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Voorjaar 2008 gaat het weer kriebelen, 
iedereen zit te wachten op mooie 

dagen om de tweewieler van stal te halen, 
na een lange winterslaap. Voor mij was 
het zeker spannend omdat ik in het najaar 
van 2007 defi nitief gestopt ben met de 
wegracesport en ik mijn blik kon gaan 
richten op de eventuele aanschaf van 
een gebruikte of zelfs een nieuwe R6. Ik 
had al het een en ander gehoord over het 
nieuwe R6 2008 model, het zag er weer 
veelbelovend uit en dat was ik eigenlijk wel 
een beetje gewend van Yamaha. 

Zoals iedereen keek ik dan ook weer uit 
naar de motorbeurs te Utrecht waar je je 
kan vergapen aan al die nieuwe modellen. 
Omdat ik al had besloten een nieuwe R6 
2008 model te gaan aanschaffen kwam de 
beurs goed van toepassing om wat kleding 
te kopen, want die had ik niet meer.

Mijn complimenten als het gaat om de 
YZF-R club stand, want die stond er prach-
tig bij en ik kan niet anders dan iedereen 
bedanken die hieraan heeft meegeholpen, 
bedankt jongens!

Ook voor het bestuur was het een ener-
verend jaar, bestuursleden die vertrokken 
en alle zaken die neer kwamen op de 
rest van het bestuur. De vele oproepen 
op het forum, website en R-force hebben 
niet geleid tot het aantrekken van nieuwe 
bestuursleden. Gelukkig is het uiteindelijk 
toch weer goed gekomen en is het bestuur 
op volle sterkte met ieder zijn eigen taken. 
Het jaar 2008 kan beginnen, hopelijk naar 
ieders tevredenheid.

De agenda staat weer vol en er zijn 
voldoende activiteiten, maar het kan altijd 
beter en het mooiste is natuurlijk als er 
veel betrokkenheid is van de leden om iets 
te organiseren.

We gaan als club richting het 10 jarig 
bestaan en dat willen we graag met de 
leden vieren, we zijn volop bezig en ook 
Yamaha NL is bereid om dit jubileum tot 
een succes te maken. De R1 bestaat al 10 
jaar, de R6 volgend jaar ook, dus een leuk 
vooruitzicht van wat er nog gaat komen.

Inmiddels zitten we al weer halverwege het 
jaar, de kriebels zijn verdwenen, daarvoor 
in de plaats kunnen we heerlijk rijden en 
genieten van toertochten, ieder op zijn 
manier.

Ik wens iedereen heel veel plezier voor 
2008.

Met sportieve R groeten,

Richard Smit

VOORWOORD
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Wil heeft mij gevraagd om een stukje 
te schrijven over de dag waar veel 

clubleden naar uit kijken, de ALV-EMMR-
BBQ rit.......en dan met name de BBQ. Ik 
ben nog niet zo heel lang lid van de club en 
de Bloesemrit was mijn 1e rit met de YZF-R 
Club.

Zondag 1 juni om 10.00 vertrokken vanuit 
Helmond met Aoi Yammi naar Oosteind. 
Het is nog een beetje grijs en onderweg 
zijn de wegen op sommige plaatsen zelfs 
nog nat van de regen......oh oh....als 
de buien nu maar overdrijven. Nou, de 
locatie kan niet missen, er hangt zelfs een 
spandoek van Yamaha aan het begin van 
Oosteind welke richting te volgen.

Aangekomen bij Wil is het al behoorlijk 
druk. Het blijft een heeRlijk uitzicht om zo-
veel R’en bij elkaar te zien staan! Handjes 
geschud van zoveel clubleden, waarvan ik 
natuurlijk de naam weer vergeten ben......
(schaam). 

Onder het genot van een kopje koffi e/thee

/fris en keuze uit diverse koeken even 
her en der kletsen. Dan neemt Wil even 
kort het woord en daarna vertrekken de 
verschillende groepen motorrijders om aan 
de EMMR-rit te beginnen.

Arnaud was onze voorrijder, oh nee, dat 
mag offi cieel geen naam meer hebben, 
maar Arnaud, even goed bedankt. Lekker 
tempo. Het was een heerlijk ritje in de 
omgeving van Oosteind en natuurlijk was 
er een stop ingelast, waar we lekker op het 
terras konden gaan zitten.

ALV-EMMR-BBQ 2008
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Heel langzaam trekken de grijze luchten 
weg en komt het zonnetje zowaar door. 
Super. Na de stop de rit verder vervolgd en 
zelfs nog een stukje off-road gereden, nee 
Arnaud kan het echt niet laten, om ver-
volgens weer in Oosteind terug te keren.

Uiteraard stonden de nodige versnaperin-
gen wederom weer klaar en konden we 
beginnen aan het offi ciële gedeelte van de 
middag, de algemene ledenvergadering.
Na een korte vergadering was het tijd 
voorde verassing.......en wat voor eentje....
het stuntteam van Rotterdam Wheely Posse

(RWP) , wereldberoemd in Nederland, 
was aanwezig (www.rwpstuntriding.com). 
De stuntrijders Da Liks, Howie, Bigvin en 
Stafford haalden de nodige stunts uit, van 
wheelies en stoppies tot burn-outs en meer 
van dat soort ongein......don’t try this with 
your own “R”! Een zeer leuke verassing. 
Na het inademen van het nodige “burned 
rubber” konden we dan starten met de 
BBQ.

Heerlijk gegeten en gezelligheid kent geen 
tijd in Brabant, dat blijkt maar weer. Wil, 
bedankt dat je de BBQ tot een succes hebt 
gemaakt. Verder uiteraard ook degenen die 
dit mogelijk gemaakt hebben, geweldig. En 
natuurlijk de clubleden !

Ik heb een ontzettende leuke dag gehad, 
veel mensen ontmoet die ik alleen maar bij 
“nick” kende, maar nu dus ook in real live. 
Om 19.45 stapte ik van mijn R6 af.....

Rebbel heeft genoten!!!

Tot de volgende keer.
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Circuitrijden is ‘in’; de huidige moderne 
motorfi etsen evenaren perfectie en de 

kwaliteit en techniek staan op een hoog 
niveau. De ontwikkelingen uit de racewe-
reld worden met hoog tempo doorgevoerd 
in productie-motoren voor de openbare 
weg.

Echter, op die manier ontstaat er een 
motorfi ets 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 aantrek-
kelijk vorm van motorrijden is.

Normaal was deze tak van motorsport 
alleen maar weggelegd voor bepaalde 
coureurs die het zich fi nancieel 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 verfi jnen en verder te 
ontwikkelen.

We gaan het hebben over persoonlijke 
uitrusting, voorbereiding motor, racetech-
niek, vering en demping etc.

In dit nummer bekijken we het voorberei-
den van onze motor

DEEL 2: DE MOTOR

CIRCUITRIJDEN .... 
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Stel je voor: je gaat het circuit op. 
Alle voorbereidingen zijn uitgevoerd 

om snel en veilig over het circuit rond 
te kunnen gaan. Maar wat houdt dat nu 
precies in? Vaak zijn het heel gewone 
zaken die te maken hebben met een goede 
voorbereiding. Men denkt vaak dat je meer 
pk’s nodig hebt om hard rond te gaan en 
vergeten een aantal andere belangrijke 
zaken. Er komt veel meer bij kijken dan 
alleen maar meer vermogen.

WELKE CIRCUITMOTOR?

Er zijn meerdere opties, je kan kiezen voor 
een bestaande, geschikte circuitmotor of 
je kan je eigen motor aanpassen, omdat 
je die immers heel goed kent en vertrouwd.

De keuze van een voor het circuit geschikte 
motor is persoonlijk. Veel motoren zijn 
geschikt voor het rijden op het circuit met 
uitzondering van motoren van het type 
Chopper, Goldwing etc. Toch zal de keuze 
snel vallen op een sportieve fi ets en in de 
meeste gevallen is dit een 600cc supers-
port van het type Yamaha YZF-R6, Honda 
CBR, Kawasaki ZXR, Suzuki GSX enzovoort. 

Met deze sportieve fi etsen kan je al be-
hoorlijk hard en heb je meer dan voldoende 
vermogen om zeer snelle ronden te rijden.

Om even terug te komen op meer 
vermogen of cilinderinhoud, deze motoren 
zijn weliswaar geweldig enerverend en 
imponerend, maar bedenk wel dat al dit 
motorgeweld ook moet worden beheersd.

Meer vermogen mag dan ook niet ten koste 
gaan van de driveability en fabrikanten 
doen er alles aan om er voor te zorgen dat 
de motorfi ets al dat vermogen beter kan 
aanwenden en in bedwang kan worden 
gehouden door de gemiddelde coureur.

WAAR MOET JE OP LETTEN

Je motor beschikt over vele boutjes en 
moeren en vanzelfsprekend controleer je 
of deze allemaal goed zijn vastgezet. Denk 
bijvoorbeeld aan olieaftap- en vulplug, 
remleidingen, moeren van voor- en 
achteras, hendels, koelslangen, kuipdelen, 
voetsteuntjes, remtangen, etc. 
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Als je gewoon gaat circuitrijden ( in 
tegenstelling tot het wedstrijdrijden) wordt 
in het algemeen het borgen van bepaalde 
kritische delen niet verplicht gesteld. Maar 
borgen betekent wel extra veiligheid.

De kritische delen waar we het over 
hebben zijn o.a. het borgen van de 
olieaftap- en vulplug, bevestiging bouten 
van de remtangen, oliefi lter, radiateurdop, 
en wielasmoeren.

