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DATUM
zondag

ACTIVITEIT
Toerrit Utrecht

19 april

INFO
Informatie en inschrijven
via website www.yzfr-club.
nl

zondag

Superbike World Championship

26 april

Assen

zaterdag

Lustrumfeest 10 jaar YZF R-club

Zie achterzijde en website

16 mei

Plaats: TT circuit Assen

www.yzfr-club.nl

zondag

YZF R club stand aanwezig bij Ott

Ter gelegenheid van 25

7 juni

Motoren te Uitgeest

jaar Ott Motoren

zondag

ALV en EMMR

14 juni

Oosteind

Informatie en inschrijven
via website www.yzfr-club.
nl

woensdag

Instructiedag The Race Academy

17 juni

Assen

zaterdag

TT Assen

27 juni
vrijdag-zondag

Eifelweekend

Informatie en inschrijven
via website www.yzfr-club.
nl

Toerrit. Regio nader te bepalen

Informatie volgt tijdig

Toerrit. Regio nader te bepalen

Informatie volgt tijdig

3-5 juli
zondag
23 augustus

zondag
13 september

Voor alle evenementen en activiteiten geldt: Bekijk het laatste nieuws op onze club-website
www.yzfr-club.nl
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VOORWOORD
D

e kwakkelende winter is bijna voorbij,
maar toch hebben we even een korte
periode mogen schaatsen op natuurijs,
voor het eerst in 12 jaar. Bijna heel Nederland stond op de ijzers, alle wegen naar
het prachtige ijs waren bomvol wat leidde
tot grote ﬁles en vertragingen. Waar ik
van genoten heb waren de ijszeilers die bij
Monnickendam heen en weer gleden over
het ijs, wat een prachtig plaatje en dan die
ongelofelijke snelheden die deze ijszeilers
halen. Echter het natuurijs bracht ook
lichamelijke letsel door de vele valpartijen,
mensen waren niet goed gekleed en het
feit dat voor vele van ons weer even wennen was omdat we het gewoon verleerd
waren. Eerste hulp posten van diverse
ziekenhuizen in het hele land hadden hun
handen vol aan al die botbreuken en wat
nog meer.

Bij motorongelukken blijven zware letsels
steeds meer uit door de aldoor betere
kleding waarvan de eisen op veiligheid
steeds hoger komen te liggen. Motorrijders zijn zich daar steeds meer bewust
van geworden. Ik zie echter ook een
andere trend onder de
motorrijders, het segment
Supersport raakt steeds
meer op de achtergrond,
want het zijn gevaarlijke
monsters, buikschuivers,
een motorﬁets die niet
geschikt is voor woon/
werk verkeer. Met al
deze stellingen ben ik het
niet eens want het is wel
degelijk een motorﬁets die
goed te berijden is onder
alles omstandigheden,
het zijn de rijders zelf die
deze motoren niet kunnen
beheersen.
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Ze reageren op een manier die van nature
bij ieder mens is ingebouwd, namelijk
overlevingsreactie, maar ze verrichten de
verkeerde handelingen met alle gevolgen
van dien.
De motorbeurs stond duidelijk meer in het
teken van Sport tour, Grand tour, Naked
en All road wat goed te zien was bij de
importeurs die meer van dit soort motoren
hadden staan ,van naked tot volledig met
kuip.
En eerlijk gezegd moet ik bekennen dat
de tegenwoordige sportieve toer en toer
motoren er schitterend uitzien, een motor
die je graag zou willen hebben.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de modellen
van Yamaha de MT-03, MT-01, FZ6, FZ1,
XJ6, XJ6 Diversion etc., stuk voor stuk
motoren die er fantastisch uitzien waarbij
Yamaha duidelijk laat zien een breed
assortiment te hebben voor elke type
motorrijder.
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VOORWOORD

Het jaar 2009 staat in het teken van de
Yamaha YZF-R6 die nu 10 jaar bestaat
en dat valt samen met de YZF R-Club die
dit jaar op 15 mei 10 jaar bestaat. Een
jubileum jaar, wat in het teken staat van
extra activiteiten die gevierd moet worden
met leden en genodigden.
Een voorproefje heeft iedereen al kunnen
zien op de motorbeurs, het beursteam
heeft ieder jaar prachtige ideeën om de
stand er zo bij te zetten dat deze wel moet
opvallen. In het bijzonder de carrousel,
waar de motoren op kunnen staan, met als
ondergrond een spiegel. Er waren modellen
van diverse jaren R6, en ook het 2009
model beschikbaar gesteld door Yamaha
NL; ze stond te pronken voor de stand om
haar goed te kunnen bekijken.

