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Voorwoord

H

et kan bijna niemand ontgaan zijn
dat we als snelste club een nieuw
bestuur hebben. Afgelopen najaar
hebben twee bestuursleden aangegeven
dat zij wilden stoppen met hun functie, om
persoonlijke redenen. Als gevolg hiervan
bleven er slechts twee bestuursleden over.
Naar aanleiding hiervan hebben we een
mailing naar onze leden gestuurd. Er zijn
een paar personen geweest die aangegeven hebben wel het één en ander voor de
club te willen doen. Het nieuwe bestuur
bestaat nu uit zes personen:
• Voorzitter & externe contacten:
		
Bartjan Nieuwerf
• Secretaris & Binnenlandse tochten:
		
Arnaud Meijer
• Penningmeester:
		
Wil van Nunen
• Website & buitenlandse tochten:
		
Richard van de Mark
• Technische zaken & contact Yamaha:
		
Richard Smit
• R-Force & website:
		
Peter Broeders
Mochten er vragen of onduidelijkheden
zijn aarzel dan niet contact met ons op te
nemen!
Wat willen we allemaal gaan doen? Plannen
genoeg:

Daarnaast willen we sowieso veel meer
activiteiten organiseren, al dan niet
regionaal. Zoals jullie al aan de kalender
kunnen zien staat er voor bijna elke maand
wel een activiteit gepland. Dit kunnen
toertochten zijn (ja natuurlijk!) maar ook
bijvoorbeeld een rondleiding bij een voor
motorrijders interessant bedrijf, aanwezig
zijn op beurzen/open dagen of een technische voorlichting (Cees Doorakkers).
Natuurlijk gaan we ook aandacht besteden
aan het 10-jarig bestaan van de R1 (wat
we gaan doen is zelfs mij onbekend, zo
geheim is het...).
En we sluiten het jaar af met een feestje...
Jullie zullen begrijpen dat we dit niet met
ons zessen aan kunnen. De club is een
club van de leden, voor de leden en door
de leden. Daarom wil ik jullie vragen om
zoveel mogelijk te helpen. Hopelijk komen
jullie in groten getale opdraven bij de
activiteiten etc.!
Rest mij iedereen een motorjaar toe te
wensen waarin veel kilometers gemaakt
mogen worden, waarin geen kleerscheuren
gemaakt worden en een jaar waarin geen
andere ellende voorkomt.
Groeten,
Bartjan

op de eerste plaats willen we meer het land
in. De afgelopen tijd werd er door de club
veel in Brabant georganiseerd. De bedoeling is dat er meer activiteiten door het
hele land gaan plaatsvinden. Per slot van
rekening zijn er ook in de rest van het land
enthousiaste R-rijders!
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Even

voorstellen

H

et motorrijden is niet iets dat ik
met de paplepel ingegoten heb
gekregen. Ik heb vroeger heel erg
vaak gekart en was altijd veel meer bezig
met alles dat zich op 4 wielen voortbewoog
(liefst met hoge snelheid)
•
•
•
•

Naam: Martijn Huizinga
Woonplaats: Helmond
Motor: R1 2003
Lid sinds: 2003

over mijzelf en hoe ik met het motorvirus
besmet ben geraakt.
Mijn eerste motorervaring stamt uit de
tijd dat ik nog studeerde, een jaar of 10
à 11 geleden. Een studiegenoot (inmiddels een goede vriend van mij) had een
Honda Shadow die hij het hele jaar door
gebruikte. Ik ben een paar keer bij hem
achterop geweest en vond het wel wat
hebben, dat motorrijden. Op dat moment
bedacht ik me dat ik waarschijnlijk wel een
keer mijn roze papiertje zou gaan halen als
ik geld en tijd had, maar ja, een mens wil
zo veel hè? De tijd zou leren of het er ooit
van zou komen.
Toen, kort na mijn studie zag ik hem
ineens een keer staan bij een tankstation.
Een splinternieuwe (in ieder geval erg
glimmende) blauwe R1. Ik stond meteen
perplex. Wat een schoonheid zeg!! Ze
keek me met haar agressieve ogen aan en
intimideerde me vrijwel direct. Die eerste
liefde is sindsdien eigenlijk nooit meer
overgegaan. De aanblik van de R1 maakte
vrijwel onmiddellijk een hoop hebzucht los.
Toch vroeg ik me af of ik ooit meer dan
30.000 gulden zou uitgeven aan een motor,
ik had niet eens mijn rijbewijs!!

Ik ben dus Martijn (Aoi Yammi op ons
forum), getrouwd en 2 kinderen van net
2 en bijna 4 jaar (bij het verschijnen van
deze R-force), en in deze vaste rubriek leek
het me leuk om eens iets te vertellen
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Na zo’n 2 jaartjes werken, in April 2000,
was het dan eindelijk zover. Na een paar
maanden lessen examen gedaan, geslaagd,
en vastberaden om snel kilometers te
gaan maken. Met het beetje geld dat toen
nog op de bankrekening stond kon ik een
geïmporteerde Yamaha Radian 600 op de
kop tikken. In de wolken was ik ermee, ik
gebruikte hem voor woon/werk en enkele
toertochten. Echter de liefde zou snel
bekoelen.
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Ik heb me eigenlijk nooit echt vertrouwd
gevoeld met die motor, en kon mijn collega’s en vrienden meerdere malen totaal
niet bijhouden.
Aan het begin van het volgende motorseizoen (2001) had ik dankzij een aangesterkt
spaarsaldo de mogelijkheid een splinternieuwe motor aan te schaffen. Dat werd
een Yamaha YZF 600R Thundercat (een
blauwe uiteraard). Een gouden keus. Ik
was er supercontent mee, en de Thundercat zorgde ervoor dat ik definitief met het
motorvirus besmet raakte!

Een week later mocht ik de sleuteltjes
ophalen, nam afscheid van mijn Thundercat
en werd definitief lid van het gezelschap
YZF R-rijders die al eerder met het virus
besmet waren.
Het voelde als een roes, stapelgek was
ik met die machine, ik kon mijn blik er
niet van af wenden, kon niet wachten tot
de inrijperiode voorbij was en het echte
genieten kon beginnen (alsof ik nog niet
genoeg genoot).
En nu, 5 jaar en bijna 50.000 kilometer
later, staat ze nog altijd bij mij in de schuur
te wachten op het volgende ritje. En zoals
het er nu naar uitziet, halen we de 65k
+ ook nog wel (hebben ze daar ook een
kortingspas voor?). Als mijn banksaldo het
toelaat komt er wel weer iets nieuws, maar
ik ben vastberaden dat het dan wederom
een (blauwe) R1 zal zijn…
De R1 heeft voor mij slechts 1 keerzijde,
en tegelijkertijd is dat zijn sterkste punt.
Dat is de enorme potentie die hij bezit. Dat
blijft je intimideren, smeken om het gas
erop te zetten. Echter, op de openbare weg
kan en wil ik op een gegeven moment niet
harder. Een tikkie onbevredigend dus (ik
weet het, ik ben een verwend nest ;-))
Een uitkomst biedt dan het circuit. Je
merkt aan alles dat de R daar werkelijk tot
zijn recht komt, en die omgeving stelt je in
staat je eigen grenzen samen met de R te
gaan verkennen. En ik ken op dit moment
niets dat me een grotere kick bezorgt dan
dat!!

2 Jaar later was ik er definitief uit. “Schat,
wat zou je ervan vinden als ik mijn
Thundercat wegdoe en voor 15.000 euro
een splinternieuwe R1 aanschaf??” Dat viel
in eerste instantie slecht, maar ik kan het
nog navertellen ;-) en een paar dagen later
zette ik bij Motoport Venlo mijn handtekening voor een nieuwe R1.
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Op het moment dat ik de R1 kocht stond
voor mij vast dat daar een lidmaatschap bij
hoorde van de snelste club van Nederland.
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Immers, veel vrienden
die motorrijden (of enige
vorm van interesse daarin
vertoonden) had ik niet, en
ik was zo vol van de R1 dat
het me gaaf leek om dat
enthousiasme te gaan delen
met mensen die datzelfde
enthousiasme ervoeren. Een
beslissing waar ik nooit een
seconde spijt van heb gehad,
ik heb inmiddels een en
ander meegemaakt met de
club, een grote diversiteit van
activiteiten en toertochten,
en daarbij veel leuke, gepassioneerde en inspirerende
mensen ontmoet. Het heeft
bij mij een extra doel aan het
motorrijden toegevoegd.
Helaas kan het rijden in de buurt van
huis, op de Nederlandse wegen, me
steeds minder bekoren. Het gevoel van
Big Brother, en dat je in de hedendaagse
drukte met een superbike als de R1 geen
kant op kan en mag, overal verkeersdrempels en andere obstakels, zijn daarvan de
belangrijkste oorzaak.
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Daarentegen kan ik steeds intenser
genieten van het circuit rijden en het rijden
over de mooie stuurweggetjes van o.a.
de Eifel of de Ardennen, vaak samen met
clubgenoten. Dat is voor mij het echte
motorrijden, en ik hoop daar nog lang van
te kunnen genieten.
En als ik dan na zo’n dag weer thuiskom
bij mijn vrouw en kinderen, voel ik me een
bevoorrecht mens.
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Motorbeurs

M

Utrecht 2007

ijn eerste ‘echte’ motorbeurs
ervaring. Natuurlijk was ik al een
aantal keren naar de motorbeurs in
Utrecht geweest, maar altijd als bezoeker.
Donderdag 22 februari 2007 was voor mij
de eerste keer dat ik de YZF R-clubstand
mede mocht bemannen.

Dat ging dus al lekker in het begin. Ook
Martin van het forum kwam nog even langs
en Dennis en zijn vrienden hadden ook trek
in R-club koffie. Chika van het forum bracht
ook nog een bliksembezoek aan de stand
om haar originele uitlaat af te geven, zoals
we hadden afgesproken.

Eind januari kreeg ik een pb’tje via het
forum of ik het leuk zou vinden om op
donderdag bij de clubstand te staan om het
team te versterken. Nou, dat leek me wel
wat.

Hierna viel het een beetje stil helaas, iets
wat vaak op de donderdag het geval is.
We hebben nog wel wat bezoek gehad
van andere clubleden, maar verkopen
en nieuwe leden waren er eigenlijk niet
meer. Het voordeel hiervan was dat ik nog
even over de beurs kon lopen om tot de
conclusie te komen dat van alle nieuwe
supersport modellen ik de Yamaha’s nog
steeds de mooiste vind.

Ik was iets voor 13:00 uur op de stand,
eerder lukte me niet helaas. Vooraf was ik
lichtelijk zenuwachtig, gezond gespannen
heet dat, maar bovenal had ik er volop zin
in.
In het begin was het wel even wennen:
waar ligt alles, hoe werkt het, wat voor
vragen krijg je eigenlijk, kortom, ik moest
even mijn plekje vinden. Dankzij het
gezellige team had ik vrij snel mijn draai
gevonden. Het donderdagteam bestond,
buiten mijzelf, uit: ere-lid Ad, Jaco en
Edwin, gelukkig erg gezellige en aardige
gasten met de nodige beurservaring. De
stand was echt super mooi met de gele
Piaggio YZF R-club Special met de mooie
gele R1 van Ad erbij als blikvanger. Ook de
DVD’s met de Eifelweekenden trokken veel
bekijks.
Al vrij snel kwam E10 van het forum langs
om lid te worden van de club en een ander
clublid om een T-shirt te kopen, zodat ik
gelijk kon kijken waar ik rekening mee
moest houden qua administratie e.d.