Ook willen we voorkomen dat lekkages van 
ontluchtingsslangen van het motorblok, 
brandstoftank, en koelvloeistof terecht 
zouden komen op het achterwiel. Het 
is dan ook beter deze slangen met een 
kabelbinder zo te plaatsen dat vloeistoffen 
bij een eventuele lekkage niet op het 
achterwiel terecht kunnen komen. Nog 
beter is het om de slangen samen te laten 
komen in een klein reservoir van ongeveer 
300cc waarvandaan een centrale slang 
ergens bij de voetsteun uitkomt.

Ga je vaker op het circuit rijden of 
deelnemen aan wedstrijden dan is het aan 
te raden de koelvloeistof te vervangen 
door gedistilleerd water of gewoon water 
aangevuld met Pro CCA Ultra van Silkolene 
waardoor de waterpomp wordt gesmeerd.

Bij wedstrijdrijden heb je te maken met 
reglementen en is koelvloeistof verboden 
daar dit een zeer glad goedje is dat jou

en andere rijders in forse problemen kan 
brengen als de vloeistof op het circuit 
verloren wordt.

Ga je met je straatfi ets rijden dan is het 
verstandig om alle lampen en clignoteurs 
af te tapen om bij een val verspreiding 
van splinters te voorkomen en het is 
raadzaam je spiegels te verwijderen. Niet 
noodzakelijk maar wel verstandig is het om 
de voetsteunen van de passagier eraf te 
halen.

Je motor moet echt tiptop in orde zijn en 
niet net toe zijn aan een grote beurt op 
het moment dat je het circuit op gaat. Het 
is met name belangrijk dat de motorolie 
niet al te lang in het blok zit, de smerende 
werking is dan duidelijk minder. Hierdoor 
ontstaat slijtage aan draaiende delen in het 
motorblok. Je gaat immers het circuit op 
waarbij hoge toerentallen geen uitzonde-
ring zijn en ik adviseer je daarom je olie te 
verversen en zo nodig ook het oliefi lter.

Indien je veel circuitkilometers gaat rijden 
is het verstandig je olie met regelmaat 
te verversen. Je motor moet tenslotte 
optimaal kunnen presteren, hoge toerental-
len kunnen maken, en je krijgt te maken 
met wisselende belastingen van draai-
ende delen. Na elke 500 circuitkilometers 
ververs je je olie en oliefi lter, maar dit mag 
eventueel ook bij 1000 circuitkilometers.

Gebruik olie met een 
viscositeit die voor jouw 
motor is voorgeschreven 
en raadpleeg dan ook 
de handleiding van je 
motor.Beter is om een 
volsynthetische olie 
te gebruiken, een die 
specifi ek gemaakt is voor 
motoren. De olie in het 
motorblok wordt tijdens 
het circuitrijden zeer 
warm
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en moet temperaturen van vaak meer dan 
110 graden Celsius aankunnen zonder dat 
de kwaliteit van de olie achteruit gaat en 
zonder dat de olie word afgebroken.

Bij het gebruik van een volsynthetische 
motorolie zou je last kunnen krijgen van 
een slippende koppeling, vaak wordt er 
dan ook aanbevolen om een halfsynthe-
tische olie te gebruiken van een zo hoog 
mogelijke kwaliteit. Let daarom goed op 
de kwaliteitsindicatie op de verpakking van 
de olie,  je moet letten op de aanduiding 
API-SJ en JASO-MA of MB norm.

JASO moet je zien als API wat staat voor 
American Petroleum Instituut, maar dan 
voor Japanse fabrikanten. De Japanse 
fabrikanten staan andere kwaliteitseisen 
toe mits de oliën aan de JASO MA of MB 
eisen voldoen.

Oliën die aan de JASA MA voldoen, zijn 
geschikt om in viertaktmotoren te worden 
gebruikt die een natte plaatkoppeling en 
een door dezelfde olie gesmeerde transmis-
sie hebben. JASO MB oliën zijn geschikt 
voor viertaktmotoren die een droge 
plaatkoppeling hebben.

Let dus goed op welke JASO Norm MA of 
MB jouw motorfi ets nodig heeft!

BANDEN

De bandenkeuze blijft altijd een boeiend 
onderwerp want we willen natuurlijk een 
band met een optimale grip, of het nu voor 
straat- of circuitgebruik is, er zijn heel wat 
wensen en eisen waaraan een band moet 
voldoen.

We houden het even bij het circuitrijden. 
Daar waar de bochtensnelheid veel hoger 
ligt, de hellingshoeken veel groter zijn 
en de richtingstabiliteit zo belangrijk is, 
is het vanzelfsprekend dat de banden in 
(bijna) nieuwstaat moeten zijn. Als je met 
je wegmotor het circuit op gaat moeten je 
banden niet vierkant gereden zijn door veel 
snelwegkilometers en moet je zorgen dat 
er voldoende profi el op zit.

Zeker van belang is de leeftijd van de 
band. Bij normaal gebruik kan een band 
5 jaar mee, maar ga je er vaker mee 
circuitrijden dan moet je denken aan een 
maximale leeftijd van drie jaar.

Welke band wordt het? De keuze van het 
type band is relevant. Wanneer je als 
beginner voor het eerst het circuit op gaat 
kan een sportieve wegband voldoende zijn 
en biedt deze zeker goede grip.

Indien je met regelmaat naar het circuit 
gaat of wanneer je meerdere dagen achter 
elkaar op het circuit rijdt is het beter om 
een circuitband te laten monteren. Je zal 
merken dat je techniek, snelheid en je 
hellingshoek steeds zullen toenemen, en 
dit vraagt om een band die juist bij hogere 
temperaturen goed blijft presteren en 
niet te vergeten zijn grip houdt. Je hebt 
racebanden van verschillende merken, o.a 
Pirelli, ContiRaceAttack, Metzeler racetec, 
Dunlop qualifi er, Michelin ect.

Als je een bepaalde voorkeur hebt en je 
bent er tevreden mee dan stap je niet zo 
gauw over naar een ander merk, toch is 
het zeker de moeite waard om verschil-
lende racebanden uit te proberen om 
erachter te komen hoe het aanvoelt en of 
je sneller gaat.
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CIRCUITRIJDENOok is het raadzaam veel aan rijders te 
vragen wat hun ervaringen zijn met be-
paalde type racebanden omdat de banden 
ook nog eens in verschillende compound 
versies te krijgen zijn.

REMMEN

Standaard remblokjes of progressief? 
Laten we het eerst maar eens hebben over 
remmen algemeen.

Als je vaker op een circuit rijdt brengt dit 
steeds hogere snelheden met zich mee. 
Gevolg is dan ook dat je steeds krachtiger 
moet remmen. Goed remmen is een kunst 
en het begint met 
een goede remin-
stallatie.

Remolie; daar kijkt 
men vaak niet zo 
nauw naar, maar 
toch mag deze niet 
ouder zijn dan een 
jaar.

Omdat je met 
regelmaat op het 
circuit rijdt is het vaker wisselen van de 
remolie geen overbodige luxe. Remolie 
is sterk hygroscopisch (aantrekken van 
waterdamp) en indien er teveel waterdamp 
aanwezig is kan de remdruk wegvallen.

Een remvloeistof die bestand is tegen 
extreme hoge temperaturen is het type 
DOT5 op basis van siliconen. Deze mag je 
niet mengen met een type DOT4. Er zijn 
echter enkele oliën in de handel waarbij 
menging wel is toegestaan. Vraag in ieder 
geval bij je leverancier of importeur na of 
het is toegestaan.

Remblokken moeten beschikken over ruim 
voldoende remvoering. Door de fabrikant 
wordt er standaard een type remblok 
geplaatst dat voor de meeste situaties 
geschikt is.

Remmen moeten het onder alle omstandig-
heden goed blijven doen, of het nu nat of 
droog is, en de remkarakteristiek moet dan 
ook niet te agressief zijn. 

Er zijn vele type remblokjes en je zou 
moeten uitproberen welke jij het prettigst 
vindt, want er zit wel degelijk verschil in, er 
zijn remblokjes die zich echt vastbijten en 
die daardoor heel erg progressief zijn. Het 
gaat erom dat je kiest voor een remblokje 
dat de remkracht progressief opbouwt 
en veel gevoel geeft tijdens het remmen, 
waarbij de remmende werking constant 
moet blijven.

De meeste remblokjes die geschikt zijn 
voor circuitgebruik zijn gemaakt van sinter 
materiaal dat de eigenschap heeft om 
tijdens alle weersomstandigheden goed 
te blijven werken. Indien de originele 
remblokjes nog gemonteerd zijn, die vaak 
gemaakt zijn van organisch materiaal, 
dan is het raadzaam de remschijven met 
een speciale remmenreiniger helemaal 
te ontdoen van achtergebleven materiaal 
voordat je de sinterblokken plaatst.

Bespaar niet op remblokjes, het gaat 
immers om je eigen veiligheid. Een goede 
remwerking is essentieel tijdens het 
afremmen bij hoge snelheid, en je remt 
veel later en gecontroleerder.
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Merken als Carbone Lorraine C44 en C55 
zijn uitstekende remblokken en zo zijn 
er nog veel meer. Het is een kwestie van 
uitproberen of vragen aan rijders die 
ervaring hebben.

Zelf heb ik 4 jaar Carbone Lorraine ge-
bruikt, een remblok waar ik zeer tevreden 
over ben en die goed aanvoelt, maar dat is 
persoonlijk.

Handig om te weten is dat je nieuwe 
remblokjes in het begin nog weinig grip 
hebben en eerst moeten worden ingereden 
alvorens de motor voluit beschikt over 
remkracht. 