Ook nu wil ik in het bijzonder het hele
beursteam bedanken voor hun inzet en tijd
om de YZF R-clubstand in het teken van
het 10 jarige bestaan in te richten en ook
Yamaha Nederland voor het beschikbaar
stellen van een geweldige Supersport.
Dat het een geweldig jaar mag worden ook
al zitten we midden in een recessie!
Met sportieve R groeten,
Richard Smit

RECTIFICATIE: ARTIKEL CIRCUITRIJDEN
Beste leden,
In R-Force jaargang 10 nummer 3, december 2008 was
een artikel opgenomen over circuitrijden.
Hierbij zijn wij vergeten te melden dat als bron voor dit
artikel “Handboek Circuitrijden“ van The Race Academy
is gebruikt.
Hierbij onze welgemeende excuses voor het niet melden
van deze bron.
Richard Smit
Voorzitter YZF R-club
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RRRRRazendsnel naar GEBBEN!
CLUBLEDEN
Op alle niet afgeprijsde kleding en
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
R-force 2009 - 1 www.yzfr-club.nl

-6-

CIRCUITRIJDEN ..

DEEL 4: BOCHTENTECHNIEK
Onder leiding van ervaren instructeurs
(marshalls) bij zowel Race Academy als
Zeelenberg Racing krijg je individuele
begeleiding om alle ﬁjne kneepjes te
leren. Steeds vindt er een evaluatie plaats
over wat er fout ging en wat er verbeterd
moet worden; zo wordt elk detail grondig
besproken in de hoop dat je het de
volgende keer beter doet en begrijpt
waarom.
Vaak zijn de omstandigheden waaronder
je rijdt van invloed op de manier hoe je
het beste kunt handelen op de motor.
Echter dien je wel een onderscheid te
maken of je op de openbare weg of op
een circuit rijdt.

T

ijdens clubevenementen wordt mij
wel eens gevraagd “hoe krijg ik het
beste mijn knie aan de grond, hoe neem
je het beste bochten, waar bepaal je je
rempunten?”
Ja, ondanks het vele rijden en doen blijkt
het dan toch moeilijk een simpel antwoord
te geven, ondanks dat er veel informatie in
de media te vinden is.
Er zijn organisaties zoals Race Academy en
Zeelenberg Racing die je kunnen helpen je
verder te ontwikkelen. Uiteraard gaat het
om ervaring, maar zonder een goede basis
theorie kom je er niet.

-7-

Ondanks mijn race ervaring zijn er nog
steeds vele verbeteringen nodig om hard
in de rondte te gaan op het circuit van
Assen en hoe doe je dat nou? Door de
juiste techniek en je kop er goed bij te
houden kan je al hard in de rondte gaan
zonder eraf te vallen. Maar ja, hoe doe je
dit dan? Wel, als het zo simpel was dan
zouden we allemaal Valentino Rossi heten.
Het gaat om inzicht en aanleg en het is
een feit dat iedere rijder zijn eigen rijstijl
ontwikkelt en daardoor de bochten steeds
op een andere manier neemt, dat maakt
het zo moeilijk om hier een goed antwoord
op te geven. Het is een gevoel, je motor
goed leren kennen door veel te rijden, het
is belangrijk om de grens te vinden van je
banden, dat zijn allemaal vereisten om je
knie aan de grond te krijgen.
De knie heeft dan ook een functie, hiermee
bepaal je de hellingshoek van je motor. Als
rijder weet je dan na verloop van tijd, door
de knie op het asfalt, onder welke hoek de
motor zich bevindt, wat ook in de regen
een belangrijk gegeven is.
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YZF R-CLUB RACETECHNIEK

Afhankelijk van de weersomstandigheden,
droog of nat, pas ik mijn hoek en de
manier van mijn knie uitstrekken aan. In
de regen ga je meer naast je motor hangen
waarbij je achterwerk naast het zitje komt.
Je brengt je knie zover mogelijk naar
buiten waarbij je bovenlichaam schuin naar
voren is gericht; blijf niet te rechtop zitten
maar volg de bocht met je bovenlichaam.

veel te oefenen ga je steeds meer begrijpen hoe de motor reageert op bepaalde
handelingen. Om dit te leren moet je bij
het aanremmen van de bocht beginnen om
al met één bil naast je zitje te komen. In
de praktijk zie je vaak dat rijders dit pas
doen op het allerlaatste moment waardoor
je veel onrust creëert in de motor. Doe dit
verzitten ruim voordat je de bocht nadert.

Dat is het mooie: als je meer naast je
motor gaat hangen druk je de motor als
het ware van je af waardoor de hellingshoek van je motor minder extreem wordt
en de motor meer rechtop staat; meer
rubber op de baan dus meer grip.

Ik had al verteld dat je je met je
bovenlichaam schuin naar voren moet
richten, naast je kuip. Volg de bocht met
je bovenlichaam door deze schuin naar
voren te richten, oftewel, stuur mee met je
bovenlichaam als je een bocht ingaat en je
zal zien dat je na een aantal rondjes je knie
aan de grond krijgt.

Daarom is het belangrijk bepaalde technieken te leren: je leert daardoor om vloeiend
door een bocht te komen en door
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YZF R-CLUB RACETECHNIEK

De meeste rijders schrikken vaak van
het schrapend geluid die de knee-sliders
veroorzaken wanneer deze contact met het
wegdek maken. De reactie is om direct de
knie naar binnen te trekken, dat is heel
normaal. Je beseft later dat je knie de
grond heeft geraakt.
Als het dan vanzelfsprekender wordt
om je knie aan de grond te leggen, dan
ben je zover dat je een eigen rijstijl kan
ontwikkelen, waarbij jij je het beste voelt.
Dit kan door bijvoorbeeld meer of minder
naast de motor te gaan hangen en de hoek
waaronder je knie uitstrekt aan te passen.

