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GEVRAAGD: Vrijwilligers motorbeurs Utrecht
De YZF R-club is voor de komende motorbeurs op zoek naar vrijwilligers
(m/v) die onze clubstand willen bemannen om leden en andere geïnteresseerden te woord te staan.
Ben je genegen om op deze manier iets voor de club te doen dan is dit
een mooie kans!
Uiteraard is er ook voor jou de gelegenheid zelf een rondje over de
motorbeurs te doen. Dit natuurlijk in overleg met de mede-leden die op
de stand staan.
Het gaat om een dagdeel op donderdag 26 februari en vrijdag 27
februari dan is de beurs namelijk van 10.00 tot 22.00 uur geopend, of de
gehele dag op zaterdag 28 februari of zondag 1 maart.
De entree wordt vergoed!
Je opgeven doe je via een berichtje naar:

admin@yzfr-club.nl
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VOORWOORD
N

ajaar 2008, het motorseizoen is weer
voorbij. Zo snel kan het gaan; het is
weer tijd om vooruit te kijken naar 2009.
Terugkijkend hebben we als club leuke
evenementen gehad, waarbij het mooiste
(en volgens mij geldt dat voor meerderen
onder ons) de bijzondere ontmoeting met
Jorge Lorenzo en James Toseland was, op
uitnodiging van en verzorgd door Yamaha
Nederland.

mij weinig moeite kostte om ‘ja’ te zeggen
toen mij gevraagd werd om voorzitter van
deze mooie club te worden.

Maar als club zitten we niet stil en zijn we
al volop bezig om het 10-jarig bestaan van
de club en van de Yamaha YZF R6 te gaan
vieren.

Omdat je niet langs de kant wil blijven kijken hoe anderen het doen, en als bestuur
moeten we het hebben van enthousiaste
leden die zich geroepen voelen om hier een
succes van te maken.

Het jaarlijks clubfeest is een terugkerend
evenement waarbij de nadruk ligt op het
clubgevoel, maar het is natuurlijk ook een
gezellige afsluiting van het jaar.
Het nieuwe bestuur laat duidelijk een
hoop vernieuwingen zien, zoals de nieuwe
website, de vele toertochten, het aanwezig
zijn met stands bij motordealers voor en na
het seizoen, diverse technische evenementen, de motorbeurs.
Natuurlijk kan het altijd beter en als
bestuur zijn we ons daar terdege van
bewust en doen we met z’n allen behoorlijk
ons best om het de leden naar hun zin te
maken.
Als bestuur kunnen we niet alles regelen en
het zou dan ook erg leuk zijn als ook leden
het initiatief nemen om iets te organiseren
in het breedste zin van het woord.

En tsja, waarom bestuurslid worden van
zo’n club? Omdat het leuk is iets voor
anderen voor elkaar te krijgen. Omdat die
bedrijfsbezoeken, technische evenementen,
toerritten, het clubblad R-Force nou
eenmaal niet vanzelf “gebeuren”.

Voor een ieder zal het jaar 2008 zijn
gelopen zoals het kwam, met zijn ups en
downs. Des te meer een reden om vooruit
te kijken wat beter kan. Toch wil ik ook
even stil staan bij het feit dat er ook Rleden zijn die het afgelopen jaar een zwaar
ongeluk hebben gehad. Als club leven wij
mee en willen wij deze leden alle sterkte
toewensen.
Bij deze wens ik iedereen een heel goed
uiteinde van 2008 en alle gezondheid
voor het nieuwe jaar. Dat 2009 een mooi
jubileumjaar mag worden voor de club en
Yamaha Nederland waarin de viering van
het 10-jarig bestaan YZF R6 centraal staat.
Met sportieve R groeten,
Richard Smit

Aan het begin van dit seizoen en ook na de
algemene bestuursvergadering was er nog
geen voorzitter. Ik had een hoop vertrouwen in het nieuwe bestuur zodat het

R-force 2008 - 3 www.yzfr-club.nl

-4-

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord•

4

Inhoudsopgave•

5

Volgende R-force verschijnt in april
2009 met daarin oa.

Sleutelmiddag in Oosteind•

6

Op pad met The Race Academy

Circuitrijden ..•

8

Circuitrijden deel 4

Interview: Bach Lamboo•

22

Verslag bezoek JVP

Even Voorstellen...•

26

En meer .....

Edwin Ott Motoren•

29

YZF R-Club Merchandising•

30

Heb je zelf ook een leuke bijdrage?
Stuur deze per mail naar:
r-force@yzfr-club.nl

RRRRRazendsnel naar GEBBEN!
CLUBLEDEN
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onderdelen ontvangen clubleden
maar liefst 10% korting.

10%

KORTING

Industrieweg 25
7949 AJ Rogat

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

www.gebbenmotoren.nl
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SLEUTELMIDDAG IN OOSTEIND
Kort daarop kwamen de volgende clublede
clubleden
druppelsgewijs aangereden. Het was gelukkig een dag met mooi weer, met af een toe
een klein buitje, dus er verschenen weer
voldoende R-rijders. Genoeg om er een
leuke en vrolijke middag van te maken. Na
het nuttigen van een bak koffie/thee met
een lekker koekje erbij en natuurlijk de
nodige hilariteit over wat nou wel de echte
kleur is voor een R, kon “de monteur, onze
Arnaud” beginnen.

Z

ondagmiddag 17 augustus was er een
sleutelmiddag gepland om zo het een
en ander te weten te komen over “onze
R-en”. Arnaud was zo galant om zijn R1
mee te brengen; die moest namelijk voorzien worden van nieuwe olie en een nieuw
oliefilter. Het clubhuis aan de Provincialeweg werd even omgebouwd tot werkplaats.
Met enkele pallets en een oprijdplaat werd
een simpele motorverhoging gemaakt.

Nadat als eerste de kuipdelen er af gehaald
waren om zo wat meer ruimte te krijgen bij
het motorisch gedeelte kon het eigenlijke
werk beginnen. Voor een hoop leden is het
slopen van het bodywork al een hele klus
en zeker geen dagelijks werk. Hier konden
dus al veel leden veel van leren, zelfs voor
“onze Arnaud” was het de eerste keer dat
hij zo zijn R ging inspecteren. Maar gelukkig ging het hem goed af en zonder iets te
beschadigen stond de R binnen no-time zo
kaal als een playboy-model te schitteren
in ons clubhuis. Het eigenlijke werk moest
toen nog beginnen.
Tussendoor werden verschillende vragen
afgevuurd over van alles en nog wat.
Arnaud en andere ‘technische’ leden
konden gelukkig alle vragen naar tevredenheid beantwoorden. De olie werd afgetapt
en het oliefilter werd er af geschroefd.

De eerste R-rijder, zijn naam is mij even
ontschoten, arriveerde al om 11.15 uur.
Het was voor hem de eerste keer op een
evenement van de club en hij was dus
maar op tijd vertrokken. Nadat ik hem een
parkeerplaatsje voor zijn motor gewezen
had en ik de koffie en waterkoker aangezet
had kon de sleutelmiddag beginnen.
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Na nog wat gedronken te hebben gingen de
meesten weer huiswaarts. Sommige wilden
eigenlijk nog wel een rondje rijden voordat
ze naar huis gingen. Er was er eigenlijk
maar een die hier in de buurt de weg een
beetje wist, en dat was ondergetekende.
Tegen mijn vrouw gezegd dat ik nog even
een rondje ging rijden (ze was er alleen
niet zo blij mee), mijn motorpak aangetrokken, mijn zoon nog even geroepen,
want ik mag tegenwoordig niet meer alleen
weg, de motor even warm laten lopen en
zo met een klein groepje nog even enkele
kilometers rondom Breda gereden. Even
uitwaaien en wat bochtjes meenemen na
een middag slap geouwehoer is toch wel
even lekker.
Na afscheid genomen te hebben van de
rest van de “jongens” zijn wij huiswaarts
gereden. Achteraf net op tijd thuis, want de
weergoden hadden besloten dat het lang
genoeg droog was geweest.

