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CLUBAGENDA 2010
DATUM ACTIVITEIT INFO

Zondag

17 januari

Nieuwjaarsreceptie Volgt zsm. via website en/

of R-mail

Zaterdag

6 februari

Clubfeest Volgt zsm. via website en/

of R-mail

Donderdag - zondag

18 - 21 februari

Motorbeurs Utrecht Volgt zsm. via website en/

of R-mail

Zondag

13 juni

ALV - EMMR - BBQ Volgt zsm. via website en/

of R-mail

Vrijdag - zondag

2 - 4 juli

Eifel weekend Volgt zsm. via website en/

of R-mail

 Voor alle evenementen en activiteiten geldt: Bekijk het laatste nieuws op onze club-website
 www.yzfr-club.nl
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Vanuit de trein richting Utrecht kijk ik door 
de grote druppels op het raam naar een 
kaal en, in mijn ogen, redelijk troosteloos 
landschap. Het begint bij mij door te 
dringen dat het seizoen toch wel naar het 
einde loopt. Afgelopen zondag nog een 
prachtige dag gehad, maar hoeveel gaan 
we er nog krijgen ? Meteen dwalen mijn 
gedachten echter alweer af naar mijn 
motor die bijna winterklaar in de garage 
staat. Deze week nog even de banden 
checken, aftanken en de druppellader er 
op. En wat wil ik deze winter allemaal nog 
aan de motor doen ? In ieder geval rustig 
schoonmaken op plaatsen waar ik normaal 
de tijd niet voor neem. En een versnellings-
indicator monteren. 

Naast het rijden op het circuit, wat voor mij 
de eerste keer is geweest, was er nog een 
aantal activiteiten binnen de club die de 
moeite zijn om even aan terug te denken.
De motorbeurs bijvoorbeeld. Met de, in een 
cirkel opgestelde, R6-en op een draai-
plateau waren we 1 van de blikvangers 
op de beurs. Er zijn een paar Yamaha-
prominenten langsgeweest en we hebben 
zelfs een fi lmploeg over de vloer gehad.

De viering van het 10-jarig jubileum van de 
club op het circuit van Assen. Vooraf aan 
de rondleiding door de catacomben van dit 
motorisch ‘heiligdom’ hebben van een wel-
liswaar verrassende maar achteraf mooie 
rit kunnen genieten met een hele goede 
opkomst van het aantal leden. Na de rit 
hebben we even moeten wachten voordat 
de rondleiding begon, dit in verband met 
een CDA evenement waarbij premier Balke-
nende in een sportwagen een paar rondjes 
van het asfalt heeft mogen genieten (en 
zo beleefd zelf de politiek een incidenteel 
spannend moment). De rondleider had een 
lange history op het circuit achter de rug 
en wist ons verschillende historische

details en anekdotes te vertellen. We 
hebben zelfs even op de hoogste trede van 
het podium mogen staan.

Door het jaar heen zijn er verschillende 
ritten gehouden, de meesten hiervan zijn 
gelukkig goed afgelopen, maar er zijn 
helaas ook wat ongelukken gebeurt met 
materiale schade en helaas ook lichame-
lijke letsel. Op zulke momenten wordt 
je weer even met de neus op de feiten 
gedrukt. Dat deze schitterende hobby toch 
een paar ‘scherpe randjes’ heeft.

Binnen het bestuur zijn er dit jaar wat 
wisselingen een aanvullingen geweest. Het 
bestuur is aangevuld met een paar goede 
mensen en ikzelf heb het voorzitterschap 
overgenomen.

Zo tegen het einde van het jaar is het 
ook weer de tijd om vooruit te kijken. De 
voorbereidingen voor nieuwe activiteiten 
volgend jaar zijn binnen het bestuur alweer 
in volle gang. Mocht je overigens willen 
helpen bij het uitzetten van een toerrit  of 
andere activiteiten of heb je nog goede 
ideeën voor een activiteit, neem dan 
contact op met één van de bestuursleden !

Aansluitend nog een verzoek. Regelmatig 
sturen wij emails aan de leden met daarin 
aankondigingen en nadere informatie over 
komende activiteiten. Het echter steeds 
vaker voor dat een emailadres niet correct 
is. Heb je de afgelopen tijd een ander 
emailadres gekregen of is jouw emailadres 
niet bij ons bekend en wil je graag op de 
hoogte gehouden worden, geef je email-
adres dan even aan ons door !

Alvast een goed uiteinde en tot volgend 
jaar !!