In ieder geval is het zeker aan te raden om
een cursus te volgen bij diverse organisaties die gespecialiseerd zijn zoals de Race
Academy of Zeelenberg Racing, omdat zij
goed kunnen beoordelen of je het geleerde
goed in de praktijk brengt.
Deze feedback zal je helpen je verder te
ontwikkelen en uiteindelijk vertaalt dat zich
in snellere rondetijden.
Veel succes,
Richard Smit

Uiteindelijk bepaal je dus met je knie
de hellingshoek van je motor, bij kleine
hellingshoeken minder grip, bij grote
hellingshoeken meer grip.

-9-
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VERSLAG: THE RACE ACADEMY
AUGUSTUS

2008: 3

DAGEN CIRCUITTRAINING, ALES ZUID -FRANKRIJK

Naar aanleiding van goede verhalen en
dito recensies, heb ik mij in oktober
verleden jaar ingeschreven voor een 3
daagse circuit training op het circuit van
Ales (Pole Mecanique) in Zuid-Frankrijk,
welke georganiseerd wordt door The Race
Academy.
The Race Academy organiseerde 4 cursussen, 23-24-25 juli, 29-30-31 juli, 4-5-6
augustus en 15-16-17 september. Ik heb
de cursus op 4-5-6 augustus gevolgd.

DE

VOORBEREIDINGEN

De R1 schoongemaakt, “circuitvelgen” met
BT002’s gemonteerd, luchtﬁlter + airbox
schoongemaakt, ketting gesmeerd, nieuwe
vol synthetische motorolie en olieﬁlter,
remblokjes nagekeken, kentekenplaat en
spiegels gedemonteerd en tot slot alle
bouten en moeren nagelopen.

DE R

IS ER KLAAR VOOR!

’s Middags de auto volpakken met gereedschap, reserveonderdelen, twee nieuwe

setjes BT003’s, aanhanger met motor,
kleding etc.etc.
In verband met de zwarte zaterdag in
Frankrijk, om half tien vrijdagavond vertrokken richting Ales. Nadeel van ’s nacht
rijden is dat je niets van de omgeving ziet,
andere kant is dat je wel lekker door kunt
rijden, weinig drukte bij de Luxemburgse
tankstations en de tolpoortjes.
Zaterdag, na dik 1100 km, rond een uur
of twee aangekomen in het hotel (Mas
de Mercouly, ca. 2 km van het circuit)
en er was ook net een Nederlands stel
gearriveerd. Na een kennismakingspraatje
bleek dat de mannelijke helft daarvan ook
de cursus gaat volgen. Met hen heb ik de
hele week zowel op als buiten het circuit
opgetrokken, is wel zo gezellig :-)
Na alles uitgepakt te hebben in m’n
hotelkamer even de omgeving bekeken,
wat fotootjes geschoten en rond een uur
of vijf dacht ik eventjes lekker ontspannen
op bed te gaan liggen………. de volgende
morgen (zondag) werd ik om 8 uur ’s
morgens wakker :-)
Zondag, eind van de middag zijn
we met de motor naar het circuit
gegaan waar de motor werd
gekeurd en we ons in konden
schrijven.
Pitbox geregeld via het circuit,
zodat alles (banden, gereedschap,
motoren etc.) lekker binnen kan
staan en ’s nacht ook alles veilig
en afgesloten staat. Voordeel
van een pitbox is ook schaduw,
stromend water en elektriciteit.

R-force 2009 - 1 www.yzfr-club.nl

- 10 -

YZF R-CLUB VERSLAG

MAANDAG

CURSUSDAG

1

Om 8 uur ’s morgen was er een brieﬁng
waarin o.a. werd verteld wat het doel van
deze cursus is.
Om kort te zijn, techniek en motorbeheersing gaan boven snelheid. Tevens
werden de instructeurs en de organisatoren
voorgesteld.
Op een groot bord bij de ingang van de
pitstraat stond de groepsindeling met
daarachter de namen van de cursisten en
de instructeurs. Groep A1 is de snelste
(lees: meest gevorderde) groepen C de
langzaamste (lees: beginners) groep.
Ik werd ingedeeld in groep B1, samen met
nog twee andere cursisten, op basis van de
bij de inschrijving opgegeven rondetijden
(je moest tijden van gereden circuits
opgeven).
Elke groep bestaat uit 1 instructeur en
maximaal 3 cursisten, wat de mogelijkheid
biedt tot goede begeleiding.

