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CLUBAGENDA 2009
DATUM ACTIVITEIT INFO

zondag

23 augustus

Toerrit. Regio/route volgt Informatie volgt tijdig

zondag

13 september

Toerrit. Regio/route volgt Informatie volgt tijdig

Oktober Toerrit. Datum/regio/route volgt Informatie volgt tijdig

November Clubfeest seizoensafsluiting

Datum/lokatie volgt

Informatie volgt tijdig

 Voor alle evenementen en activiteiten geldt: Bekijk het laatste nieuws op onze club-website
 www.yzfr-club.nl
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N ou, daar gaatie dan, mijn eerste 
voorwoord voor de R-Force als nieuwe 

voorzitter van de YZF-R club.

Ik heb er toch even tegenaan zitten hikken 
om het stuk te schrijven. Wat wil ik hier 
nou eigenlijk in kwijt ?

Nou een aantal zaken moeten wel even van 
mijn hart.

Ten eerste wil ik Richard Smit bedanken 
voor het afgelopen jaar. Zowel voor zijn 
inzet als voorzitter alsook als contactper-
soon bij Yamaha. Richard, bedankt man, 
je hebt het toch maar gedaan ondanks de 
drukte!

Ten tweede een groot compliment aan de 
medebestuursleden. Nadat ik was gevraagd 
om voorzitter te worden van de YZFR-club 
het ik er eerst een aantal weken over nage-
dacht. Het feit dat je voorzitter wordt van 
een club brengt een aantal verplichtingen 
met zich mee die ik graag waar wil maken. 
Met de huidige bestuursleden heb ik hier 
absoluut alle vertrouwen in.

Het motorseizoen is inmiddels alweer in 
volle gang en we hebben vanuit de club 
ook alweer een paar mooie ritten (en natte, 
zoals de EMMR) en evenementen gehad.

Mijn persoonlijke hoogtepunt was toch 
wel mijn eerste keer op het circuit rijden 
met de Race Academie op Assen. Wat een 
geweldige ervaring. Het ergste vond ik zelf 
het wachten voor de pitstraat om voor de 
eerste keer het circuit op te rijden. Er ging 
van alles onder m’n helm door. Waar ben ik 
in vredesnaam aan begonnen? Kan ik dat 
hele spulletje straks allemaal wel bijbenen? 
Die gasten rijden allemaal al jaren en ik 
ben pas in 2002 begonnen. 

Je wilt toch niet als een natte krant over 
het asfalt neuzelen.

Maar dit circuitrijden is helemaal geweldig. 
Ik ben bang dat ik ergens onderweg een 
verslaving heb opgelopen, dit moet ik vaker 
doen. Tijdens de training wel tot twee keer 
toe van de baan gereden en op 3 cm van 
de grindbak tot stilstand gekomen. Twee 
keer in dezelfde bocht, in de Bult. Zit ik 
toch effe niet op te letten en meer op mijn 
voorganger te letten dan vooruit te kijken. 
Maar goed, effe schoon ondergoed aan en 
weer verder dan maar :-).

Tijdens zo’n circuitdag merk je toch dat 
zo’n motor veel meer aankan dan je op de 
weg denkt (en nog veel meer dan ik heb 
gedaan op Assen, maar dat komt de 

VOORWOORD
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volgende keer wel). En als ik dan toch 
bezig ben, wat een geweldige fi ets is zo’n 
Yamaha. Goed door de bochten te sturen 
en strak in de remmen. Tijdens de circuit-
dag heb ik eigenlijk pas goed gevoeld wat 
men bedoelt met ‘de terugkoppeling die je 
krijgt van je motor’. Ik weet niet hoe het zit 
met de andere merken, maar bij m’n R1 zit 
dat wel goed.

Mijn eerste keer heb ik gehad en er gaan er 
zeker weten nog veel meer komen.

Ik hoop dat jullie allemaal een hele fi jne 
vakantie hebben gehad, met veel veilige 
kilometers!

Laten we hopen op een mooie nazomer 
zodat we nog even van onze R-en kunnen 
genieten!

Met gRoet,

Marc van Ree

Een aantal gelukkige R-club leden hadden in de week voor het SBK Assen een meet&greet 
met Superbike coureurs Ben Spies, Tom Sykes en Supersport coureur Cal Crutchlow

De YZF R-club wil Yamaha Racing en Yamaha Nederland hartelijk danken voor de geboden 
gelegenheid en geslaagde dag!

VOORWOORD
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10 jaar R-club
Eifel weekend
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en meer .....

Heb je zelf ook een leuke bijdrage?
Stuur deze per mail  naar: 

 r-force@yzfr-club.nl

www.gebbenmotoren.nl

Industrieweg 25
7949 AJ Rogat

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

10% KORTING

CLUBLEDEN

Op alle niet afgeprijsde kleding en 
onderdelen ontvangen clubleden 
maar liefst 10% korting.

RRRRRazendsnel naar GEBBEN!

INHOUDSOPGAVE
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H et was donderdag 26 februari en we 
moesten om 10 uur in de Jaarbeurs 

Utrecht zijn.

Dit was voor mij het eerste jaar dat ik, Roy, 
samen met Eric, Mark en Ed een dagje op 
de beurs stond voor de club.

Het begon al gezellig en we hadden al vlug 
zoiets van ‘nou, dit word een leuk dagje’! 
Hier en daar moesten nog wat dingen 
worden gedaan aan de stand maar het 
meeste was al gebeurd. Wat vooral opviel 
was dat de YZF-R club behoorlijk had uitge-
pakt in vergelijking met de andere clubs. Er 
hing een grote lcd tv, en er werden posters 
en boekjes over de R6 en R1 uitgedeeld, 

en niet te 
vergeten 
de mooie 
motoren
die
geplaatst
waren 
op het 
draaiende 
podium.

Het
draaiende 
podium
was in 
teken van 
alle jaren 
R6, van elk modeltype stond er 1 blauwe 

op het podium.

In de ochtend was het nog vrij rustig 
maar in de loop van de dag werd het 
drukker en drukker. Zo nu en dan liepen 
we ook even een klein rondje over de 
beurs om te kijken wat de anderen te 
bieden hadden. En ja, we konden dus 
de nieuwe R1 2009 bewonderen op de 
Yamaha  stand. De meningen hierover 
verschillen maar bij mij valt ‘ie in de 
smaak. Maar ja, we moesten toch weer 
terug naar onze stand.