In het begin te hard remmen kan leiden 
tot het verglazen van de remblokjes die 
daardoor niet optimaal functioneren. Het 
beste is dan ook om in het begin rustig 
te remmen of een aantal keren sterk aan 
te remmen bij een bepaalde snelheid (50 
km per uur) tot volledige stilstand. Je 
kan de warmte dien dan ontstaat sneller 
laten afvoeren door je remhandel een 
aantal seconden vast te blijven houden (in 
knijpen). Hierdoor voorkom je verglazing 
van de remblokken. Let op: niet te extreem 
remmen omdat je het risico loopt dat je 
remschijven te warm worden waardoor ze 
kunnen kromtrekken!

Ook rempompen dragen bij aan het gevoel 
van remmen en er zijn radiale rempompen 
die veel directer zijn dan conventionele 
rempompen. Een radiale rempomp maakt 
het voor sportieve rijders mogelijk de 
remprestaties naar een hoger niveau te 
tillen. Dit is te danken aan een duidelijker 
drukpunt, een betere doseerbaarheid 
en een hogere remkracht. Remmen is 
knijpen met gevoel en een grote mate van 
doseerbaarheid.

Remhandels zijn kwetsbaar wanneer je

met je motor onderuit gaat, ze breken snel 
af wat einde race kan betekenen. Daarom 
zijn er scharnierhandels te krijgen die het 
afbreken voorkomen maar deze zijn qua 
lengte van de handel erg kort en je doet er 
verstandig aan om te controleren hoe je uit 
komt met je vingers.

Remleidingen spelen ook een belangrijke 
rol tijdens het remmen. Wanneer je een 
wat vaag drukpunt constateert tijdens het 
inknijpen van je handel (dit ontstaat door 
het uitzetten van de remleiding) dan kan 
het vervangen van de remleiding door een 
metalen remleiding een optie zijn. 

VERING EN DEMPING

Veel mensen hebben problemen met het 
vinden van een goede balans omdat het 
nauwelijks te doorgronden is, gelet op de 

vele mogelijkhe-
den die diverse 
instellingen 
mogelijk maken.

Er gaat niets 
boven een 
goed afgestelde 
telescoopvork 
en schokbreker, 
maar het is de 
taak van de 
rijder om ervoor 
te zorgen dat 
deze afgestemd 
is op de 
gasbeheersing.

Veel motorrijders denken dat op het circuit 
volstaan kan worden met slechts het 
harder of strakker zetten van de vering. 
Het ligt helaas een stuk ingewikkelder.
Belangrijk is het behouden van de rust in 
het frame van de motor. 
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Het omgooien van de motor van links 
naar rechts, gas geven, remmen, het zijn 
allemaal acties die snel moeten gebeuren 
maar die geen onrust in het frame mogen 
brengen.

Een goede zithouding en het afstellen 
van de handels en voetsteunen kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren aan het 
voorkomen van onrust en om goed contact 
te hebben met de motor. Je handels stel 
je zo af dat je je niet hoeft te verplaatsen 
om ze te bedienen, dit bevordert een 
snelle handeling en voorkomt ongewenste 
beweging in het stuur.

Voetsteunen (stepjes) stel je zo af dat je 
niet constant je voet moet verplaatsen om 
op of terug te schakelen, dit kost tijd en 
onnodige bewegingen die onrust kunnen 
veroorzaken in het frame en tevens ben 
je tegelijkertijd met zoveel andere dingen 
bezig. Een verstelbaar rem- en schakelsetje 
is dan ook een goede investering.

Je ziet wel eens motoren met een soort 
doorzichtig noppenfolie. Dit heeft een 
functie, namelijk grip. Deze stormgrips 
zorgen er voor dat de benen, die bij het 
remmen stevig tegen de brandstoftank 
dienen te liggen, stevig houvast hebben, 
het voorkomt wegglijden en geeft daardoor 
meer stabiliteit. 

RACEKUIP OF STANDAARD KUIP-

DELEN, FUNCTIE CRASHPADS

In mijn begin-periode in de wegrace reed 
ik nog met mijn standaard kuipdelen en 
plakte ik alles af. Dat heeft echter ook 
nadelen, want bij een schuiver zijn deze 
kuipdelen erg duur om te vervangen. Een 
racekuip en een racezitje zijn eventueel te 
herstellen en goedkoper om te vervangen.

Crashpads hebben de functie om het frame 
en andere dure onderdelen bij een val te 
beschermen; zo zie je vaak crashpads op 
de wielassen gemonteerd of de achterbrug 
paddock steuntjes. Ze hebben echter ook 
een nadeel: wanneer de motor schuift over 
het asfalt vangen de crashpads het glijden 
op, maar als de motor verder glijdt en in 
het grind belandt dan werken de crashpads 
als een soort anker 
waardoor de motor 
door de snelheid 
gaat rollen, met 
zware schade 
als gevolg. In de 
meeste gevallen 
loopt het goed 
af en doen de 
crashpads waar-
voor ze gemaakt 
zijn, namelijk de 
schade beperken.

R-force 2008 - 2  www.yzfr-club.nl- 14 -



UITLAAT 

De 
uitlaat is 
een belangrijk 
onderdeel dat met 
name meer vermogen 
en koppel moet opleveren. Echter, dit gaat 
ook gepaard met meer geluid en dat wordt 
steeds meer een probleem omdat circuits 
elk jaar strenge geluidseisen stellen. Dit 
wordt zowel statisch als dynamisch geme-
ten. Let er daarom goed op dat je uitlaat 
voldoet aan de geluidscriteria en monteer 
zo nodig Db-killers die het geluid reduce-
ren. Akrapovic is een van de topmerken die 
voldoet aan de opgegeven vermogens- en 
koppelwinst en consistent zijn. 

KETTING EN TANDWIELEN

Zeker belangrijk is de juiste kettingspan-
ning en een goede conditie van de 
tandwielen en de ketting. Meestal wordt 
de standaard ketting vervangen door een 
520 ketting die veel smaller en lichter 
is in combinatie met lichtere tandwielen 
waarvan die vóór wat kleiner is en het 
achtertandwiel wat groter. Het idee hiervan 
is dat je op het circuit meer hebt aan 
trekkracht dan aan een hogere topsnelheid.

HULPMIDDELEN

Een voorbok of achterbok helpen je 
wanneer je wielen moet verwisselen, maar 
als je het alleen moet doen dan moet je 
vaak de motor ergens tegen aan zetten (als 
je niet beschikt over een zijstandaard) om 
vervolgens je achterbok te pakken en je 
motor daarop te plaatsen. Niet echt handig 
dus. Een fi jn hulpmiddel als de Easybike-
stand maakt het je een stuk makkelijker: 
door gewoon je voorwiel in de standaard te 

plaatsen, die beschikt over een kantelme-
chanisme, wordt je motor door zijn eigen 
gewicht vastgeklemd en blijft hij stevig 
rechtop staan.

Je stapt dan veel rustiger van je motor 
af en je hoeft geen rare handelingen te 
verrichten om je achterbok te pakken (met 
alle gevolgen als je motor valt).

Volgend nummer gaan we verder met 
rijtechniek.

ZATERDAG 8 NOVEMBER

YZF R-CLUB FEESTAVOND
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Het was zondag ochtend 13 april en om 
half 9 ging de wekker af. Ik werd wak-

ker en hoorde de regen op de achtergrond, 
ik meteen balen natuurlijk. Maar ik had 
zoiets van ‘ik ga toch’! 

Om half 10 stapte ik op de motor en 
het stopte vrijwel meteen met regenen. 
Na een kleine 2 uurtjes rijden kwam ik 
aan in Waalwijk. Ik reed de Mc Donalds 
parkeerplaats op en zag dat er toch een 
25 tot 30 R-etjes geparkeerd stonden. Ook 
al was ik nieuw in de club, er was meteen 

een gezellig sfeertje en ik werd met open 
armen ontvangen. Je ziet dan ook eens hoe 
de mensen er in het echt uit zien. 

Na een lekkere kop koffi e begonnen we 
met de rit. Bij mij in het groepje zat

ook Erik (sweetlakeboy) waar ik op het 
forum al een zeer leuke band had. Omdat 
ik niet vaak in Brabant kom, ik kom uit 
het zuiden van Limburg wat toch meer 
heuvelland is, wist ik niet wat ik me van 
de rit voor moest stellen. Maar tot mijn 
verbazing bleek dat er in Brabant ook veel 
leuke wegen zijn, de DIJKJES. Heerlijk 
om te rijden met het zonnetje hoog in de 
lucht. 

Zo nu en dan stopten we voor een kleine 
pauze om wat te kletsen en zo iedereen 

wat beter te leren kennen en de sfeer er 
leuk in te houden. Na ongeveer 3 uurtjes 
te hebben gereden gingen we lekker een 
terrasje pikken bij een eetcafé waar we 
netjes door de club werden getrakteerd 
op een drankje en een hapje. Na veel 
gezelligheid stapten we toch weer op de 
motor en vervolgden we de weg terug 
naar Waalwijk. Daar kwamen we rond 
half 5 weer aan. Het was wel jammer dat 
de rit weer voorbij was, omdat de tijd 
gewoon te vlug ging! Na nog even kletsen 
nam ik afscheid en ging ik terug naar het 
mooie Limburg.

Kortom een heerlijke dag en een heerlijke 
rit met in gedachte al de volgende rit. 
Hopelijk is dan weer iedereen aanwezig!

Groetjes, Roy 

VOORJAARSRIT

R-force 2008 - 2  www.yzfr-club.nl- 16 -



Sonja (Teigetje) vroeg me of ik een 
verslag wilde uitbrengen van de 

Bloesemrit van 18 mei 2008. Tuurlijk!