Voordat we het circuit op mogen worden
onze motoren door de marshalls van het
circuit statisch getest op het uitlaatgeluid,
max. 100dBA bij 4000 toeren per minuut,
wat met open uitlaten dus geen problemen
opleverde.
Om 9 uur startten de A groepen voor hun
eerste sessie en ging ik mij gereed maken
voor mijn eerste sessie op een voor mij
nieuw circuit.
Na wat uitleg van de instructeur over de
betekenis van de diverse handgebaren
tijdens het rijden en de vermelding dat hier
en daar wat slijtage plekken in het asfalt
zitten, startten wij onze motoren voor wat
het begin zou worden van een geweldige
en leerzame circuit training.
Na het eerste rondje begon mijn motorstoringlampje te branden, echter tijdens
het rijden voelde de motor normaal en
vertrouwd aan. Doorrijden dus!
De slijtageplekken in een aantal bochten
(natuurlijk op de ideale lijn) zijn duidelijk
aanwezig en in één bocht zat zelfs een
ﬂinke kuil. In principe kan je over deze
slijtageplekken rijden, maar je voelt wel
iets meer onrust in de motor,
maar in principe geen problemen dus.
Na twee rondjes zat ik al te
mopperen in m’n helm . . .
“ik ga geen vriendjes worden
met dit circuit bla bla, en ik
moet hier nog wel drie dagen
rijden”!!
Dat, in combinatie met het
verkennen van het circuit,
ontwijken en tussen de
slijtageplekken door

- 11 -
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De derde en laatste
sessie van de
morgen wederom
heerlijk gereden
afwisselend voor
de instructeur en
erachter gereden
zodat de instructeur
zich een beter beeld
kan vormen van de
punten die goed
zijn, maar belangrijker nog, de punten
die voor verbetering
in aanmerking
komen.
rijden, continu op de cockpit kijken naar
het motorstoringlampje wat nog steeds
brandde, was de eerste sessie toch wel een
kleine deceptie.
Na 20 minuten kregen we de zwart/wit
geblokte vlag, wat einde sessie inhoudt. Na
de sessie kregen we een debrieﬁng met de
instructeur en konden wij onze bevindingen
kwijt.

Na deze sessie wederom een debrieﬁng.
De lunchpauze duurt totaal 2 uur (er mag
dan niet door ons op het circuit gereden
worden) met daarin een racelab van ca. ½
uur met daarin uitgelegd bepaalde aspecten van het circuit rijden en racetechnieken
zoals houding, remmen, accelereren en
kwam ook beschermende kleding etc. ter
sprake.

Dan de tweede sessie, die ging 100x beter
dan de eerste sessie. Ik begon het circuit,
de lijnen en de slijtageplekken aardig door
te krijgen. Toch best wel een leuk circuit
dacht ik nog :-) Alleen nog steeds dat
^%@$#^%@ motorstoringlampje dat
bleef branden. Het tempo was goed bij te
houden en ik zat continue bij de instructeur
te pushen, daar was ‘ie na aﬂoop van de
sessie echter niet zo gecharmeerd van :-)

Tijdens deze pauze komen ook de instructeurs /organisatie bijeen voor overleg
om het een en ander qua rijders beter op
elkaar af te stemmen binnen een groep.

Na deze sessie wederom een debrieﬁng en
de instructeur zei dat ik best wel een groep
sneller kon rijden als ik dat zou willen. Ik
heb aangegeven dat zij dat maar moesten
bepalen en dat ik eerst nog even het circuit
wat beter wilde leren kennen.

Het grote bord bij de ingang van de
pitstraat met daarop de groepsindeling
wordt dus vaak gewijzigd en moet je dan
ook regelmatig in de gaten houden.
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Ook tijdens/na elke sessie wordt bekeken
of de cursisten in een groep van hetzelfde
nivo zijn, zodat adequaat “ingegrepen” kan
worden. Op dit onderdeel scoort The Race
Academy zeer hoog.
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Na de sessie een debrieﬁng en
wat puntjes aangegeven. Deze
instructeur vond ik de minste
van de instructeurs die ik heb
gehad. Uitleggen en overbrengen is niet zijn sterkste punt,
terwijl het erg belangrijk is om
een goede feedback te krijgen.

Na de lunch werd ik ingedeeld in groep A7
met een andere instructeur.
De transponders voor de tijdswaarneming
worden geplaatst voor aanvang van de
middagsessies.
De vierde sessie van vandaag. Net nu ik
het circuit een klein beetje begon door te
krijgen, rijdt de A groep racelijnen i.p.v.
wat rondere lijnen. Met andere woorden,
de stukken tussen de bochten zo lang
mogelijk rechte stukken maken, motor
omgooien en het gas er weer op om het
vermogen van een PK pakhuis zoals een R1
optimaal te benutten.

In deze groep zat een Duc
999 en een andere V-twin die
door hun mindere vermogen
en andere motorkarakteristiek
toch iets rondere lijnen moesten rijden en ik de racelijnen.
Dat gaat dus niet goed samen :-) Na dat
te hebben aangegeven zijn zij een groep
langzamer gaan rijden en kwamen er twee
R1’s bij.
De vijfde en zesde sessie lekker gereden.
Moe maar voldaan naar het hotel vertrokken.

DINSDAG

CURSUSDAG

2

Ik ben nog ingedeeld in groep A7 met
een andere instructeur en twee andere
cursisten.Deze instructeur rijdt een mix van
lijnen tussen ronde lijnen en racelijnen in

Was even wennen de eerste
paar rondjes, die racelijnen,
maar ook dat ging al snel
lekker, al had ik mijn bedenkingen van sommige lijnen die
de instructeur reed.
Inmiddels is het ^%@$#^@
motorstoringlampje uitgegaan
en die heb ik de komende
dagen ook niet meer zien
branden, waarschijnlijk een te
gevoelig sensortje o.i.d..