Marc van Ree

VOORWOORD
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Z oals al meer aangegeven, is dit 
“mijn” dag waarvoor ik het een 
en ander voor moet bereiden en  

regelen.  Ook was dit mijn eerste lustrum 
voor de ALV doordat Cees Doorakkers in 
2005 ten val kwam tijdens een race en 
nogal wat blessures op liep. De ALV die 
bij hem gepland stond kon hierdoor geen 
doorgang meer vinden.  Wat nu? Even 
overleg met het bestuur toentertijd en al 
snel kwam ik op het idee om de ALV bij mij 
te doen in combinatie met een barbecue. 
Wij zijn nu 5 jaar verder en elk jaar weer 
organiseer ik met gemengde gevoelens de 
ALV. Sommige weten dit maar al te goed, 
maar er zijn er ook bij die de achtergrond 
niet kennen. Leg ik het toch even uit. De 
eerste keer dat de leden naar Oosteind toe 
kwamen voor de ALV op 10 juli in 2005 zat 
Eric Mientjes ook nog in het bestuur. Een 
prachtige dag hebben we toen gehad, met 
temperaturen van rond de dertig graden. 
Het kon niet op, het was gezellig, er was 
genoeg te eten en te drinken en zelfs het 
zwembad werd niet overgeslagen. Rond 
een uurtje of zes vertrokken er vier man 
richting huis, waaronder ook Eric. De leden 
die in de buurt bij mij wonen blijven uiter-
aard het langste zitten en ruimen ook altijd 
nog even mee op. De laatste ging die dag 
om elf uur naar huis. De volgende morgen 
om zeven uur kreeg ik een telefoontje 
van de vader van Eric dat Eric gisteren bij 
een noodlottig ongeval om het leven was 
gekomen. Ik kreeg ineens een heel andere 
kijk op de zondag ervoor en voelde mij 
zelfs een beetje schuldig, dat wij volop aan 
het feesten waren terwijl er in de kop van 
Noord-Holland een motorrijder het leven 
laat. Dit verklaart een beetje het gevoel 
dat een hoop van onze leden/bestuursleden 
ieder jaar weer krijgen bij de ALV en 
zeker ook bij de E.M.M.R. oftewel de Eric 
Mientjes Memoriaal Rit. Ik heb dit verhaal 
al regelmatig verteld, en misschien val ik 

teveel terug hierop, maar het geeft maar 
aan hoeveel indruk het bij mij achter heeft 
gelaten. 

Genoeg over de historie, we gaan het 
hebben over de ALV 2009. Al 4 jaren op rij 
hebben we mooi weer gehad, ondanks dat 
het meestal de dagen er voor minder is. 
Ook dit jaar was de voorspelling drama-
tisch. In 2008 riep ik nog volgend jaar 7 
juni, maar dit mocht niet van mijn vrouw, 
omdat ik dan jarig ben. Dus een week 
verschoven naar 14 juni. Het regende 7 
juni de gehele dag, dus ik was blij dat we 
inderdaad de wijze raad van mijn vrouw 
gevolgd hebben. Het was trouwens voor 
het eerst in mijn 45-jarig bestaan dat ik 
mijn verjaardag binnen moest vieren, daar 
wil ik mee aangeven dat juni toch meestal 
wel goed is..... lees verder op pagina 19 

VERSLAG: ALV/EMMR/BBQ 2009// // QQ
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Volgende R-force verschijnt rond 
april 2010 met daarin oa.

Circuitverslag Nürburgring

en meer .....

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

 r-force@yzfr-club.nl

INHOUDSOPGAVE
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Z ondag was het dan zover, de 
leden van de club werd de kans 
gegeven om eens een dagje door 

het wonderschone Brabant te toeren. 
Clublid Martijn (Aoi Yammi) had samen 
met bestuurslid Ralf (Tazman) de moeite 
genomen om deze rit uit te zetten.

In de ochtend is het weer nogal twijfelach-
tig maar toch is de opkomst van ongeveer 
22 man en vrouw niet verkeerd. Verza-
melen om 10 uur bij de MC in Best en de 
vertrektijd staat rond 10.45 gepland maar 
op dat moment komt er net een hoosbui 
naar beneden zetten dus vertrekken we 
maar wat later. 

Het weer klaart weer op en we splitsen in 
3 groepen van ieder 7 man. Ralf neemt 
een groep op sleeptouw. Ik neem de 2e 
groep en Edwin (Ed6) neemt de 3e groep. 
We rijden om de beurt weg en iedereen 
kan aansluiten bij de persoon naar keuze. 
Martijn rijdt met mij mee maar verteld 
dat hij (weer) problemen met zijn motor 
heeft. Vrij snel na vertrek geeft hij aan dat 
het mis is en dan hij direct naar huis rijdt 
voordat hij stil valt. 

Na ongeveer 10 kilometer komen we Ralf 
en zijn groep tegen. Als je groepen maakt 
en je gaat vervolgens achter elkaar

aanrijden heeft het nog niet veel nut, dus 
we besluiten maar eens een extra ommetje 
te maken zodat we niet steeds op de 
voorliggende groep stuitten. 

Het tempo zit er lekker in en de route 
leidt ons over smalle land-weggetjes door 
noord- oost Brabant. Ter hoogte van Veghel 
komen we Ed’s kluppie tegen. Er blijkt een 
afgesloten weg in de route te zitten maar 
zonder al te veel problemen zitten we weer 
op het juiste spoor. Ik besluit maar weer 
een extra straatje om te rijden zodat er wat 
afstand kan ontstaan tussen onze groepen. 
Wie een beetje rekenen kan komt erachter 
dat we inmiddels de laatste groep zijn. 
Als we bij de tussenstop in Griendtsveen 
komen we als laatste aan. Iedereen heeft 
al een drankje en sommige hebben al wat 
te eten besteld. Dus ook wij bladeren maar 
eens door de menu kaart. Het is een leuke 
locatie, de historische auto’s die ook een 
toerritje rijden vandaag brengen extra 
sfeer aan de locatie. De dag is bewolkt 
maar nu trekt het zelfs een beetje open en 
begint zelf het zonnetje te schijnen.