Het begon om 07.45 toen m’n wekker af 
ging. Het eerste wat ik deed was meteen 
de gordijnen openen en zag tot mijn 
verbazing een strak blauwe lucht, dus dat 
begon goed! Na een goede bak koffi e en 
ontbijt ben ik op de motor gestapt om 
Soeperman op te pikken bij de A13 om 
vervolgens door te rijden naar Barend-
recht, om de rest van de R-en te halen. 
Vervolgens een tijd gewacht op Marco uit 

Spike-city, maar die bleek achteraf pech te 
hebben met z’n motor, wat weer jammer 
was voor hem!!

Aangekomen in Tiel, waren er al aardig 
wat mensen en hele mooie R-en ;)

Na een tijdje weer een hoop handen te 
hebben geschud, en mezelf te hebben 
voorgesteld (namelijk nog maar net lid, 
sinds de motorbeurs), gingen we rijden 
in groepsverband. Er waren er heel wat 
gekomen dus dat was TOP!!

Tijdens de route ging er iets fout bij Bobby. 
De bout van zijn remklauw was er vandoor 
gegaan, beetje jammer maar zijn vader 
was gauw ter plaatse met een bout van 
zijn Yamaha, dus Bobby sloot tijdens de 
lunch weer aan!!

En ja, het was gezellig, tot een ouwe se-
niele man die dacht dat hij nog aardig kon 
rijden een nieuw domino idee had, maar 
dan met motoren. Dat bracht natuurlijk 
ook weer een hoop narigheid met zich 
mee, Hagasan en nog een andere (ben 
even zijn naam kwijt) hadden een hoop 
schade aan hun motor, wat gewoon weer 

zonde is op zo’n dag :-(

Na een lekker drankje van de club te

BLOESEMRIT
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hebben gehad, en een appelgebakje met 
slagroom (was het enige op het menu) 
gingen we de route weer vervolgen. Reed 
dit keer Arnaud aan en dit keer bleven we 
bij elkaar. Na een tijdje off-road te hebben 
gereden(Arnaud-stijl), kregen we mooi 
bochtenwerk en Roy was alles netjes aan ’t 
fi lmen. Ik zat weer in een heel leuk groepje 
en de dag was zeker weer geslaagd, op wat 
kleine incidentjes na dan!!

Ben er nog maar pas bij, maar hoop nog 

lang te genieten bij deze TOP-club, we 
zitten tenslotte allemaal op één R-lijn.

Heb nu alweer zin in het volgende evene-
ment op 1 juni, BQ + rit!!!!!

Tot dan.

Vriendelijke groet, Erik (SweetLakeBoy R1)

Ps. Heb er nog een fotootje bij gedaan van 
m’n brommer!! 

RACEN OP EEN R1?
CLUBLID PETER SCHALKEN DOET HET!

ZIJN BELEVENISSEN IN HET MCR -

TEAM ZIJN TE LEZEN OP ONZE 

WEBSITE WWW.YZFR-CLUB.NL
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DAG / DATUM ACTIVITEIT INFORMATIE

Zondag 21 september Toertocht: Nazomerrit

Een leuk stukje sturen, waar 
ook niet leden van harte 
welkom zijn.

Informatie, route en inschrij-
ving volgt via onze website.

Zondag 5 oktober Toertocht: Herfstrit

De laatste clubrit van 2008.

Informatie, route en inschrij-
ving volgt via onze website.

Zondag 12 oktober

Technische middag met spe-
ciale aandacht voor vering
Ook mogelijkheid je vering te 
laten afstellen.

JVP Hightech Motorproducts 
te Waardenburg
15% korting voor clubleden!
Maximaal 50 LEDEN!
Tijd 11.00u - 16.00u. Lunch 
krijg je van de club.
Informatie en inschrijving 
volgt via onze website

Zaterdag 8 november YZF R-club Partynight

Een gezellige avondje om 
het motorseizoen van 2008 
af te sluiten bij Van der Valk 
Breukelen.
Eigen bijdrage EUR 19,50 pp.
Hiervoor gratis drank (muv 
buitenlands gedistilleerd), 
hapjes en muziek (DJ).
Loterij met leuke prijzen. 
Opbrengst zal worden 
geschonken aan goed doel!
Tijd 20.00u - 01.00u

Kijk voor meer informatie en de laatste wijzigingen/aanvullingen op www.yzfr-club.nl
Inschrijven voor alle activiteiten dient te gebeuren middels de betreffende formulieren 
welke gepubliceerd worden op www.yzfr-club.nl
Inschrijvingen waaraan kosten zijn verbonden zijn pas defi nitief als het verschuldigde 
bedrag door de club is ontvangen.

AGENDA 2008
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Ik zal me eerst eens voorstellen aan 
degenen die mij nog niet hebben 

ontmoet.

Ik ben Etienne Kielliger, 39 jaar, in Schoon-
hoven samenwonend met mijn vriendin 
Ella. Samen hebben we een dochter van 
8 maanden en ik heb een zoon van bijna 
9 jaar die om het weekend bij ons woont. 
Mijn dagelijkse bezigheden bestaan uit 
werkvoorbereiding, productietekeningen 
maken en het construeren van trapliften 
voor mindervaliden, dit alles bij een 
trapliftfabrikant.

In mijn vrije tijd maak ik graag foto’s en 
natuurlijk motorrijden! Sinds februari 2007 
rijd ik een YZF-R1 Lavared uit 2005, waar 
ik ongeloofl ijk blij mee ben. Ik ben toen 
ook gelijk lid geworden van de club, mijn 
nickname is E10.

Omdat ik mijn zoon maar één keer in veer-
tien dagen zie, kan ik niet altijd aanwezig 
zijn bij clubactiviteiten. Bij de aankondiging 
van het Eifel stuurweekend pakte ik gelijk 
mijn agenda om te zien of 4 + 5 + 6 juli 
vrij was. En ja hoor, gelukkig niets gepland, 
en een weekend dat mijn zoon er niet is. 
Je kon je nog niet aanmelden, dat was pas 
mogelijk op een ander tijdstip. 

Angstvallig hield ik het topic in de gaten. 
Na twee dagen niet op het forum te zijn 
geweest keek ik weer eens en zag ik tot 
mijn spijt dat het al helemaal volgeboekt 
was. Het topic was zelfs al gesloten, omdat 
de aanmeldingen overweldigend waren. 
Bedroefd maakte ik in het topic bekend dat 
ik eigenlijk ook wel mee had gewild. 

Een paar dagen later belde Rob (Beppie) 
mij op, dat er nog een paar plaatsjes 
over of vrijgekomen waren. Ik heb me 
telefonisch aangemeld en Rob was zo 
behulpzaam om het voor mij in te vullen.

Rob nogmaals hartelijk dank hiervoor.

Inmiddels was de datum twee weken naar 
voren geschoven. Gelukkig stond er nog 
helemaal niets in mijn agenda. 

Eindelijk was het zo ver. De spullen lagen 
al een week klaar. De motor was op en 
top, met net ingereden vers rubber. Ook 
was ik al helemaal op de hoogte over hoe 
het weekend zou gaan verlopen, door 
de e-mails met bijlagen die door Richard 
waren verstuurd. Zo waren de routes, 
telefoonnummers, tussenstops, logeeradres 
ect. al bekend.

De eerste ontmoetingsplaats en tevens 
vertrekpunt 

HET EIFEL CLUB-WEEKEND
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was de McDonald’s in Tilburg-Zuid. Daar 
werden we in groepjes van 6 verdeeld 
en niet veel later vertrokken we naar de 
Eifel. Alleen de heenreis was al mooi, 
daar zagen we vele bochten die elkaar 
snel afwisselden. Er werd gelukkig lekker 
doorgereden en als je het wat rustiger aan 
wilde doen kon dat ook. Bij kruisingen en 
splitsingen werd er netjes gewacht tot de 
groep compleet was. Bij de tussenstop bij 
restaurant “Zum Grafneck” heb ik heerlijke 
saté voorgeschoteld gekregen. En na vele 
bochten kwamen we bij ons logeeradres, 
waar we vriendelijk onthaald werden. Lang-
zamerhand druppelden andere groepjes 
binnen. Onder het genot van een heerlijk 
koud biertje hebben we nog nagepraat 
over de heenreis en werden de kamers 
ingedeeld. 

De volgende dag stond weer een route op 
de planning. Eindelijk zonder zware rugzak.

De groepjes hadden dezelfde samenstelling 
als de dag ervoor. Het was een ongeloofl ijk 
mooie route met vele bochten en leuke 
dorpjes en plaatsjes. Natuurlijk moesten 
er tradities hoog gehouden worden; één 
daarvan is een ijsje eten in Cochem. En 
als afsluiting van deze dag een heerlijke 
barbecue, waar we konden kiezen uit 
koude salades, frietjes en veel verschil-
lende soorten gebarbecued vlees. 

De terugreis verliep eigenlijk hetzelfde als 
de twee voorgaande dagen, ook voor de te-
rugreis was een leuke tour gepland. Alleen 
het laatste stukje zijn we afgeweken, daar 
zijn we over de Duitse autobahn richting 
Venlo gereden. Daar heb ik voor het eerst 
299 op mijn teller zien staan. Dat was een 
leuke afsluiting van een al waanzinnig leuk 
clubweekend.

Bij deze wil ik de organisatie van dit super 
weekend bedanken en natuurlijk wil ik 
Arnaud, die ons groepje voorreed, hartelijk 
bedanken. Arnaud heeft het perfect 
gedaan. Hij kon ons goed in het gareel 
houden!

Zo’n weekend is zeker voor herhaling 
vatbaar en zeker aan te raden!

Met vriendelijke groet en tot ziens,

Etienne

Sleutelcursus:

Charles zou zijn DB killers er wel eens uithalen om ons te 
laten horen hoe het geluid was van zijn motor zonder deze. 
Helaas “verloor” hij een M3 boutje, welke in zijn uitlaatpijp viel 
(waarschijnlijk).