- 13 -
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en dat voelde meteen veel beter aan.
Het circuit ga je steeds beter leren kennen
en je komt makkelijker in je ritme, maar
toch blijf je je stiekem focussen op de
slijtageplekken en da’s toch wel jammer.
Tijdens mijn voorrijdrondjes, waar de
instructeur achter je rijdt, kreeg ik te horen
dat ik te agressief rij, dat ik meer rust in
de motor moet brengen en mooier moet

gaan rijden. Ook rem ik de motor “dood”
in de bochten. Mijn aandachtspunten dus
tot zover. Hier moet ik mij op gaan richten
deze cursus.

Tijdens de lunch kregen we weer een
racelab met daarin o.a. ook uitleg over een
nieuw stukje software bestaande uit een
foto analyse met verschillende / meerdere
beelden van je rijstijl.
Leuk, maar naar mijn mening niet relevant
voor deze cursus.
Daarna gingen we naar een bepaalde bocht
op het circuit waar we uitleg kregen over

hoe deze bocht genomen moest worden. Er
waren rijders uit de groepen A, B en C die
demonstreerden hoe zij de bocht nemen.
Je zag hier duidelijk het verschil in techniek
per groep.

Tijdens de debrieﬁng van elke sessie
kregen we veel feedback van de instructeur
die ons tijdens het rijden goed in de gaten
hielden.
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Als gevolg van
de software
uitleg (ca.
15 minuten)
moesten we
gelijk na deze
demonstratie
de eerste
middagsessie
rijden, terwijl
we net een
ijsje aangeboden kregen!!
Al omkledend,
het ijsje door
m’n strot douwend, zwetend de motor
naar de pitstraat gereden. Deze eerste
middagsessie ging dan ook iets minder,
mede door het ijsje wat niet echt goed viel.
De middagsessies werden opgenomen
met een camera die op de motor van de
instructeur zit, zodat je jezelf tijdens de
debrieﬁng kunt zien rijden
en de instructeur gelijk
aanwijzingen kan geven.

WOENSDAG

CURSUSDAG

3

Het was al vroeg warm en benauwd, het
zou de warmste dag worden. Wij zijn
nu ingedeeld in groep A6 met dezelfde
instructeur.
Sessie 1 lekker gereden en weer even
inkomen na een nachtje rust.
Sessie 2 rij ik voor de instructeur en
ik krijg bij het uitkomen van bocht 2
(scherpe linker bocht) een ﬂinke highsider.
Achterwiel stapt een halve meter opzij
en ik kon er nog net op blijven zitten.
Gevolg: gas terug, instructeur bijna op m’n
achterwiel en m’n vertrouwen kwijt. De
instructeur ging gelijk voorop rijden en gaf
aan rustiger de rest van het rondje af te
maken.
Op het rechte stuk bij start/ﬁnish gaf hij
aan dat ik weer voorop moest.

Voor mijn gevoel hang ik al
vrij ver naast de motor in
de bochten, totdat je jezelf
op de video ziet!
Ik moet nog verder naast
de motor hangen en het
bovenlichaam en het hoofd
op de plaats van de spiegel
houden (het “nieuwe”
rijden).
Na de laatste sessie was
ik bijna totaal gesloopt van
twee lange dagen hard werken op een vrij
intensieve bochtige baan met hoogetverschillen en zeer warme temperaturen rond
de 36 – 39 graden Celsius.
- 15 -

‘Bekijk het maar’, dacht ik nog, maar de
instructeur bleef aandringen.
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Ik reed daarna gelijk naar voren om voorop
te rijden want dat is wel de beste manier
om weer vertrouwenterug te krijgen.
Mijn lijnen waren niet om aan te zien en
uitaccelereren vanuit de apex zat er ook
nog niet in. Bij de debrieﬁng besproken om
even het begin van de volgende sessie wat
rustiger aan te beginnen. Ik moet nu dus

De laatste twee sessies heb ik driekwart
uitgereden want ik zat er compleet doorheen, door de vermoeidheid reed ik geen
mooie strakke lijnen meer en aanremmen
leek steeds moeizamer te gaan dat in
combinatie met het zeer warme weer,
zorgde ervoor dat ik totaal gesloopt was.
Toch maar wat meer aan m’n conditie doen
:-)
Ik beslis de
pitstraat op
te zoeken.
Het is leuk
geweest, een
tijdsverbetering
zit er niet meer
in en de risico’s
worden mij te
groot. Ik heb een
tijd gereden van
1:29:9 waar ik
redelijk tevreden
over ben. De
snelste tijd van
deze drie dagen
is 1:24:7

niet gaan twijfelen aan het vertrouwen in
mijn banden en de highsider uit m’n hoofd
zetten, alsof er niets is gebeurd. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Na de middag sessies wordt er door The
Race Acedemy aan de cursisten de mogelijkheid geboden om een certiﬁcaat te halen
voor de aanvraag van een C-licentie.