Aan het einde van de dag ging Ed nog even
aan het werk om de balie helemaal ‘af’ te
maken in de Yamaha 50th Anniversary stijl.
Ik heb een erg leuke en gezellige dag
gehad.
Met vriendelijke R-groeten,
Ricky Kick (Erik)
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Nieuwjaarsreceptie

2

0 Januari was het weer zo ver, er was
weer een jaar motorrijden voorbij en
het was tijd voor de nieuwjaarsreceptie. Zoals gebruikelijk werd de receptie
gegeven bij Satchmo’s in Leidschendam.

2008

Na enige plechtige woorden van ons aller
Wil kwamen al gauw de verhalen los van
afgelopen seizoen. Tussen de bitterballen
en frikadellen werden plannen gemaakt
voor komend seizoen. Natuurlijk werd
er gelobbyd of mensen bereid waren
activiteiten voor de club te verrichten (we
kennen allemaal de oproepen per mail en
in de R-Force, weinigen hebben hier ook op
gereageerd . . .). En natuurlijk werd er zo
af en toe een Chinese vrijwilliger aangewezen om een stukje te schrijven (. . .).
Nadat eerst de aanwezige kinderen door
Satchmo’s bardame voorzien waren van
koekjes en snoep werd ook nog een rijk
gevulde soep aangeboden door Satchmo’s
(het kan dus nooit zo zijn dat er iemand
honger geleden heeft). Vanaf een uurtje of
5 werd het wat minder druk. Volgens mij is
een groepje na afloop nog richting Chinees
vertrokken.

Toen ik om een uurtje of 2 / half 3 binnen
kwam was het er al redelijk druk. Alsof ze
sinds de afgelopen receptie niet meer weg
geweest waren zaten er al behoorlijk wat
mensen aan de stamtafel. Al vlot werd het
vrij druk, een stuk of 50 leden wisten de
receptie te vinden, ondanks het feit dat
de vlag er niet hing (op spontane wijze
verdwenen).

Al met al dus een goed verzorgde en gezellige receptie. Op naar de eerste club-rit van
2008!
Bartjan

Gelukkig stonden er wel een paar R-en
(blauw) voor de deur. Het was goed om te
zien dat er leden waren die ondanks het
slechte weer op de motor gekomen waren
(die-hard leden), er sommige leden in
Yamaha of club kleding rond liepen (semi
die-hard leden). De rest bleek ook andere
kleding te hebben buiten de bekende
lederen motorpakken (gewone leden), zo
zie je je clubgenoten ook eens van een
andere kant!
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Vakantie

N

in de Dolomieten

a een leuke en succesvolle trip in
2006 was het plan dat nog eens
over te doen.

Ik heb destijds met een vriend wat
rondgetrokken door Oostenrijk, Italië,
Duitsland en een dagje Slovenië. Vooral in
Italië het langst blijven hangen vanwege de
schitterende passen.
Dit jaar zouden we met z’n vieren gaan,
maar dat eind snelweg?? Wat een ellende!
In mijn bus pasten 2 motoren en dus een
aanhanger erbij gekocht en daar ook 2
motoren op gezet.
Zo reden we relaxed naar Italië in één dag.
2 Mooie R1-en achterin mijn bus en gáán.
Pot koffie en veel eten mee.
We zijn zondagmorgen om 5 uur vertokken. Zondags geen vrachtverkeer in
Duitsland dus lekker rustig.
Rond 18 uur waren we in Italië en bij
de tweede plek waar we vroegen of er
slaapplaats was hadden we al geluk. Mooie
kamers (2-persoons met balkon voor mij
alleen!) en niet duur.
Veel hotels en pensions hebben een garage
en ook hier konden we de bus, auto,
aanhanger én vier motoren binnen stallen.
De eerste dag een kleine route gekozen
omdat sommigen nog wat last van de
heenreis hadden.
Prachtige route met 6 passen. Rechte
wegen zijn daar niet, dus elke meter die je
rijdt is volop genieten!
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De tweede dag ben ik alleen gaan rijden.
Een route van dik 300km gepland (uiteindelijk werden het er dik 400) waar onder
andere de beroemde Stelvio pas bij zat.
Voor wie hem niet kent... de Stelvio heeft
aan de ene kant 38 haarspelden en aan de
andere kant meer dan 40! Aan één kant
zijn de bochten zo krap dat je met een R
nauwelijks kunt rijden, maar mede daardoor is de pas zo bijzonder. De R1 deed het
perfect en vooral op de steilere stukken
was de lange 1e versnelling perfect. Veel
power naar boven, bocht nemen en weer
vol op het gas. In deze route zaten in
totaal 11 schitterende passen.
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Dag 2 weer een wat rustigere route
gereden met z’n allen. Wederom met
veel passen erin, al was het alleen al om
wat verkoeling te zoeken op wat hogere
plekken. In het dal was het ± 38 graden
en dat is met volledig pak aan erg warm.
Hoger op de passen was de temperatuur
veel aangenamer.
De laatste helft van de route afgemaakt
met de andere R1 en dan is het even leuk
“sporten”. Vooral berg op rijdt heerlijk,
zeker als je elkaars rijstijl goed kent en aan
elkaar gewaagd bent.
De vierde dag was ik weer de enige die zin
had in een lange route, dus alleen op pad!
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Aan het einde van de dag had ik 480 km
gestuurd en was ik pas na 22 uur thuis.
Maar wat een wereld dag weer! Van elk
stukje asfalt genietend, meer bochten op
één dag dan je hier in een jaar kunt rijden.
De smile op m’n gezicht tijdens het rijden
was van oor tot oor. Het rijden in het
donker is daar erg lastig, omdat je lampen
naar voren schijnen en je in haarspeldbochten dus totaal niet ziet waar je heen
moet. Iets rustiger aan dus . . .
Het hele noorden van Italië spreekt
trouwens Duits. Ook de gebouwen, mensen
en het eten is daar precies zoals ik van
Oostenrijk ken. Perfect dus. Dag 3 werden
we aangehouden door de Carabinieri
(politie) en alle papieren werden grondig
nagetrokken.

- 13 -

Dag 5 wederom een stopteken nadat we
een bekend stukje wel erg hard gereden
hadden. Eén van de agenten liep om de
motoren heen en riep: ‘Ahhh . . . krapovic
. . .’ Ik had dus wat TE veel geluid gemaakt
en zo stond ik 300 meter van het pension
een bekeuring van 74,- euro in ontvangst
te nemen. De DB-killers dan toch maar
monteren . . .
Dag 6 was weer een rustdag en dag 7 weer
een mooie route, met het maatje van vorig
jaar. Vorig jaar dronken we veel koffie in
het leuke plaatsje Moëna en aangezien
deze route erlangs kwam: cappuccino in
Moëna! Een leuk klein plaatsje met opvallend leuke dames die het verkeer regelen
en zelfs speciale motor parkeerplaatsjes.
Motoren geparkeerd en één van de leuke
“verkeersregelaarsters” sprak mijn maatje
aan. Ik was al naar het terras gelopen,
maar mocht ook terug komen en mijn
papieren laten zien. Mij van geen kwaad
bewust vroeg ik wat er aan de hand was
en toen bleek dat we een bloemperkje aan
de verkeerde kant voorbij gereden waren.
Als het ware tegen het verkeer in dus. Dat
leverde een boete op van 36,- euro, maar
na een beetje vriendelijk praten gaf ze er
ééntje zodat we die konden delen.

Het mocht de pret niet drukken. Italië was
nog steeds super om motor te rijden!
Vakantie kost geld, dus de boetes bedorven
mijn pret geenszins.
Een dag of 2 later een mooie route naar
het Garda meer. De route erheen was
werkelijk fantastisch! Even wat minder
scherpe bochten en veel sneller werk.
Mooie lange doordraaiers die nog redelijk
overzichtelijk waren ook. Da’s namelijk wel
een klein nadeel: veel bochten lopen om
rotsen heen en je kunt dus niet echt op het
randje rijden en moet reserve houden.
Bij het Garda meer was het warm en
mooi. Prachtig blauw water tussen de
bergen. Een heerlijke lunch op een terras,
foto’s nemen en weer op de fiets voor de
terugreis. Wederom een schitterende route
over diverse passen, door mooie gebieden
en fruit- en wijnstreken.

- 14 -
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Opeens, totaal onverwachts, een paar km
rechte weg. Een kleine blik was genoeg om

Ook bleek het deze vakantie weer dat
een ongeluk in een klein hoekje zit en
halverwege de tweede week
kwam één van ons lelijk ten
val. Vlak voor me zag ik het
gebeuren. Het kwam door
een deuk in de weg in een
flauwe bocht. Veel ellende,
ziekenhuis, motor TL en
na 5 dagen per ambulance
terug naar Nederland.
Met 6 gebroken ribben en
een gebroken schouder, dus
toch wel een domper op een
zeer leuke vakantie.
Wilco (Xtra)

samen het gas open te draaien en voor het
eerst dik boven de 200 km/u te rijden die
vakantie. Tussen de druiven door, beide op
een R1. Blijft gaaf om dan helemaal los te
gaan.

Meer foto’s zijn te zien op:
www.mijnalbum.nl/Album=UFNTA6DT

In de pauzes veel gebruik gemaakt van de
gezellige terrassen, veel genoten van de
uitzichten zoals te zien op de foto’s. Voor
iedereen een aanrader. Als je van bochten
houdt is Italië the place to be . . .
De vele beekjes, meren en waterstroompjes zijn ideale plekken voor een stop. Wat
drinken tussen de koeien aan het water.
Koeien die je ook op de passen gewoon op
de weg ziet lopen trouwens.
De rest van de vakantie veel mooie passen,
veel bochten waar een kneedown onvermijdelijk is en zo veel rijplezier dat ik er 100%
zeker weer terug zal keren.
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Even

voorstellen

B

artjan Nieuwerf

Sommigen van jullie zullen mij
misschien al een beetje kennen als
degene die het best kon vals spelen tijdens
de 11-stedentocht vorig jaar. Sommigen
van jullie kennen mij als BJ van het forum
waarin ik mijn best doe om een zo weinig
zinnig mogelijke bijdrage te leveren…
Voor degenen die beide zaken niet mee
gekregen hebben zal ik proberen een klein
beeld van mijzelf te scheppen. Dan mogen
jullie als we elkaar ergens tegen komen
bekijken of dit beeld reëel is…

In het dagelijks leven verdien ik mijn
geld als interim- en projectmanager bij
Atos Origin waarbij ik gedetacheerd word
bij verschillende opdrachtgevers. Ik rij
dan ook elke dag vanuit Almere, waar ik
woon, richting de Randstad (gezellig met
nog zo’n 100.000 mensen over die brug
waar vrachtwagens door heen schijnen te
zakken). Als ik niet aan het werk ben dan
ben ik vaak thuis gitaar aan het spelen
of met m’n hond (een boxer genaamd
Boris) aan het wandelen. 2 Weekenden per
maand loopt mijn dochtertje ook nog rond
(degenen die op de nieuwjaarsreceptie
waren hebben haar al ontmoet waarschijnlijk). In de tijd die overblijft probeer
ik zoveel mogelijk op de motor te zitten
(tenminste, als het een beetje redelijk weer
is) of, sinds kort, zweet te produceren in de
sportschool.

Dit resulteerde afgelopen maand in een
bestuursoverleg waarbij we de verschillende rollen vastlegden en ik (in de
bewoordingen van Wil “gebombardeerd”
werd tot voorzitter. Het mooie van voorzitter zijn is dat wanneer er een heleboel
mensen meehelpen en iedereen doet wat
afgesproken is, ik niets meer hoef te doen.
Natuurlijk wil ik dan ook iedereen vragen
om mee te helpen.
Ongetwijfeld gaan we elkaar komende
tijd regelmatig tegen komen en mocht er
iemand vragen hebben neem dan gewoon
even contact op.
Groetjes,
Bartjan

December vorig jaar zag ik een mailing van
de club voorbij komen waarin men vroeg
om mensen die zo af en toe wat wilden
organiseren.
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Chris Berkelmans
Van Asbeckstraat 26
5256 KN Heusden
allround.schilderwerken@home.nl

Mobiel: 06-48496455

Geluksvogel

H

allo, hierbij wil ik graag een
verhaaltje vertellen over onze
clubpas.