Er was veel belangstelling voor de stand 
en de club, dus we hebben die dag toch 
weer onze naamsbekendheid een stuk 
vergroot, want bij zo’n leuke club als de 
onze hebben we nooit genoeg leden!

Dit waren mijn indrukken van mijn 
eerste ervaring van de Motorbeurs 
Utrecht.

Grts, Roy (de kleine snelheidsduivel)

VERSLAG: MOTORBEURS
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N ou, dan moet ik, Eric R1, voor het 
blad ook het één en ander typen! Ik 

was er dus ook voor het eerst bij, helaas 
moest ik met de trein komen i.v.m.  een 
operatie aan mijn hand, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Ik had mij voor 
2 dagen aangemeld en we hebben ons 
goed geamuseerd! Het was echt druk die 
dagen, zoals Roy al beschreven had (zie 
hierboven). Al moet ik eerlijk bekennen 
dat 2 dagen van 10.00 tot 22.00 lang is, 
maar wat je ziet en hoort , wat er bij je 
langs komt op de club stand is toppie, 
het is gewoon alsof het 1 feest met alle 
motorrijders is. 

En als ik mag zeggen, we hadden het 
goed voor elkaar, de 6 motoren die op 
het podium stonden, het was top. Ook 
Yamaha Nederland vond het schitterend, 
ze hadden nog fi lmopnames gemaakt, 
die ook op de Superbikes in Assen 2009 
te zien waren, wel kort maar toch, wij 
stonden er wel! Hopelijk hebben meer 
mensen het gezien. 

Maar goed het was voor mij de eerste keer 
dat ik dit alles mee mocht maken op de 
motorbeurs, en nogmaals ik heb er van 
genoten, volgend jaar zijn we hopelijk ook 
weer van de partij. Het was ook schitterend 
de gesprekken die we met zijn allen 
hebben gevoerd, met de mensen die

onze stand  bezochten, we kregen veel 
positiefs te horen over de cd die Martijn 
(Aoi Yammie) had gemaakt! En vooral ook 
over hoe het tot stand is gekomen, Eric 
Mientjes, de motorrijder die bij ons op het 
pasje staat, waar wij nog stevooreds de 
EMMR rit hebben. Neen, wat dat betreft 
was onze stand toch wel 1 van de betere, 
qua aankleding, daar werd door meerdere 
mensen een compliment voor gegeven. 
Nu gaan we kijken wat 2010 ons te bieden 
heeft.

Groetjes, Eric (R1-Eric)

YZF R-CLUB VERSLAG
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V orig jaar heb ik voor het eerst met 
vrienden gereden op het circuit 

van Val de Vienne (http://www.circuit-
valdevienne.fr) in Frankrijk, een uur rijden 
vanaf Poitiers, ongeveer 800 km vanaf 
Breda. We hebben toen de volle 6 dagen 
geboekt. Aangezien het erg goed bevallen 
was, hebben we het dit jaar weer gedaan. 
Hierbij een samenvatting van een weekje 
rijden.

Vrijdag 20 maart, het is zover, vandaag 
gaan we naar Frankrijk! Helaas eerst nog 
6 uur werken. Na het werk snel naar huis 
en beginnen met het pakken van heel veel 
zooi. Drie keer alles nalopen om vooral 
niets te vergeten. Motor op de aanhanger 
en door om de tweede op te halen. In 
totaal zijn we met 4 man, 3 mensen die 
gaan rijden plus de vriendin van eentje. We 
rijden met 2 auto’s met aanhanger.

Half 12 ’s avonds verzamelen bij Hazeldonk 
aan de Belgische grens. Nog even alles 
gecontroleerd en dan kan het lange rijden 
beginnen. We rijden ’s nachts zodat we 
kunnen doorrijden. Het is een effi ciënte 
rit, met alleen een tankpauze tussendoor 
en verder rijden we in één ruk door. Via 
Brussel – Lille – Parijs – Orléans en Poitiers 
komen we uit in Le Vigeant, waar het 
circuit ligt. 

Zaterdag 21 maart. We komen in de 
ochtend aan bij het hotel. Net zoals vorig 
jaar slapen we in een klein hotel dat zo 
dicht mogelijk bij het circuit ligt en dat is 
dan nog 5 km verderop. 

Gelukkig zijn onze kamers al klaar. We 
checken snel in en dan ga ik slapen. 9 Uur 
rijden na een dag werken merk je toch 
wel. Na een paar uurtjes slaap door met de 
voorbereidingen. Het is morgen zondag dus 
we moeten vandaag de boodschappen voor 
de eerst dagen doen. De dichtstbijzijnde 
supermarkt is 10 kilometer verderop en 
aangezien de brug is afgesloten wordt 
het deze week 20 kilometer… Behalve de 
boodschappen vullen we ook alle jerry cans 
met benzine. Het circuit heeft geen pomp 
en de dichtstbijzijnde is bij de supermarkt. 
Even 40 kilometer tussen de sessies door 
op en neer rijden voor benzine is geen 
optie. ’s Avonds eten we in het hotel, 
daarna hangen we nog wat op de kamer. 
Alle 8 tv zenders die we hebben zijn in het 
Frans, maar ik heb mijn laptop bij me dus 
kijk nog een dvdtje. We gaan op tijd naar 
bed om bij te slapen.

CIRCUIT: VAL DE VIENNE

R-force 2009 - 2  www.yzfr-club.nl- 9 -



Zondag 22 maart. Na een beetje uitslapen 
een lekker Frans ontbijtje in het hotel. 
Vandaag is het inschrijven en technische 
keuring. 
En dit 
jaar
hebben
we ook 
een pit 
box, dat is toch wel relaxed als je een week 
op het circuit bent. Na het ontbijt rijden 
we naar het circuit. Het circuit is de hele 
dag in gebruik dus we kunnen het paddock 
terrein nog niet op. Ook de pit boxen zijn 
pas vanavond vrij. Inschrijven en keuring 
gaan snel en daarna begint het rondhangen 
op het circuit. Een beetje op de baan kijken 
(er wordt gereden met getunede Renault 
Clio’s), beetje rondlopen, beetje kletsen 
met bekenden van vorig jaar. Uiteindelijk 
kunnen was pas om 8 uur de pit box in. Er 
komen 7 motoren te staan, de 3 van ons, 2 
van een vader en zoon die we kennen van 
vorig jaar en 2 van 2 vrienden waarbij wij 
vorig jaar onze motoren hadden gepar-
keerd. Zij blijven ook in de box slapen. 
Nadat alles is uitgeladen en ingericht gaan 
wij terug naar het hotel. Nog even wat 
internetten en dan naar bed.