Tijdens de volgende sessies toch wel
lekker gereden al merkte ik wel dat ze nu
de bocht uit accelererend bij mij vandaan
reden. Ik baalde daar stevig van en zat al
vloekend in m’n helm, maar ik durfde na
dat gevalletje nog steeds niet vroeg genoeg
op het gas te gaan. In de loop van de dag
en met het verstrijken van de sessies ging
het gelukkig steeds beter en kwam het
juiste gevoel weer enigszins terug.

Hiervoor moet je twee sprints (vanuit
stilstand) oefenen (techniek hiervoor wordt
tijdens je opstelling besproken) samen met
een andere cursist. Daarna volgt er een
opwarmronde en wordt iedereen opgesteld
voor een echt startopstelling. Daarna
wordt er rij voor rij gestart, 1 ronde rijden
en weer gereed maken voor de laatste
startopstelling. Dan start iedereen tegelijk
zoals in een echte race en na 3 bochten
worden we door de instructeur van het
circuit geleid.
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Alle deelnemende cursisten welke meegedaan hebben voor het behalen van het
certiﬁcaat zijn geslaagd!

PLUSPUNTEN

Al met al een zeer geslaagde circuit
training waar ik geen seconde spijt van heb
gehad.

- relaxte sfeer, iedereen is even behulpzaam.

- strakke rustige organisatie, tijd is tijd.

- indeling groepen / cursisten.
Veel geleerd? Het help enorm om een
aantal leerdoelen te hebben voor jezelf.
Dan kun je het daar samen met de
instructeurs over hebben en er aan werken.
Neemt niet weg dat als er andere zaken
zijn die de instructeurs zien die ook zeker
behandeld zullen worden.
Ik rij sinds een paar jaar op het circuit, dus
enige ervaring met het rijden heb ik al.
Ik weet wat mijn verbeter punten zijn, ik
moet ze nu nog in de praktijk brengen en
dat valt niet altijd mee! Ik kan mij erg goed
voorstellen dat beginnende circuitrijders in
deze drie dagen erg grote stappen (kunnen) maken.

- informatieoverdracht, begeleiding.

MINPUNTEN
- motorkeuring door The Race Academy.
- in een aantal bochten de mindere conditie
van het asfalt.
- sanitaire voorzieningen circuit.
- irrelevante uitleg software programma.
Tot volgend jaar?
Groeten Peter

- 17 -
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EVEN VOORSTELLEN...
NAAM : MARC

VAN

REE

NICKNAME : SOEPERMAN
MOTOR : YAMAHA R1 2003
HOBBY’S : NAAST

MIJN GROTE

HOBBY MOTOR EN ALLES WAT
DAARMEE TE MAKEN HEEFT HOU
IK ME NOG BEZIG MET MUZIEK EN
SPEEL ZELF OOK GITAAR.

GETROUWD :

MET

KIM NAUTA

G

eboren in de Achterhoek (in de
buurt van Doetinchem, Winterswijk,
Terborg) waar ik twaalf jaar heb gewoond.
Nadat mijn ouders de winkel die ze hadden
moesten sluiten en mijn pa hierdoor geen
werk meer had, heeft hij op een regenachtige zondagmiddag de krant opengeslagen
en kwam een vacature tegen op Texel. En
ja, werk is werk, dus wij met z’n allen de
boel bij elkaar gepakt en op Texel gaan
wonen. Op zich fantastisch, je
bent 12 jaar en je gaat verhuizen naar Texel ! Ik kan je
vertellen, ik was de patser van
de school. De eerste drie á
vier jaar waren ook geweldig.
Het is een schitterend eiland
waar in de zomer genoeg
te doen is. En hier kom ik
meteen bij het (in mijn optiek)
grote nadeel van Texel. In de
zomer kun je over de koppen
lopen door de drukte en in de
winter kun je in de winkelstraten een kanon afschieten
zonder enige persoonlijk leed
te veroorzaken. En elke dag
R-force 2009 - 1 www.yzfr-club.nl