Een tijdje geleden ging ik naar een
bouwmarkt bij ons in de buurt. Ik had daar
wat gekocht en betaald en ging vervolgens
naar een andere winkel. Na een tijdje belt
mijn zoon: ‘Hé pa, waar wil je mee gaan
betalen? De bouwmarkt heeft gebeld, je
hebt je portemonnee daar laten liggen’. Ik
dus terug, heb ik aan die man gevraagd
hoe hij aan mijn nummer kwam.
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Zegt hij ‘dit pasje zat erin dus heb ik
nummer informatie gebeld’. En zie daar, de
eigenaar was gevonden, door middel van
het club pasje van de R-club. Dus dat pasje
heeft voor mij zijn geld al opgebracht!
Groetjes,
Wilco Pollmann uit Didam
Motor: een R1 uit 2001
Op het forum heet ik wilcor1
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Elfstedentocht

O

2007

p 23 september was het zover, we
gingen met de club een Elfstedentocht in Friesland doen.

Op het forum hadden we van te voren de
voorpret al, daar kwam ook het nieuws
van Wilko (R7minR1isR6) bij dat hij een
mooi hotel had gevonden aan het water
in Akkrum, hierover hoefden we niet na te
denken, gelijk doen.
Dus op zaterdag 22 september rond het
middaguur op naar Friesland. Richard en ik
hadden besloten om met auto en aanhanger te gaan, dit zou zeker zondag na de rit
relaxter zijn voor mij om niet nog eens 200
km terug naar Brabant te moeten rijden ‘s
avonds, de rest van de mensen die geboekt
hadden zouden op de motor komen.

Het hotel was inderdaad super, onze kamer
bood uitzicht over het water, de zon scheen
hoog aan de hemel, ik kreeg er echt een
vakantiegevoel van.
Richard en ik besloten om zelf maar eens
Friesland te gaan verkennen, we kwamen
uit bij de Friese meren, overal oude boten,
echt prachtig. Nog ff een terrasje pikken,
en binnendoor terug naar Akkrum, want
Wilko, Twan, Stef en Ed zouden rond een
uur of zes arriveren. En ja hoor, achter op
het terrasje hoorde ik al die RRRen van de
Brabo’s al aankomen, ook zij hadden een
goede reis gehad.
Zo, de eerste pilsjes en wijn konden op
tafel komen, later kwam Edje nog, we
waren compleet.
We hadden een heerlijk maaltijd, de
verhalen kwamen los en zo hadden we een
supergezellige avond, tot ik zag dat het
de hoogste tijd was om te gaan slapen,
ik moest immers de volgende dag fris en
fruitig op de R6 zitten; ook de mannen
vonden het tijd om te gaan slapen.
‘s Morgens maar eerst door de gordijnen
kijken, het werd weer een prachtige dag.
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Tijdens het ontbijt kwamen Remi (dirtyboyclean) en Maddog bij ons hotel ontbijten,
zij waren ook met auto en aanhanger uit
Limburg gekomen.
Later gingen we dus met 8 RRRen naar
de verzamelplaats in Leeuwarden. Daar
kwamen de clubleden uit alle hoeken
van Nederland, de opkomst was boven
verwachting.
We gingen met zijn allen eerst een bakkie
koffie halen, dat werd aangeboden door de
club.
Maar oeps, zoveel RRR rijders en er waren
maar twee voorrijders, Richard en Twan.
Gelukkig bood een man uit Noord-Holland
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aan om ook voor te rijden; hij was ook
voorzien van een Garmin dus de rit kon zo
overgezet worden.
Nou spannend, daar gingen we dan. Twan
was mijn voorrijder; ik ben niet zo snel in
de bochten en hij had beloofd om het rustig
aan te doen, en dat was ook zo. Achter mij
reed Edje de hele middag, een hele goede
vriend van ons, die weet hoe ik rijd, dus ik
hoefde me nergens zorgen over te maken,
het ging hartstikke lekker.
We kwamen door hele mooie plaatsen.
Harlingen is me erg bij gebleven met zijn
vele bootjes; we kwamen langs veel water
natuurlijk, zodat het ook vaak voorkwam
dat er een brug open stond, maar dat was
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een mooi moment om ff de beentjes te
strekken. Wauw, wat genoot ik van deze
rit.
We zouden elkaar allemaal weer treffen bij
een tussenstop in Makkum, lekker ff aan
de vette hap, ik had het verdiend. Daar
kregen we ook nog een prijsvraag die Wilko
verzonnen had over de Friesche Elfstedentocht. Later bleek dat Bartjan de winnaar
was, het was zijn eerste keer met de club
en hij nam gelijk een mooie oorkonde mee
naar huis.
Sommige mensen hielden het na die tussenstop voor gezien, maar ik niet, ik wilde
wel de eindstreep halen. Al moet ik wel
zeggen dat ik bijna aan het eind ook een
dipje kreeg, dus maar ff een klein stopmomentje, ook wel fijn voor de rokers onder
ons, en na de bemoedigende woorden van
acht mannen in mijn groepje en nog enkele
tips van Ed hoe ik met mijn motor gemakkelijker door de bocht kan komen ging ik er
weer met volle moed tegenaan.
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En jazeker, door de tips van Ed ging ik ook
gemakkelijker door de bocht, wauw!
En toen ineens zag ik Richard staan aan
de kant van de weg, die stond ons al op
te wachten bij het elfstedenpaaltje op de
Bonkevaart. Ik was zo trots op mezelf dat
ik het had volgehouden, het was ook een
soort van overwinning.
We hebben daar nog de nodige foto’s
gemaakt en zijn als afsluiter van een mooie
dag met zijn allen nog iets gaan drinken in
Akkrum.
Zo, het zat erop, na iedereen uitgezwaaid
te hebben konden de motoren weer op
de aanhanger en gingen we terug naar
Brabant met een voldaan gevoel; en terug
naar het forum, waar iedereen ff liet weten
dat ze weer veilig thuis waren.
Zo heb ik dus dit weekend beleefd!
Groetjes Sonja (Teigetje)
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Het

weekend met MJK

H

et is zaterdag morgen 6 uur, de
wekker gaat, en zoals dat altijd gaat
in het weekend, nog even omdraaien voor een kwartiertje suffen. Nadat
de wekker voor de tweede maal is afgegaan ben ik er toch maar uit gegaan om te
douchen. Na een beetje wakker geworden
te zijn onder de douche, heb ik m’n spullen
ingepakt aangezien ik vanavond blijf slapen
in Alkmaar. Al met al een tijdrovende zaak,
waardoor ik al aan de late kant was. Dus
op naar Alkmaar om Martijn op te halen
om vervolgens via de “snel”-weg, met de
bekende 100 en 80 km zones, richting het
Zuiden-des-Lands af te reizen naar het
plaatsje Oudenbosch. Aangekomen bij MJK
werden we hartelijk verwelkomd met koffie
en een worstenbroodje wat eigenlijk mijn
ontbijt was.
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Gestart met de rondleiding, die
in twee groepen gehouden werd,
begonnen wij boven op de zolder.
Daar werd ons verteld hoe een
maatpak van MJK gemaakt wordt
en hoe het allemaal begonnen is.
Laat ik dan ook maar beginnen
bij het begin, de geschiedenis van
MJK. Ergens rond 1975 brachten
Marie-Jeanne en Ton van Kuyk in
hun vrije tijd vele uurtjes door
op de motor. Hierbij hadden zij
natuurlijk ook een motorpak
nodig. Laat het nu toeval zijn
dat zij beide gespecialiseerd zijn
in het maken van kleding, waardoor het
logisch was deze motorpakken ook zelf te
maken. Zo gezegd zo gedaan, ze hebben
beide voor zichzelf een maatpak gemaakt.
Natuurlijk viel dit op bij de vriendenkring
en de vraag kwam of zij dit ook voor hen
konden maken. Zodoende is het balletje
gaan rollen en is sinds 1975 “MJK Leathers
Nederland” ontstaan. Op het forum las ik al
over behoorlijk wat creatieve combinaties
waar MJK voor staat maar het is veel
simpeler. De letters MJK zijn de initialen
van de oprichters Marie-Jeanne en Ton van
Kuyk. Zo, genoeg geschiedenis, terug naar
de zolder.
Op de zolder worden alle stukjes waaruit
een motorpak bestaat op kartonnen platen
gemaakt en/of gezocht. Dit wordt gedaan
aan de hand van alle maten die op papier
zijn opgeschreven en ook nog eens digitaal
worden verwerkt in de computer.
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Tevens zijn alle kleuren, typen leer,
wensen en eisen hierin opgenomen en al
op schematische wijze getekend voor de
beeldvorming. Één verdieping lager, ook
wel de naai-afdeling genoemd, worden alle
stukken van het leer aan elkaar genaaid.
Je moet je voorstellen dat een motorpak
zomaar uit 400 onderdelen bestaat en
dat al deze onderdelen goed vast moeten
zitten, het is tenslotte voor je eigen
veiligheid, al is het te hopen dat je het
nooit nodig zult hebben.
Al deze bescherming kan ook zijn nadelen
hebben, mocht net zoals vorig jaar de temperatuur flink willen stijgen en het stoplicht
niet meer mee willen werken. Hiervoor is
er tegenwoordig cool leather, naast dat
het gewoon cool is, is het ook nog eens
aangenamer bij hogere temperatuur.
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Een stukje theorie: zwarte
motorkleding heeft de eigenschap
dat het 95% van de zonnewarmte
absorbeert. Bij het zo geheten
cool leather worden speciale
chemicaliën toegevoegd die de
zonnewarmte reflecteert aan
de oppervlakte van het leer. En
dat merk je aan de temperatuur
binnenin het pak. Het is gebleken
dat met cool leather het pak
rond de 20 graden Celsius koeler
blijft aan de oppervlakte, en
het pak zo’n 12 graden koeler
houdt binnen in. En dat merk je
zeker gedurende de zomer. Om
nog maar even door te razen,
het leer dat het meeste gebruikt
wordt komt uit Zwitserland en
Oostenrijk. Dit niet omdat daar
lieftallige Heidy’s werken die de
charmes in de strijd gooien bij
de inkopers, maar omdat er geen
prikkeldraad wordt gebruikt.
Nederlandse koeien hebben door
het prikkeldraad vele littekens en die wil
je niet terug zien in je motorpak. Verder
voor diegenen die nog een eigen handel
willen beginnen: stieren zijn beter dan
koeien, aangezien het allemaal een beetje
gaat hangen bij een zwangerschap. Verder
hoor je tegenwoordig ook nog wel eens
over kangoeroe huiden. Het grote nadeel
hiervan is dat de huiden kleiner zijn en je
er dus veel voor nodig hebt! Werken doet
MJK er dan ook niet mee.
Op de aansluitende afdeling, voorheen
slaapkamer, liggen alle protectiematerialen
die allemaal multi CE erkend zijn. Hierdoor
hoef je niet bij de eerste de beste beschadiging je hele pak te vernieuwen. Dit moet
wel als je pak enkel CE gekeurd is. MJK is
één van de drie merken die multi CE pakken aanbiedt. Mocht er nu wat gebeuren
met je pak dan kun je er voor kiezen alleen
de beschadigde onderdelen te vervangen.
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Kortom voor het grote, zware
werk moet je beneden zijn.
MJK heeft een winkel waar een
hoop motorpakken hangen,
maar ook helmen, schoeisel,
handschoenen, noem maar op. Ik
zou zeggen, mocht je een ‘cool’
motorpak willen hebben dat ook
nog eens op maat gemaakt wordt
en aan jouw wensen voldoet, dan
moet je zeker eens een kijkje
nemen.