Ik had Arnaud verteld dat ik best veel
gereedschap heb, maar hij heeft mij
die middag wel uitgetest of ik toch niet
gelogen had. Gelukkig kon ik alles vinden
waar hij om vroeg. Na een tijdje, het
duurde zeker drie keer zo lang als normaal
omdat er steeds aanwijzingen en opmerkingen tussendoor kwamen, was de motor
voorzien van nieuwe olie. Ook rees de
vraag om even te laten zien hoe de bougies
vervangen moeten worden. Dit was eerder
gezegd dan gedaan en na een tijdje kloten
aan de motor werd er besloten om dit een
volgende keer bij een sleutelmiddag te
doen omdat het al snel later werd.

Kortom, weer een leuk evenement met
de club afgesloten, op naar het volgende
gebeuren!
Wil van Nunen

Veel leden moesten nog best wel een
stukje rijden en de lucht werd er niet
blauwer op.
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CIRCUITRIJDEN ..

DEEL 3: RACETECHNIEK
verkeerde zithouding creëer je
Bij een v
veel spanning en ben je niet één geheel
met de motor. Je bent vaak nog te veel
gewend aan de ‘woon-werk’ zithouding,
een toerhouding welke gebaseerd is op
relaxed rijden, voeten naar buiten, het
midden van je voet op de stepjes, rechtop
zitten, gestrekte armen.
Je kunt het zien wanneer een coureur
gespannen op zijn motorfiets zit: hij
heeft doorgestrekte armen en knijpt
stevig in het stuur. Deze houding houd
je niet lang vol en je krijgt klachten als
opgepompte onderarmen en kramp in je
benen. Daarom is het belangrijk dat je
gaat werken aan een juiste zithouding,
actief en ontspannen. Belangrijk is
dat je mentaal ook ontspannen bent,
anders vertaalt zich dat ook weer in een
verkrampte zitpositie. Je kan dus zeggen:
een ontspannen zitpositie beïnvloedt de
mentale spanning en omgekeerd.

R

acetechniek: wat komt daar nu
eigenlijk bij kijken? En waar begint
het mee?
Je motor is inmiddels al helemaal
circuitklaar, je persoonlijke uitrusting is
voorbereid, je bent optimaal beschermd
voor het circuitrijden.

ZITHOUDING
Maar wat komt er dan nog meer bij kijken?
Een heel belangrijk aspect is de zithouding.
Niet iedereen staat daar bij stil maar het is
een essentieel onderdeel en het vormt de
basis voor een juiste racetechiek.
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De huidige motoren beschikken over zeer
stabiele frames door de massacentralisatie
(het motorblok en frame zijn aan elkaar
verbonden waarbij het gewicht zoveel
mogelijk bij elkaar ligt waardoor een stijve
frameconstructie onstaat).
Het voordeel hiervan is dat dit een
responsief en voorspelbaar weggedrag
oplevert, maar het zorgt er ook voor dat
bewegingen onmiddellijk worden omgezet
in een richtingswijziging van de motor. Een
verkrampte zitpositie zal daardoor leiden
tot ongewenste bewegingen van de motor.
Een juiste zithouding voorkomt dus
problemen en draagt bij aan de stabiliteit
van de motor.

-8-

YZF R-CLUB RACETECHNIEK

Zorg dat je je armen niet doorstrekt
(waarbij je ellebogen op slot staan), maar
zorg er juist voor dat beide armen licht
gebogen zijn waarbij je spieren slechts licht
gespannen zijn.
Dit geldt ook voor het remmen, het
aanspannen van je spieren en het strekken van je armen veroorzaakt kramp en
beïnvloed de controle van je motor.
Ook je rug heeft een belangrijke rol, deze
is licht gebogen.

STUUR

EN HANDEN

Klinkt simpel, maar het stuur is er maar
voor één ding: sturen. De meeste houden
het stuur vast alsof het een soort rekstok
is. Je wil juist weten wat de voorkant
van je motor doet en dat gevoel krijg je
alleen wanneer je het stuur zo los mogelijk
vasthoudt.
De enige functie van het stuur is de motor
van richting laten veranderen en om er
bedieningshendels op te monteren.

Bij een juiste zithouding is je bovenlichaam
laag en zoveel mogelijk achter de kuipruit,
licht hangend op de tank. Wanneer je
accereleert, of als je wheelies wil voorkomen, wil je je gewicht zo ver mogelijk
naar voren plaatsen, daarom beweeg je je
bovenlichaam naar voren en ‘rust’ je op de
tank. De meeste rijders vinden wheelies
spectaculair, maar ze zijn niet efficënt. Het
is energie verspilling en kost veel vermogen die je beter voor een voorwaartse
beweging kan gebruiken. Probeer zelf maar
eens je motor aan de voorkant op te tillen,
dit gaat je niet lukken en kost dus erg veel
kracht.
Bij een juiste zithouding is de positie van je
hoofd ter hoogte van je kuipruit en kijk je
er doorheen of net overheen.
Het is zeker de moeite waard om te
expermiteren met kuipruitjes daar deze in
het algemeen erg laag staan, en niet altijd
ten goede komen van de luchtstroom.

Hoe dan ook, wanneer je het stuur erg
stevig vasthoudt zal elke verkeerde
beweging aan het frame van de motor
worden doorgegeven en creëer je onrust.

-9-
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ZADEL (ZITVLAK)
Zit je nou echt op je zadel?
Ja en nee. Op de rechte
stukken heb je het meest
contact met het zadel. Je
benen en voeten spelen
een belangrijke rol. Uiteindelijk hebben je voeten
het meest contact met je
stepjes, je staat licht op de
stepjes waardoor je maar
heel licht contact maakt met
het zadel. Tijdens het nemen van bochten
ga je meestal verzitten en schuif je heel
licht over het zadel. Dit actieve zitten levert
veel bewegingsvrijheid, sneller reactievermogen en veel feedback van de motor op.

ACTIEVE

VOETHOUDING

Rug licht gebogen, hoofd laag, voeten
goed op de stepjes, zitvlak raakt zadel
nauwelijks, benen tegen de tank.

KIJKTECHNIEK
‘Waar je naar kijkt, daar rijd je naar toe’.
Deze uitspraak leer je al op de rijschool.

De stand van je voeten op de stepjes is
van essentieel belang om goed contact
te houden met de stepjes bij hanging off.
Maar het stelt je ook in staat om sneller
te kunnen schakelen. De houding helpt je
om op het circuit je motor lekker hard rond
te laten gaan, je zit als het ware klaar om
weg te sprinten.

Kijken is van cruciale invloed op de manier
waarop we op het circuit of openbare weg
rijden.

Tijdens het accelereren plaats je voor
meer steun je voeten in het midden van de
voetsteunen waardoor je een beter gevoel
krijgt met de motor.