Maandag 23 maart. Eindelijk is het zover, 
vandaag mogen we. Als we naar de eetzaal 
lopen komen we erachter dat het heeft 
gevroren vannacht. We weten van vorig 
jaar dat het snel opwarmt dus daar gaan 
we maar even vanuit. Na het ontbijt door 
naar het circuit. Het asfalt is koud en nat, 
maar we hoeven pas als derde groep te 
rijden. Ik ben gespannen. Het wordt weer 
mijn eerste sessie nadat ik er vorig jaar op 
Assen in de Mandeveen-bocht vanaf ben 
gevlogen. De circuitdagen daarna had ik 
moeten cancellen aangezien mijn R6 niet 
op tijd klaar was, dus het is alweer ruim 
een half jaar geleden dat ik voor het laatst

op mijn circuit-R6 heb gereden. Doel voor 
deze week is in elk geval weer lekker kun-
nen rijden, na mijn crash heb ik er op mijn 
straat-R1 onbewust te lang last van gehad, 
het bekende tussen-de-oren-verhaal. De 
eerste sessie gaat niet echt lekker. Het is 
weer wennen aan alles, het circuitrijden, de 
baan en de R6. Na de eerste sessie begint 
de zon goed te schijnen en wordt het 
warm. De volgende sessies gaan wel beter, 
maar toch ben ik niet tevreden. Het wil niet 
zoals het moet. Het positieve is dan wel dat 
ik elke sessie wat van mijn tijd af rijd.

Na 4 sessies hou ik het voor gezien, ik ben 
moe en we hebben nog 5 dagen in het 
vooruitzicht. Tussen de sessies door is het 
druk met rondlopen, bijkletsen en eten en 
drinken.

YZF R-CLUB CIRCUITRIJDEN
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Eten doen we op het circuit, daar is 
net zoals vorig jaar de catering van het 
TT-circuit aanwezig. Daarna terug naar 
het hotel. Daar kijk ik nog even naar de 
fi lmpjes die ik vandaag heb gemaakt met 
mijn bullit cam. Een beetje kijken hoe ik 
mijn lijnen heb gereden.

We zijn moe, dus gaan vroeg slapen.

Dinsdag 24 maart. Vandaag dag 2. Het is 
weer bewolkt, maar het trekt snel open. 
Eerste sessie is nog nat, dus het gaat niet 
echt lekker, maar al snel schijnt de zon. De 
sessies daarna gaat het wel beter, maar het 
gevoel van vorig jaar is er nog steeds niet. 
Het is warm, zo niet heet, en na 4 sessies 
vind ik het goed geweest. Tijdens de 5e 
sessie gebeurt met één van de mensen 
die in onze pit box slapen wat met iedere 
circuitrijder kan gebeuren. Hij maakt een 
remfout en remt zichzelf hard onderuit. De 
schade aan zijn motor valt mee, voorname-
lijk schuifschade. 

Hij blijft echter lang weg en is in het 
medisch centrum. Als hij terugkomt blijkt 
dat hij door moet naar het ziekenhuis om 
foto’s te laten maken. Hij heeft in elk geval 
zijn sleutelbeen gebroken, dus voor hem is 
het einde verhaal. Ook voor ons is het een 
fl inke domper. We eten nog wat en daarna 
gaan we terug naar het hotel.

Woensdag 25 maart. Niet zoveel over te 
melden. Regen, regen en regen. Het regent 
‘s morgens niet echt hard, maar ik ben 
geen regenrijder, dus ik blijf in de pits. Ook 
mijn vrienden rijden niet veel. De andere 
2 besluiten na de crash van gisteren naar 
huis te gaan dus we helpen hun met 
inladen. Regendagen duren altijd heel lang, 
de hele dag maar rondhangen en hopen op 
een volgende droge sessie. Nadat het in de 
4e sessie nog steeds regent, geven we de 
moed op en besluiten we naar het hotel te 
gaan.

Donderdag 26 maart. Het heeft vannacht 
weer geregend, maar het is inmiddels 
droog. De baan is nog wat nat dus het 
wordt een rustige sessie. Het is vandaag 
wisseldag geweest voor de mensen die 
maar 3 dagen rijden, dus het is weer ‘wen-

nen’ aan de nieuwe-
lingen op de baan. 
Een paar boxen 
naast ons heeft 
het Yamaha-team 
van Bob Withag 
intrek genomen, hij 
komt ook 3 dagen 
trainen. Zijn nieuwe 
2009 R1 wordt al 
snel opgemerkt en 
het is toch echt wel 
super om hem te 
zien rijden op de 
baan.

YZF R-CLUB CIRCUITRIJDEN
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Daar kunnen wij nog heel veel van leren. 
De rest van de sessie gaat gewoon. 
Rondjes draaien zonder noemenswaardige 
progressie. Ik vermaak me wel, maar toch 
gaat het niet zoals het moet. Te vroeg van 
het gas en te laat op het gas. Ik weet het, 
maar krijg het er niet uit.

Vrijdag 27 maart. Het regent alweer. Dus 
de ochtendsessies sla ik over. In de pauze 
breekt de zon door dus ’s middags is het 
weer lekker rijden. 

Zaterdag 28 maart. Vandaag alweer de 
laatste dag. Het is weer zonnig en het is 
warm, dus lekker om te rijden. Het gaat 
lekker vandaag. Na 4 sessies rijden ben 
ik moe. Alles is nog heel dus de laatste 
sessie sla ik over. Na de laatste sessie kan 
het grote opruimen beginnen. De auto’s 
worden weer volgeladen en de motoren 
gaan weer op de aanhangers. 

We nemen afscheid van de bekenden en 
gaan terug naar het hotel. Het zit er weer 
op. Het was een leuke, vermoeiende week, 
waarin ik weer voor het eerst heb gereden 
na mijn crash. Toch ben ik niet helemaal 
tevreden. Het rijden ging niet zoals ik wilde 
en daar baal ik van. 