Dan maar met z’n allen de motor op zijn achterwiel zetten 
en fl ink schudden, dan valt het boutje er misschien wel uit, 
riep Charles... en toen hadden wij deze foto, maar geen M3 
boutje.
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Op Koninginnedag begint dit machtige 
weekend met de eerste voorbe-

reidingen. De caravan uit de stalling 
halen om deze vol te pakken. De eigen 
motor nog even na lopen, toch nog wat 
kleine veranderingen aanbrengen en een 
cameraatje over bouwen. 

Teigetje mocht deze Koninginnedag nog 
“gewoon” werken, zodat het inruimen van 
de caravan tot de avond wordt uitgesteld. 
Zelf ben ik de gehele dag achter in de 
schuur bezig geweest, om het gele race-
monster in orde te maken. Nu zie ik jullie 
denken: “de hele winter de tijd gehad, en 
nu nog aan het vogelen”. Ach, het hoort 
een beetje bij het persoontje, en dat ik 
daar niet de enige in ben blijkt ook dikwijls. 
Deze avond tegen zes uur maar even 
(verplicht) gestopt, want mijn schoonvader 
is jarig en wij waren uitgenodigd om te 
blijven eten. Hierna toch maar wat vroeger 
dan anders opgestapt, zodat we thuis nog 
het een en ander konden doen aan de 
voorbereidingen van de volgende dag.

Hemelvaartsdag 1 mei, met de club staan 
we deze dag op MotorDay 2008. 

Deze dag start voor ons om 05.30 uur, de 
laatste dingetjes regelen,

motor in de caravan rijden, vastzetten, en 
het resterende wat mee mag om de motor 
plaatsen. Het lag in onze planning om 
deze ochtend om 07.30 uur weg te rijden, 
helaas haalden we dit niet. Het werd zelfs 
09.30 uur (!) voordat we richting Zand-
voort reden. Onderweg ontvangen we een 
SMS-je vanuit circuitpark Zandvoort met de 
tekst: “wij hebben dorst, waar zitten jullie”. 
Reden hiervan was dat wij daags ervoor 
inkopen hadden gedaan voor de club. En 
de koffi e/thee en frisdrank hadden wij bij 
ons. De weersomstandigheden van deze 
dag: ‘s morgens prachtig weer, en wij in de 
auto… we komen op Circuitpark Zandvoort 
aan en nog geen half uur later trokken 
de weergoden alle stoppen los en kwam 
er van alles (regen en hagel) uit de lucht 
vallen. Niet iets waar je als motorrijder of 
als organisator van een motorevenement 
op zit te wachten.

Mede door het prachtige weer in de 
ochtend was er toch een behoorlijke 
opkomst voor dit evenement, en ook 
de R- clubstand werd goed bezocht. De 
merchandise welke mee was genomen, 
was dan ook bijna geheel uitverkocht. Ook 
melden zich diverse mensen zich aan als 
clublid, super!

MOTORDAY - YARC 2008
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De sessie die ik op Zandvoort wilde rijden, 
heb ik voorbij laten gaan. Dit door het 
regenachtige weer die middag. 

Aan het eind van de middag reden we 
richting Assen, waar we de volgende dag 
op het TT-circuit mochten rijden. 

Vrijdag 2 mei: de dag begint met een 
zonnetje hoog aan de hemel, waardoor je 
al wakker wordt met een lach op je gezicht. 
En met de gedachte: “dit kan niet meer 
stuk!” Heerlijk een dag sturen op Assen.

Kleine impressie: 

De 1e sessie is helemaal wennen, aan de 
baan, de fi ets, het gevoel…
De 2e sessie worden we wat losser, maar 
toch voelde de fi ets wat vreemd aan. Deze 
dag was ook Edgar van HK-suspension 
aanwezig, hij keek en zei: “jongen, hij 
staat afgesteld als een chopper! Achter 
heerlijk comfortabel en voor te straf”.
3e sessie; het verschil is enorm en ook het 
rijden gaat hierdoor stukken makkelijker.
4e sessie, we maken progressie! De 
snelheid zit er wederom terug in, maar…. 
Met het opvoeren van de snelheid wordt er 
harder geremd. Hierdoor bemerk ik dat de 
achterzijde wat begint te dribbelen. Terug 
naar Edgar. Hij merkt dat het linksysteem 
(lagers) wat speling hebben. Een mecha-
nisch mankement dus.

De laatste rit was verreden, dus we konden 
op zoek gaan naar onderdelen. Na wat 
rondbellen en hulp van een clublid (Chris), 
kwamen we erachter dat Edwin Ott die 

avond ook naar Assen kwam, voor de 
KNMV Cup-races zaterdag, en de YARC op 
maandag en dinsdag. En toevallig had hij 
het meest versleten lager bij zich. Echt 
mazzel dus.

Zaterdag: deze morgen worden we gewekt 
door de racegeluiden vanaf de baan. Ook 
deze dag begint heerlijk zonnig. Mijn dag 
begon met een rondje lopen om het circuit, 
Edwin ging naar het dorp voor broodjes 
en bracht ook zomerkoninkjes mee. 
Heerlijk zo’n dag, lijkt wel vakantie in het 
buitenland. ’s Middags de Cup wedstrijden 
gevolgd, wat een mooi en spannend 
gezicht is, zeker bij de snelste groep. 

Zondag: het vakantiegevoel hebben we te 
pakken, wederom een schitterende dag. 
Na een uitgebreid ontbijt voor de caravan, 
besloten we om toch maar even heerlijk 
toeristisch te doen. En de hunnenbedden in 
Borger te bekijken. Zo vaak al in Drenthe 
geweest… Na dit korte uitstapje toch 
maar snel weer terug naar de vertrouwde 
omgeving, waar die middag autoraces op 
het programma staan. We waren maar 
net terug, of de 1e clubleden kwamen het 
TT- circuitterrein opgereden. 
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MOTORDAY - YARC 2008

Na een bakkie koffi e of fris, gaan de 
meesten toch ook naar de autoraces kijken, 
ook omdat Teigetje zo enthousiast riep over 
deze “kleine wagentjes”. 

Chris wist me over te halen toch maar even 
naar zijn motor te kijken, want de toe-
renteller werkte niet meer. Dus kuipwerk 
eraf, gear-indicator afkoppelen + origineel 
aansluiten.

Die avond gezellig met zijn allen in Eext 
op de boerderij gegeten, en nog wat bij 
gekletst.

YARC 2008, maandag: vanaf 07.00 uur is 
het al gezellig druk op het circuitterrein. 
Deelnemers die eerst hun enveloppe met 
rijnummer e.d. ophalen, dan hun motor 
voor de technische keuring aanbieden, 
transponder ophalen, enz. En ook deze 
dag staat de zon hoog aan de hemel. De 
YZF R club heeft voor deze dag een pitbox 
gehuurd, zodat de leden hun spullen 
hier konden neerleggen, en makkelijk 
de pitlane in konden. Ook werden de 
motoren hier gestald. 

Om 08.30 had ieder de algemene 
briefi ng, gegeven door Wilco Zeelenberg. 
Maar vanaf 9 uur mochten de eerste 
groepen de baan op. En wat is het toch 
mooi om ieder zijn of haar ervaringente 
horen vertellen na een sessie, prachtig!

Zeker tot de middag, beleeft ieder een 
supermorgen, hoewel sommige leden 
nog steeds vinden dat ze te kort worden 
gehouden. 

In de middagpauze, nemen 2 clubdame’s 
en ikzelf de gelegenheid waar om Bach te 
interviewen. Diana fi lmde, Sonja maakte 
aantekeningen en foto’s. In de volgende 
R-force vind je het verslag hiervan.

’s Middags krijgt ieder de gelegenheid om 
zijn tijd van de afgelopen YARC te verbe-
teren. En bij iedereen lukte dat dan ook. 
Soms zelfs met 10 seconden!!! Ook was 
ieder enthousiast over Ed6, die dook deze 
dag ruim onder de 2.00 minuten. Klasse!!! 
En applaus van iedereen.

Het einde van de dag, ieder was tevreden 
en voldaan. Van Zeelenberg Racing/
Yamaha-Motor Nederland kreeg iedere 
deelnemer zijn certifi caat met daarop 
de snelste ronde, een T-shirt en diverse 
hebbedingen waaronder een mooi R1/R6 
boek.

Voldaan konden we deze dag dan ook 
afsluiten en rustig naar huis rijden.

Tot het volgende mooie weekend in ???

Groet, 

Richard van der Mark
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15 maart organiseerde de YZF R-club een 
technische middag in samenwerking met 
Cees Doorakkers in zijn zaak te Molenschot

Dat techniek door onze leden bijzonder 
interessant gevonden word blijkt doordat 
maar liefst 3 leden een verslagje inlever-
den. Hier volgt hun relaas ...

Even voorstellen: mijn naam is Bert van 
den Beld (Bertje), ik kom uit Apeldoorn, 

samenwonend en vader van 1 dochter van 
bijna 16. Na een aantal jaren actief te zijn 
geweest in de motorcross heb ik de over 
stap gemaakt naar de enduro. Hier ben ik 
wegens tijdgebrek (vanwege mijn werk) 8 
jaar geleden mee gestopt.