Je kunt over kijken hele boekwerken
schrijven maar laten we ons concentreren
op wat van belang is voor de rijtechniek op
het circuit.

De benen spelen ook een belangrijke
rol, deze klem je licht tegen de tank aan
wanneer je aan het accelereren bent, je
knieën wijzen dus niet naar buiten.

Een goede kijktechniek geeft je veel rust
en ontspanning en het is daardoor een
krachtig hulpmiddel om je in een optimale
mentale staat te brengen en te houden.

Samengevat:

Je leest wel eens over “focused kijken” en
“perifeer kijken”

Op het circuit is kijken nog belangrijker
omdat de snelheden veel hoger liggen dan
op de openbare weg en de reactietijd is
omgekeerd evenredig laag.

Stuur losjes vasthouden, actief en ontspannen, armen niet op slot,
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Focus betekent eigenlijk “brandpunt” je
kijkt dus gefixeerd op een bepaald punt
ook wel hard eyes genoemd.

De kijktechniek die hier bedoeld wordt heet
2-Fasenkijktechniek

Als je het circuit goed kent en je het
rempunt en het later gelegen instuurpunt
van elke bocht hebt bepaald gebruik je het
rempunt als inkijkpunt. Op het moment dat
dat je het punt bereikt heb waarop
je instuurt, de motor ligt dan in
een hellingshoek en je gaat
richting apex, kijk je naar
PERIFEER VAAG ZICHT
de uitgang van de bocht.
Wanneer je de uitgang
“Perifeer kijken” is het
van de bocht ziet en de
in je opnemen van
motor zich geleidelijk
datgene wat er in je
weer opricht nadat je
omgeving gebeurt.
de apex bent gepasJe krijgt dan een
seerd, richt je je blik
goed beeld van de
CENTRAAL SCHERP ZICHT
op de uitgang van de
omgeving én van het
bocht en het stuk circuit
onmiddelijke obstakel.
na de bocht.
Dit creeërt meer rust en
je neemt nauwelijks details
Het komt er dus op neer dat
waar van de mensen die je
je op het moment van insturen
tegenkomt als je in een drukke
al kijkt naar de uitgang van de bocht.
winkelstraat loopt, ook wel soft eyes
Dit noemt men de tweede fase (kijken
genoemd.
naar de exit van de bocht) en dit helpt je
enorm om optimaal de bocht uit te durven
Hoe passen we dit nu toe in de praktijk
accelereren.
gericht op het circuitrijden? We zien dan
dat het focussen op het rempunt en de
Deze 2-fasekijktechniek heeft vele
blik pas verder de bocht inleiden nadat
voordelen; je fixeert je blik niet op het punt
je klaar bent met remmen leidt tot een
waarop je met remmen begint en eindigt,
aarzelende en haperende rijlijn. Gevolg:
en zo voorkom je dat je grote mentale
je zult veel snelheid verliezen omdat je te
spanning opbouwt. Remmen kost veel
veel gefocused bent op het remmen en je
energie, maar je bent met je blik al verder.
je te weinig voorbereidt op de bocht die je
Mentaal gezien ben je op dat moment al
in moet sturen; je kijkt te dichtbij.
in de bocht. Hierdoor wordt je snelheidsvermindering als minder heftig ervaren
Door een andere manier van kijken aan
waardoor het remmen minder spannend
te leren kan je een bocht veel sneller en
aanvoelt.
vloeiender rijden.
Een mooi voorbeeld: stel, je loopt in een
drukke winkelstraat en je kijkt alleen
gefocused, dan let je uitsluitend op de
te ontwijken obstakels; hiermee
creëer je onrust en zal je
telkens voor alles en iedereen
opzij moeten stappen.

Zondag 18 januari 2009
YZF R-club nieuwjaarsreceptie
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Café Satchmo’s
Damplein 33
Leidschendam
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Kortom: door je gedachten te verplaatsen
op het moment dat je gaat remmen zijn
je gedachten al verder in de bocht, wat
het effect heeft dat het remmen op dat
moment niet zo ingrijpend is en je mentaal
al op een andere plek bent dan daar waar
de actuele snelheid zich afspeelt.

Het voordeel hiervan is dat dat het
vermindert dramatisch de snelheidbeleving,
met positieve gevolgen voor je techniek en
snelheid.
Het geeft meer ontspanning en voorkomt
dat je te gespannen en verkrampt op je
motor zit.

Belangrijk is dat je de rijder voor je goed
in de gaten houd en dat je let op markeringspunten (rempunt, instuurpunt) die je
hebt bepaald bij het leren kennen van het
circuit.

Je vermijdt met de 2-fasenkijktechniek een
gevolg reactie van problemen: omdat het
je helpt ontspannen de bocht te nemen en
wordt onrust in het frame voorkomen.

Markeringspunten kunnen zijn een bord
langs het circuit, kerbs, een paal, een
baanpost ect.

Onrust in het frame dwingen je om
stuurcorrecties te maken. Je mist het
instuurpunt, raak je lijn kwijt enzovoorts.

Door breed en verder voor je te kijken ben
je elke keer bezig met het volgende stukje
circuit dan opdat moment waar je mee
bezig bent, dit doe je vluchtig “perifeer” .

Hierdoor neemt de verkramping alleen nog
maar meer toe. Als je ontspannen bent
vertaalt dit zich dat de motor doet wat jij
wilt en waar jij het wilt.
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Het te vroeg insturen kan verschillende
oorzaken hebben zoals dat de coureur
al dan niet uit angst wel vroeg de bocht
inkijkt, maar het insturen niet koppelt aan
een tevoren goed bepaald instuurpunt.
De regel geldt dan “je gaat waar je naar
kijkt”. Dus eerst inkijken, daarna insturen.
Dit insturen is gekoppeld aan je instuurpunt.

onderarmen doordat zij het stuur te vast
houden “knijpen” zij zijn vaak verrast dat
het sturen van een motor op het circuit
minder vanzelfsprekend en minder eenvoudig is dan dat zij in eerste instantie hadden
gedacht.
Knijpen in het stuur wordt veroorzaakt
doordat spanning en moet absoluut
vermeden worden.

Als je goed kijkt naar hoe de MotoGpcoureurs hoe ver zij hun hoofd de bocht
indraaien voordat ze klaar zijn met remmen
en de bocht insturen, moet je dit jezelf
goed aanleren en dwing ook jezelf ertoe,
om zo vroeg mogelijk en voor je gevoel
erg overdreven je hoofd naar de apex van
bocht te draaien wannneer je net bent
begonnen met remmen.

Sturen begint met het op de juiste manier
vasthouden van het stuur, namelijk zo los
en ontspannen mogelijk.

Dus resumerend, kijk je perifeer, kijk je
ver genoeg voor je motor, kijk je in fasen
ver de bocht door? Als je dit goed beheerst
zal je merken dat je meer ontspannen dan
gespannen van je motor afstapt. Belangrijk
is om terug te kijken na elke sessie hoe je
hebt gekeken.

TEGENSTUREN

STUREN
Veel rijders die een circuitdag hebben
gehad hebben last van verkrampte
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Je zou bijna kunnen zeggen dat je handvaten (clipons) als het ware zweeft in je
handen zo licht hou je het stuur vast zodat
je goed voelt wat de voorkant van je motor
doet.