De uitsmijter ham kaas gaat er goed in en 
ook de rest laat het zich goed smaken. We 
buurten wat over circuit rijden en motor 
ervaringen. Snel even afrekenen en Time 
to go! Het eerste deel van de route zit 
erop. Op naar het 2e deel.

VERSLAG: PEELTOCHT
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Dat 2e deel dat begint met een kl#$%te 
weg. De weg zit met hobbels en kuilen en 
bulten. Nou zit ik alleen op de motor maar 
een stel dat bij ons in de groep rijdt zit 
met zijn tweeën op zo’n plank harde R1. 
Ik heb wel even medelijden met ze. De 
wegen worden wat breder en het gas gaat 
wat verder open. Nu kunnen we weer het 
potentieel van onze RRen volledig benut-
ten. Het tempo zit er goed in en de route 
is mooi en we hebben geluk met het weer. 
De route lijkt gewoon tussen de donkere 
wolken door te slingeren en we houden het 
dan ook droog. De Garmin geeft aan dat 
we links afmoeten, maar daarvoor moet ik 
eerst op een ventweggetje aan de overkant 
van de weg zien te komen. 

Het duurt echter twee keer twee dezelfde 
rotondes voordat me dat lukt ;-). Als we 
bij Nuenen zijn besluit ik het centrum in te 
rijden. Ed had namelijk zijn route aange-
past en plant nog een middag stop bij de 
Italiaanse ijssalon. 

Ik vind de ijssalon maar zie geen groep 
sportieve motorrijders. “Ed zal wel 
doorgereden zijn” denk ik bij mezelf. Hij 
was namelijk eerder vertrokken en ik ben 
hem tijdens de rit niet tegengekomen en 
we rijden dezelfde route. Dat laatste blijkt 
echter niet helemaal te kloppen. Ed heeft 
niet de aangepaste route gekregen en 
komt vast te zitten in een weg omleiding. 
We rijden dus door naar het eind punt bij 
de MC waar we ook vetrokken zijn. Ralf 
zit al bij de MC te wachten. Ik besluit Ed 
even te bellen hoe de ijsco smaakt maar 
hij neemt niet op dus zal hij wel weer op 
de motor zitten. Dan besluiten we maar 
een lekkere milkshake te pakken. Sommige 
wachten het arriveren van de laatste groep 
niet af ze hebben namelijk nog een fl inke 
tocht voor de boeg. 

Stef en ik rijden samen naar huis, het is 
nog niet zo laat dus rijden we nog een 
stukkie om. Het wordt uiteindelijk nog een 
uurtje knallen en rond een uurtje of vijf 
ben ik thuis.

Het was een leuke gezellige dag met een 
super georganiseerde route en een lekkere 
tussenstop. Hierbij wil ik Martijn en Ralf 
bedanken voor hun inzet.

Groet John (Habracadabra)

YZF R-CLUB VERSLAG
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T T1 - Hierbij mijn ervarin-
gen tijdens een dagje VIP 
gast bij Yamaha. Met heel 

veel geluk aan de kaarten kunnen 
komen via een bingo. Wie verzint 
dat nou weer......

De weersvoorspellingen waren 
heel slecht maar toch maar op de 
motor gegaan. Wel een regenpak 
meegenomen voor het geval dat.

Bij aankomst op het circuit werden we 
ontvangen in de Yamaha VIP box met 
een lekker bakkie koffi e. Ik had hem nog 
maar net op komt er een man van Yamaha 
Nederland naar mij toe en zegt “meekomen 
jij”. Ik wist al direct wat er ging gebeuren.

Samen met nog een paar anderen kregen 
we allemaal een kaart die we moesten 
laten scannen en we mochten het ren-
nerskwartier in. Bij de Yamaha trailers en 
pitbox stonden allemaal dranghekken voor 
de fans van Rossi en na even een tijdje te 
hebben gewacht kwam hij uit de pitbox 
lopen  Dat geeft toch wel een heel gaaf 
gevoel dat je zo dicht bij kan komen.

Fotos gemaakt en hij was ook zo weer 
vertrokken en vervolgens mochten we de

pitbox in en dat is ook heel gaaf om te 
zien. Er zit geen vlekje op die motoren 
alles glimt.Na een paar fotos moesten de 
monteurs ook weer verder dus we gingen 
weer teug naar de VIP box waar om half 
12 een interview met Jorge Lorenzo was.
Na een paar fotos ben ik weer verder naar 
de race gaan kijken. Na een licht span-
nende 1e en 2e ronde vonden wij dat de 
race al heel snel beslist was. 

Valentino Rossi wint zijn 100e grote prijs 
met als 2e zijn teamgenoot Jorge Lorenzo 
dus dat was dik feest in de box waar ze 
met champagne begonnen te spuiten.