Zondag 29 maart. Vandaag de terugreis. 
We rijden ’s morgens na het ontbijt meteen 
weg. Het eerste deel gaat vlot, maar na 
Parijs schiet het niet meer op. Na de grens 
nemen we afscheid van elkaar, zet ik nog 
iemand thuis af en rij daarna zelf door naar 
huis. Rond een uur of 11 ’s avonds ben ik 
thuis. Nog alles opruimen en daarna val ik 
doodmoe in bed. Morgen weer werken…..

Ralph

YZF R-CLUB CIRCUITRIJDEN
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M ijn allereerste 
clubactiviteit;

ik heb mij de 
hele week erop 
verheugd!

Dan is het eindelijk 
zaterdag. ’s 
Morgens om half 7 
al wakker en hoefde 
pas om 10 uur weg.

Wat duurt die tijd 
dan lang! Maar mooi op tijd weggegaan 
rond half 11 op het circuit.

Wachten op de rest en dan eindelijk, na 
lang wachten gaan we dan van start.

Het eerste stukje ging door het prachtige 
landschap van Drenthe maar ook heel 
veel klinkers… 

Met zere polsen kwam ik aan bij de 
tussenstop maar gelukkig, het 2e deel 
werd mooier zeiden ze. 

Maar eerst even wat eten om daarna weer 
van start te gaan aan het 2e deel van de 
tocht.

Heel veel asfalt en veel mooie bochten en 
natuurlijk heerlijk weer.

Weer terug op het circuit even snel 
omgekleed om daarna een lekker bakkie 
koffi e te drinken, want daar was ik toch 
echt wel aan toe na zo’n mooie rit! 

Dan is het wachten op de rondleiding 
maar omdat onze minister (Jan Peter 
Balkenende) voorrang had, moesten we 
even wachten. 

En dan kom je in één keer in een deel 
van het circuit waar ik waarschijnlijk nooit 

meer zal komen! 

Een zeer interessante rondleiding en ik 
stond echt versteld van wat er allemaal nog 
bij komt kijken.

Van kleine perskamertjes tot enorme 
zalen voor de schrijvende pers en dan 
al die beeldschermen waar alles word 
opgenomen (als je daar toch de hele dag 
naar moet kijken heb je volgens mij best 
koppijn aan het eind van de dag…). 

Dan op naar het avondeten.

Het eten het zag er allemaal netjes uit en 
de mensen van de bediening waren ook 
zeer netjes. 

FEEST: 10 JAAR YZF R CLUB
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Het smaakte uitstekend en na twee borden 
zat ik helemaal vol.

Na het eten op naar het feest.

Het werd langzaamaan steeds 
rustiger maar ik vond het 
zeer gezellig; ook nog even 
met het barpersoneel staan 
praten. 

En dan komt Wil van Nunen 
met lootjes langs. Ik win toch 
nooit wat dus wilde ruilen met 
mijn buurman omdat hij het 
weekend van de TT er toch 
niet was, maar dat wilde hij 
niet. Achteraf maar goed… Het 
barmeisje was onze “notaris” 
en trekt de lootjes; eerst de kaarten 

voor de donderdag van de TT (die 
gingen naar een voor mij onbekende 
vrouw)

en dan de VIP-kaarten voor de 
zaterdag. Nummer 35 werd getrok-
ken en ja hoor, na een keer dubbel 
te hebben gecontroleerd: dat was 
ik!!

Maar er zat wel een voorwaarde 
aan: ik moet een stukje schijven in 
de R-force, zowel van het feest als 

van de zaterdag van de TT.

En dan om half 12 maar eens naar huis.

Ik vond het een zeer geslaagde dag en een 
leuke eerste activiteit bij de R-club! 

Mijn complimenten voor de organisatie.

Met vriendelijke groeten,

Koen Oostra

10 JAAR YZF R-CLUB
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H et begon allemaal ‘s morgens op 25 
april. Het was zeker in de ochtend 

lekker weer om te gaan rijden en we 
hoopten het natuurlijk droog te houden. 
We hadden met zes man rond half 11 bij 
de Mac in Barendrecht afgesproken, Eric, 
Bobby, Barry, Hans, en ik. Later zijn we 
richting Breda gereden 
om bij de Q8 nog 2 
club leden aan te laten 
sluiten.

Toen begon de rit 
naar Weert toe. We 
hadden onderweg nog 
1 pit stop bij de Mac 
in Eindhoven waar we 
even een tussenstopje 
maakten na een fl ink 
stuk fi le rijden. Hierna 
vervolgden we de weg 
naar Weert toe. Na een 
drukke verkeerssituatie 
te hebben overwonnen 
op de randweg van 
Eindhoven kwamen we 
eindelijk in Weert aan.

Eenmaal in Weert aangekomen zijn we 
meteen naar Techno Flex gereden. Dit was 
dicht in de buurt van de snelweg dus we 
waren er vlug. Toen we bij Techno Flex 
aankwamen stonden daar al een aantal 
clubleden met een lekker stuk vlaai, fris, 
thee en koffi e waarmee we werden welkom 
geheten. Dit was een gezellig onthaal om 
de bekenden te begroeten en uiteraard 
waren er ook weer nieuwe gezichten bij 
wat het natuurlijk leuker maakt. Zo hebben 
we gewacht tot dat iedereen er was. In 
totaal waren we met 22 clubleden.

Om 13.00 uur begon de dag bij Techno Flex 
met de bedoeling om het een en ander uit 
te leggen over schokbrekers, voorvorkve

ring en nog veel meer. Er werd gevraagd 
of iemand zijn motor ter demo wilde aan 
bieden en dat heb ik gedaan. 

Allereerst werd er uitgelegd dat het 
belangrijk is dat de voorvork olie om de 
20.000km of om de 4 jaar vervangen moet 

worden. Dit om zo het zo goed mogelijk 
functioneren van de voorvork te behouden. 
Hierna werden de voorvorkpoten van mijn 
R6 gedemonteerd. Dit was een aardige 
klus. Het voorwiel moest eruit en het 
voorspatbord eraf, remklauwen enzovoort. 
Eenmaal de voorvork poten uit de R6 te 
hebben gehaald kregen wij een gehele 
uitleg over het verversen van de voorvork 
olie. Met nadruk werd er verteld dat de 
zogenaamde “ aftapplug” onderaan de 
voorvorkpoot hier niet voor gebruikt werd. 
Wanneer je deze los draait, haal je de 
onderpoot en bovenpoot uit elkaar. Dit kan 
wel wanneer men de olie keringen moet 
vervangen. 