Ongemerkt doe je dit. En zul je dit bewust
doen bij circuits waar je extremer rijdt.
Motorrijders die bij de KNMV een VRO
cursus hebben gevolgd zullen misschien
nog wel herinneren dat een instructeur
met een touwtje aan het stuur liet zien wat
tegensturen was: met dit touwtje trok hij
aan de rechterkant van het stuur terwijl hij
een bocht naar links maakte.
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Tegensturen, degenen die het beheersen
kunnen niet meer zonder. Het is zonder
meer de fijnste en veiligste manier om
ontspannen een bocht te nemen. Echter
voor degenen die deze techniek nog niet
beheersen is het een duister gebied.

Een eenvoudig voorbeeld van hoe contrasturen je kan helpen bij het inkanten
van je motor, een voorbeeld: als je in de
auto zit, lekker ontspannen, dan hangt je
lichaam in een linkerbocht naar RECHTS
over. En als je een bocht maakt naar
rechts, hangt je lichaam........ NAAR LINKS.

Het klinkt ook vreemd: tegensturen,
oftewel naar links sturen in een bocht naar
rechts of naar rechts sturen in een bocht
naar links. Maar wat we feitelijk doen is
gebruik maken van krachten die van nature
ontstaan bij het nemen van bochten.

Dit is een voorbeeld van de krachten die
vanzelf optreden. Actie = reactie.

Dat een motor naar links moet overhellen in een linkerbocht en naar rechts in
een rechterbocht, dat is voor de meeste
motorrijders wel duidelijk. Maar hoe ze dat
makkelijk voor elkaar kunnen krijgen, dat
is voor velen niet zo duidelijk.

Bij het begin van de bocht stuurt je NAAR
RECHTS, door lichtjes op de binnenste
stuurhelft te duwen. Doordat je dit doet,
komt het voorwiel HEEL LICHT naar rechts
te staan. Net als in de auto zorgt de
reactie dat jou motorfiets NAAR LINKS gaat
overhellen.
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Zetten we dit voorbeeld over op de motor.
Je komt bij een mooie doorlopende bocht
naar links.
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EN DAT IS PRECIES WAT WE WILLEN!!!
Zolang als de bocht duurt blijft je lichtjes
op de binnenste stuurhelft duwen. En je
zult merken dat je nog nooit zo soepel en
makkelijk een bocht heb genomen.
In de praktijk het liefst oefenen op een
stille, liefst wat bredere weg (rustige
autowegen zijn uitermate geschikt).
Je doet de oefening als volgt: je blijft
rechtop op de motor zitten en vervolgens
duw je heel licht beurtelings op de linker
en op de rechter stuurhelft. En dan voel
je vanzelf het meest onlogische dat je
ooit heb kunnen bedenken, namelijk dat
tegensturen echt werkt. Als je dat gevoel
eenmaal te pakken heb, kan je eens iets
harder gaan drukken. LET OP: hoe harder
je drukt (tegenstuurt) hoe harder de motor
de andere kant opgaat. Bouw het dus
rustig op.
Voor de sportmannen: als je echt hard op
je stuurhelft drukt, zul je merken dat je
motor opeens wel erg sterk de bocht in wil.
Je kunt dan 2 dingen doen. De eerste is
simpel, minder hard duwen, de tweede is
leuker, namelijk gas erbij geven. De reactie
van gas geven is namelijk dat de motor
zich wil oprichten.

Probeer in ieder geval het tegensturen
zo kort mogelijk te houden en voer het
beheerst uit.
Niet vanuit je schouder maar vanuit je
ellebogen. Je houdt de motor zo lang
mogelijk rechtop, wanneer je op een bocht
afkomt geef je een stuurimpuls zoals
hiervoor beschreven.
Wat nu als je de bocht weer uitkomt: je
komt op een bocht af, je hebt de stuurimpuls afgerond, de motor is van richting
veranderd en je gaat de bocht in. Je hangt
naast je motor en je wil de motor, nadat
je de apex heb bereikt, zo snel
mogelijk weer oprichten zodat je
sneller gas kunt geven.
Deze beweging maak je door met
de linkerhand (bij een rechterbocht) minder aan het stuur
te trekken, waardoor de motor
vanzelf wat meer rechtop komt.
Het lichaam blijft zo lang mogelijk
laag en naast de motor en gaat
pas op het laatste moment weer
recht achter de kuip.

- 15 -
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Een beweging die je snel en gecontroleerd
uitvoert.

geven en met een hogere snelheid de bocht
uitkomt dan dat je de bocht inging.

INSTUURPUNT

GAS

Hiervoor had ik al uitgelegd dat het
rempunt tevens je inkijkpunt is. Het
stuurpunt is net zo belangrijk want je
bepaalt hiermee hoe vloeiend jij een bocht
neemt.

De gasbeheersing is erg belangrijk, het is
de sleutel tot het sturen. De beheersing
van het gas is een zeer exacte vaardigheid
en kent zo zijn eigen regels en wetten.

Elke bocht heeft zijn eigen specifieke
instuurpunt. Een algemene regel zegt dat
zo laat mogelijk insturen de efficiëntste,
dus snelste, manier is om alle bochten van
een circuit te doorlopen. Je begrijpt dat
deze vorm
van insturen
leidt tot een
min of meer
hoekige lijn,
je ‘gooit’ de
motor haaks
om, waardoor
je de bocht als
het ware inkort
en de rechte
stukken wat
langer maakt.
Echter zijn er wel verschillen te constateren per type motor als het gaat om het
instuurpunt, en de techniek van de coureur.
Een lichte motor, bijvoorbeeld een 250cc
tweetakt, zal wat eerder insturen dan een
1000cc viertakt superbike.
Deze handelingen zullen voor een beginnende circuitrijder in het begin lastiger
zijn dan voor een ervaren coureur die het
omgooien van de motor beter beheerst.

BEHEERSING

De techniek van de gasbeheersing wordt
bepaald door de ontwerpspecificaties en
maakt het voor jou mogelijk om je motor
te gebruiken en te laten presteren op het
niveau waarvoor deze was ontworpen.
Elke handeling op een motor moet
gecontroleerd
uitgevoerd
worden; zo ook
het gas openen dichtdraaien,
wat snel en
beheerst moet
gebeuren, maar
vooral zonder
onbedoelde
bewegingen en
reacties door te
geven aan het
stuur.
Met het beheersen van je gascontrole vind
je ook een juiste balans van de motor, het
stelt je in staat de juiste lijnen te rijden en
snelheid op het rechte stuk te ontwikkelen.
Het gas dicht draaien is niet gewenst en
kan zeer gevaarlijk zijn. Vaak wordt het
gas dichtgedraaid omdat men te snel de
bocht in gaat, de bocht te ruim neemt, de
hellingshoek te extreem is, gripgebrek.