Maar het bloed kruipt toch waar het niet 
gaan kan en dus ik heb in januari mijn 
eerste R6 aangeschaft. Na wat rondsurfen 
op het net kwam ik bij de YZF-R club 
terecht; ik heb mij hiervoor aangemeld 
en dus ook voor de technische middag op 
zaterdag bij Cees! Ik kreeg vrijwel gelijk 
reactie dat ik er nog bij kon, dus ik de 
bewuste zaterdagmorgen de motor gepakt 
en op naar Molenschot. Ik was er wat te 
vroeg maar er was koffi e! Nadat ik wat 
andere motoren had bekeken was het tijd 
voor de uitleg van Cees.

Ik heb hier veel aan gehad; je leest altijd 
wel over zoveel klikjes links of zoveel 
rechts, maar wat gebeurt er dan precies? 
Daar ben ik nu een heel stuk wijzer over 
geworden. Ik ben me er nu ook van bewust 
dat het allemaal net even wat nauwer 
steekt als bij enduro. 

Met alles nog vers in het geheugen ben 
ik de maandag erop ook met mijn eigen 
vering begonnen om te kijken of ik dit 
nog fi jner kan krijgen. Volgens Cees 
zal het voor de hobby op de weg bij de 
meeste motoren wel goed zijn, maar ik wil 
proberen (als het lukt qua tijd en werk) om 
toch deze zomer nog een keer het circuit 
op te gaan, en dan komen al deze feiten en 
weetjes goed van pas! 

Kortom een zeer leerzame en interessante 
middag en zeker voor herhaling vatbaar! 
Ik zal er dan zeker een volgende keer weer 

bij zijn! 

Groeten vanuit een regenachtig 
Apeldoorn

Bert

WANNEER: 15 MAART

WAAR: MOLENSCHOT

WIE: CEES DOORAKKERS

WAAROM: LEERZAAM EN LEUK!

MIDDAGJE TECHNIEK
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Sinds de motorbeurs van 2007 ben ik 
lid van de YZF-R club door de aanschaf 

van een R1 lavared 2005, en ik ben al 
meerdere keren clubleden tegengekomen 
op de verschillende evenementen. 

In februari ben ik als voorbereiding op het 
motorseizoen vertrokken naar Albacete 
om via motorsportschool Holland en Peter 
den Heijer te genieten van het mooie 
zomerweer in Spanje en alvast een beetje 
op te warmen voor seizoen 2008. Nou, dat 
opwarmen op de motor ging goed, maar 
het weer viel een beetje tegen. ’s Morgens 
vorst aan de grond en in de middag rond 
de 10-15 graden. Niet echt weer om over 
naar huis te schrijven maar wel 3 dagen 
genoten van het mooie circuit. Daar ook 
Cees getroffen en die was vooral goed in 
het stuk rijden van lintjes (hé Cees, wat 
een herrie als zo’n ton omvalt).

Thuis gekomen zag ik in de nieuwsbrief 
van de club dat er een voorlichtingsmiddag 
was bij Cees in Molenschot, dus gelijk 
ingeschreven. Zaterdag middag rond de 
klok van 13.30 vertrokken uit Hoofd-
dorp, met de auto, want mijn R1 is voor 
circuitgebruik en helaas zonder kenteken. 
Misschien toch eens tijd om hem alsnog 
aan te vragen. En anders kom ik gewoon 
op de Honda ST1100 Pan European die nu 
voor onderhoud uit elkaar ligt.

Rond 14.45 aangekomen bij Cees en de no-
dige R1’s en R6-en stonden al voor de deur 
en straalden veel gezelligheid uit. Iedereen 
was enthousiast en rond 3 uur begon Cees 
aan zijn verhaal over vering, demping, 
geometrie en banden. In het kort, het hele 
verhaal over wegligging en grip.

We begonnen met de geometrie, en de 
moraal van het verhaal is dat deze in de 
basis bepaald is door de fabrikant en dat je 
die zelf kunt aanpassen door bijvoorbeeld 
de kroonplaat (waar je voorvorkpoten 
doorheen gaan) te vervangen door andere. 

Cees vertelde nog dat in het verleden 
kroonplaten verkrijgbaar waren waarbij 
je met bussen de stand van de naloop 
kon veranderen. Niet goedkoop maar wel 
handig. Hij vertelde ook dat het goed is om 
te weten dat de onder- en voorvorkpoten 
goed moeten kunnen veren en dat je er 
niets omheen vast moet zetten (had een 
beter MotoGP jaar opgeleverd voor Cees in 
het verleden).

Na de geometrie komen we bij de 
veervoorspanning waarmee je de motor 
meer op zijn voor- of achterwiel kunt 
zetten. Meer op het voorwiel levert een 
beter insturende motorfi ets op maar bij 
hoge snelheid een nerveuzere motor. Dus 
afhankelijk van het circuit dien je e.e.a. 
aan te passen. Tevens is het van belang dat 
de veren het gewicht van de rijder kunnen 
dragen. 
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MIDDAGJE TECHNIEK

Dus een rijder van 120 kilo rijdt met 
andere veren dan een rijder van 80 kilo.

Belangrijk punt: Waar is een motor die je 
bij de dealer koopt voor gemaakt? Voor 
iemand van 120 kilo of iemand van 80 kilo? 
Misschien goed om de afstelling te contro-
leren als je je motor ophaalt bij de dealer, 
omdat die dus voor iedereen anders is.

Na de veervoorspanning kwamen we aan 
bij de negatieve veerweg. Die is achter 
te meten door het kontje op te tillen en 
te kijken hoever hij naar boven kan. De 
negatieve veerweg zal ergens tussen 
de 1,5 en 2,5 cm liggen. Voor komt de 
negatieve veerweg ook op ongeveer 1,5 tot 
2,5 cm te liggen. 

Na de veervoorspanning komen we op de 
in- en uitgaande demping waar ook het 
nodige over werd verteld en daarna was 
het alweer tijd om naar huis te gaan.

De basis van het verhaal is dat de vering 
per rijder kan verschillen omdat ieder 
zijn eigen voorkeuren heeft. Tevens is het 
van belang dat de motorfi ets in balans 
is, dus niet de voorkant heel zacht en de 
achterkant hard of andersom. Van belang 
is om alles wat je aan de vering doet vast 
te leggen zodat je altijd weet wat je hebt 
veranderd en wat de basis afstelling was. 
Doe ook niet meerdere dingen tegelijk. 
Schroom ook niet op een circuitdag of 
tijdens een meeting mij aan te spreken om 
je motor te controleren en eventueel beter 
af te stellen.

Helaas moet ik nu weer aan het werk en 
is het weer nog niet echt ingesteld op veel 
kilometers, oftewel, het is iets minder 
motorweer. Hoop dat daar snel verandering 
in komt!

Groetjes en tot de volgende keer.

Jaap

www.supermug.nl

Ik had eind vorig jaar de 2008 club 
kalender eens doorgekeken wanneer 

we weer een (motor) uitje hebben met 
de club. In de wintermaanden blijft het 
allemaal een beetje rustig. We hebben dan 
wel het sportieve kleiduiven schieten en de 
gezellige Nieuwjaars receptie achter de rug 
maar velen kijken toch uit naar de eerste 
clubactiviteit waar weer met de motor aan 
deelgenomen kan worden.

15 Maart is het zover: de technische 
middag bij Cees Doorakkers. Er zijn 
verschillende mensen die zullen zeggen: 
‘een technische middag, die hebben die 
Yamaha rijders toch niet nodig, die dingen 
gaan nooit stuk’. 
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De middag zal dan ook niet gaan over 
de techniek van het sleutelen aan de 
motor, maar over de afstelling van het 
rijwielgedeelte en dan voornamelijk het 
afstellen van de vering.

Ik besluit om eerst nog samen met een 
maatje een rondje te gaan rijden zater-
dagmiddag, het weer is voor een van de 
eerste keren van het jaar goed, zonder al 
het overtollige zout op de weg. We rijden 
samen richting Tilburg, en ook al heeft 
hij een motor van het Italiaanse merk dat 
wél een technische middag kan gebruiken, 
toch besluit hij niet helemaal mee te 
rijden naar de zaak van Cees Doorakkers. 
Een kwartiertje voor tijd arriveer ik in 
Molenschot, een klein plaatsje tussen 
Tilburg en Breda. Terwijl ik bij het infobord 
sta te kijken waar ik moet zijn word ik 
aangesproken door een mede clublid die 
me ziet staan en hij wijst me de weg. Als ik 
arriveer is het al goed druk en ik blijk dus 
ook een van de laatste te zijn. Vrienden 
worden begroet en menig sterk verhaal 
wordt uitgewisseld, iedereen zit met het 
voorjaar in het hoofd. We worden door 
Cees ontvangen in zijn goed uitgeruste 
werkplaats met showroom en onder het 
genot van een bak koffi e en een verse plak 
cake worden we door Richard Smit namens 
de R-club verwelkomd. 

Cees begint zijn verhaal, bij de moderne 
sportmotoren kan de vering helemaal 
naar de wensen van de berijder aangepast 
worden. Hij zet zijn verhaal kracht bij door 

zijn eigen gepre-
pareerde R1 met 
volledig instelbare 
Öhlins vering als 
leidend voorwerp 
te gebruiken.

We beginnen het 
verhaal met de 
veervoorspan-
ningen wat je 

daar mee kunt regelen. De veervoorspan-
ning dient voornamelijk voor het instellen 
van de rijhoogte en niet voor het “stugger” 
maken van de vering. Cees laat zien wat 
er gebeurt door de veervoorspanning eens 
geheel in en uit draaien. Verder verteld 
hij wat voor een invloed dit kan hebben 
op het stuurgedrag van de motor. Hij laat 
zien dat het belangrijk is dat de motor ook 
negatieve veerweg moet hebben, dit wil 
zeggen, de motor moet ook nog kunnen 
uitveren als je de motor op tilt (uit de 
veren), dit om contact met het wegdek 
te blijven houden tijdens accelereren en 
remmen. Tijdens zijn uitleg vraagt Cees of 
er vragen zijn, maar het blijft stil, dus zijn 
uitleg wordt goed gevolgd en begrepen. 
Halverwege zijn verhaal besluiten we even 
een pauze in te lassen en kunnen we on-
derling wat ervaring uitwisselen en nemen 
we een kijkje in Cees’ nieuwe en goed met 
sportieve Yamaha’s gevulde showroom. 
Tijdens de pauze vertelt Cees wat over zijn 
ervaring met vering uit zijn 500 cc Grand 
Prix tijd en daaruit blijkt dat afstellen van 
de vering een specialistisch werkje is.