Daarna was het pauze, ff koffie drinken
en bijpraten en de zaak verder bekijken.
Het tweede deel was op de begane grond,
waar de verwerking met de zwaardere
machines plaats vindt. Het onderwerp
waar we mee begonnen, hoe kon het ook
anders, leer! Leer is er in vele kleuren van
zwart tot fluorescerend geel / oranje en
zelfs in carbonlook. Het leer wordt in grote
vaten gestopt met een kleurspoelinkje
erin. Helaas voor het fluorescerende leer
is alleen de toplaag te kleuren woordoor
bij een barst of een beschadiging er lelijke
plekken kunnen ontstaan.

Martijn en ik zijn uiteindelijk met
de auto weer terug naar Alkmaar
gegaan, waar we onderweg nog
ff lekker zijn gaan ‘burgerkingen’.
Na nog wat gedronken te hebben
thuis bij Martijn ben ik ‘s avonds
met een ander maatje Alkmaar
in gedoken, wat erg gezellig was
aangezien ze gewonnen hadden
met voetbal. Zondag met kleine
oogjes nog lekker ff achter de
draaitafels gestaan, wat echt super gaaf
is!!! Moet nu gaan oppassen dat ik niet te
veel hobby’s ga krijgen. Kortom een super
geslaagd weekend.
Tot het volgende uitje !
Dennis (the Menace)

Dit in tegenstelling tot vatleer wat dooren-door gekleurd is. Verder kunnen op
de beneden verdieping allerlei letters en
grote stukken leer gesneden worden en
eventueel met een speciaal binnenmateriaal voorzien worden zoals waterdicht of
kogelwerend materiaal, wat uiterst sterk is.
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RS-Racing

H

stopt

et jaar 2004 begon ik met racen en
ik had als doelstelling om 4 jaar in
de wegracesport actief te zijn.

De eerste twee jaar heb ik ervaring
opgedaan in de Zomer Avond Competitie
(Z.A.C.) die naar tevredenheid zijn verlopen. Daarna wilde ik heel graag op een wat
hoger niveau verder en koos ervoor om
twee jaar KNMV Cup wedstrijden te gaan
rijden. De competitie was veel heftiger en
het ging er veel professioneler aan toe. Met
wat aanpassingen kon ik aardig meekomen
en zat ik elke keer dicht tegen een podiumplaats aan.

Deze maatregelen bederven het plezier van
de wegracesport, maar het is niet anders.
Na het herstel en de zomerstop had ik me
voorgenomen om niet al te veel risico’s
te nemen en dat vertaalde zich in een
goed resultaat net buiten het podium. Het
vertrouwen en het gevoel was weer terug
en ik hoopte 15 september op een beter
resultaat, maar helaas achtervolgde me
ook deze keer de pech.
Na een aantal rondes in de 1ste kwalificatie
training ging een rijder voor mij er heel
hard af, maar ik kon hem nog net ontwij-

Het vierde jaar moest het gaan worden
maar het werd helaas een teleurstellend
jaar.
De maanden maart en april waren goed
verlopen en er zat er veel vooruitgang in.
Helaas kreeg ik daardoor wel wat problemen met de motor. Na wat afstellingen
ging ik het opnieuw proberen, ik boekte
een CRT Sport Grid Time sessie op 23 mei
2007.
De eerste training sessie verliep naar wens
en ik reed constant in de 1.57, maar helaas
kwam ik in de uitloopronde ten val, wat
veroorzaakt werd door een andere rijder.
Gevolg: sleutelbeen gebroken en ik moest
daardoor één race voorbij laten gaan.
Het CRT en de KNMV hadden in de zomervakantie besloten om het geluidprobleem
op te lossen om te voorkomen dat er geen
cupraces meer mochten plaatsvinden
door o.a. het aantal trainingsrondes en
wedstrijdrondes in te korten van 10 naar 8
rondes, het aantal rijders te reduceren van
40 naar 32 en het inschrijfgeld te verhogen
met 25%.
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ken. Bij de volgende doorkomst waren er
alleen gele vlaggen zichtbaar maar geen
olievlag, en op de plek waar de rijder was
gevallen lag duidelijk een breed oliespoor.
Ik zag het te laat, ik zag het pas op het
moment van insturen en voordat ik het
besefte stond de R6 dwars en werd ik
gelanceerd om vervolgens zeer hard op het
asfalt terecht te komen. Uiteindelijk ben ik
tot stilstand gekomen in de grindbak.
Je begrijpt natuurlijk wel dat ik op dat
moment zeer kwaad was op de baanposten
en teleurgesteld: “waarom ik?”. De R6 lag
er niet vrolijk bij en dat deed pijn.
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Na het raceseizoen zou ik de beslissing
nemen om te gaan stoppen of niet.
Gelet op de maatregelen die genomen
waren aangaande het geluid, de ongunstige
vooruitzichten als het gaat om cupwedstrijden, de pech die ik dat jaar had, de kosten
die aldoor maar toenemen, de druk van
mijn werkgever vanwege het beoefenen
van een risico-sport, mijn gezin dat mij
liever ziet stoppen voordat het verkeerd
afloopt, alles bij elkaar was voor mij
uiteindelijk het moment aangekomen om
ermee te stoppen, ook al was het moeilijk
om deze beslissing te nemen.

Daarbij heb ik heel veel geleerd
als het gaat om rijtechniek en
afstellingen van de motorfiets.
Met deze opgedane ervaring en
kennis lijkt het mij leuk om dit te
delen met de leden van de YZF
R-club. Nu wordt het weer tijd
om na 4 jaar terug te keren op
de openbare weg en gezellig met
de YZF R-club deel te nemen aan
evenementen. Ik heb voldoende
tijd om te zoeken naar een
Yamaha YZF-R6 2006/07 model,
want het blijft mijn favoriet. De
spulletjes worden verkocht en
van dat geld kan ik dan hopelijk
een R6 kopen en misschien wel
een 2008 model.
Per 1 februari 2008 is de website van
RS-Racing uit de lucht gegaan.
Bij deze bedank ik een ieder die RS-Racing
heeft gesteund.
Richard Smit
RS-Racing
Supersport 600 #44

Ik kan terugkijken op 4 jaar wegrace sport
die ik niet had willen missen en ik heb er
absoluut geen spijt van gehad. Mijn P.R.
van 1.55 zal ik niet meer verbeteren op
Assen, ik weet zeker dat er meer in zat
maar ik heb nu eenmaal de beslissing
genomen om te stoppen.
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Motorbeurs

2008

H

et is zaterdag 26 januari 2008....
Het was een vrij aardige dag, toen
ik besloot me te herinneren dat ik
stokbrood moest halen . . .

Wwant, jaja, zondag is het natuurlijk RRRRtensoep op de motorbeurs en daar hoort
natuurlijk stokbrood bij, aldus een Shadow
met een veel te grote mond!!
Toen ik met een tevreden glimlach en
gewapend met de laatste 2 Franse exemplaren als een gladiator uit de arena van
Super de Boer strompelde kon mijn dag
natuurlijk helemaal niet meer stuk!!
Een goede reden om de aanwinsten te
vieren met een filmpje op het Schouwburg
plein te Rotterdam . . . tenminste dat was
het plan geweest ware het niet dat het
internationaal filmfestival vreselijk roet
gooide in dit gegeven.
Maar ach de volgende morgen gaat het
gebeuren!! Dus what the fuck, dan maar ff
wat drinken . . .
Het is zondag 27 januari 2008....
Tattaarrraaataaa!! Goed gemutst , maar
nog licht in zijn hoofd van een aantal
genuttigde alcoholische versnaperingen
om het bioscoop fiasco te verbloemen de
avond ervoor stapte de gladiator nog altijd
zwaar bewapend met de stokbroden in
het koekblik op weg naar Utrecht, om zich
vol overgave te storten in het sodom en
gomorra van de YZF R-stand.

Luid gniffelend omdat het koekblik op
een geweldige gratis parkeerplaats stond,
welgeteld een meter of 20 verder vanaf de
parkeerplaatsen van de jaarbeurshallen,
waar men voor een welgetelde 12 euries
een hele dag kan PC Hoofden, beenden we
de paden op de lanen af richting jaarbeurs
...
ik mis . . . tientallen geparkeerde auto’s
ik mis . . . motoren
ik mis . . . mensen in de garderobe!!!!!

‘Goh’ vroeg ik me verwonderd af . . . ’vorig
jaar was het toch beduidend drukker . . .
en stond ik hier in de file’ . . . echt vroeg
was het overigens ook niet meer, eh, rond
12 uur . . .
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fuck . . . ‘dit vertellen we dus niet op het
forum’, stamelde de gladiatoren met hun
geknakte trotsen van broden.
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Het is zaterdag 2 februari 2008....
Mooie dag om een paar stokbroden te
scoren . . .
Het is zondag 3 februari 2008....
Hoor ik daar de wekker . . . mwah, toch
goed te doen, 8.00 uur?!?
Getooid met de prachtigste “stokbroden”
die een beetje Franse chef niet zouden
misstaan, stapten we weer in de auto en
reden we vol goede moed richting Utrecht.

Dit voelt goed!!
ik zie . . . auto’s!!

Broden . . . check!!

ik zie . . . weer een gratis plekje!!

Telefoonnummer “Ed” ( entree kaarten) . .
. check!!

ik zie . . . en ik zie, en ik zie . . . motoren!!

Broodjes onderweg . . . check!!

En daar stonden ze dan . . . in de rij van
hal 9, en naar binnen!!

DATUM . . . check!!

Zie jij wat ik zie?? Yep!! Ik zie Teigetje !!
Hèhè . . . een week over gedaan maar we
zijn er, jajaja, ff fotootje!!
Symbolisch de stoks overgeven!!
Het is weer een leuke stand en onder genot
van de RRRtensoep met stokbrood er toch
nog een uurtje gezeten (de eerste keer).
De motoren trokken overigens goed de
aandacht!!
Ik had een vaag vermoeden dat het thema
dit jaar10 jaar RRR was, wat overigens
werd bevestigd door de Yamaha stand die
hetzelfde bedacht had . . . de neppers!!
Verder, tja, ik heb zelf niet veel vernieuwends gezien, ben nog op zoek geweest
naar een nieuwe Suomy extreem maar zag
eigenlijk alleen maar oude zooi die te duur
was.
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Nog even een RRRtensoep als lunch achterover geslagen en op de valreep kennis
gemaakt met Herold, en onze kleiduiven
kampioene gezien (Kim)!!
Al met al was het een leuk dagje motorbeurs!!

Het maakte het dagje zeer de moeite
waard!!!
Jullie waren eigenlijk het leukste stukje van
de dag!!
Arnold (alias Shadow)

De bemanning van de dag: bedankt voor
de gastvrijheid en gezelligheid!!!
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Circuitrijden

....
Normaal was deze tak van motorsport
alleen maar weggelegd voor bepaalde
coureurs die het zich financieel konden
veroorloven. De trend die je nu ziet
ontstaan is dat in heel Europa steeds
meer motorrijders voor het circuitrijden
kiezen.
Organisaties die circuitdagen organiseren
stellen de eisen waaraan ze moeten
voldoen steeds naar boven bij. Instructeurs worden professioneler daar immers
de motorrijders (cursisten) hogere eisen
stellen aan begeleiding, lesprogramma’s
en veiligheid.
Gelet op mijn ervaring zal ik proberen
om het een en ander uit te leggen om de
complexe techniek van het circuitrijden
duidelijk te maken.
Ik zal de basisprincipes uitleggen en het
zal je helpen om dingen beter te begrijpen om daarna je techniek te verfijnen en
verder te ontwikkelen.