Het rechtop zetten van de motor doe je zo
snel mogelijk, zodat je vroeg gas kunt
R-force 2008 - 3 www.yzfr-club.nl
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Ook andere oorzaken kunnen er toe leiden
dat men het gas dicht draait namelijk,
kuilen, hobbels, verkeer en mede rijders.
Rijders beseffen vaak dat gas dicht onder
deze omstandigheden (in een bocht en
tijdens een hellingshoek) absoluut onnodig
en zelfs verkeerd was, en dat het ging
om een automatische reflex, niet om een
bewuste handeling.
Je zal merken dat wanneer je een bocht
met een bepaalde snelheid neemt,
afhankelijk van je instuurpunt en het punt
waarop je de bocht uitkomt, je niet de volle
breedte van de baan benut.
Dat betekent dat je bij elke bocht meer
gas moet geven wat zich vertaalt in het
naar het buiten lopen van de motor. Je
moet vooral niet alleen maar naar de rand
sturen, maar geleidelijk meer gas geven,
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totdat in een gegeven bocht de hele baan
wordt benut. Dit is een prima methode om
te leren hoe gas geven een element van
sturen is.
Gas geven en het nemen van een bocht,
hoe doe je dat nu correct? We nemen even
aan dat je afrijdt op een bocht waarvoor
stevig geremd moet worden. Je hebt tijdig
teruggeschakeld en het gas dichtgedraaid
toen je begon met remmen. Op het
moment dat je geleidelijk de rem loslaat
geef je alweer een klein beetje gas en voer
je dit verder langzaam op, afhankelijk van
het type bocht. Dus rem loslaten is tevens
gas openen, maar denk er om, doe dat
beheerst om een highsider te voorkomen.
Je zal merken dat wanneer je een bocht
neemt en de hellingshoek neemt toe, dat
de motor dan enigszins vertraagd. Dit
wordt veroorzaakt door het achterwiel: de
wieldiameter wordt kleiner.
R-force 2008 - 3 www.yzfr-club.nl
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De omtrek van de band wordt kleiner
naarmate je meer van het midden van
de band naar de buitenkant gaat. Dit
veroorzaakt een vertraging omdat de
omtreksnelheid toeneemt en daarmee ook
het toerental van je motor, waardoor die
zal gaan afremmen. Om dit te voorkomen
moet je tijdens de bocht dus langzaam gas
gaan bijgeven, zorg dat je motor trekkend
de bocht doorkomt. Doe je dit niet, dan
wekt deze vertraging in een bocht een
aantal reacties op: de voorvork zakt, de
druk op de voorwiel neemt toe, de motor
zal zijn lijn niet houden. De rijder reageert
met een gascorrectie wat onrust in het
frame brengt met alle gevolgen van dien,
je kan de ideale lijn niet meer rijden.

HIGHSIDER
Wanneer de uitgang van de bocht dichterbij
komt opent de coureur het gas.
Hij doet dit echter niet geleidelijk maar te
snel en te bruusk, terwijl de motor nog in
een grote hellingshoek ligt. Het achterwiel
krijgt hierdoor weinig grip en zal dan ook
naar de buitenkant van de bocht gaan

glijden, en meestal is de reactie van de
coureur dan “gas dicht”. De band krijgt
hierdoor opeens heel veel grip en de motor
wijzigt bliksemsnel van hellingshoek. De
coureur kan zo snel niet reageren en wordt
van zijn motorfiets gelanceerd.

LOWSIDER
Dit is een combinatie van gas dichthouden,
te dicht op de tank zitten en daardoor veel
druk op het stuur, te weinig naast de motor
hangen waardoor de motor een grotere
hellingshoek heeft dan nodig is, en te vroeg
insturen waardoor deze ontstane situatie te
lang duurt. De druk op het voorwiel wordt
te veel wat zal leiden tot het verlies van
het voorwiel.
Kort samen gevat, met het gashendel bepaal je exact waar je wilt zijn op de baan,
remmen is het enige moment waarop je
geen gas geeft, het gevoel voor acceleratie
in de bocht moet worden ontwikkeld door
veel te trainen en kilometers te maken op
het circuit, de balans tussen belasting van
voor- en achterwiel controleer je met de
juiste gasstand.
Toch onderuit gegaan? Dat ligt
meestal aan de coureur en niet
aan de banden of devering en
demping,
maar aan de rijtechniek van de
coureur. In de praktijk kijkt men
als coureur eerst naar de motor,
wat kan aan de hand zijn?
De banden worden kritisch
bekeken, de voorvork wordt even
op en neer bewogen en wellicht
wel even aan wat stelschroefjes
gedraaid. Het komt bij de coureur
niet op
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dat hijzelf een fout gemaakt heeft en dat
hij tekort geschoten is in zijn rijtechniek.

KNEE

DOWN TECHNIEK

Afgaand op het vele slingeren, schudden en
overmatig gebruik van bedieningsorganen
dat de meeste rijders ten toon spreiden,
zou de motorfiets, als deze dat zou kunnen,
zeker aan hen vragen om af te stappen.

Vaak zie ik voorbeelden die vragen om
problemen door het niet juist uitvoeren
van deze techniek. De meeste mensen die
hun eerste knietje-aan-de-grond pogingen
doen proberen te sturen terwijl zij naast de
motor hangen. Dit is een grote vergissing
omdat de motor dan alleen maar wil gaan
slingeren op het moment van ingaan van
de bocht.

Het is te vergelijken met een volslagen leek
die als passagier meerijdt, om vervolgens
tijdens hellingshoeken de motor te willen
“corrigeren”. Zo creëren rijders hun eigen
instabiliteit op hun eigen motor.

Want een van de oorzaken waardoor de
Knee Down Techniek juist zo goed kan
werken, is het feit dat je lichaam dan reeds
in een lage en stabiele positie verkeert, al
tijdens het omgooien.

Rijders veroorzaken meer problemen dan
het ontwerp van een motorfiets toelaat.

De juiste techniek is als volgt:
Stap.1 Breng je lichaam in positie ver
voordat de benodigde stuurhandeling
verricht moet worden, gewoonlijk net
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voordat je het gas
dichtgooit en begint met
remmen. Dit is meestal
vlak voor het rempunt
waarop je besluit vol te
remmen bij het naderen
van een bocht.
Stap.2 Maak je lichaam
schrap en stabiel voor
het remmen, maar toch
comfortabel en ontspannen genoeg om geen
nadelige gevolgen voor
de besturing te veroorzaken, zodat je geen
verdere veranderingen in lichaamshouding
hoeft te maken voor het verdere deel van
de bocht.
Stap.3 Klem je lichaam aan de motor vast,
maar net voldoende, met het niet uitstekende been of laars tegen het frame of de
schetsplaat aangedrukt, of, in sommige
gevallen tegen de tankinham met je knie of
arm over de bovenkant van de tank, of al
deze handelingen tezamen.
Stap.4 Oefen stuurdruk uit op de stuurhelften (zie tegensturen). Je ligt in de bocht.
Door het uitsteken van je knie kan je mede
bepalen de hellingshoek van je motor: het
is dus en is dus een hulpmiddel en een
tevens een functie.
Zorg er dus voor dat je echt helemaal klaar
bent met alles voordat je bocht instuurt en
niet tijdens de bocht nog allerlei handelingen gaat verrichten want dan creëer je
onrust. Je ziet een GP-coureur tijdens een
bocht ook geen handelingen verrichten.

REMMEN
De functie van het remmen is niks nieuws:
de snelheid eruit halen en het tot stilstand
brengen van je motor. Er is geen ander
bedieningsorgaan op de motor dat met zo
weinig inspanning zoveel geweld teweeg
kan brengen. Zoveel geweld, dat de
meeste rijders risico’s nemen bij zware
remmanoeuvres. Hard remmen is eenvoudig, maar GECONTROLEERD hard remmen
vereist know-how.
Door de technische ontwikkelingen zijn
er vele verbeteringen doorgevoerd voor
een beter gevoel: het gevoel tijdens het
remmen is positief en exact, er zijn radiaalbanden voor grotere hellingshoeken tijdens
remmen, het remmen over ruw wegdek
geeft minder aanleiding tot blokkeren van
het voorwiel, het” faden” van remmen
(minder remkracht door heetlopen) is
nagenoeg verdwenen.