Om de olie eruit te halen begon de mon-
teur begon de dop van de veerpoot los te 

VERSLAG: BEZOEK TECHNOFLEX
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draaien. Om de voorvork olie eruit te halen 
moest hij nog aardig wat demonteren. 
Ondertussen als we ergens tegenaan liepen 
of wanneer men vragen had legde hij alles 
haarfi jn uit. Zo kon je goed zien dat een 
veerpoot helemaal nog niet zo simpel in 
elkaar zit. Naast een binnenveer met olie 
heb je ook nog een mechanisme om je 
vorkdruk af te stellen. Dit gaat dan om je 
in en- uitgaande demping. Tevens moet er 
ook een luchtkamer in de voorvork zitten 
om er voor te zorgen dat je voorvorkdem-
ping goed werkt. Nadat de monteur zo ver 
was, kiepte hij de olie eruit in een opvang 
bakje. De voorvork olie die eruit kwam was 
grijs/zwart en deze hoorde geel te zijn. Er 
was nog nooit onderhoud aan de voorvork 
gedaan.

Ik kon kiezen welke nieuwe veren erin 
gezet zouden worden. Je hebt 2 verschil-
lende, lineair en progressieve veren. Het 
verschil hier tussen is dat lineair uit 1 
draad gewonden is met 1 afstand hier 
tussen. Progressieve is ook uit 1 draad 
gewonden maar dan met 2 verschillende 
afstanden er tussen. 

Het eerste gedeelte 
bij progressief is 
dichter op elkaar 
gewonden. Dit geeft 
voor gewoon straat 
gebruik iets meer 
comfort. Wanneer 
men remt wordt 
eerst het dicht op 
elkaar gewonden 
deel ingedrukt. Dit 
is nog niet erg stug 
en voelt erg fi jn 
aan. Wanneer men 
harder remt komt 
het 2e deel van de 
veer in werking. Dit 

gedeelte is met dezelfde afstand gewonden 
als de lineaire veer en is een stuk stugger. 
De lineaire veer wordt vooral op het circuit 
gebruikt.

Ik heb zelf de progressieve veren in mijn 
voorvork laten zetten. Ik heb mijn R6 voor 
straat gebruik en vind een klein beetje 
comfort niet verkeerd. Toen de monteurs 
eenmaal mijn veren begonnen te monteren 
en mijn voorvork hadden voorzien van olie 
en deze 
hadden
dicht
gemaakt,
hebben ze 
meteen de 
in en-
uitgaande
demping
afgesteld.

YZF R-CLUB VERSLAG
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Om de demping 
te controleren kon 
je je ene hand op 
de tank leggen en 
je ander hand op 
het zadel. Als je nu 
op de motor naar 
beneden duwde 
en weer los liet 
moest de motor in 
1 gelijke beweging 
omlaag gaan en 
omhoog komen. 
Gelukkig was dit 
het geval. Ik ben 
hierna een rondje 
wezen rijden over 
het industrie terrein met een paar leuke 

bochten
en roton-
des. Het 
verschil 
was aan-
zienlijk te 
merken. 
Ik gooide 
zonder 

moeite
mijn fi ets soepel 
de bochten door, 
had meer stabiliteit 
en met remmen 
had ik een super 
gevoel van nog 
meer zekerheid. De 
demping staat nu 
iets stugger dan ik 
zelf had, maar het 
voelt super aan. 

De demo was 
zeer leerzaam en 
het was ook met 
de clubleden erg 
gezellig. 

We hebben weer een hoop geleerd en 
veel gelachen. Ik hoop snel weer op een 
volgende gezellige club dag!!!!

Groeten Stephan ( Stevie R6) 

YZF R-CLUB VERSLAG
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Beste leden,

Heb even kort mogen genieten als 
ad-interim voorzitter van de YZF-R club. 
Tijdens de afgelopen ledenvergadering 14  
juni heb ik aangegeven het stokje over te 
dragen aan Marc van Ree.

Eind 2007 en begin 2008 kwamen er 
signalen vanuit het bestuur dat het zo niet 
langer kon duren dat uiteindelijk maar twee 
bestuursleden de hele club aanstuurden.

Er werd een beroep gedaan op ex-
bestuursleden die bereid waren om als 
bestuurslid toe te treden omdat zij zagen 
dat de club in zwaar weer was gekomen.

Met drie bestuursleden erbij begonnen we 
een plan van aanpak te maken om de club 
weer back on track te krijgen en dat lukte.

Omdat het bestuur nog geen voorzitter had 
zijn er wat kandidaten naar voren gebracht 
voor deze functie. Uiteindelijk kwam 
het er op neer dat ik deze functie ging 
waarnemen tot aan de ledenvergadering 
om goedkeuring te krijgen van de leden om 
als voorzitter gekozen te worden. Die tijd 
daarvoor was ik dan ook ad-interim.

Er kwam echter een opportunity, een 
andere baan, een kans die ik nooit meer 
zou krijgen. Dit had wel gevolgen voor mij 
dat ik het bijzonder druk zou krijgen met 
deze baan.

Kort gezegd kwam het er op neer dat mijn 
functie bij het bestuur in het geding zou 
komen. En om de kwaliteit van het bestuur 
te behouden, werd er dringend een oproep 
gedaan aan de leden om zich kandidaat te 
stellen.

Dat werkte, wantuiteindelijk is toen

Marc van 
Ree er bij 
gekomen. 
Hij heeft 
bij diverse 
clubs als 
bestuurs-
lid gefunc-
tioneerd
en heeft 
de nodige 
kennis 
om snel 
vertrouwd 
te raken 
met deze 
geweldige
en mooie club.

Inmiddels zijn er meerdere bestuursleden 
bij gekomen als ondersteuning voor diverse 
taken die binnen het bestuur geregeld zijn.

Wat doe ik dan nog wel? Ik onderhoud 
o.a. de  contacten met Yamaha NL en, als 
ik nog wat tijd kan vinden, evenementen 
organiseren voor de club. Verder heb ik dit 
jaar weer mijn wegrace sport opgepakt, de 
Supercup 600 KNMV.

Heb je vragen, schroom dan niet om deze 
te stellen en anders zien we elkaar wel op 
evenementen of andere bijeenkomsten.

Bedankt voor jullie support de afgelopen 
jaren, en ik wens Marc heel veel succes 
met zijn nieuwe functie binnen het bestuur, 
en natuurlijk ook de bijgekomen bestuurs-
leden Eric en Ralph.