Nadat iedereen zijn nicotine en cafeïne 
niveau weer op peil heeft gebracht vervolgt 
Cees zijn verhaal en wijdt hij nog even 
verder uit over zijn ervaringen met vering 
in de 500cc Grand Prix. Hij vertelt dat hij 
eens veel problemen met de vering gehad 
heeft die achteraf  te wijten waren aan de 
vorkpootklem van zijn stuurdemper
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die op de verkeerde plek gemonteerd 
bleek te zitten. Zo komt hij meteen op het 
volgende onderwerp en dat is de demping. 
Je hebt 2 soorten demping, de ingaande en 
uitgaande. De ingaande demping bepaalt, 
zoals het woord al zegt de ingaande dem-
ping van de vering, dus hoe snel de vering 
ingedrukt wordt; bij sportief rijden op het 
circuit zal deze ongeveer 2 tot 4 klikken 
stugger staan. Meer ingaande demping 
geeft meer gevoel in de motor tijdens het 
remmen sturen en accelereren, dit geldt 
zowel voor de voor- als de achterkant. Zet 
je ingaande demping niet te hoog anders 
zal de vering oneffenheden in het wegdek 
niet meer opvangen en de band wegdruk-
ken. Te weinig ingaande demping zal een 
slap en week gevoel veroorzaken en dit is 
misschien fi jn voor een rustig toerritje. De 
uitgaande demping zorgt ervoor dat de ve-
ring niet te snel uitveert. Te veel uitgaande 
demping zal een springerig gevoel veroor-
zaken en de motor zal sneller het contact 
met de weg verliezen. Te weinig uitgaande 
demping zorgt ervoor dat de veer tijdens 
constante belasting steeds verder in veert 
en uiteindelijk het einde van de veerweg 
bereikt en zo zijn werking verliest. Cees 
laat met behulp van zijn R1 zien wat hij 
met dit verhaal bedoelt door de demping 
juist eens helemaal in en uit te draaien 
zodat we kunnen zien wat er gebeurt. Na 
dit verhaal loopt het al aardig tegen het 
einde van de middag en dus beginnen 
we met de vragen ronde. We snijden nog 
even het onderwerp banden en vering 
aan. Aan het slijtage patroon van de 

banden kun je zien hoe je vering af gesteld 
staat, een mooi slijtende band vertelt je 
dat je de vering netjes afgesteld hebt 
staan, als de band er “aangevreten” uit ziet 
dan moet je toch eens goed naar je veer 
afstelling (laten) kijken. Dit laatste willen 
verschillende van ons dan ook eens laten 
doen. 

Richard Smit bedankt Cees voor zijn ver-
helderende verhaal met een aantal leuke 
R- geschenkjes en ons voor de aandacht. 
Richard v/d Mark bedankt ook iedereen 
namens het bestuur van de club en heeft 
nog wat club mededelingen en wenst 
iedereen een goed motor seizoen toe. 

Buiten gaan de discussies verder, Cees 
neemt dan ook de tijd om bij sommige 
leden de vering eens goed aan te voelen 
en bij te stellen. Mijn vering kijkt hij ook na 
en hij zegt dat bij deze 2008 R6 de vering 
standaard al erg goed staat afgesteld, 
alleen achter kan de uitgaande demping 
wel 4 klikjes meer hebben. 

Om een uurtje of half zes zijn de meeste 
weer vertrokken en begin ik ook aan de 
terug tocht. Het is nog steeds lekker weer 
en ik besluit er een ritje binnendoor van 
te maken met mijn (tussen de oren) goed 
afgestelde vering.

Tot de volgende Club meeting,

Groet John Habraken
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Mijn geschiedenis qua motorrijden gaat in-
middels al meer dan 20 jaar terug. Althans, 
vanuit een rijbewijsperspectief. Mijn echte 
motorverleden is ouder en met de paplepel 
ingegoten. Al sinds ik op de wereld ben, 
neemt mijn vader mij mee naar races en 
shows. Inmiddels is mijn vader 69, rijdt 
nog steeds motor (een Yamaha XJ900 uit 
1992 met een blok uit 1982) en ik neem 
hem 1 maal per jaar mee op een buiten-
land trip, meestal in september. Sinds de 
motorbeurs in Utrecht van begin 2007 ben 
ik lid van de YZF-R club. Hoera, ik hoor ook 
bij die leuke club! Misschien wel handig 
als ik mij even 
voorstel, hoewel 
sommigen van 
jullie mij al 
kennen van het 
circuit of het 
forum onder 
mijn bijnaam 
Supermug.

Mijn naam is dus Jaap, 42 jaar oud en 
trotse vader van 2 dochters genaamd 

Milou en Zoë, 11 en 7 jaar oud. 

Net als vele andere motorrijders ben ik 
begonnen op een oud beestje. Toen ik op 
18 jarige leeftijd (ik was net jarig geweest) 
weer thuis kwam wonen zei ik op vrijdag-
avond tegen mijn vader: morgen om 8 uur 
heb ik motorrijles. Op dat moment

was ik helemaal gek van alles wat snel 
ging en op het circuit reed. Terwijl ik zat te 
genieten tijdens mijn allereerste motorrijles 
is mijn vader naar de melkboer, sorry, 
SRV-man (ja die had je toen nog), in de 
straat gereden want die had een Honda 
GL1000 staan met voorschade. Mijn vader 
wilde voorkomen dat ik zelf een motor ging 
kopen en mezelf kapot zou rijden. Dus toen 
ik terug kwam stond de Goldwing in de 
schuur en kon er gesleuteld worden. 

Eén week voor mijn examen was de 
Goldwing klaar en toen ik de week daarna 
slaagde voor mijn rijbewijs was het zo 
ver. Ik kon de eerste echte kilometers, 
alleen, maken op onze Honda GL1000 van 
het bouwjaar 1978. Voordeel van deze 
oude motor is dat de motor behoorlijk 
wat beperkingen heeft en je al gauw de 
grenzen van de motor leert kennen. De 
oude Goldwing had door zijn geschroefde 
frame de neiging om boven de 140 km/
uur te gaan speedwobbelen en daarbij zeer 
heftig te keer te gaan zodat je zelfs bang 

was dat hij je 
eraf zou gooien. 
Misschien dat ik 
daarom de R1 
redelijk onder 
controle kan 
houden. 

Wel heb ik 
het zo voor elkaar gekregen dat niemand 
achter mij wilde rijden, want die kregen 
allemaal ijzerpitjes in hun vizier omdat ik 
iedere keer alles (middenbok, etc) aan de 
grond reed. Dit resulteerde uiteindelijk 
in een doormidden gesleten en verloren 
halve middenbok waar een vriend van mij 
overheen reed. Hij durfde een keer achter 
mij te rijden . . . Alleen het neerzetten van 
de motor was daarna wat moeilijk want de 
zijstandaard zat er al niet meer op. 

NAAM: JAAP VAN LEEUWEN

BIJNAAM: SUPERMUG

WOONPLAATS: HOOFDDORP

MOTOREN: R1 2005, ST1100 1999

EVEN VOORSTELLEN....
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Dus iedere keer een plek zoeken waar je 
je motor netjes met zijn rechter of linker 
stuurdemper tegenaan kon zetten. Het is 
altijd goed gegaan, plekje altijd gevonden 
en binnen afzienbare tijd was er in de 
sloop een nieuwe middenbok gekocht die 
na de nodige aanpassingen ook niet meer 
aan de grond kwam.

In mijn jonge motorjaren heb ik ook 
een keer een Fireblade geprobeerd. Dit 
liep niet helemaal goed af want ook al 
beviel de overstap van de Goldwing op 
de Firebalde goed, het resulteerde helaas 
meteen in een prachtige groene ervaring 
(die behalve een gedeukte ego en veel 
materiële en fi nanciële schade meeviel), 
omdat ik met mijn ‘snelle’ vrienden wilde 
meerijden. 

Na vele kilometers op de Goldwing 
(ongeveer 350.000 in 10 jaar) kwam er 
door een overstekende auto, ik reed op de 
voorrangsweg, een einde aan het Goldwing 
tijdperk. Het voor en achterwiel stond meer 
dan 50 cm uit lijn en van de resten was 
eigenlijk alleen het blok en de buddyseat 
nog bruikbaar. Met het schadebedrag wat 
wij ontvingen werd even niets gekocht 
want de schrik zat er goed in. Zo’n auto 
doet toch zeer en ook een motor kan er 
niet tegen. Echter, na 6 maanden begon 
het toch weer te kriebelen en er werd een 
BMW K100 gekocht die achteraf een oude 

politiemotor 
bleek te zijn 
geweest. Deze 
leverde zoveel 
mechanische 
problemen op 
dat de K100 
het pad moest 
ruimen voor 
een Honda 
ST1100 abs, 
tcs,dcbs Pan 
European.