Toen naar huis, het is geen lang verhaal 
maar ik hoop dat de fotos meer zeggen  ik 
wil Yamaha Nederland bedanken voor de 
geweldige dag. Iets wat ik nooit meer zal 
vergeten

Groeten,

Koen

VERSLAG: VIP TIJDENS DE TT
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T T2 - Klein verslagje 
van Assen, ik was 
het TT weekend op 

het TT circuit samen met 
Wil Hartog. Hier is een 
handvol foto’s die de sfeer 
aangeven.

Het begint in de pitstraat 
tijdens de training op 
vrijdag met Wil die zomaar 
door de box van Loris Capirossi banjert 
(zie pa Capirossi op de achtergrond). We 
mochten helemaal niet in de pitstraat 
komen maar ik heb er toch maar mooi een 
fantastische ervaring aan overgehouden!

Daarna twee foto’s in de paddock, de 
camper van Valentino Rossi waar zelfs 
het kenteken eindigt op 46 en Wil Hartog 
samen met Jeffry de Vries. 

Jeffry stemt al 10 jaar ALLE consumenten 
Yamaha’s van een simpele scooter tot

mijn R1SP 
af als het 
gaat om 
vering/
demping. 
Nog een 
foto van de 
GT tribune 
waar ik de 
volgende 
dag zou zit-

ten omdat Jan, mijn neef, een tribunekaart 
had geregeld. Perfect uitzicht heb je daar. 
‘s Avonds heb ik Wil uitgenodigd voor een 
uitgebreid diner.

Zaterdag racedag...na wat gebabbel met 
een beveiliger ben ik het perscentrum 
ingeslopen en heb een rits foto’s gemaakt. 
Zoals je al begrijpt, net als in de pitstraat 
heb je voor het perscentrum ook weer 
een speciale entry pass voor nodig. 
Overal word je in- en uitgeklokt, je kunt 
dus geen kaartje via het hek aan een 
ander toesteken. Steve Parrish, Charlie 
Cox, Mat Roberts en Suzy Perry zijn mijn 
favoriete MotoGP verslaggevers (BBC) en 
die móest ik even ontmoeten. Die gasten 
zijn erg grappig en maken veruit de beste 
reportages, zeker als je de “Red Button” 
uitzending kunt ontvangen/downloaden. 
Nul reclame, een pitreporter gedurende 
de race en de mooiste items in de MotoGP 
preview.

YZF R-CLUB VIP TIJDENS DE TT
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Daarna naar de VIP box van Yamaha NL 
gelopen waar net een persmomentje en 
signeersessie met Jorge Lorenzo op het 
programma stond. Links zie je het blauwe 
Yamaha “Race With The Winners” T-shirt 
wat ik vorig jaar bij Yamaha Europe op 
Schiphol had gekregen tijdens een dag 
met de Yamaha YZF R-Club (waar toen 
Jorge Lorenzo en James Toseland op 
bezoek waren). Daar moesten natuurlijk 
de handtekeningen van Jorge en Valentino 
op, de twee beste coureurs van de wereld 
(en op Yamaha dus dat moet op een 
Yamaha shirt).

Weer naar boven gesprint voor de 250cc 
race die ik samen met Wil heb bekeken

in de mooiste VIP box van Assen (1e 
verdieping aan het einde) van Pioneer. 
De gasten werden verwend met lekkere 
hapjes en drankjes (zit toch nog wel winst 
op die plasma schermen, daar heb jij 
aan meebetaald René).  Daarna naar de 
overkant gesprint voor de MotoGP race die 
ik op de GT tribune heb bekeken, hiervan 
zie je 7 foto’s waaronder de winst voor 
Rossi. Je hebt er een weergaloos mooi 
uitzicht en je zit pal op de belangrijkste 
bocht voor start/fi nish. Zo te zien is 

Nederland ook Rossi land, zeker na de 
100e winst in zijn 13 jarige carrière en 

uitgerekend in Assen behaald! Stel je voor, 
100 keer winnen in 216 GP’s, dat 
doet niemand hem na, ook zeker 
niet in de komende tientallen 
jaren.

De laatste foto’s zijn gemaakt in 
het paddock, minstens 4 uur na 
de race! We hebben er uren op 
moeten wachten maar daar was 
hij dan, de trofee voor de winnaar 
die we zelfs mochten vasthouden 
en de MotoGP coureurs die scheu-
tig handtekeningen uitdeelden en 
op de foto gingen.

YZF R-CLUB VIP TIJDENS DE TT
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Grote hilariteit vlak voor vertrek toen 
Valentino iets was vergeten in de camper 
en terug kwam gereden, Nicky Hayden 
(die dit jaar met de Duc nog geen deuk 
in een pakje boter kan rijden) vond dat 
Valentino wel wat veel aandacht aan zijn 
fans gaf. Je ziet Valentino de felicitatie van 
Nicky (slechts 2x gewonnen) in ontvangst 
nemen en na de opmerking van Nicky 
zegt Valentino, “als je wat meer gas geeft 
komen de fans vanzelf (zie handgebaar).” 
Dikke pret onder de aanwezigen, Nicky 
kijkt nogal zuur na de scherpe opmerking... 