Met sportieve R-groeten,

Richard Smit

AFSCHEIDSWOORD
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E en tijdje geleden kwam er 
de vraag vanuit de YZF-R 

club of er mensen waren die 
de Vinxxgrip wilden testen. 
Ik had hierop gereageerd en 
ik was de uitverkorene om de 
Vinxxgrip te testen, mits ik 
een verslag zou schrijven voor 
R-force.

Ik zal me eerst zelf maar 
even voorstellen: ik ben Onno 
Nieuwenhuis, ben 31 jaar en 
kom uit Assen. Ik rijd sinds 
kort op een zilvergrijze R1 uit 
2003. Sinds een paar maanden rij ik vaak 
met duo en de Vinxxgrip leek mij een 
perfecte uitkomst. 

Degenen van jullie die wel eens met duo 
rijden zullen het wel herkennen: als je 
optrekt wordt er aan je getrokken, als je 
afremt knalt er iemand tegen je rug op en 
wheelies zijn al helemaal geen goed idee. 
Als duopassagier is het steeds een midden-
weg zoeken tussen handen op de tank bij 
het afremmen en handen om de bestuurder 
bij het optrekken wat al snel spierpijn en 
pijnlijke vermoeide polsen tot gevolg heeft.

Het monteren van de Vinxxgrip is vrij 
eenvoudig. Je schroeft de bouten van de 

tankdop
eruit.
Plaatst de 
bevesti-
gingsplaat
boven de 
schroef-
bouten en 
schroef
deze 
vast door 
middel van 
de

bijgeleverde bouten. Dan kun je de 
Vinxxgrip eenvoudig vastklikken op de 
bevestigingsplaat. Dit doe je door deze 
in de inkepingen te plaatsen en een klein 
stukje naar rechts te draaien. Daarna klik 
je pinnen vast en hij is klaar voor gebruik. 
Als je alleen rijdt en je wilt hem niet 
gebruiken haal je hem er met twee klikken 
weer af. 

Hierna was het tijd om hem te gaan 
proberen. Als bestuurder merk je eigenlijk 
niet eens dat ie er zit. Je hebt er geen 
last van met het rijden en je hebt ook niet 
het idee dat ´ie in de weg zit bij sportief 
weggebruik. Bij het wegrijden merk je 
meteen al de voordelen van de Vinxxgrip, 
je kunt rustig optrekken zonder dat je naar 
achter wordt getrokken en hierdoor zit je 
als bestuurder veel prettiger en rustiger 
op je motor, wat ook weer veiliger is. Als 
duopassagier heb je meteen een beter 
zithouding, doordat de Vinxxgrip zo’n 15 
centimeter boven de tank zit kom je al 
meteen een stuk rechter op te zitten wat 
je meteen merkt in je rug en toch hou je 
voldoende lichaamscontact met de bestuur-
der om lekker door de bocht te kunnen. 

Na de nodige kilometers ermee gereden te 
hebben waren we beide zeer tevreden

GETEST: VINXXGRIP
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met het resultaat, het hangen en trekken 
is verleden tijd en de pijn in rug, schouders 
en polsen is gelukkig ook weg. In het begin 
moesten we even wennen 
aan het nemen van bochten 
doordat het lichaamscontact 
anders was dan we gewend 
waren. Als bestuurder merk je 
dan dat de duo passagier net 
iets later in de bocht valt maar 
na en paar leuke bochtjes was 
dit al snel verleden tijd.

Doordat je je als duopassagier 
goed kunt vasthouden kan de 
bestuurder er ook een leuke 
sportieve rijstijl op nahouden.

Om de Vinxxgrip tot het 
optimale te testen hebben we nog een 

poging gedaan om als duo 
op het circuit van Assen te 
mogen rijden maar vanwege 
veiligheidsoverwegingen was 
dit helaas niet mogelijk. 

Kortom, voor zowel de 
bestuurder als de duopas-
sagier is de Vinxxgrip een 
uitkomst, vooral op lange 
afstanden hebben we dit als 
zeer prettig ervaren. En we 
kunnen de Vinxxgrip dan ook 
sterk aanbevelen voor mensen 

die met duo rijden!

Bij deze wil ik graag Robin Grevink bedan-

ken voor de foto’s en Marjolein Smeenk 
die het aandurfde om bij mij achterop te 
stappen om de Vinxxgrip te testen.

Onno Nieuwenhuis

Meer informatie: www.vinxxgrip.ch

YZF R-CLUB TEST
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NAAM: RALPH WELTENS
NICKNAME: TAZMAN
WOONPLAATS: BREDA
MOTOREN: R1 2008 EN R6 2000 (CIRCUITMOTOR)

D it keer is het mijn beurt voor een 
voorstelrondje. Een verhaaltje over 

jezelf schrijven is altijd moeilijk, maar ik 
doe mijn best.

Eerst maar even in het kort op persoonlijk 
vlak. Ik ben 34 jaar en geboren en 
opgegroeid in Zuid Limburg, in een dorp 
vlakbij Maastricht. Op mijn 18e heb ik het 
ouderlijk huis verlaten en ben ik op kamers 
gaan wonen in Tilburg, waar ik op de 
toenmalige Katholieke Universiteit Brabant 
mijn studie fi scale economie ben begon-
nen, die ik uiteindelijk aan de toenmalige 
Rijksuniversiteit Limburg heb afgerond. Na 
mijn studie ben ik in Breda gaan werken en 
dus ook daar gaan wonen. Op dit moment 
woon ik nog steeds in Breda, maar werk 
ik in Dordrecht. Daar werk ik als belas-
tingadviseur op een accountantskantoor 
(nee, ik ben geen inspecteur en 
de belastingdienst is juist onze 
tegenpartij). Wat ik de hele dag 
doe is advisering met als doel om 
klanten, voornamelijk bedrijven, 
zo weinig mogelijk belasting te 
laten betalen. Dit uiteraard wel 
binnen de belastingwetten, waar 
ik dan ook veel mee te maken 
heb, zodat ik af en toe een halve 
jurist ben.

