnen we terug
kijken op een machtige motor vakantie,
waar we weer genoeg hebben meegemaakt. En voldoende hebben mee
gemaakt.
En de plannen voor komend seizoen
2008 liggen er ook alweer…

Groet,
Richard van der Mark
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Op de koffie in.... Limburg!
De route kenmerkt zich met mooie
heuvels, groene omgeving en veel,
Date:
Sunday, 26 August 2007
heel veel bochten, sommige blind, anPlace:
South-Limburg, Mac A2 dere oplopend dan weer aﬂopend maar
steeds lekker om te nemen met een
R. Zo plat als een groot deel van ons
Time:
110 hour
land is, zo heuvelachtig is ons mooie
Program:
1200 start 1st session kleine Zuid-Limburg. Als een lang lint
van rijders gingen we van start voor
Ice break
het eerste uurtje toeren. Mensen die
verbaasd kijken wat voor een gebulder
2nd session
er langskomt, kinderen die vragen voor
een wheelie, de R-stoet had bekijks !!!
Greek Diner
En terecht, hier ging een echt gezellige club sportieve R-rijders de bochten
Org:
Dirtyboyclean (Remi)
“onveilig” maken.
StijnR6 (Stijn)
Na het uurtje rijden kwamen we op
onze eerste rustplaats aan. De ijssalon
gReco (Jorgos)
“goedemorgen” in Epen, speciaal in de
route verwerkt zodat we ijsje konden
eten en met rust even het verloop van
Zondagochtend, weergoden ons goed
de route konden bespreken. Na de stop
gezind, want het was een mooie helvan ongeveer 40 minuten ging het verdere zonnige dag. Een perfecte dag om
der, op weg naar het Duitse Tüddern
onze R-en eens lekker de sporen te geven. (20 R-en…. een Honda CBR600RR
en een Suzuki 600GSX-R Corona).

Met een gebundelde kracht van ongeveer 3000 pk, bestuurd door 22 rijders,
beloofde het een geweldige toerrit door
het heuvelachtige en groene Zuid-Limburg te worden. Om 1130uur was het
verzamelen bij de MacDonald`s aan het
einde van de A2 in het zuidelijkste deel
van ons Nederland. Ver, heel ver voor
sommige, maar nooit te ver zo bleek
uit de opkomst en interesse getoond op
het forum. Van een door onze club gesponsord stuk vla en een bakkie of een
frisje werd genoten op het (zelf uitgestalde) terras van de MacDonald`s. Om
1200uur werd er dan vertrokken voor
het eerste deel van de rit die ons richting ijssalon “goedemorgen” in Epen
moest leiden.
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voor het Grieks eten.
Het 2de deel van de rit voer ons langs
groene bossen, over hoge heuvels, door
kleine dorpjes en over snelle wegen.
(of waren wij het die er snel overheen
reden?) Van Epen weer terug naar
Maastricht, maar dan via een toeristische omweg en vandaar langs de Maas
over de landsgrens met Duitsland op
naar het grieks restaurant Dionysos.
Een dik uur rijden waarin de club in
tweeën werd gehakt door snelle en
minder snelle rijders, maar ook uit het
hoofd wist de “voorrijders” (Remi en
Jorgos) de 130 kilometer lange route te
volbrengen, op de manier hoe deze was
verkend en afgesproken in voorgaande
weekenden.

Bij het restaurant werden we al opgewacht door de ober Stelios, welke voor
de prima prijsafspraak had gezorgd.
(geïnspireerd door zijn zoon natuurlijk)
Na de stoep vol geparkeerd te hebben met onze R-en en alle binnen een
tafeltje gezocht te hebben klonken de
eerste gezelschapskreten als Sirtaki en
Ouzo al.
Salade als vooraf, 2 drankjes en een
heerlijke vleesschoten gevuld met gyros, suﬂaki en keftedaki, frietjes erbij
en het menu is compleet, nou ja, nadat
de penningmeester besloot het toetje te

sponsoren was het feest echt compleet.
Een gezellige 2 uur later liep iedereen
weer volgegeten en voldaan van een
mooie dag toeren weer naar buiten.

Nog even een paar groepsfoto, gemaakt door de zoon van Wil, (goed om
de voorliefde voor een merk zo op je
zoon over te brengen!!) waarna er weer
richting oprit A2 werd gereden voor de
route terug.
Bij deze wil ik bedanken; het bestuur,
voor de betrokkenheid en inspanning bij dit evenement, de voorrijder
en mede organisator Remi, Stijn (en
ouders) voor verzorging van de vla en
Stelios van Grieks Restaurant Dionysos
voor het heerlijke eten.
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Clubleden, bedankt voor de super dag, het was een genoegen om zoiets te organiseren en we zullen het zeker nog eens overdoen!
Yasou,
(tot ziens)

Jorgos Girgolas
gReco R167 518

Mededeling
Hierbij wil ik bekend maken dat op 10 september bij een tragisch verkeersongeval op 54 jarige leeftijd is overleden:

Nico Oostveen
Nico was voormalig voorzitter van de All Fazer Club en langs deze weg wil ik
namens het bestuur en de leden van de YZF R-club Nederland de nabestaanden van Nico en de leden van de All Fazer Club veel sterkte wensen met dit
verlies.
Gijs Braaij.
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