Iedereen was in een uitgelaten stemming 
omdat Valentino iedereen zijn fotomoment 
en/of handtekening gaf.

Uiteindelijk was ik om 03:30 u thuis, héél 
moe maar het was de moeite meer dan 
waard!!!

Groetjes,

René

P.S. heb van Wil nog een zeldzame DVD 
gekregen, in die tijd had je nauwelijk 
videomateriaal. De DVD toont unieke 
beelden van drie door hem gewonnen 
races waaronder Assen 1977. Hij heeft 
hem ook nog voor me gesigneerd. Volgend 
jaar nog een keer prijs, dan ga ik mee 
naar Francorchamps waar hij elk jaar een 
historische race rijdt tegen de toppers van 
zijn tijd zoals Giacomo Agostini (zie zelfs 
122 overwinningen heeft behaald, daar kan 
zelfs Valentino nog een puntje aan zuigen).

T T3 - Op vrijdag 26 juni waren we 
vipgast bij Yamaha Nederland. 
Richard had op de R-club dag het 

juiste lotje getrokken, gelukkig voor 2 
personen mochten wij de trainingen en 
kwalifi caties meemaken deze dag.

Om 5 uur s’morgens liep de wekker af om 
een uurtje later richting Assen te rijden , 
nog niet wetende wat er later op de dag 
boven mijn hoofd zou hangen.

We werden verwelkomt door Hans en 
Annemieke en nog een paar van de crew 
met een bakkie koffi e en cake. De eerste 
training van de 125 cc begon al, we konden 
het mooi vanaf het balkon zien en Richard

de nodige foto’s maken en even later kwa-
men de MotoGP motoren. Potverdikkie wat 
een geluid komt er uit die motoren, zeker 
als ze het rechte eind op gaan,tussen de 
tribunes en het TT gebouw,oorverdovend 
gewoon.

Op een gegeven moment hoorde ik dat er 
een rondleiding was naar een pitbox toe,ik 
vertelde het aan Richard die snel voor 
ons twee een plaatsje reserveerde nog 
niet wetende dat we naar de pitbox van 
Valentino zouden gaan.

We gingen met een groepje van 16, wij 
zaten bij de eerste 8, dat is misschien het 
geluk wel geweest om Rossi te kunnen 
zien, om de paddockop te komen werd 

YZF R-CLUB VIP TIJDENS DE TT

- 12 -R-force 2009 - 3  www.yzfr-club.nl



je streng 
gecontroleert 
en terecht 
natuurlijk.

En zo kwamen 
we aan bij de 
grote trailers 
van het fi at 
team, ik dacht 
nog van wauw 
zo dichtbij 
allemaal, en 
jawel hoor 
tussen de 

trailers in zag ik ineens een drukte en daar 
stond Valentino handtekeningen uit te 
delen. Ik begon ook maar te wringen om 
een handtekening te bemachtingen,maar 
net toen ik anderhalve meter voor zijn neus 
stond stopte hij ermee, jammer maar dat 
ik hem in het echt heb gezien vond ik ook 
al fantastisch, ik stond gewoon te trillen op 
mijn benen, gelukkig had Richard nog wat 
foto’s van hem kunnen maken,ook toen hij 
weg reed op zijn scooter.

We gingen door zijn pitbox heen, daar zat 
ook Jeremy Burgess op het bankje, ik heb 
nog ff hello tegen hem gezegd, haha. Even 
de nodige foto’s maken en gingen we naar 
de naastgelegen pitbox van Lorenzo, Hij 
was zelf ook in zijn pixbox aanwezig, leuk 
om nog een keer met hem op de foto te 
gaan, want die had ik al een keer gezien 
met de meet&greet bij Yamaha Nederland.

Goh wat was ik blij dat we dit allemaal 
konden meemaken, ik heb die middag heel 
wat sms’jes verstuurd naar bekenden, 
wilde het toch delen, haha 

Terug naar de vipbox stonden de broodjes 
en de hapjes alweer klaar, kortom het was 
allemaal goed verzorgd.

Verder de kwalifi catiesrondes nog 
gekeken,de rookiescup en later op de 
middag de supersport klasse die ik ook 
interressant vind. 

Op de dag zelf hebben we hier en daar 
nog wel een aantal clubleden gezien, dus 
nog een praatje hier en daar. S’avonds zijn 
Richard en ik nog naar het centrum van 
Assen geweest, daar was het ook reuze 
gezellig.

We waren over twaalfen thuis, nog ff naar 
het forum gekeken en met een big smile in 
slaap gevallen van deze fantastische dag.