C

ircuitrijden is ‘in’; de huidige
moderne motorfietsen evenaren
perfectie en de kwaliteit en techniek
staan op een hoog niveau. De ontwikkelingen uit de racewereld worden met hoog
tempo doorgevoerd in productie-motoren
voor de openbare weg.

We gaan het hebben over persoonlijke
uitrusting, voorbereiding motor, racetechniek, vering en demping etc.
In deze R-force komt de persoonlijke
uitrusting aan bod.

Echter, op die manier ontstaat er een
motorfiets waarvan je al die veranderingen
en mogelijkheden alleen maar kan
benutten op het circuit en niet meer op
de openbare weg. Uit testen blijkt dat de
huidige supersport motoren zich beter
voelen op het circuit; men komt er steeds
meer achter dat dit een bijzonder aantrekkelijk vorm van motorrijden is.
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Persoonlijke

uitrusting

Doordat je met allerlei omstandigheden te
maken hebt is circuitrijden een extreme
vorm van motorrijden. Het is een snelheidssport die veel van een rijder vraagt.
In deze tak van sport zijn er veel risico’s,
maar die kunnen beperkt worden door een
goede rijtechniek, beheersing van de motor
maar vooral beheersing van jezelf.
Ook circuits kunnen bijdragen aan de
veiligheid van de rijder plus de organisatie
die er alles aan gelegen is om professioneel
over te komen om de rijder te laten zien
dat alles goed geregeld is.
Materialen worden ook steeds beter
wat ten goede komt aan de kwaliteit en
betrouwbaarheid.
Motorkleding wordt steeds meer trendy, en
word er meestal gekeken naar de uitstraling want we willen er natuurlijk opvallend
bij zitten, niets mis mee. We vergeten
echter waar we naar moeten kijken als het
gaat om de goede bescherming die de
kleding je kan bieden. Daarom is het zo
belangrijk dat aan kleding absoluut hoge
eisen gesteld moeten worden. Kleding
heeft als doel om jou optimale bescherming
te bieden.
Ik zal dan ook wat dieper ingaan op de
uitrusting van de coureur die kan bijdragen
aan optimale bescherming, veiligheid en
comfort.

raceoveralls
Je hebt tweedelige pakken en raceoveralls.
Een tweedelige pak
bestaat uit een jas en
een broek die door
middel van een rits aan
elkaar bevestigd kunnen worden. Dit is de
minimale bescherming
op het circuit of op
straat maar het heeft
ook zijn nadelen.
Bij een schuiver
over het asfalt en door het grind zijn de
krachten op het pak groot. Er ontstaat
tijdens een val wrijving die beide delen
(jas/broek) van elkaar scheiden. Hierdoor
begeeft de rits die de jas en de broek met
elkaar verbindt waardoor de kleding van
zijn plaats komt en daardoor ontstaan
gemakkelijk schaafwonden. Dit is niet aan
snelheid gebonden want in de praktijk
blijkt dat dit ook het geval is bij lagere
snelheden.
Het is daarom verstandig, indien je besluit
om vaker op het circuit te gaan rijden, om
eens na te denken over de aanschaf van
een eendelige raceoverall. Deze kan je op
maat laten maken of gewoon kopen in een
motorzaak. Het geeft je een veel betere
bewegingsruimte, nodig bij het over de
motor bewegen, en de grootst mogelijke
bescherming.
Soms zie je raceoveralls die uit meerdere
stukjes zijn gemaakt waardoor je te maken
hebt met veel naden die gestikt zijn. Dat
maakt een raceoverall zwakker t.o.v. een
raceoverall die uit zo weinig mogelijk
stukken leer bestaat. Leer uit één stuk is
weliswaar duurder maar heeft veel minder
naden die los kunnen raken bij een val.
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Het is belangrijk dat een raceoverall goed
zit wanneer je hem aantrekt en probeer
dat uit door op je motor te gaan zitten
en je lichaam van links naar rechts te
verplaatsen. Een motorzaak heeft vast
wel een motor waar je op kunt zitten. De
raceoverall moet goed aansluiten en mag
niet te strak maar zeker niet te ruim zitten.
Een te ruime overall zal wapperen in de
rijwind en wrijving op de huid kunnen
veroorzaken wat niet gewenst is.
Koeling tijdens het rijden is prettig want
het is best wel warm met een raceoverall
aan, zeker wanneer je vaak met hoge
buitentemperaturen op het circuit of straat
rijdt. Dan is een raceoverall met veel
kleine ventilatiegaatjes in het leer zeer
aangenaam. Deze gaatjes constant voor
een filmlaag van koellucht over je pak.
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Het is ook belangrijk dat je bij aanschaf
let op de aanwezigheid van een dubbele
laag leer op zitvlak, schouders, ellebogen,
heupen en knieën. Ook is het belangrijk dat
de protectoren op schouders, scheenbenen,
knieën, onderarmen, ellebogen en borst
voorzien zijn van een ECE-keurmerk, wat
staat voor Economische Commissie Europa.
Deze protectoren hebben als functie om de
druk te verdelen over een groter oppervlak
en voorkomen hiermee een zekere piekbelasting.
Des te belangrijker dus dat je bij het
passen van een raceoverall controleert dat
deze protectoren goed aansluiten op het
te beschermen lichaamsdeel. Deze protectoren mogen niet los in het pak zitten
maar moeten juist aan het leer bevestigd
zijn om verschuiving van de protector te
voorkomen waardoor zijn functie teniet
wordt gedaan.
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De aanwezige stretch inzetstukken die zich
bevinden onder oksels, knieholten en liezen
moeten van een weefsel gemaakt zijn
waar kevlar of vergelijkbaar sterk materiaal, bijvoorbeeld aramide, in is verwerkt.
De binnenvoering dient als het even kan
uitneembaar te zijn zodat die kan worden
gewassen. Meestal kan dat niet maar het is
een optie om onder je raceoverall kleding
te dragen die je binnenvoering beschermt
tegen vocht.
Kunststof ritsen zijn te prefereren boven
metalen ritsen, wat weer ten goede komt
aan de veiligheid en eventueel letsel.
Uit vele onderzoeken is naar voor
gekomen dat er maar één materiaal
geschikt is en goede
bescherming geeft en
dat is LEER.
Er zijn diverse
materialen onderzocht waar
ook kevlar in is verwerkt,
maar deze blijken niet te
voldoen aan de strenge criteria waaraan
het materiaal moet voldoen.
Een bijzonder leersoort is kangoeroeleer.
Het is gebleken dat dit type leer veel
sterker is dan rundleer bij een geringere
dikte en lager gewicht. Een van de eigenschappen van kangoeroeleer is dat het
nauwelijks uitrekt en daardoor zijn goede
pasvorm behoudt. Het is dan ook belangrijk
dat een raceoverall van dit materiaal
meteen bij aanschaf goed moet zitten.
Je raceoverall moet beschikken over
kneesliders (in vele maten, kleuren en
vormen te krijgen), die zeker gewenst zijn
wanneer je een racecursus volgt en al snel
met je knie aan de grond zit. Het zou dan
jammer zijn van je raceoverall wanneer er
tussen het pak en het asfalt niets zit!
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Bij een raceoverall heb je de optie om op je
rug een spoiler te laten plaatsen (de ‘bult’
op de rug); dit heeft niets te maken met
de veiligheid voor de rijder, maar het is
bedoeld om de rijder meer aerodynamisch
te maken wanneer hij achter de kuipruit
plat op de tank ligt.
Zo zijn er vele fabrikanten op gebied van
racekleding druk bezig met ontwikkelingen
om een optimale bijdrage te leveren
aan de veiligheid van de coureur. Denk
bijvoorbeeld aan een soort kraag die een
overstrekking van de nek naar achteren
tegengaat. Alpinestars, Dainese en BMW
zijn allen druk bezig een kraag te ontwikkelen die hiervoor geschikt is, waarbij
Alpinestars het verst is in de ontwikkeling.
Het dragen van onderkleding onder je
raceoverall is zeer gewenst en draagt bij
aan een goede regulatie van vocht afvoer.
Deze onderkleding, ook wel undersuit
genoemd, heeft als doel om vocht af te
voeren, het reguleert de temperatuur en
voorkomt wrijving tussen raceoverall en
huid. De pasvorm moet nauw aansluitend
zijn, zonder dat het ergens knelt. Let op
dat het geen polyamide materiaal is (nylon)
want dit kan brandwonden veroorzaken,
maar kies voor nomex wat de eigenschap
heeft dat het vlamvertragend en hittebestendig is en niet smelt of druipt.
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Zeker net zo belangrijk is de rits van een
eendelig undersuit. Deze mag namelijk
niet op de blote huid liggen maar moet
voorzien zijn van een laagje stof onder de
rits.

Rugprotectoren
Rugprotector, zo belangrijk en onmisbaar en zelfs verplicht wanneer je
deelneemt aan racewedstrijden of
een circuitdag.
Nog steeds zijn er rijders die een
rugprotector niet noodzakelijk
achten. Om zwaar rugletsel te
voorkomen is het goed dat
organisaties dit verplicht
hebben gesteld.

In sommige
tweedelige pakken tref je een dunne en
vooral erg korte protector aan, al dan niet
ingenaaid.
Het beste is om deze er direct uit te halen
en te vervangen door een losse protector.
Ook voor rugprotectoren is er inmiddels
een EC-keurmerk (1621-2), wat garandeert
dat het een rugprotector is die aan alle
eisen voldoet. Er zijn vele soorten en
maten rugprotectoren maar zelden komen
deze goed door de test en er zijn er slechts
maar een handje vol die als toereikend
naar voren komen. De rugprotector moet
voldoende slagdemping hebben om impact
op de rug te minimaliseren en zijn er
genoeg merken die aanbevolen worden,
zoals Dainese, Hein Gericke pro Sports
safety Shirts, Büse Belluno, Polo Pro life,
Wave en Rukka Airpower.
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Alpinestars is vrij actief in de topracerij en
heeft dan ook een rugprotector ontwikkeld
(de Bionic Protector ) die beschikt over vijf
elementen. Deze sluit door zijn natuurlijke
vorm goed aan op de rug en daarmee
voldoet deze protector aan de laatste hoge
beschermingeisen.
Net zoals de rest van de
kleding moet je een rugprotector ook passen. Deze
moet goed zitten, hij mag
je niet hinderen en moet
voldoende ruimte bieden
om het hoofd te kunnen
draaien (ook wanneer je
plat op de tank ligt en
het hoofd helemaal

omhoog houdt). Draag je eigen
raceoverall en helm wanneer je
de protector gaat passen.