EFFICIENT

REMMEN

Op verschillende manieren kun je structuur
aanbrengen in het remmen: aanvankelijk
voorzichtig, geleidelijk meer, of eerst hard
en daarna geleidelijk minder.
R-force 2008 - 3 www.yzfr-club.nl
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De vraag is welke is het beste? In elk geval
moet het zo zijn, dat al het remwerk is
voltooid op het moment van het omgooien
van je motor. Gelijktijdig remmen en
omgooien geeft meestal niet het gewenste
resultaat.
Het uitgangspunt voor het remmen moet
zijn het bereiken van de juiste snelheid
voor het ingaan van de bocht. Het is voor
veel rijders heel moeilijk om niet in de
verleiding te komen te veel en te laat te
remmen bij omgooi manoeuvres.
Kort samengevat:
Remmen moet in zo weinig mogelijk tijd
gebeuren.
Het remhendel mag je niet in een keer
loslaten.

Op de voorrem de bocht insturen.
De functie van de achterrem is bescheiden.
Met remmen bepaal je de instuursnelheid.
Zorg dat je benen stevig tegen de tank
aangedrukt worden: om glijden naar voren
te voorkomen.
Knijp niet in je stuur en hou je onderarmen
ontspannen.
Een hulpmiddel om te voorkomen dat
je gaat glijden tijdens het remmen is
het gebruik van stompgrips waardoor je
knieën stevig tegen de tank blijven liggen
waardoor minder druk op je schouders en
onderarmen ontstaat waardoor vermoeidheid minder snel optreedt.
In de volgende R-force: Bochtentechniek

Remsequentie: zacht-hard-zacht.
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INTERVIEW: BACH LAMBOO

T

ijdens de YARC op 5 & 6 mei heeft
de YZF R-club een exclusief interview
kunnen afnemen met Bach, meest bekend
van de dvd’s die hij de afgelopen jaren
heeft geproduceerd, op vele verschillende
circuits in binnen- en buitenland.
Bijna 9 jaar geleden begon Bach, als
hobby, met filmen, een van zijn eerste
grote opdrachten was de Speedweek bij
Wilco Zeelenberg in Almeria.
Na deze goede start blijkt er veel vraag te
zijn naar bewegende beelden van rijders
die zichzelf op een circuit willen terugzien.
Hiermee begint voor Bach het avontuur
waaraan hij nu nog steeds veel plezier
beleeft.
In het prille begin was het vrije dagen
opnemen van zijn werk om te kunnen
filmen, en dan in de weekenden en ‘s
avonds monteren.
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Maar al gauw wordt de vraag zo groot, dat
Bach besluit het filmen parttime voort te
zetten. In het beginstadium nog samen
met zijn vrouw, die naar later blijkt ook de
weg op het circuit goed wist te vinden.
Maar de vraag blijft groeien, en al gauw
blijkt dat er toch gekozen moet worden,
vooral ook om het hele verhaal nog
professioneler en beter te laten verlopen.
De vraag is inmiddels al zo groot, dat het
parttime niet meer is op te brengen. Bach
besluit dat hij de uitdaging aangaat om
op fulltime basis verder te gaan, een hele
uitdaging.
Wij kennen Bach hoofdzakelijk van het
amateur circuitrijden, maar behalve dit
krijgt hij ook opdrachten van bandenfabrikanten, zoals Michelin, Dunlop en Pirelli.
Door Yamaha-Motor Nederland wordt hij
benaderd om een promotiefilm te maken.
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En of dit nog niet voldoende is krijgt Bach
ook buiten de motorbranche om aanvragen
binnen. Bijvoorbeeld om bedrijfsfilms of
korte reportages te verzorgen. Laatst
heeft Bach zelfs een reclamespotje mogen
maken voor een regionale Utrechtse
televisiezender.

TERUGBLIK: “HOE

HET BEGON”.

Circuitrijden begint voor Bach in 1996,
wanneer hij zijn eerste rondjes rijdt op
Lelystad.
In 1997 won Wilco Zeelenberg de Thunderbike race, voorloper van het huidige
WK Supersport op Assen, en daar werd
omgeroepen dat Wilco een speedweek in
Almeria organiseerde. Mede op aandringen
van zijn vrouw is Bach daar naartoe
gegaan, en dat beviel hem fantastisch.
Verder heeft Bach vooral in de begin
periode van het circuitrijden ook een enkele
wedstrijd met de Zomer Avond Competitie
meegereden. Met dit soort competities
is hij vrij snel opgehouden, uit moreel
standpunt.
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Want als je gaat
racen dan komt er
toch een bepaalde
sensatie bij je los,
er gaat een flinke
dosis adrenaline
door je lijf. Dan is
het ook goed te
begrijpen dat je
tijdens zo’n wedstrijd tot het randje
gaat. Maar omdat
hij met deze sport
ook zijn boterham
wil gaan verdienen
wordt het risico
van het racen toch
te groot. Daarom heeft Bach dan ook de
keuze gemaakt om zich geheel te concentreren op het filmen en het maken van
interessante dvd’s voor het publiek.
In 1999 begint het echte grote filmavontuur. Bach ging toen alweer voor de 3e
maal mee met de Speedweek van Wilco
Zeelenberg. Dat jaar had hij een camera
van zijn zwager. Deze werd met behulp van
wat tape op de tank gemonteerd. Op deze
manier maakte Bach zijn eerste opnamen
op het circuit van Cartagena. Dezelfde
camera wordt ook gebruikt om de mensen
en gebeurtenissen op de paddock en het
circuitterrein te filmen.
Hierdoor kreeg Bach behoorlijk wat
beeldmateriaal, welke na die week thuis
werd gemonteerd. Dit “knippen en plakken”
gebeurde toen nog met 2 videorecorders.
De film die op deze manier werd gecreëerd
heeft Bach toen aan diverse rijders laten
zien die in Cartagena geweest waren. Op
de getoonde beelden werd enthousiast
gereageerd. Dit enthousiasme gaf Bach een
positieve stimulans om er in de toekomst
meer mee te gaan doen.
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Dit kwam dan weer tot uiting in het
daaropvolgend jaar (2000). De avond voor
vertrek vraagt Bach toestemming aan
Wilco Zeelenberg, of hij het goed vindt dat
hij een film maakt over de Speedweek.
Wilco antwoordde “ga je gang”, waarop
Bach tegen Wilco ze: “maar ik wil het ook
verkopen!” De reactie van Wilco hierop was
“hartstikke leuk toch”.