Groetjes 

Sonja (teigetje)

YZF R-CLUB VIP TIJDENS DE TT
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E ven een korte intro dan maar, 
mijn naam is Raymond a.k.a. 
Ree, 22 jaren jong en één van de 

jongste van de club. Ik woon in het schone 
Roosendaal Noord-Brabant. Sinds februari 
2005 ben ik al onzin uit aan het kramen 
op het yzf-r forum want ik moest en zou 
een R rijden…nu 3 jaar lid en eindelijk 
rij ik sinds dit voorjaar op een RODE R6 
2002. Een hele leuke motor om op te leren 
rijden. Maar er werd me gevraagd om iets 
te schrijven over de technische middag, 
dus hier komt het. Op een bewolkte 10e 
oktober ’09 vertrok ik met de auto richting 
Breda om Tazman op te pikken, daarna een 
half uurtje rijden en even zoeken, en toen 
vonden we letterlijk tussen de bedrijven 
door Hilltech Tuning. We waren een van de 
eersten was het niet dat we Martijn a.k.a. 
Aoi Yammi samen met ‘sorry ik weet je 
naam ff niet’ rondjes zagen rijden op zoek 
naar dezelfde locatie. Uiteindelijk waren er 
13 leden van onze geliefde club waarvan 
er 4 bikkels en 1 bikkel-in op de R waren. 
Hulde hoor maar ik vond het toch te slecht 
weer!

Na het gebruikelijke koffi erondje met 
koek begon Dolf, de eigenaar van Hilltech 
Tuning, met zijn verhaal over het ontstaan

van zijn Shop. Hij vertelde vol enthousias-
me over de Dynostar testbank, Rapid Bike 

computer en de Powercommander. In het 
kort verbetert Hilltech met deze laatste 2 
apparaten en de testbank voornamelijk de 
rijeigenschappen van de motor, hierbij valt 
te denken aan het creëeren van een beter 
rijdbaar vermogen in het middengebied 
etc. En wanneer de Tjoeners onder ons met 
luchtfi lters en uitlaten in de weer gaan is 
het ook geen slecht idee om een keer bij 
Hilltech langs te wippen en de motor af te 
laten stellen.

Toen met z’n allen naar de testbank, ik 
was benieuwd. In eerste instantie was er 
plaats voor 1 motor op de testbank die 
middag, maar Martijn en Bert waren blij 
om te horen dat ze beide hun motor op de 
testbank mochten zetten. Eerst ging Bert 
met zijn R6 ’03. Hij heeft andere dempers 

op zijn R gezet en na een 
goed jankende motor kwam 
er 112.1 pk bij 65nm uit het 
achterwiel. Een zeer goede 
score dus en Dolf vond dat 
hij er niks aan moest doen 
omdat de motor een goede 
vermogenscurve liet zien.

VERSLAG: BEZOEK HILLTECH 
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Toen de R1 ’03 van Martijn, omdat deze 
fi ets 60.000 kilometer op de teller heeft 
staan met circuitkilometers vroeg Martijn 
zich af of de motor na die kilometers wat 
vermogen had verloren. Maar wat bleek, 
er kwam een mooie 140pk uit met 108nm 
op het achterwiel. Absoluut geen verlies 

in vermogen dus! Dit alles met een 
andere demper met killer en een sport 
luchtfi lter. Wel moest er gekeken worden 
naar de exup-klep in de uitlaat want de 
vermogenskromme liet een klein dipje 
zien onderin het toerengebied.

Het was een zeer leerzame en geslaagde 
middag! Dolf bedankt voor de duidelijke 
uitleg en alle anderen ook voor de gezel-
ligheid! 

Groetjes en tot een volgende!!!

YZF R-CLUB VERSLAG
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E erste club uitje na mijn zomer-
vakantie zonder motoren stond 
op zondag 6 september op de 

kalender. De club is al eens vaker bij JVP 
geweest en daar had ik al leuke verhalen 
van gehoord dus besloot ik me maar snel 
in te schrijven. Ik was zelf al eens bij John 
in de shop geweest om wat carbon delen te 
bestellen en toen vond ik al dat hij mooie 
producten heeft.

Deze maal was het thema van de 
technische middag “de remmen” en dan 
met nadruk de producten van Brembo, de 
hofl everancier in de moto GP en Super-
bikes. De vertegenwoordiger van Hoco 
parts komt het een en ander uitleggen over 
de remmen en het product assortiment van 
Brembo.

Zoals gewoonlijk was ik niet de vroegste 
in Waardenburg. De avond ervoor had 
ik nog een gezellig feestje gehad en was 
zondagochtend nog niet echt fi t. Enkele 
glazen water en een aspirientje later was ik 
klaar om te vertrekken. 

Aangekomen zat de stemming er al goed 
in alle bekenden konden weer begroet 
worden. Ook Eric en Bobby waren aanwezig 
met hun nieuwe materiaal, nou ik kan 
je wel vertellen dat ze er in materiaal op 
vooruit gegaan zijn. Eric heeft echter nog 
wel last van zijn enkel dus in dat geval zou 
ik niet met hem willen ruilen. 

Na een vers bakkie koffi e en een plakkie 
cake gaat het verhaal 
beginnen. De vertegen-
woordiger van Hoco parts 
begint zijn verhaal. Zij zijn 
importeur voor Brembo in 
Nederland. Rem materiaal 
is in grote lijnen opge-
bouwd uit 3 soorten.:Als 
eerste het originele 
materiaal ook wel OEM 
genaamd. De keuze bij dit 
materiaal ligt vaak bij de 
fabrikant die een afweging 
maakt tussen prijs en 
werking voor een betref-
fend model. Als tweede 
het performance materiaal 
dat is voor extreem staat 
gebruik en circuit dagen. 