met de boot naar de MTS in Den Helder.
Uiteindelijk toch negen jaren volgehouden,
totdat het tijd was om te gaan studeren
aan de Haagse Hogeschool (Informatica).
Hierdoor zit ik nu alweer zestien jaar in
Den Haag.
Voor mijn werk ben ik zo’n elf jaar werkzaam geweest als consultant en ben sinds
september dit jaar in vaste dienst bij de
Belastingdienst als medewerker Organisatie
en Advisering.
Tja, hoe ben ik eigenlijk bij het motorrijden
terecht gekomen? Ergens heb ik het altijd
wel gaaf gevonden maar ik heb nooit echt
het gevoel gehad dat dit voor mij weggelegd zou zijn. Totdat een goede vriend
van me met het voorstel kwam om een
drie-daagse cursus te gaan doen. Na zijn
voorstel heb ik nog een paar jaar de boot
af kunnen houden. Het ene jaar ging ik
trouwen, het andere jaar ging ik met mijn
vrouw op vakantie naar Amerika, het jaar
daarop ..... Afﬁjn, op een gegeven moment
was ik door de smoesjes heen en zijn we
rijlessen gaan nemen.
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Het heeft even geduurd (de eerste keer te
dicht achter een vrachtwagen de snelweg
op, de tweede keer te voorzichtig met de
speciale verrichtingen), maar uiteindelijk
had ik met de derde keer afrijden mijn
motorrijbewijs toch te pakken. En sindsdien
ben ik helemaal verkocht. Als ik nu tegen
die maat van me vertel dat we dit veel eerder hadden moeten doen, moet er tenminst
een armlengte tussen ons in zitten anders
kan ik een hengst verwachten.
Nog voor het halen van het rijbewijs
stond er al een motor in het ﬁetsenhok,
een Suzuki GS500. Leuke ﬁets voor een
aardige prijs, maar om hierop nou woonwerk verkeer te rijden op een vier-baans
snelweg (A4) is geen regelrechte aanbeveling, zeker niet om als beginner mee tussen
het drukke verkeer te rijden. Na een half
jaartje had ik de GS500 eigenlijk wel
gezien en ben ik in 2004 toevallig tegen
een Yamaha XJR1300 aan gelopen. Gezien
de XJR een modelletje van 2003 was en
er alweer een nieuwe uitvoering 2004 was
uitgebracht, was de prijs erg aantrekkelijk.
Van de XJR heb ik een hoop lol gehad.
Meteen een beetje verbouwen om er een
wat meer streetﬁghter look
aan te geven. Maar tussen ons
gezegd en gezwegen heb ik
me er nooit helemaal op thuis
gevoeld en dan nog niet eens
omdat het een 1300 was. Het
heeft misschien met name
te maken met het feit dat ik
als beginnende motorrijder
meteen op een motor ben
gestapt met een 235 kilo leeg
gewicht en een zwaartepunt
dat volgens mij redelijk hoog
ligt.
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Tot ik in 2004 mijn natte droom bij de
dealer zag staan, mijn huidige R1 uit
2003. Mooie ogen, een lekker kontje en
een schitterende blauwe kleur met zwart
frame. Thuis heb ik al mijn charmes in de
strijd moeten gooien, 17 weken de afwas
moeten doen en een half jaar op de bank
moeten slapen (op zich te overzien, maar
de bank stond op het balkon), maar de R
stond wel in de garage. En na vier jaar ben
ik nog steeds helemaal happy met mijn
motor. Naast het schitterende model zit er
voldoende pit in en een goede verdeling
van het gewicht (in tegenstelling tot een
XJR1300). Zowel door de stad als op de
snelweg is het prima rijden.Momenteel
ben ik helaas alleen nog naast het circuit
te vinden. Naast de ONK-races vind ik
de MotoGP en de Superbikes helemaal
fantastisch. Vaste prik op de jaarlijkse
agenda zijn een bezoek aan de MotoGP en
de Superbikes op Assen. En sinds 2006
hebben we ons voorgenomen om naast
het vaste bezoek aan de TT van Assen ten
minste één MotoGP in het buitenland te
bezoeken.

R-force 2009 - 1 www.yzfr-club.nl

YZF R-CLUB KENNISMAKING

Aan het begin van het seizoen, wanneer de
nieuwe kalender bekend is, print ik deze
uit en mag mijn vrouw het land uitkiezen
waar we dat jaar naartoe gaan op vakantie.
Meestal gaan we dan twee of drie weken
met de MotoGP
in het midden.
In 2006 zijn we
naar de MotoGP
in Estoril geweest (Portugal),
in 2007 naar
de GP van San
Marino (Italië)
en dit jaar naar
de Sachsenring
(Duitsland).
Voor volgend
jaar lijkt mij de
GP van Laguna
Seca (USA) wel
wat, maarja, ik
heb het niet voor
het uitkiezen. En
uiteraard staat
de Isle of Man
nog bovenaan
mijn verlanglijstje.
Nog mooier zou
het zijn om het
zelf een keer op
het circuit te proberen en ik zit er
dan ook sterk aan te denken om volgend
jaar mee te rijden met de YARC op Assen,
in de beginnersklas wel te verstaan anders
moet ik schoon ondergoed meenemen.
In 2005 ben ik de R-club al tegengekomen
op de motorbeurs in Utrecht. Hier heb ik
bij (wat achteraf bleek) Teigetje nog een
Yamaha R-embleem gekocht voor op m’n
jas, maar ben nog geen lid geworden.
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Achteraf wel jammer, altijd leuk om met
mede R-rijders te kunnen kleppen over de
R1 of R6. Na de beurs heb ik wel het forum
een beetje in de gaten gehouden om eens
te kijken wat voor snuiters er nou eigenlijk
allemaal op zitten
en of dit wel mijn
ding is. Het viel
mij harstikke
mee. Geen sterke
verhalen van
snelheidsduivels
die met weet ik
wat voor snelheid
staan te vertellen
hoe levensmoe
ze eigenlijk
wel niet zijn.
Neehoor, gewoon
een club met
geschikte mensen die in grote
lijnen hetzelfde
denken over het
motorrijden in
het algemeen en
de Yamaha R in
het bijzonder. De
één laat hierbij
zijn liefde voor
de motor en
de motorsport
wat meer tot
uiting komen
dan de ander.
Fantastisch! Tijdens de motorbeurs in 2006
ben ik gelijk naar de stand gehobbeld en
ben lid geworden. Tot nu toe bevalt het mij
hartstikke goed. Een forum waar je van
gedachten kunt wisselen over de R en de
meest uiteenlopende zaken. Technische
info uitwisselen, vragen stellen, een setje
pallets te koop zetten en benadrukken dat
blauw toch echt de mooiste kleur is voor
een R. Kortom geweldig.
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Naast de technische middag bij Cees
Doorakkers en de verschillende ritten door
het jaar heen ligt voor mij het hoogtepunt
bij de ‘meet-and-greet’ van James Toseland
en Jorge Lorenzo bij Yamaha. Helemaal
gaaf! Met een hele stoet onder politiebegeleiding door de spits naar Schiphol om ze
daar op te pikken en terug te begeleiden
naar Yamaha.
Heb nog wat handtekeningen kunnen
scoren voor die maat van me en mijn eigen
seatcover laten signeren die inmiddels met
een extra laagje blanke lak de kers op de
slagroom is op mijn motor. Het grappige
is dat ik altijd heb gedacht dat Jorge een
ontzettende arrogante kwast zou zijn, maar
daar ben ik inmiddels van terug gekomen,
volgens mij is dat absoluut niet het geval.
Hij is volgens mij wel een patsertje, maar
komt over als een aardige gast. Zo kun je
je weer vergissen in mensen.
Zoals het er nu voor staat blijf ik zeker
nog een hele tijd op mijn huidige motor
en zeker op een R rijden. Om de één of
andere reden heb ik wat met de R. Die
motor heeft uitstraling en is goed te rijden.
En om de één of andere reden heb ik wat
met Yamaha. Kan me niet voorstellen dat ik
nog eens op een ander merk ga rijden.