Handschoenen
Handschoenen leveren een belangrijke
bijdrage in het voorkomen van letsel.
Ook deze heb je in diverse soorten en
kwaliteiten. Bij een val krijgen handen
en vingers het zwaar te verduren. En
daarom loont een investering in een goede
racehandschoen.
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Er zijn motormerken die handschoenen in
hun assortiment hebben met het motorlogo
erop, deze handschoenen zijn redelijk
voor circuitgebruik maar vertonen op

Helmen
Er zijn zo veel verschillende hoofden en
de diversiteit in helmen is dan ook enorm.
Door het grote aanbod van merken en
uitvoeringen is het vaak lastig het juiste
type te vinden. Het is het beste om een
integraal helm te gebruiken. Deze geeft de
meeste bescherming, zowel op straat als
op het circuit.
Belangrijk bij het kopen van een helm is
het keurmerk ECE (Economische Commissie Europa). Controleer of dit aanwezig
is en let op het keurnummer wat aan de
binnenkant van de helm zit.
Ook vind je een nummer dat begint met
een E gevolgd door en getal, bijvoorbeeld
E6. Dit nummer geeft aan in welk land de
helm gekeurd en gehomologeerd is.

bepaalde plaatsen zwakke plekken, denk
aan handpalm of vingers. Daarentegen
zie je handschoenen andere merken op de
markt die handschoenen hebben die uit
meerdere lagen en soorten leer bestaan.
Bij de echt veilige modellen wordt kangoeroeleer ingezet. Doordat kangoeroeleer
zeer slijtvast is voorkom je direct contact
van de hand met het asfalt. Ook zie je dat
bij sommige modellen dat pink en ringvinger met een verbindingstukje bij elkaar
worden gehouden. De reden hiervan is om
overstrekking van de pink te voorkomen bij
een valpartij.

Pasvorm van de helm is zeer belangrijk en
speelt een grote rol. Een goed passende
helm moet rondom het hoofd goed strak
zitten en volledig aansluiten. Hierbij zie
je vaak dat de wangen goed ingedrukt
worden. Dit voorkomt het afrollen of
verschuiven tijdens een val of zelfs tijdens
het rijden.
Sommige helmen kun je laten aanpassen
door inzetstukken
of zelfs een
aanpassing van
het gehele
interieur.

Het mag duidelijk zijn dat de handschoen
goed moet passen en ver over de pols
moet vallen (lange manchet). De sluiting
aan de pols moet erg stevig zijn, beter is
nog een dubbele sluiting om de pols en om
het manchet.
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De sluiting (kinband) heeft bij voorkeur een
een dubbel D-sluiting. Het voordeel van
deze sluiting ten opzichte van een snelsluiting is dat de kinband beter aangesnoerd
wordt. Advies is dan ook om een helm te
kopen met een D-sluiting.
Helmen worden constant doorontwikkeld.
Men is altijd op zoek naar verbeteringen
als het gaat om materialen, veiligheid,
aerodynamica en ventilatie. Uitgangspunten zijn altijd de passieve en preventieve
bescherming:

Passieve

bescHerming

Passieve bescherming wil zeggen dat je
helm een flinke klap kan absorberen.
Daarom zijn de meeste helmen dan ook
opgebouwd
uit hoogwaardig fibermaterialen.
Het voordeel
van fiber is
dat het licht
is. Tevens
kan fiber de
energie die
vrijkomt bij
een val beter
verdelen
over de
binnenschaal
doordat fiber flexibeler is dan polycarbonaat. Polycarbonaat wordt ook veel
gebruikt in helmen en is een hard en
doorzichtig materiaal bestand tegen hoge
temperaturen.
Vraag aan de verkoper als je een helm
aanschaft of deze uit fiber opgebouwd is,
daar de fabrikanten vaak opgeven dat de
helm fiber bevat, terwijl de opbouw van de
helm grotendeels van polycarbonaat is.
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Preventieve

bescHerming

De fabrikant houdt rekening met het
gewicht van de helm om te voorkomen dat
je vermoeid raakt door het dragen ervan.
De helm wordt meestal zo geconstrueerd
vermoeidheid niet snel optreed. Daarom
is het zo belangrijk welk materialen er
worden gebruikt. Fiber bijvoorbeeld is erg
licht en reduceert het gewicht.
Het gewicht kan nog verder verminderd
worden door per type helm meerdere
buitenschalen te maken. Het voordeel
van meerdere buitenschalen is dat je
zo nauwkeuriger de maat kan bepalen.
Toch zijn er veel helmen met één maat
buitenschaal waarbij de binnenvoering
aangepast wordt om de maat te bepalen.
Advies: schaf dit soort helmen niet aan,
want de binnenvoering zal al snel haar
vorm en stijfheid verliezen waardoor de
helm sneller aan vervanging toe is. De
gewichtsbesparing bij deze helmen wordt
al snel tenietgedaan doordat de helm te
veel wind vangt en daarmee onnodig veel
aan het hoofd trekt. Daarom zie je ook dat
de buitenschaal van de helm afwijkende
vormen heeft wat ontstaat uit aerodynamische ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan
spoilers.
De ventilatie van een helm mag ook niet
vergeten worden. Het wordt immers
behoorlijk warm daaronder en te veel
warmteopbouw en te weinig frisse lucht
in een helm maken dat vermoeidheid
sneller intreed. Let er daarom op dat de
helm beschikt over kanalen die de aan- en
afvoer van frisse lucht optimaliseert.
Een klein maar belangrijk detail is het
vizier. De vizieropening moet zo breed
mogelijk zijn. Je kunt tenslotte niet genoeg
zicht hebben, zowel voor als naast je.
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Let er dan ook op dat je niet tegen een
vizierrand zit aan te kijken of je binnenvoering van de helm, er mogen geen
belemmeringen zijn.
Het beslaan van je vizier kan je voorkomen
door een pinlockvizier te laten plaatsen,
indien je gaat racen zijn er bredere pinlocks
zodat je niet tegen hinderlijke randjes kijkt.
De gemiddelde levensduur van een helm
is 5 jaar. Als de helm gevallen is moet
deze meteen vervangen worden of je laat
de helm contoleren door de importeur op
beschadigingen of kleine haarscheurtjes.
Deze zijn vaak niet zichtbaar is, maar toch
kan de binnenschaal behoorlijk beschadigd
zijn.
Preventie is belangrijk dus neem geen
risico’s en schaf een nieuwe helm aan als
je helm gevallen is, ook al is hij van je
motor op de grond gevallen. De impact is
behoorlijk, en ondanks dat het materiaal de
impact absorbeert treedt er toch verandering op aan de binnenschaal.

Motorlaarzen
Ook het assortiment van motorlaarzen is
behoorlijk groot, stoere modellen en allerlei
kleurtjes, synthetische materialen, titanium
teenstukken en verchroomde externe
schanieren. Het moet trendy zijn want we
willen dat het klopt met de kleuren van de
motor en het pak. Al die motorlaarzen zien
er fraai uit en is het moeilijk kiezen. We
vergeten echter een belangrijk aspect: de
functie en de veiligheidseisen.
De kwetsbare voet en onderbeen moeten
goed beschermd worden. De pasvorm is
van essentieel belang. Ook moet de hak
van laars schuin aflopen om te voorkomen
dat je hiel “vasthaakt” in het asfalt, met
ernstige breuken tot gevolg.
Het onderste deel van het scheenbeen
moet met een harde protector beschermd
worden. Ook de enkel moet zodanig
gefixeerd zijn in de laars, dat verdraaiing
wordt tegen gegaan. De zool heeft als
functie om voldoende gevoel te geven
met de voetsteunen en met name de punt
van de stepjes. Sommige laarzen heb
een verdikking op de bovenkant van de
voet, en dan met name op de linker laars,
wat extra bescherming moet bieden om
voortijdig slijtage door de schakelpook te
voorkomen.
Er zijn altijd rijders die het beste van het
beste willen, en er wordt vaak gekeken
naar motorcoureurs. De laarzen die je
tegenkomt in de internationale racewereld
zijn o.a Alpinestars Supertech of het model
Security EVO van Daytona waarvan deze
laarzen een binnenlaars hebben. Je vindt
ook andere merken, zoals Sidi ect.
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Gehoorbescherming
Een motor produceert geluid, zeker
wanneer er een open uitlaatsysteem opzit.
Of het nu gaat om rijden op de openbare
weg of op het circuit, op de motor mag
een deugdelijke gehoorbescherming niet
ontbreken. Ook je helm veroorzaakt
windgeruis, wat ook weer afhankelijk is van
de aerodynamische vorm, en naarmate je
langer rijdt met een bepaalde snelheid kan
je gehoorschade oplopen.
Gehoorbescherming is niet verplicht en is
een individuele zaak. De moderne technieken maken een afdruk van de gehoorgang
om die vervolgens te verwerken tot een
perfect passend oorstukje. Dit levert zeker
een bijdrage ter voorkoming van eventuele
en onherstelbare schade aan je gehoor.

Vragen, opmerkingen en/of suggesties naar
aanleiding van dit artikel? Stuur een mailtje
naar r-force@yzfr-club.nl

Tot zover deel 1 van de special over
circuitrijden. De volgende R-force komt de
motor aan bod.
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Rijden

in groepsverband

M

otorrijden wordt vaak terecht
beleefd als een gevoel van vrijheid, waarbij een ieder vrij is om
zijn eigen weg te gaan. Bij het rijden in
groepsverband is dit natuurlijk niet anders.
Toch willen we graag een paar dingetjes
kwijt die het rijden in een groep kunnen
veraangenamen, zowel voor onszelf als
voor andere weggebruikers. Het heeft te
maken met zelfdiscipline en het maken van
afspraken. Bovendien ziet het er indrukwekkend uit als een groep motorrijders
gedisciplineerd over de weg gaat.

Waar

gaat het om?

In groepsverband rijden is aan de ene
kant spectaculair en een fantastisch
gezicht, maar aan de andere kant vraagt
het ook bepaalde vaardigheden en een
grote mate van discipline. Het belangrijkste
is dat de veiligheid van de groep niet in
gevaar komt. Om die veiligheid zo groot
mogelijk te maken gelden er regels voor
het in groepsverband rijden. Die regels
gelden altijd en die regels gelden ook
voor iedereen. We stellen dat met nadruk,
omdat personen die veel meerijden de
regels regelmatig in de praktijk brengen.
Komt er dan iemand in de groep met zijn
“eigen” regels, dan is de kans op gevaarlijke situaties levensgroot aanwezig.

Rijden in groepsverband is een totaal
andere bezigheid dan individueel rijden.
- 38 -
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De regels hebben niet alleen betrekking op
de eigen groep, maar houden ook rekening
met andere weggebruikers.Een groep
motorrijders moet geen dreiging uitstralen,
maar hoort een fraai geordend gezicht te
zijn. Links en rechts inhalen van automobilisten kan tot paniekreacties en woede
leiden.

Bovendien rijdt een grotere groep minder
vlot, denk alleen maar aan het feit wanneer
er onderweg getankt en/of geluncht moet
worden. Zijn er meerdere groepen, dan
kun je natuurlijk wel afspreken om op
dezelfde plaats een koffiestop te houden.
Maar ook hier geldt weer dat een kleinere
groep sneller wordt bediend dan een grote
groep, zeker in de wat kleinere horeca
gelegenheden.

Een automobilist die geen ruimte krijgt om
ook een ander in te halen kan in woede
ontsteken en zijn of haar wagen er “tussen
drukken”. De regels die besproken worden
hebben betrekking op dit soort situaties.
Een geheel ander aspect is het groeiende
verkeersaanbod op onze wegen. 25 Jaar
geleden was het geen probleem om ‘s
morgens met een groep van 20 motorrijders op stap te gaan. De wegen waren met
name in de rustige uren bijna uitgestorven.
Tegenwoordig is dat heel anders. Alle uren
van de dag is het druk tot zeer druk. Rijden
met een grote groep is dan niet te doen en
je weet bij voorbaat dat een grote groep
geheel uit elkaar valt, met alle gevolgen
van dien. Voor een voorrijder is het ook
niet te doen om 20 motorrijders op een
drukke weg via de spiegels bij elkaar te
houden. Dat lukt gewoon niet tenzij je alle
regels en wetten aan je (motor)laars lapt.
Wij vinden een groep van 5-8 motorrijders
een maximum.