Dit wordt gebruikt door fabrikanten van 
duurdere modellen of race replica’s. Ook 
de geoefende circuit rijder zal voor dit 
materiaal kiezen ter verbetering van het 
remvermogen van zijn of haar motor.

Als derde is er racing, dit materiaal is echt 
toegespitst op circuit gebruik en ook niet 
geschikt voor op de straat er worden geen 
stof afdichtingen gebruikt. De materialen 
die gebruikt worden zijn erg licht en 
super sterk en geven maximaal gevoel 
en remvermogen. De prijzen zijn ook wat 
extremer dan de vorige genoemde soorten.

VERSLAG: JVP MOTORPRODUCTS
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DE SCHIJVEN

De schijven zijn een belangrijk deel van 
de remmen. Brembo gebruikt geen zo-
genaamde wave disks maar gebruikelijke 
ronde schijven. De kartels in de schijven 
zorgen voor minder contact oppervlak 
met de remblok en daardoor zal bij deze 
schijven niet het maximale remvermogen 
benut worden. Ook samenstelling van het 
materiaal van de schijf is belangrijk, giet-
ijzer remt het beste maar heeft ook veel 
nadelige eigenschappen zoals bv. roest. 
RVS roest niet maar heeft niet al te beste 
rem eigenschappen. Brembo gebruikt nu 
legeringen die beste eigenschappen van 
beide materialen combineren. Schijven 
hebben geen onderhoud nodig ook 
“zwevende schijven” met hun bushes zijn 
onderhoud vrij. Wel even de dikte in de 
gaten houden.

DE KLAUW.

Brembo maakt het meeste gebruik van vier 
zuiger remklauwen. Daar waar Yamaha 
ook zes zuiger klauwen toe past. Het 
verschil in klauwen is de manier waarop ze 
geproduceerd zijn en welke materialen er 
gebruikt worden. De moderne remklauwen 
zijn allemaal opgebouwd uit een deel ook 
wel monoblocks genoemd. Bij de goed-
kopere modellen worden andere metaal 
soorten gebruikt. De racing serie heeft zelfs 
geen stof afdichtingen wat ze ongeschikt 
maakt voor de openbare weg. Maar op het 
circuit gelden er nu eenmaal andere regels 
na enkele race alles uit elkaar halen en 
controleren of vervangen is daar namelijk 
de normaalste zaak van de wereld. Bij 
moderne motoren worden de klauwen 
radiaal opgehangen wat meer stijfheid en 
gevoel in de rem geeft.

DE HOOFDREM CILINDER.

De hoofdrem cilinder is het gedeelde waar 
het remhendel aan gemonteerd is. De 
Remcilinder zorgt voor de manier hoe dat 
de kracht in het remsysteem opgebouwd 
wordt. Verschil zit in de grootte van de zui-
ger van de cilinder en hoe het remhendel 
op de cilinder gemonteerd is. Bij huidige 
sport motoren zijn de hendels radiaal op de 
cilinders gemonteerd. Dit geeft een beter 
gevoel omdat de remhendel anders als 
hefboom op de cilinder drukt. Brembo heeft 
een nieuwe serie rem pompen ontwik-
keld waar bij de manier van de hefboom 
ingesteld kan worden zodat de slag en het 
gevoel anders zijn, dus een stand voor 
de openbare weg en een stand voor het 
circuit. Ook kan de afstand van de hendel 
ingesteld worden zonder beïnvloeding van 
de hefboom, dus zonder verandering van 
gevoel en remkracht.

YZF R-CLUB VERSLAG
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DE OLIE

Het remsysteem wordt gevuld met remolie 
of rem vloeistof. De moderne motoren 
vragen om rem olie DOT 3 of 4. De DOT 
waarde geeft eigenlijk aan van wat voor 
materiaal de vloeistof gemaakt is. Er zijn 
verschillende DOT waardes met elk zijn 
verschillende toepassingen. Een hogere 
DOT waarde wil dus niet zeggen dat die 
beter is. In DOT 4 zitten ook nog verschil-
lende gradaties. De verschillende leveran-
ciers leveren vloeistoffen voor verschillende 
temperatuur bereiken. De racerij zal een 
vloeistof gebruiken die geschikt is voor 
hogere temperaturen dan de gemiddelde 
straat motor. Zorg dat je remolie tijdig 
vervangen wordt. De vloeistof trekt vocht 
aan en hoe meer vocht in de vloeistof hoe 
lager het kookpunt. Als je remolie gaat 
koken krijg je fading. De vloeistof zal belle-
tjes krijgen dus er zit lucht in je leidingen. 
Lucht is samen drukbaar en je remdruk zal 
minder worden of zelfs wegvallen 

DE REMLEIDINGEN.

Hier kunnen we kort over zijn. Stalen 
remleidingen geven meer gevoel en 
blijven constanter presteren onder zware 
belasting. 

JVP is een gecertifi ceerd service punt van 
Brembo en kan de juiste combinatie van 
materialen voor je samen stellen ook voor 
service en onderhoud is hij de aangewezen 
persoon.