Vanaf dat moment is het dan ook allemaal
wat meer doordacht gegaan. Er wordt een
naam bedacht, Bach’s DV-Productions, en
er wordt een logo gemaakt. Wanneer Bach
op de 1e dag van de week bekend maakt
dat er filmopnamen worden gemaakt, en
dat hiervan een DVD wordt samengesteld,
krijgt hij van 45 van de in totaal 50
deelnemers te horen dat ze deze opnames
graag willen hebben. En zeker wanneer
deze beelden tot een leuke film worden
bewerkt. Met het idee om een mooie DVD
te produceren waarin de deelnemers zich
konden terugzien, en als mooie bijkomstigheid het thuisfront mee te laten kijken naar
wat je zoal hebt gedaan in de Speedweek,
begon Bach met filmen en interviewen
langs de baan.
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Het resultaat: heel veel beeldmateriaal
om de DVD thuis in een logisch geheel in
elkaar te monteren. Dit was dan ook de
eerste aanzet tot de Bach’s DV-Productions
zoals wij deze tegenwoordig kennen.
Nadat deze uitdaging tot een goed einde
was gebracht, kreeg Bach de vraag van
Mile Pajic of hij een promotiefilm wilde
maken van hem en zijn raceteam. Zo rolde
Bach ook vrij soepel het
ONK in. Hierna volgen
de opdrachten elkaar vrij
snel op en groeide de
naamsbekendheid van
Bach’s DV-Productions in
snel tempo. Wat verder
ook grote invloed op zijn
naamsbekendheid heeft
is het feit dat Bach steeds
meer op circuitevenementen in Nederland, en ook
Frankrijk te vinden is.
Het logo van Bach’s
DV-Productions is tussentijds nog wel een keer aangepast. Reden
hiervoor was hoofdzakelijk, dat deze ook
uit leder gesneden moest kunnen worden.
Dit wordt door MJK-Leathers verzorgd,
evenals de rest van Bach’s pak.

YAMAHA
Een vraag van onze kant is natuurlijk ook
waarom Bach nu al enkele jaren Yamaha
rijdt. Sommige van ons kunnen zich nog
wel herinneren dat dit in het begin een
ander Japans merk was.
Zijn antwoord hierop: het merk en de
uitstraling van Yamaha past het beste bij
zijn werk.
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Wat ook een rol speelt is
dat Yamaha-Motor hem
verder op weg helpt door
sponsoring. Op dit moment
is de relatie tussen Bach
en Yamaha-Motor zeer
goed. Beide partijen zijn
loyaal tegen over elkaar,
wat een goede werksfeer
met zich meebrengt. De
laatste jaren komen er
ook aanbiedingen van
andere motormerken binnen, maar loyaliteit is voor Bach belangrijk.
Bach maakt zo’n 11 a 12000 circuitkilometers per jaar. Dat is vaak meer dan
de meeste van ons op de openbare weg
rijden. Hierdoor heeft hij natuurlijk een
hoop ervaring opgedaan. Soms moet hij
dan ook tijdens een sessie andere, niet
ideale, lijnen rijden om de rijders/cursisten
op een andere manier voor de lens te
krijgen.
Privé motorrijden op de openbare weg is
voor Bach niet meer weggelegd. Dit komt

onder andere doordat hij in de Randstad
woont, waar het motorrijden zelf al geen
lolletje meer is. Veel stoplichten, rotondes
en druk verkeer. En wanneer je dan veel
“vrij” op circuits rijdt, dan heb je op de
openbare weg echt het idee van ‘wat doe
ik hier?’.
Wat Bach wel wil volhouden is 1 maal
per jaar met wat vrienden gezellig een
weekendje naar de Ardennen. En voor dit
weekendje kan hij altijd bij Yamaha Motor
Nederland aankloppen om een motor in
bruikleen te krijgen.

TOT

SLOT:

Bach is in 2003 met de YZF R-club in
contact gekomen toen Ad Velthuizen hem
in de VIP lounge van Yamaha aansprak,
tijdens de Dutch TT. Dit is ook het jaar dat
Bach Yamaha ging rijden, en Ad heeft daar
gelijk op ingehaakt, en hem lid gemaakt.
Tot zover dit interview met Bach, waar wij
hem dan ook hartelijk voor danken. Op
deze manier komen we toch een stuk meer
te weten over de man die tussen ons in
rijdt met één of beide camera’s lopend .

WWW.DV-PRODUCTIONS.NL
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EVEN VOORSTELLEN...
T

sja, even voorstellen. Volgens mij kennen de meeste R-rijders me inmiddels
al wel van één of andere Clubrit of een
ander Clubevenement. En dat terwijl ik pas
net een jaar lid ben van de YZF R-Club.
Sterker nog, ik heb m’n R1 pas één jaar!.

NAAM: ARNAUD MEIJER
WOONPLAATS: LELYSTAD
MOTOREN: R1 ‘06, WR450F ‘05
Niet dat het m’n eerste motor is, integendeel… Nadat ik in 1986 (tot groot verdriet
van m’n ouders overigens) het motorrijbewijs had gehaald en prompt met een
Honda CBX550F2 op de proppen kwam,
is het daarna eigenlijk alleen maar groter
& sneller gegaan en na onder andere een
VF750F, een VF100R, een FZR1000 en een
RGV250 staat de teller inmiddels op tien.
Tot ik in 2001 ineens het ‘noppenvirus’ te
pakken kreeg en na een CR250 en een
WR400F inmiddels alweer geruime tijd
m’n energie in het zand kwijt kan met m’n
WR450F!
Maar toch, die snelheid hè… En zodoende
mocht ik in oktober vorig jaar een grote
droom van me de garage inrijden naast
m’n WR.

Het mooie is dat het R-seizoen en het
WR-seizoen prachtig op elkaar aansluiten;
zodra de R op stal gaat, kan ik de WR weer
tevoorschijn halen!
Zodra ik m’n R1 had ben ik gelijk op zoek
gegaan naar een Club, want zoiets moois
wil je toch graag met anderen delen. Al
snel volgden er R-club mailtjes waarin
gezocht werd naar vrijwilligers, onder
andere voor de bezetting van de Clubstand
op de Motorbeurs in Utrecht in februari.
Zo gezegd, zo gedaan en het contact met
de eerste Clubleden was op die bewuste
zaterdag al snel gelegd.
De volgende stap was een bestuursvergadering in februari waarin men er eigenlijk
min of meer vanuit ging dat ik al had
besloten actief in het Clubbestuur mee
te gaan helpen. Eén van de openstaande
taken was die van de toercommissie.
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- 26 -

YZF R-CLUB KENNISMAKING

Ik ben zelf absoluut geen professional op
sleutelgebied maar het normale onderhoud
aan zowel de R1 als de WR450 doe ik
normaalgesproken zelf. Dit tot tegenstelling van vele Clubleden, waarover ik me
eigenlijk best verbaasde aangezien het in
de offroad- en crosswereld een must is om
je motor zelf te onderhouden.

En aangezien ik me daar met de ofroadclub
ook al druk mee bezighoud was de keuze
snel gemaakt: da’s een mooie uitdaging!
Een GPS stond op dat moment al in
bestelling omdat ik tot op dat moment
de offroadritten altijd met een (papieren)
roadbook reed met de wellicht bekende
‘bolletje-pijltje’ methode.
De eerste Clubrit waar ik de boel een
beetje in goede banen zou leiden was de
Bloesemrit op 18 mei. En ik viel meteen
met m’n neus in de boter want in verband
met aansprakelijkheid had het clubbestuur
besloten dat we de nieuwe richtlijnen van
de KNMV met betrekking tot toerritten
toe zouden gaan passen en iedereen dus
een Eigen Verklaring moest inleveren en
moest tekenen voor de ontvangst van een
roadbook. “Wat een onzin…” heb ik die
ochtend een aantal keer gehoord.
Maar goed, inmiddels is ook dat een
gewoonte geworden en is iedereen eraan
gewend.
Er zijn daarna diverse Clubritten geweest
met als absolute topper het Eifelweekend
in juni. Iets verderop in dit artikel vertel ik
wat meer over de deelname aan Clubritten.