Misschien als ik 60 ben op een ander model
(XJR1300 of FJR1300), maar zeker op een
Yamaha.
Verdere ambities ?
Op korte termijn, wellicht volgend jaar,
wil ik nog eens met de knietjes aan de
grond de bochten door (tips en trucs altijd
welkom).
Hier wil ik het voor deze keer maar even
bij laten, wellicht komt er nog eens een
vervolg.
Ik zou zeggen, tot ziens bij het volgende
evenement!!
Met Groet,
Marc van Ree
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YZF R-CLUB MERCHANDISING
T-shirt
140/152-L/XL/XXL
Kleur grijs

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

Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs
Rugzak Zwart
Reﬂecterende streep
Stevige ritsen

Prijs leden € 25,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
Long sleeved shirt
M t/m XXL
Kleur zwart - wit
Geborduurd clublogo
Poloshirt S t/m XXXL
Kleur zwart
Geborduurd clublogo
Yamaha-logo
R-club mok, 25cl
Gemaakt van porselein

Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50

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

Prijs leden € 6,50
Niet-leden € 7,50

Buffy
Zwart met club-logo

Prijs leden € 7,50
Niet-leden € 10,-

Kentekenplaathouder
Moto-Klik systeem

Prijs leden € 5,Niet-leden € 7,50

R-club
R
l b Cap
C

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

Prijs
P ij leden
l d
€ 10,10
Niet-leden € 15,Prijs leden
l d
€ 2,50
Niet-leden € 3,50
Prijs leden: € 1,Niet-leden: € 2.-

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

1999
De YZF R-club Nederland bestaat 10 jaar!
Om dit heugelijk feit te vieren organiseren we op zaterdag 16 mei
een groots lustrumfeest. En dat doen we niet zomaar ergens ...
We gaan feest vieren in het motorsport mekka van Nederland:

10
0
Het TT circuit van Assen

We starten 's middags met diverse activiteiten die je natuurlijk niet
wil missen.
Een mooie toertocht door het Drentse landschap.

Om 4 uur worden we ontvangen in de 'Gold Club' van het TT circuit
met een kop koffie en Drentse koek.
Parkeren kan als V.I.P. dus direct achter deze locatie.
Een kijkje achter de schermen van het TT circuit volgt om 5 uur.
We krijgen een rondleiding waarbij alle belangrijke locaties zoals
start/finish toren en medische ruimte worden aangedaan.
Na de rondleiding is de inwendige mens aan de beurt.
In de Gold Club zal dinerbuffet 'Strubben' worden geserveerd.
Zonder hier al te diep op in te gaan kunnen we garanderen
dat de diverse warme en koude gerechten bij eenieder in de
smaak zullen vallen.
Met een voldaan gevoel kunnen we vanaf 8 uur de R-club
feestavond induiken waarbij het ons aan niets zal ontbreken.
Muziek, hapjes en natuurlijk is er voldoende te drinken.

Rond de klok van 12 breien we een einde aan deze fantastische
dag en kunnen we voldaan huiswaarts of 'hotelwaarts' keren.

Voor dit alles zijn we wel genoodzaakt een eigen bijdrage te vragen.
Voor het bedrag van €17,50 (per persoon) kun je genieten van
alles wat de YZF R-club en het TT circuit te bieden hebben.
Inschrijven voor deze geweldige dag kun je via onze website
www.yzfr-club.nl.
Zorg dat je erbij bent zaterdag 16 mei. Laten we drinken op
nog eens 10 jaar YZF R-club!

Tot dan!

2009