Dit was in december 1998 en in april 1999 
werd de Pan Europeaan afgeleverd en 
gelijk ingezet voor lange ritten, want daar 
is het de ideale motor voor. Hoewel ik al 
veel vergelijkbare motoren heb geprobeerd 
en de Pan eigenlijk wil inruilen staat hij 
nog steeds in de garage. De nieuwe Honda 
T1300, Yamaha FJR 1300, BMW R1200GS 
en sinds kort de Kawasaki 1400GTR hebben 
mij behoudens meer power, niet kunnen 
overtuigen. Dus de Pan (1100) zal nog wel 
even blijven. 

Als instructeur (KNMV, RMT) ben ik veel 
op de weg te vinden. Echter, na de nodige 
jaren mensen te hebben opgeleid voor het 
rijbewijs, en een aanbieding om directeur 
te worden van een Nederlandse vestiging 
van een Amerikaans bedrijf, heb ik mij als 
instructeur gespecialiseerd in het geven 
van Voorgezette RijOpleidingen (VRO), 
bergtrainingen, Regionale Motorrijvaar-
digheids Trainingen (RMT) en ook circuit 
trainingen. Die circuit trainingen werden 
gegeven met een Yamaha FZ750 uit 1990 
met 25.000 echte kilometers op de teller 
toen ik hem kocht. Soms zelfs met de 
Pan het circuit op, wat resulteert in een 
kneedown op een Pan! 

Na mij een paar jaar te hebben uitgeleefd 
op de FZ750 is er eind 2006 contact 
opgenomen met Yamaha om een motor 
zonder kenteken aan te schaffen. 
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Op dat moment had men nog enkele 
overjarige modellen staan, type R1 uit 
2005. Na de nodige onderhandelingen 
kwam de motor in het begin van 2007 bij 
ons in de garage te staan. Toen kon het 
echte circuit leven beginnen. De FZ 750 
reed best goed maar kwam op topsnel-
heid veel te kort. Hoewel, qua benzine 
verbruik, ongeveer 1 op 20 op het circuit 
en 1 op 25 op de weg had ik hem graag 
gehouden. De R1 komt echt niet boven 
de 1 op 10. Gemiddeld mag je blij zijn 
met ergens tussen 1 op 8 of 1 op 9. 
Maar dat is aan de andere kant ook weer 
niet erg want dan krijg je meer Freebees, 
Airmiles en andere spaarsystemen. Ook de 
bandjes gaan echt niet lang mee. Gemid-
deld zo’n 3 circuit dagen, is ongeveer 750 
km. Als man met 3 vrouwen in huis mag 
de hobby wat kosten want die vrouwen zijn 
ook niet echt goedkoop! 

Als instructeur leef ik mij uit op de verschil-
lende circuits in binnen- en buitenland 
en geniet ik van de mogelijkheden die 
de R1 mij geeft. De vering van de R1 is 
aangepast door Hyperpro en inmiddels 
is de R1 ook voorzien van een camera 

systeem (voor 
en achter) 
waarmee 
je mooie 
opnames kunt 
maken. Ik ben 
alleen geen 
computer 
techneut 
en daarom 
heeft nog 
niet iedereen 
zijn fi lmpje 
ontvangen. 

Op het circuit geniet ik van natuurlijk de 
snelheid, het geven van instructie, het zien 
groeien van de cursisten die aan het eind 
van de dag echt grote vorderingen hebben 
gemaakt. Soms gaat er wel eens iets fout 
op het circuit wat meestal te herleiden is 
naar te weinig ervaring of het niet willen 
begrijpen van de instructeur of marshall. 
Gelukkig loopt het meestal goed af en 
andere problemen lossen we ook op of ze 
gaan vanzelf weg. Eén ding is belangrijk: 
iedereen wil aan het einde van de dag 
weer veilig thuis komen. Toen ik net op 
het circuit begon te rijden wilde ik zo snel 
mogelijk gaan en de snelste tijden op de 
klok zetten. Als vader van 2 mooie doch-
ters ben ik inmiddels ook tevreden met net 
iets minder. Ik heb besloten dat heel, heel, 
heel erg snel leuk is maar dat heel, heel 
snel ook nog leuk is en dan kom ik in ieder 
geval weer veilig thuis bij mijn 2 dochters. 

Inmiddels heb ik de nodige dagen cursus 
gegeven, zelf gereden in de vrijrijden 
groepen, cursus gevolgd bij de California 
Superbike School (echt vet cool en altijd 
veel te leren, jongens en meisjes allemaal 
doen in 2008, is het geld echt waard) en de 
nodige foto’s geplaatst op een internetsite. 
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Wens je meer info te ontvangen over de 
door mij te geven cursussen/opleidingen 
en/of wil je de foto’s bekijken, ga dan eens 
naar www.supermug.smugmug.com of 
www.supermug.nl of stuur mij een mailtje 
op r1yamaha@live.nl. 

De R1 is trouwens te koop want ik ben van 
plan toch een R1 met kenteken te kopen, 
als ik mag van mijn dochters tenminste 
want die willen pa toch wel graag weer 
iedere avond een knuffel en kus geven. 
Dus heb je interesse dan hoor ik het wel.

Ik hoop jullie te zien bij een treffen, een 
tour (beide keren ben ik dan dus op de 
Pan), op de baan of ergens anders en 
wens jullie een veilig, vrolijk en vooral 
snel 2008 toe. Oh ja, soms neem ik wel 
eens foto’s tijdens een evenement. Dus 
als je een fotograaf zoekt dan hoor ik het 
wel. 

Live free and between the lines.

Groet,

Jaap.

Supermug of zoals mijn dochters zeggen: 
Lieve, gekke, snelle papa.
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YZF R-CLUB MERCHANDISING

Rugzak Zwart 
Refl ecterende streep

Stevige ritsen 
Niet-leden € 27,50

Fleecejack M t/m XXL
kleur zwart - licht grijs
Geborduurde logo’s van 

R-club en Yamaha
2 steekzakken met rits

Ritsen afgezet met 
refl ectiemateriaal

Prijs leden € 29,50
Niet-leden € 34,50

Kleur zwart
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo

Niet-leden €25,-

Niet-leden € 3,50

Niet-leden € 15,-

R-club mok, 25cl
Gemaakt van porselein

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

T-shirt
140/152-L/XL/XXL

Kleur grijs

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

Rugzak Zwart

Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs

Prijs leden € 25,-
Niet-leden € 27,50

Long sleeved shirt
M t/m XXL 

Kleur zwart - wit
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo

Prijs leden € 17,50
Niet-leden € 22,50

Stickerset
1x groot + 1x klein

20x88mm + 60x44mm

Prijs leden: € 1,-
Niet-leden: € 2.-

BESTELLEN? KIJK OP WWW.YZFR-CLUB.NL!
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GEFLITST . . . DEEL 2, DE EPILOOG.

In de vorige R-force (nr.1 – mei 2008) heb ik een 
stukje geschreven over mijn ervaringen tijdens het 
dragen van het door MJK-leathers vervaardigde 
FIAT/YAMAHA-motorpak van de 29-jarige VALEN-
TINO ROSSI.

De laatste regels in dit stukje waren:
     “Wat zal de 7-voudige wereldkampioen uit 
Urbino er zelf van vinden?”
     “Mocht ik daar nog achter komen, dan laat ik 
dat zeker nog even weten!”

BIJ DEZE DUS !

Ik was 1 van de gelukkigen die door YAMAHA 
EUROPE (in samenwerking met Yamaha Ned. en 

onze club) uitgenodigd was op 25 juni te Schiphol-
Rijk.

Niet alleen de MotoGP-coureurs Jorge Lorenzo en 
James Toseland waren aanwezig, ook Lin Jarvis, 
de “big boss” (managing director of Yamaha motor 
racing), was naar zijn oude tweede thuis gekomen. 
Dát was die me in contact kon brengen met “the 
doctor”.

Had dan wel motor-laarzen aan en geen stoute 
schoenen maar onder het motto “nee heb je, ja 
kun je krijgen” toch subtiel de vraag gesteld en het 
antwoord was overtuigend: JA NATUURLIJK!

Rennerskwartier-kaarten een week eerder geregeld 
(met dank aan Henk Lammers van eLBé-keukens 
uit Kaatsheuvel). Dus op naar ASSEN!

Met Lin Jarvis afgesproken dat de ontmoeting in 
het heilige der heilige, de pitbox van het FIAT/
YAMAHA-team, zou plaatsvinden op de 1e trai-
ningsdag (donderdag 26 juni).Geruime tijd moeten 
wachten, maar toen was het zover, dacht ik. Een 
probleem: motor van de M1 ligt uit elkaar, dus 
GEEN bezoek in de pitbox, helaas . . . De ontmoe-
ting met Vale heeft daarom plaats gevonden in de 
door het team afgezette binnenruimte achter de 
pitbox.

Reactie van Valentino en Uccio: Perfect, mooi, gaaf 
en . . . prima stand-in! Door de zeer druk bezette 
vedette werd er ook nog tijd vrij gemaakt 

voor foto’s, bewijs voor ’t thuisfront.

Lin Jarvis geeft daarna toestemming om voor 
de kwalifi catie-training van vrijdag alsnog foto’s 
te maken van de Yamaha M1 met het wereldbe-
roemde startnummer 46 in de pitbox. Foto’s zijn 
die bewuste vrijdagmiddag dan ook gemaakt, al 
was het wel erg hectisch in de +/- 100 vierkante 
meter grote tijdelijke werkplaats.

Terug kijkend op het hele weekend: Trainingsdagen 
zijn voor mij succesvol geweest, de wedstrijd wat 
minder, zoals iedereen wel weet. Eerste ronde 
gevallen . . . rijder oké…….gelukkig, alhoewel, de 
woorden van de grootmeester himself spelen heel 
even door m’n hoofd . . . STAND-IN! Toch maar 
niet, er is maar één VALENTINO ROSSI.
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