Wat motorrijden betreft ben ik 
een laatbloeier. Op mijn 18e heb 
ik meteen mijn autorijbewijs 
gehaald en dat was het. Dat ik 
niet ben gaan motorrijden heeft 
erwaarschijnlijk mee

te maken dat niemand in 
mijn familie en toenma-
lige vriendengroep motor 
rijdt. Dus het bekende 
paplepel-verhaal gaat 
voor mij niet op. Later is 
het toch gaan broeien, 
maar ik heb er nooit echt 

iets mee gedaan. Totdat ik een jaar of 4 
geleden erachter kwam dat een collega 
van mij aan het lessen was. Eindelijk een 
‘bekende’ die ik kon uithoren. Daarna is het 
redelijk snel gegaan, knoop doorhakken, 
rijschool uitzoeken, en uiteindelijk toch 
maar het bekende eerste telefoontje, het 
maken van de eerste afspraak. En toen zat 
ik voor het eerst op een motor, een Honda 
CB500. Op 13 september 2005 was mijn 
A’tje binnen. 

Daarna ging ik meteen op vakantie en 
werd het herfst en winter, waardoor ik 
uiteindelijk pas op 1 april 2006 mijn eerste 
motor kocht, een Honda CBR600F uit 1997. 
Op het oude beestje heb ik mijn eerste 
kilometers gemaakt en leren rijden, voor 
zover je dat kunt als je net je rijbewijs

Voor de duidelijkheid, Ralph heeft geen petje :-)
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hebt. Na 
verloop 
van tijd 
begon het 
toch wel 
te wennen 
en begon 

ik te denken aan een opvolger. Ik wist 
inmiddels dat ik het rijden echt leuk vond, 
in een half jaar tijd had ik er al ruim 7.000 
kilometer opgezet. Het idee was om er de 
herfst en winter mee door te rijden om dan 
begin 2007 iets nieuws te kopen. 

Helaas heeft het noodlot anders bepaald. 
Op 19 september 2006 is mijn CBR 
hardhandig aan zijn einde gekomen. Het 
was lekker weer, dus ik had een stukje 
getoerd. Ik was bijna thuis, laatste kruising 
van huis en daar ging het mis. Ik stond 
vooraan, kreeg groen en trok op. Op dat 
moment reed er nog een auto van links 
vol door rood dus ik heb mijn CBR in zijn 
auto geparkeerd… Veel meer dan dat ik die 
auto op me af zag komen kan ik me niet 
meer herinneren. Ik ben door omstanders 
overeind geholpen en gelukkig voor mij 
stond er toevallig politie in de rij te wach-
ten die al snel doorhadden dat er iets was 
gebeurd. En daar lag mijn eerste motor op 
het asfalt, ik was op dat moment nog niet 
in staat om de schade in te schatten en 
kort daarna was de ambulance er al. Ik 
had niet echt zin om in te stappen maar 
veel keuze had ik niet. Hup achterin en 
met loeiende sirenes naar het ziekenhuis. 
In de ambulance heb ik ook de standaard 
vraag gesteld hoe het met mijn motor 
was en daar kwam ook het standaard 
antwoord op dat dat niet belangrijk was. 
Nou, daar dacht ik op dat moment heel 
anders over!

Na een avondje ziekenhuis en het nodige 
onderzoek en foto’s, mocht ik

weer naar huis. Afgezien van de nodige 
blauwe plekken was de diagnose een lichte 
hersenschudding en gekneusde ribben. Het 
is wel algemeen bekend, maar dat laatste 
kan ik echt niemand aanraden, pfff wat 
doet dat zeer. Uiteindelijk heb ik er meer 
dan een half jaar last van gehad, met nog 
wat ziekenhuisbezoekjes tussendoor. Maar, 
eigenwijs als ik ben zat ik twee dagen na 
mijn ongeluk alweer bij iemand achterop 
de motor. Weliswaar onder de pijnstillers en 
de artsen waren er ook niet echt enthousi-
ast over. 

Diezelfde week ben ik nog aan naar het 
schadebedrijf geweest om mijn CBR voor 
het eerst weer te bekijken en toen ik 
het zag was het voor mijn redelijk snel 
duidelijk. Die is overleden…. Nog de nodige 
foto’s gemaakt en afscheid genomen en 
daarna kwam de moeilijke vraag, welke 
gaat de nieuwe worden.

Dat het een supersport ging worden, daar 
was geen twijfel over, de vraag was alleen 
welke. Hoe kan het ook anders, ik kwam al 
snel bij Yamaha terecht. In eerste instantie 
zat ik aan een R6 te denken. Mensen die 
mij en mijn rijstijl inmiddels kenden, waren 
van mening dat ik me daar zeker op zou 
vermaken, maar waarschijnlijk na een half 
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jaar toch een 1000 zou willen. Dus tja, 
de enige optie die overbleef was .… een 
R1. Daar heb ik toch even over moeten 
nadenken, de overstap van een CBR600F 
naar een R1 is niet niets.

Een beetje rondgezocht en ik had er een 
gevonden, de grijze 2004 R1. Afspraak 
gemaakt voor een proefrit en wow, wat 
rijdt dat gaaf zeg! Achteraf gezien weet ik 
zeker dat ik er toen als een watje op reed, 
maar ja, als je van een 600F afkomt, heb 
je bij een 1000 al heel snel het gevoel dat 
je gelanceerd wordt. Het resultaat was dat 
ik een maand later, hoewel ik nog steeds 
last had van mijn ongeluk, een R1 uit 2004 
in de garage had staan! En toen is de lol 
echt begonnen.

Ik heb me helemaal suf gereden op die R1. 
In een jaar tijd had ik er 25.000 kilometer 
bijgezet. 

Uiteraard het vele rijden in de buurt, maar 
ook een paar keer naar Luxemburg.

Van het een komt het ander en in 2007 heb 
ik met wat vrienden ook de eerste

circuitkilometers gereden. Mijn eerste 
circuitdag was een dagje Zolder. Geweldig! 
Heel veel geleerd en ook het welbekende 
knietje aan de grond was die dag een feit. 
Ik had de smaak te pakken en ik heb dat 
jaar nog een keer op Zolder gereden en 
ook een paar keer op Assen. En daar rijd je 
dan zelf, op hetzelfde circuit waar je eerder 
dat jaar nog de Moto GP mannen hebt zien 
knallen. Super vet! 