Volle

tank

Zorg dat je met een volle tank benzine
vertrekt. Gooi je tank weer vol als er een
tankstop wordt ingelast, niet iedere motor
komt met een volle tank 200 km ver. Denk
niet ‘ik haal nog wel 50 km tot het einde’,
want dan moet de hele groep weer op jou
wachten als je vlak voor het einde als enige
moet tanken.
Tanken is een noodzakelijk kwaad en dat
doen we zo weinig mogelijk.

Opstellen

bij de start

Bij vertrek formeert de groep zich op
een veilige plaats. Personen met lichte
motoren, of personen met weinig ervaring,
rijden zoveel mogelijk voorin.
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Voorin rijden heeft het voordeel dat makkelijker een constant tempo aangehouden
kan worden omdat er geen grote gaten
“dichtgereden” hoeven te worden. Achterin
ligt de snelheid behoorlijk hoger.

Gedimd

groot licht

Baksteensgewijs

rijden

De formatie waar we in rijden is baksteensgewijs. Dit betekent dat als de eerste
rijder links op de rijstrook rijdt de volgende
rechts op de rijstrook rijdt. De volgende
weer links etc.
Op wegen waar we géén tegemoet komend
verkeer kunnen verwachten (b.v. autosnelwegen) rijdt de eerste rijder links op de
rijstrook.
Op wegen waar wel tegemoet komend
verkeer kan worden verwacht, de (binnen)
wegen waar we het meest op rijden, rijdt
de eerste rijder rechts op de rijstrook. Hij
kan dan rechts langs het voorliggende
verkeer kijken naar eventuele bushaltes,
in- en uitritten e.d.

Om de zichtbaarheid, het gezien worden
en dus veiligheid te vergroten, voeren
we minstens gedimd groot licht. Geen
groot licht want dat wekt ergernis bij je
voorganger op, vanwege de weerkaatsing
in zijn spiegels.

Voordeel van het baksteensgewijs rijden is
dat de afstand die je hebt tot de recht voor
je rijdende motorrijder groot genoeg is om
op tijd stil te staan. Zou je allemaal recht
achter elkaar rijden, dan wordt de groep
twee keer zo lang met alle nadelen van

Inhalen
Heb je bij vertrek een positie in de groep
gekozen dan blijf je daar rijden. Nooit
wordt er onderling ingehaald. Degene die
voor je rijdt rekent daar niet op en door
de schrik kunnen er gevaarlijke situaties
ontstaan.

Afstand
Ga niet “kleven” of “verstoppertje” spelen.
Houd voldoende afstand en zorg ervoor dat
je voorganger jou in de spiegels kan zien.
Dat doe je door er voor te zorgen dat jij
zijn vizier in zijn spiegels ziet.
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dien, bovendien krijgt het achterliggend
verkeer een totaal verkeerd beeld van zo’n
groep.
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De afstand die je moet houden tot degene
die voor je rijdt is afhankelijk van een
aantal factoren:

• de gehele groep tegelijk door het
verkeerslicht kan of de kruising kan
oversteken

• de snelheid die gereden wordt

• je hoeft niet te gassen om bij te komen,
daar waar het vaak niet verantwoord is

• je reactievermogen
(de tijd die je nodig hebt om te gaan
remmen)
• je remvermogen (vertraging)
• je gevoel van veiligheid
Het zal duidelijk zijn dat de tussenafstand
per motor en per rijder kan verschillen. In
de praktijk zal blijken dat die verschillen
niet zo verschrikkelijk groot zijn dat van
een dubbele tussenafstand sprake is, maar
toch.

Rijd

niet boven je kunnen

• de groep een nagenoeg constant tempo
kan blijven rijden.
Als je merkt dat degene die achter je rijdt
ver achter blijft, dan ga jij langzamer
rijden, degene die voor je rijdt constateert
dit en doet hetzelfde etc. Op die manier
wordt het tempo geleidelijk aangepast.

Inhalen

andere weggebruikers

Inhalen in groepsverband is een verhaal
op zich. Het komt nogal eens voor dat
motorrijders een soort “zwaan kleef aan”
op de weg spelen.
Zodra hun voorganger inhaalt duiken ze er
blindelings achteraan. In een soort blind
groepsvertrouwen wordt niet eens gekeken
of het wel verantwoord is.

Als je vindt dat het tempo te hoog ligt,
laat dat dan merken. Je kunt beter een gat
laten vallen, dan proberen ten koste van
alles de groep bij te houden.
Bij de eerstvolgende stop meld je het even
aan de voorrijder. Binnen de bebouwde
kom en bij het naderen van een verkeerslicht verklein je de tussenafstand. Dat kan,
want je snelheid ligt lager en je remweg
wordt dus een stuk korter. Het voordeel
hiervan is, als het een beetje mee zit, dat:

R-force 2008 - 1 www.yzfr-club.nl

Op autosnelwegen heb je rekening te
houden met o.a. achteropkomend verkeer,
maar op twee baanswegen komt daar
tegemoet komend verkeer bij. Blindelings
achter je voorganger aanrijden leidt dan
tot minder wenselijke situaties. Daarom
zeggen we steeds dat je inhaalt op eigen
verantwoordelijkheid en dus steeds weer
zelf moet kijken en beslissen of het kan.
De techniek van het inhalen mogen we
ook niet vergeten. Het komt nogal eens
voor dat wanneer de eerste rijder inhaalt,
de laatste ook direct naar links gaat. De
inhaalmanoeuvre van de groep duurt dan
heel lang en andere weggebruikers die
ook willen inhalen rijden dan bijna op het
spatbord van de achterste rijders.
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Haal pas in als je daadwerkelijk aan de
inhaalmanoeuvre begint. En kijk goed of
inhalen verantwoord is, want in een groep
is het heel verleidelijk om met je voorganger mee te gaan.
Bij inhaalsituaties komt nog een belangrijk
aspect om de hoek kijken. Na een inhaalactie moet je weer invoegen en dat blijkt niet
altijd even makkelijk als er weinig ruimte
tussen de verschillende verkeersdeelnemers is.
Met veel kunst en vliegwerk weet men zich
er tussen te wurmen, maar stel je eens
voor dat na jou nog twee motoren willen
invoegen. Ga pas inhalen als je zeker weet
dat je goed kan invoegen en haal niet in als
je merkt dat het verschil met andere weggebruikers zo gering is dat je er nauwelijks
iets mee wint.
Groepsrijden betekent niet dat je perse
als elastiek aan elkaar moet hangen. Als
er een auto tussen zit die hetzelfde tempo
aanhoudt, laat die auto er lekker tussen
zitten en probeer dan niet je motor tussen
je voorganger en die auto in te proppen.
Het kan voorkomen dat auto’s willen
inhalen. Geef ze de ruimte en laat ze
ertussen. Want nogmaals; je zit niet aan
een elastiek. In het verkeer is het geven en
nemen en realiseer je dat je met de motor
zo snel kan accelereren dat je zo weer
aansluiting bij de rest vindt.

Bijeenhouden

van de groep

Tijdens toertochten wil de groep (ondanks
het opvolgen van de regels) nog wel eens
uit elkaar vallen. Mocht de groep op een of
andere manier uiteenvallen, dan geldt het
volgende systeem: op het moment dat je
de laatste rijder in een groep bent,
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omdat de rest (achter je) nog bijvoorbeeld
bij een kruising staat te wachten, dan
wacht je bij de eerste de beste plek waar
de groep links of rechts afslaat. Degene die
dan als laatste rijdt, wacht bij de volgende
richtingsverandering.
Stel je wel goed zichtbaar op en speel
geen verstoppertje. Ga niet rijden als je
de achter je rijdende motorrijder weer in
beeld krijgt, maar wacht tot hij jou ziet. Zie
je hem een tijdje helemaal niet meer, dan
stop je, je voorganger doet hetzelfde etc..
Als de hele groep dan gestopt is, dan kan
er iemand terugrijden om te zien wat er
aan de hand is. Dit wordt bepaald door de
voorrijder.
Het spreekt voor zich dat je dit dus niet
op de autosnelweg doet. Als er op de
autosnelweg iets gebeurt, dan stuurt
de achterrijder iemand naar voren om
de groep op een veilige plaats te laten
stoppen, dan wel om hulp te vragen.

Tijdens

de toertocht

Bij het rijden van een route is het van
belang dat de rijder die als eerste achter de
voorrijder rijdt een grotere afstand houdt
dan degenen die daar achter rijden. Die
grotere afstand is nodig uit veiligheidsoverwegingen en voor een regelmatig
tempoverloop.
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Als de voorrijder namelijk aan de late kant
merkt dat hij moet afslaan en dus stevig
remt, dan schuift de hele groep in elkaar
of erger. Is er voldoende afstand tussen
hem en de tweede rijder, dan kan de groep
rustig en veilig afslaan en een zelfde tempo
aanhouden.

Sociaal

gedrag

In groepsverband rijden is vaak schitterend, maar een groep motorrijders kan
bij andere weggebruikers heel bedreigend
overkomen. Dat geldt ook tijdens de
pauzes in de restaurants. Gedraag je
normaal en betaal ook normaal je drankjes,
ook al ben je met een grotere groep. Maak
geen misbruik van groepsvorming.

Tot

slot

Deze regels zijn gebaseerd op vele jaren
toerervaring. We hebben alles keurig op
papier gezet, zodat je ze nog eens op je
gemak door kan nemen.
Het naleven van deze regels lijkt een
beknibbeling van de vrijheid waar we als
motorrijder zo op gesteld zijn. Het tegendeel is waar. Als iedereen zich er aan houdt
wordt het zeker niet als hinderlijk ervaren
maar meer als een lekker dagje met elkaar
toeren.
Veel motorplezier, en tot ziens bij een
volgende happening.
Met vriendelijke groet,
Yamaha YZF R-club Nederland
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ALV-MMR-BBQ

D

e dag van de club die ik mag
organiseren. Al eind 2006 wisten
we dat de ALV plaats zou vinden bij
mij en op de 2e zondag in juni. Dat werd
dus 10 juni 2007, het lijkt zo ver weg maar
het gaat o zo snel en voor dat je het in de
gaten hebt is zo ver.
Daar komt ook nog eens bij dat ik moet
zorgen dat het financieel verslag kant
en klaar is. Dit om toch aan de leden te
kunnen laten zien wat er met hun centjes
gedaan wordt. We hadden afgelopen jaar
best veel nieuwe kleding ingekocht, zodat
we uiteindelijk op een verlies uitkwamen
over 2006. Het is maar goed dat we een
klein beetje reserve hadden opgebouwd.
Ik was dan ook bang dat ik deze dag een
hoop vragen zou krijgen over het financieel
verslag, maar gelukkig, de leden
waren mij goed gezind en er
werden geen vragen gesteld.
Maar om terug te komen op de
voorbereidingen. Moet ik dit jaar
nog iets bijzonders doen? Want
vorig jaar hadden we het voetbal
dat door “allen” gekeken moest
worden. Ook nu kwam er weer de
vraag, op zowat de laatste dag,
of er een scherm was om de GP
te kijken. Ik heb dit gelukkig af
kunnen wimpelen door te zeggen
dat er geen tijd meer was om dit te
regelen. Weken van tevoren kijken
of er een mooie route in de buurt ligt om te
kunnen rijden met onze club. Tegenwoordig
met de GPS is het een stuk makkelijker
geworden om een route in elkaar te steken,
mits je er natuurlijk mee overweg kunt.
Ik had al snel een route gevonden die hier
in de buurt een rondje maakte, dus snel
downloaden en bewerken.
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2007

Een begin en een eindje eraan knopen en
maar eens een rondje rijden en kijken of
het allemaal klopt.
Toch maar goed dat je zo’n route even
narijdt, want na verschillende keren een
bospad en doodlopende stukken te hebben gehad was het toch verstandiger om
de route een klein beetje om te leggen.
Ook de afstand was veel te groot om er
inclusief een stop 3 uurtjes over te doen.
Dus ik weer achter de PC om de nodige
aanpassingen te maken, met behulp van
het tracksysteem. Zo gezegd zo gedaan, ik
stapte een week later weer in de auto (ja,
in de auto, want dat is een stuk makkelijker om dingen te noteren en zo) om de
route te gaan rijden. Deze was inderdaad
al een stuk beter en het enige wat ik nog

moest doen was even een pauzestop inlassen. Ik had onderweg al een leuk optrekje
gezien waar we dat konden regelen. Even
(nou ja, even) het adres opzoeken en een
telefoontje plegen om het te regelen. Na
een week lang proberen te bellen, nog
steeds geen bevestiging.
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Dan maar een mailtje de deur uit. Uiteindelijk, 2 dagen voor de ALV kwam er een
mailtje dat ik maar even moest bellen op
zijn mobiel. Gelukkig, zoals jullie gemerkt
hebben, is alles goed gekomen met de
pauzestop maar ik zat toch aardig in mijn
rats of het allemaal wel zou lukken.