De activiteiten tijdens de sleutelmiddag
gingen eigenlijk niet verder dan het
vervangen van de motorolie en het oliefilter
maar daar hebben we dan toch maar mooi
een uurtje of 2,5 over gedaan! Al met al
erg gezellig met erg veel belangstelling van
alle aanwezigen, waaruit al snel bleek dat
er meer rijders waren die eigenlijk best zelf
meer onderhoud aan hun motor zouden
willen doen. Een goede reden dus om vaker
zo’n dag te organiseren en andere aspecten
van het motoronderhoud te belichten.
En voor die doodenkele keer dat ik me
mocht vervelen, heb ik sinds kort een
nieuwe hobby aan het rijtje toegevoegd
waar ik al een paar jaar zin in had: duiken!
Al twee keer een uitgebreide proefduik
gedaan op de Malediven en met wat leuke
veranderingen in m’n werkgebied (Madagaskar, Mauritius, Martinique…) kon ik de
verleiding
gewoon
niet langer
weerstaan en
heb ik sinds
kort m’n PADI
Advanced
brevet en
kan ik aan de
slag.

Een leuke afwisseling was ook de ‘sleutelmiddag’ in Oosteind.
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In het dagelijkse leven werk ik voor een
Amerikaans-Frans bedrijf, waar ik leiding
geef aan een team techneuten. We hebben
met elkaar de taak om een 60-tal distributeurs die ons bedrijf vertegenwoordigen
in landen in Europa, het Midden-Oosten
en Afrika, technisch te ondersteunen en te
helpen met het ontwikkelen van hun technische afdeling. Zodoende ben ik geregeld
op pad en heb ondanks de overwegend
korte duur van de tripjes (doorgaans 5
dagen) soms toch tijd om het nuttige in het
vervolg te combineren met het aangename
en een paar duiken op mooie locaties te
maken.
Maar even terug naar het rijden van een
toerrit. Wat is er nou mooier dan zo’n
fantastische hobby te delen met een hoop
anderen! Een mooie dag, een schitterende
route en een groep sportieve R-rijders
die ergens afspreken om een ‘stukje te
sturen’. En toch gebeurt het dat er dan
onderweg rijders zijn die de rest van de
groep kwijtraken, wat zo jammer is. Want
’t is niet nodig. Een hoop rijders zijn zich
namelijk niet bewust van het feit dat zij
als deelnemer aan een toerrit ook een
taak hebben: het in de gaten houden of
de rijder achter hem / haar de groep kan
bijhouden. Helaas blijkt dit niet ‘algemeen
bekend’ te zijn bij
iedereen.En het is zo
simpel: zodra je ziet
dat de rijder achter je
er niet meer rijdt, stop
je bij de eerstvolgende
kruising of splitsing.
Dat zelfde zal degene
doen die voor jou rijdt,
enz. Binnen enkele
minuten zal degene
die helemaal vooraan
rijdt (dit is meestal
degene met een
R-force 2008 - 3 www.yzfr-club.nl

roadbook of GPS) in de gaten hebben dat
er iets met de groep aan de hand is en zal
- indien dit mogelijk is - omkeren op zoek
naar de rest van zijn of haar groep.
In de praktijk blijkt dit verreweg de meest
betrouwbare en makkelijkste manier om
een groep rijders bij elkaar te houden.
Succes de volgende keer!
Zo, inmiddels een paar paginaatjes verder
hoop ik dat jullie ’n beetje een indruk hebben wie ik ben en waar ik me onder andere
binnen de YZF R-Club mee bezig houd.
Uiteraard is iedereen van harte welkom om
in ons stulpje in Lelystad een keer een bakkie koffie of een biertje te komen drinken
en voor alle technische vragen of zaken die
met toerritten of het gebruik van de GPS
en routeprogramma’s te maken hebben,
hou ik me van harte aanbevolen.
Tegen de tijd dat deze R-Force
bij je in de brievenbus ligt is het
R-seizoen 2008 ten einde gekomen,
maar we zijn met het Clubbestuur
al weer druk bezig om dat van 2009
nog actiever en spectaculairder te
laten zijn, met name omdat we als
Club iets te vieren hebben…
Sportieve groeten,
Arnaud.
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EDWIN OTT MOTOREN
D

e meeste clubleden kennen de familie
Ott wel, zij zijn altijd aanwezig bij de
YARC. Toch leek het mij leuk om een stukje
te schrijven over de familie Ott.

Edwin Ott Motoren is gevestigd in Uitgeest,
een gezellig klein zaakje dat gespecialiseerd is in tweewielers en waar je met
bijna alle modellen motorfietsen terecht
kan voor onderhoud. Ook is hij gespecialiseerd in Yamaha brommers en scooters,
zowel voor wat betreft de verkoop als het
onderhoud. Het maakt niet uit met wat
voor motorfiets, brommer of scooter je
komt, iedereen wordt met respect behandeld. Deze gastvrijheid is uniek, want waar
kom zo’n luisterend oor nog tegen en waar
wordt er nog samen met de klant naar een
oplossing gezocht.
Het is een dynamisch bedrijf dat staat voor
topkwaliteit. Ze hebben zich ontwikkeld
in de wegracesport, waar Ott motoren al
jaren een bekende naam is. Naast ondersteuning van diverse rijders, en natuurlijk
de Metzeler Race-Service, is de hele familie
Ott actief in o.a. races van de supercup
600, European Womens Cup tot het ONK.

Neem eens een kijkje op de website www.
ott-motoren.nl, wat zeker de moeite
waard is; je komt er alles te weten over
de verrichtingen van de familie Ott in
de wegracesport. Ook kun je volledige
verslagen vinden op o.a. de website van
Racesport.nl.
Ook jouw R6/R1 is in goede handen bij
Edwin, die vakkundig en met kwaliteit
jouw motor weer in topconditie brengt en
je zeker graag te woord staat als je iets
speciaals wil laten doen.
Je krijgt een goudeerlijk advies, dus ben
je nog op zoek naar een motorzaak die
vakkundig, betrouwbaar en kwaliteit biedt,
dan zou ik de leden adviseren om eens
een keer langs te gaan in Uitgeest om zelf
de gastvrijheid en dynamiek te ervaren
van deze prachtige zaak waar topkwaliteit
bovenaan staat.
Sinds juni 2008 is Edwin Ott Motoren
officieel Yamaha Competitiedealer.
Richard Smit

Buiten het feit dat zij onderhoud verrichten
zijn zij ook gespecialiseerd in het ombouwen van straatmotoren tot wegracers. Met
deze jarenlange ervaring, vanaf de eerste
tot de laatste Yamaha R6, mogen zij zich
officieel Yamaha dealer noemen van YEC
Racing Parts.
Ook voor advies kun je terecht bij Edwin
Ott Motoren, maar nog beter is het om het
vakkundig te laten uitvoeren door Edwin,
die de service nog hoog in het vaandel
heeft staan.
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De YZF R-club Nederland wenst Alex
Ott proficiat met het behalen van het
SuperCup kampioenschap!
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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
P
l hi t S t/m
t/ XXXL
Poloshirt
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

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
P ij leden
l d
€20
Prijs
€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
Niet-leden € 3,50

Niet-leden € 3,50
Stickerset
1x groot + 1x klein
20x88mm + 60x44mm

Prijs leden: € 1,Niet-leden: € 2.-

BESTELLEN? KIJK
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OP WWW.YZFR-CLUB.NL!
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We‛ve got more in store
Reitscheweg 33 5232 BX Den Bosch
tel. 073-6480590
www.motoportdenbosch.nl
fax. 073-6480591
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