Eind 2007 is de 2004 R1 zonder mijn 
toestemming van eigenaar gewisseld, 
waardoor het tijd werd voor weer een 
nieuwe motor. Uiteraard weer een R1 
want ik kan daar genoeg mee spelen. Ik 
was inmiddels wat veeleisender want ik 
wilde een zwarte met weinig kilometers 
op de teller, dus kwam vanzelf bij een 
2006 R1 terecht. Het werd steeds drukker 
met rijden en ook het circuitrijden begon 
langzaam uit de hand te lopen. Inmiddels 
stond ik bekend als iemand die altijd op de 
motor zat. In maart 2008 heb ik op de R1 
een week circuit gereden in Frankrijk. Ver-
der ben ik weer een paar weekenden naar 
Luxemburg geweest, waarbij ik zelfs zo gek 
ben geweest om even naar Luxemburg op 

en neer te rijden 
om koffi e te 
gaan drinken bij 
een vriend. ’s 
Morgens om 7 
uur vertrokken 
uit Breda en ’s 
middags om 3 
uur was ik weer 
terug aan de 
Nederlandse
grens…
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Verder dat jaar nog twee weekenden in 
het zuiden van Rheinland-Pfalz geweest 
en inmiddels de R1 ook regelmatig 
gebruikt voor woon-werkverkeer van 
Breda op en neer naar Rotterdam, waar ik 
toen werkte.

Het ging inmiddels ook hard met circuit-
rijden en de gedachte dat ik mijn R1 goed 
kon afschrijven op het circuit heeft ertoe 
geleid dat de circuitweek in Frankrijk 
de laatste kilometers op het circuit zijn 
geweest die ik op mijn straatmotor heb 
gemaakt. Ik heb die week wel met circuit-
kuipen gereden, maar nadat op de laatste 
dag één van de mensen waarmee ik er was 
onderuit was gegaan en ondanks zijn

circuitkuipen toch de nodige schade had, 
stond het besluit vast. Er moest een circuit-
motor komen. Na een beetje rondkijken en 
nadenken heb ik een R6 uit 2000 gekocht. 
Die was al helemaal circuitklaar, zodat ik 
er niets meer aan hoefde te veranderen. 
Daar heb ik een aantal circuitdagen mee 
gereden.

Einde zomer 2008 ging het op Assen mis 
en ben ik in de Mandeveen-bocht met een 
gangetje van 120-130 onderuit gegaan en 
de grindbak ingevlogen. Geen idee hoe ik 
het heb gedaan, maar zelf had ik helemaal 
niets. De R6 was er slechter aan toe.

Behalve gaan schuiven is ie ook gaan 
stuiteren en het gevolg was dat echt al het 
kuipwerk, tank, ruitje, clipon en startscha-
kelaar in één keer waren afgeschreven. 
Nadeel was dat ik vlak daarna op vakantie 
ging en meteen na mijn vakantie nog een 
paar circuitdagen had staan. De tijd was 
echter te kort om de R6 weer circuitklaar 
te krijgen, dus Assen was mijn laatste 
circuitdag dat jaar. Het enige ‘leuke’ van 
mijn crash was dat ik op dat moment zelf 
aan het fi lmen was met mijn bullit cam, 
dus ik heb mijn eigen crash gefi lmd. En het 
toeval was dat in die bocht ook nog een 
baanfotograaf stond, dus ik heb ook nog 
foto’s waarop ik door de grindbak zweef.
Achteraf, als blijkt dat je zelf niets hebt en 
de R6 te repareren valt, zijn het toch wel 
mooie unieke foto’s.

Zoals gezegd bleef ik ook op mijn R1 veel 
doorrijden en hoewel mijn oude R1 prima 
beviel, kreeg ik een goede mogelijkheid 
om deze in te ruilen op een gloednieuwe 
2008 R1. Even wat over nagedacht, maar 
zoals altijd, het kopen van een motor is 
emotie en verre van rationeel. Dus… die 
nieuwe 2008 kwam er. Sinds februari 
2009 rij ik dus de R1 die een aantal van 
jullie al gezien heeft, op het forum of in 
het echt. Ik ben meteen begonnen met 
het verspijkeren van de standaard R1, de 
lijst is inmiddels te lang om op te noemen. 
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En mooi dat ie is! Oh ja en goed rijden doet 
ie ook.

Langzaam vond ik het tijd worden om wat 
verder te kijken dan mijn directe omgeving 
en weer wat andere mensen te leren 
kennen. Zo kwam ik bij de YZF R-club uit. 
Eind 2008 ben ik lid geworden en heb ik 
mij aangemeld op het forum, waar ik onder 
de nickname Tazman vrolijk meepost. Na 
mijn aanmelding heb ik zo ongeveer alle 
activiteiten meegedaan, waarbij ik aanwe-
zig kon zijn; de nieuwjaarsreceptie en eten, 
ik ben langs geweest op de motorbeurs, 
de meet en greet met de Superbike en 
Supersport mannen, de toertocht Utrecht, 
de middag bij Technofl ex en het 10-jarig 
jubileum van de YZF R-club. 

In het voorjaar bleek dat er nieuwe men-
sen werden gezocht om toe te treden tot 
het bestuur van de club. Aangezien ik vlak 
daarvoor met een andere bestuursfunctie 
was gestopt en het duidelijk mag zijn dat 
het motorrijden met alles eromheen mij 
enorm trekt, heeft het niet lang geduurd 
voor ik heb gereageerd. Na wat heen- en 
weer gemail en gepraat heb ik inmiddels 
de eerste bestuursvergadering gehad. De 
zaken waarmee ik mij (samen met andere 
bestuursleden) ga bezighouden bij de YZF 
R-club zijn de toertochten in binnen- en 

buitenland, circuitrijden en activiteiten. 
Dit betekent dus dat jullie mij nog genoeg 
zullen zien de komende tijd! En mochten 
jullie ideeën hebben, geef ze zeker door 
aan mij of aan de andere bestuursleden. 
Wij willen er samen met jullie weer een 
mooie tijd van maken, maar dat kunnen wij 
niet alleen!

Rij ze en tot de volgende activiteit,

Ralph Weltens

ralph@yzfr-club.nl
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Rugzak Zwart 
Refl ecterende 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

Ritsen afgezet met 
refl ectiemateriaal

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

R-club sleutelhanger Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50

R-club Cap
Nieuw 2009

Prijs leden € 15,-
Niet-leden € 17,50

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,-

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!

YZF R-CLUB MERCHANDISING
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Den Bosch

We‛ve got more in store

Reitscheweg 33  5232 BX  Den Bosch
tel. 073-6480590
fax. 073-6480591 www.motoportdenbosch.nl

Complete Yamaha en Rossi k
ledinglijn op vo

orraadUW YAMAHA R-SERIE SPECIALIST