Maar hier is het wel belangrijk dat ik weet
hoeveel mensen er die dag komen om te
eten. Daarom ging er begin mei dan ook
een briefje de deur uit met het verzoek
even te melden wie er komt en of je je
partner meebrengt. Al snel zaten we op
70 tot 80 personen. Natuurlijk zijn er altijd
weer leden die zich de laatste week nog
aanmelden, maar daar had ik natuurlijk
ook al rekening mee gehouden. Doe dit al
langer. Het is natuurlijk niet de bedoeling
dat iedereen zich voortaan de laatste week
aanmeldt! Uiteindelijk kwamen wij uit op
een officieel aantal van 108 personen,
inclusief partners. Hier vallen er altijd
weer een paar af en er komen er ook altijd
weer bij die zich niet aangemeld hebben,
ook hier spreekt de ervaring weer. Maar
op het drukste moment schat ik dat er
toch wel tussen de 120 en 130 personen
aanwezig waren (dan tel ik de kinderen ook
mee). Het weekend voor de ALV even een
telefoontje naar onze clubcateraar dat we
zeker met een 100 mensen zouden zijn.

Na de rit die uiteindelijk niet 3 uur maar
4 uur duurde, sorry voor degenen die
moesten wachten, was er tijd voor de ALV
(die gelukkig nooit zo lang duurt, maar
wel noodzakelijk is). Ik had voor ongeveer
100 personen een zit -en of hangplaats
verzorgd. Dit is niet zo heel moeilijk, omdat
wij in ons dorp ook een tentenverhuurbedrijf hebben. Ook voor de toiletwagen,
de koelkast en geluidsinstallatie heeft dit
bedrijf gezorgd. Vrijdag had ik alles al in
huis, zodat we zaterdag met de nodige
mensen alles lekker op konden gaan
bouwen. Mijn dank gaat dan ook uit naar al
die mensen die meegeholpen hebben, want
zonder hen sta ik wel in mijn eentje. Na
de ALV is het dan tijd voor de welbekende
club-BBQ . Voor een hoop leden een zeer
welkom terugkerend club item.
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Dagenlang hopen op goed weer,
nachten niet geslapen, want wat
moet ik met voor 100 personen
vlees en drank als er maar 30 of
40 komen. Ik kan heel goed eten
maar dat is wel wat te veel van
het goede. Maar er zit daar boven
iemand, en ik denk dan toch aan
Eric, die er al jaren voor zorgt
dat we uitgerekend deze dag
mooi weer hebben. Eric bedankt
weer!!!
Ik sluit mijn verhaal dan ook af
met de woorden:

En natuurlijk was het antwoord: ‘we gaan
er voor zorgen dat niemand honger gaat
lijden’. Ook de drank moet natuurlijk
geregeld worden. Gelukkig was de Makro
2e pinksterdag open en konden wij op ons
gemak, nou ja, gemak, de drank in huis
halen. Volgens mij is niemand wat tekort
gekomen.
Na alles geregeld te hebben, is er nog een
factor van belang: HET WEER. April was
natuurlijk een geweldige maand, gevolgd
door verschrikkelijk veel regen.
Juni begon goed, maar de vooruitzichten voor de 10e waren niet
zo bijzonder. Ik heb verschillende
keren een schietgebedje gedaan
om er maar voor te zorgen dat
het die dag droog bleef. Fris is
niet zo heel erg, droog is veel
belangrijker. De leden moeten
tenslotte uit heel het land naar
Oosteind komen.
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Ik heb een fantastische dag
gehad en ik wil ook iedereen
bedanken voor de inzet met
de voorbereidingen en ook het
opruimen naderhand. Ik ga geen namen
noemen, want waarschijnlijk ga ik er dan
weer vergeten. Op eentje na, mijn vrouw,
want die moet volgens mij wat afzien met
zo’n fanatieke vent die zo veel met de club
bezig is. Jacqueline bedankt!!!
Het ga jullie goed en ik zie jullie volgend
keer, schrijf hem al vast in de agenda,
zondag 1 juni.
Wil van Nunen
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Agenda

2008

Donderdag 1 mei

Motorday 2008

Hét nieuwe motorevenement op
circuit park Zandvoort. Tevens zal de
YZF R-club hier aanwezig zijn.

Maandag-dinsdag 5-6 mei

YARC 2008

Assen

Zondag 18 mei

YZF R-bloesemrit

Rit door de Betuwe,
Nadere info volgt.

Zondag 1 juni

ALV, EMMR, BBQ

11.30u Eric Mientjes Memorial Rit
15:00u ALV 2008
??:??u Verrassing!
16:00u Barbecue
Geef je snel op via www.yzfr-club.nl!

Vrijdag-zondag 20-22 juni

Eifel weekend

Volgeboekt!

Zondag 21 september

Nazomerrit

Een leuk stukje sturen, waar ook niet
leden van harte welkom zijn
Nadere info volgt

Zondag 5 oktober

Herfstrit

Zaterdag 8 november

YZF R-club Partynight

De laatste R-club rit van 2008.
Nadere info volgt

Een gezellige avondje om het
motorseizoen van 2008 af te sluiten.
Nadere info volgt.

Kijk voor meer informatie en de laatste wijzigingen op www.yzfr-club.nl

Inschrijven voor ALV/EMMR/BBQ op www.yzfr-club.nl
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Geflitst

....

D

e kop boven dit artikel klinkt niet
al te positief, als je het woord
“geflitst worden” of “flitsen” met
een YAMAHA R1 associeert. Dat gaat geld
kosten is de eerste reactie!
Maar het kan wel degelijk op een positieve
manier gecombineerd worden. Sinds ik
wederom ’n replica-pak bij M.J.K. heb laten
maken (mijn 7e alweer), klinkt flitsen of
geflitst worden (voorlopig) wel positief.
Na veel voorwerk in oktober en november
heb ik me in december weer op laten
meten in Oudenbosch. Dit keer voor het
FIAT YAMAHA TEAM-pak van “The Doctor”
(lees: Valentino Rossi).

Het team van M.J.K., onder leiding van
Marie-Jeanne, heeft weer z’n uiterste best
gedaan om de gelijkenis zo groot mogelijk
te maken, en met succes!
Na ongeveer 7 weken was het eindelijk
zover, op de motorbeurs in Utrecht kon
ik de race-overall in ontvangst nemen.
Nu we toch op de beurs waren gelijk
maar even mijn nieuwe “2e huidje” bij
de altijd vriendelijke mensen van (onze)
YAMAHA-importeur laten keuren. En . .
.super positief waren ze over m’n nieuwe
aanwinst.
Motorfietsen stonden er bij Yamaha genoeg
en een fantastische achtergrond van de
“grootmeester himself” was aanwezig op
hun stand. Dus . . . het pak aan, ff snel
motorlaarzen halen bij YAMAHA-dealer
Hans van Wijk uit Zoetermeer (ook zij
stonden op de beurs), en het flitsen in
positieve zin van het woord kon beginnen.
Nu we alweer enkele weken na de jaarlijkse motorbeurs zijn, is het flitsen en/of
geflitst worden nog steeds niet afgelopen!
Daar het al een paar weekenden mooi
weer is geweest, ben ik na de ieder jaar
terugkerende winterstop al een paar keer
weggeweest op mijn geliefde tweewieler.
Aan aandacht ontbreekt het niet onderweg.
Als het aan Dhr. Koos Spee (landelijk
verkeersofficier van justitie) ligt zal m’n
motorpak wel verboden moeten worden,
daar het in zijn ogen (misschien) wel de
verkeersveiligheid op de openbare weg
in gevaar brengt. Met name door mede
weggebruikers die spontaan naast me
blijven rijden om foto’s te maken met
aanwezig fototoestel of mobiele telefoon, of
auto’s die stil blijven staan voor een groen
stoplicht.
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Al met al wordt ook door het gewone
publiek mijn nieuwe outfit zeer bewonderd.
Wil door dit artikel/stukkie te schrijven
eigenlijk zeggen dat ik de firma M.J.K. uit
Oudenbosch weer zeer erkentelijk ben voor
het door hen verrichte vakwerk! Voor een
paar euri meer en wat geduld (schone zaak
zegt men immers), kun je een motorpak/
overall laten maken waarvan je niet snel
een tweede tegenkomt.
Nu ik toch aan het einde van m’n verhaal
kom wil ik nog enkele mensen bedanken
die een steentje bijgedragen hebben in het
geheel, namelijk:

• Zander Harmsen van Motana (MOTUL),
Majorie de Graaf (G.W.L) en AGV voor
het beschikbaar stellen van de benodigde
badges.
• Hans van Wijk (Zoetermeer) voor het
beschikbaar stellen van ’n paar motorlaarzen.
• Annemieke Lek en Hans Groenendijk
(YAMAHA Nederland) voor de gemaakte
foto’s.
• Hans Verwey (MOTOPORT Den Bosch)
voor het regelen van de AGV “rossigothic”.
Voor mij blijft er nog één vraag over ……
Wat zal de 7-VOUDIGE wereldkampioen uit
Urbino (Italië) er zelf van vinden?
Mocht ik daar nog achter komen, dan laat
ik dat zeker nog even weten!
CIAO,
TOON.
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YZF

R-club

Merchandising

T-shirt
140/152-L/XL/XXL
Kleur grijs
Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs
Rugzak Zwart
Reflecterende streep
Stevige ritsen
Fleecejack M t/m XXL
kleur zwart - licht grijs
Geborduurde logo’s van
R-club en Yamaha
2 steekzakken met rits
Long sleeved shirt
M t/m XXL
Kleur zwart - wit
Geborduurd clublogo
Poloshirt S t/m XXXL
Kleur zwart
Geborduurd clublogo
Yamaha-logo
R-club mok, 25cl
Gemaakt van porselein

Prijs leden: € 12,50
Niet leden: € 15,-

Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50
Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50

Ritsen afgezet met
reflectiemateriaal
Prijs leden € 29,50
Niet-leden € 34,50
Yamaha-logo
Prijs leden € 17,50
Niet-leden € 22,50
Prijs leden €20,Niet-leden €25,-

Prijs leden € 6,50
Niet-leden € 7,50

Buffy
Zwart met club-logo

Prijs leden € 7,50
Niet-leden € 10,-

Kentekenplaathouder
Moto-Klik systeem

Prijs leden € 5,Niet-leden € 7,50

R-club Cap

R-club sleutelhanger
Stickerset
1x groot + 1x klein
20x88mm + 60x44mm

Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50
Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50
Prijs leden: € 1,Niet-leden: € 2.-

bestellen? kijk
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oP WWW.yzfr-club.nl!
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