Na al deze informatie zijn we hongerig 
geworden. Dat komt goed uit wat de Club 
heeft een warme lunch geregeld! Nou dat 
werd een complete Chinese rijsttafel, dat 
ging er wel in! Super goed geregeld moet 
ik zeggen en meer als voldoende zodat we 
zeker 2 rondjes konden maken.

Met de buikjes rond zijn we de goed 
gevulde vitrines van John’s shop eens 
aandachtig gaan bekijken en werden er 
door verschillende clubleden leuke dingen 
aangeschaft en verschillende technische 
vragen konden worden beantwoord. Omdat 
de man van Hoco parts toch aanwezig 
was kunnen er ook andere vragen gesteld 
worden over het product assortiment.

Ik heb nog wat vragen over de afstelling 
van mijn vering en John verteld me dat 
praktisch elke vrijdag de specialist van 
HK suspension bij JVP aanwezig is om 
veringen en dempingen om te bouwen en 
af te stellen. Binnenkort toch maar even 
een afspraak maken.

Al met al was het een supergezellige en 
informatieve middag. John en zijn vrouw 
hartelijk bedankt voor de gastvrijheid 
en Hoco parts voor de informatie. De 
organisatie van de club heeft weer een 
perfecte dag met super lunch georgani-
seerd.

Groet,

John Habraken (Habracadabra)

YZF R-CLUB VERSLAG
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De rest van de week bleef het weer een 
beetje kwakkelen maar tegen het weekend 
moest het dan toch wel beter worden. 
Nooit volgde ik het weer van dag tot dag 
maar deze week heb ik menigmaal het 
weer geraadpleegd. Zaterdag opbouwen 
met een aantal personen om de feestlo-
catie een beetje aan te kleden, want door 
de week moet er normaal gewerkt worden 
in de loods. Maar na een paar uurtjes 
zwoegen wordt de loods omgetoverd tot 
een heuse feestzaal. Het werd die dag zelfs 
al een beetje zomer en ’s middags openden 
we het eerste pilsje van de voorraad. Dus 
voor de zondag moest het goed komen. Er 
werd in de ochtend een buitje voorspeld 
maar die zou over trekken en dan zou het 
de rest van de dag opklaren.

Zondag morgen half acht liep ik alweer 
beneden. Enerzijds misschien de zenuwen 
voor de dag, anderzijds misschien mijn 
slechte slapen, wat ik altijd doe. Prachtig 
weer, zonnetje stond al fl ink te schijnen, 
dus wat wil je nog meer, de dag kon niet 
meer kapot. Nog even de laatste puntjes 
op de i zetten, maar rond half negen ging 
de zon zich verschuilen en een half uurtje 
later kwamen de eerste druppels naar 
beneden. Snel maar even kijken op bui-
enradar hoe lang het buitje het vol houdt. 
Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel het 
woord buienradar ingetypt, zoveel dat er 
nu enkele letters van mijn toetsenbord

zijn verdwenen. Waarschijnlijk die van 
www.buienradar.nl. Maar rond een uurtje 
of elf zou de bui overgedreven zijn en zou 
het de rest van de dag droog blijven. Het 
eerste lid was er al om tien uur, zeikende 
nat natuurlijk. Maar een kop koffi e en 
een handdoek doet wonderen. Ik moet 
toegeven, wij hebben geen “watjes” bij 
onze club want uiteindelijk waren er toch 
wel 25 man die de weergoden getrotseerd 
hebben. Wel moet mij nog even van het 
hart dat het overgrote deel van de motoren 
blauw waren. Dus misschien zijn alle rode 
R-rijders dan wel de “watjes” ? Maar dit 
terzijde, want het rode en blauwe probleem 
proberen we al jaren op te lossen. 

Na de koffi e en koeken werd het tegen 
de middag toch al een beetje droger en 
hebben we besloten om toch maar te gaan 
rijden. Uiteindelijk hebben we het verdeeld 
over drie groepjes. Ik had het eerste 
groepje bij me en ik moet zeggen, de regen 
viel inderdaad in het begin nog niet tegen. 
Een regenpak had ik daarom ook niet aan 
gedaan omdat ik er toch wel vertrouwen in 
had. Hoe kan een mens zich vergissen. Bij 

Etten-Leur werden de weergoden ons iets 
minder gezind, zeg maar gerust “over de 
Zeik” en werd het luik volledig geopend en 
hielp er zelfs een regenpak niet meer aan. 

ALV/EMMR/BBQ 2009 (VERVOLG)/// /// QQQQQ ( )( )
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Ik heb zelf een mooi geperforeerd motor-
pak wat heel lekker is om mee te rijden 
als het warm is, maar in de regen voel je 
elke druppel binnenvallen. Iedere druppel 
die ook viel, tenminste daar leek het op, 
viel ook linea recta in mijn onderbroek en 
ik besloot toen ook om de rit te beëindigen 
en zo snel mogelijk naar het feestadres 
te gaan. Daar aangekomen was de rest 
die mening ook aangedaan en al snel was 
iedereen weer terug, verzopen en wel. 
Ik ben natuurlijk in het voordeel dat ik 
gewoon droge kleren uit de kast kan halen. 
Ook voor de club was het eigenlijk niet 
verkeerd, want we hebben best nog wel 
wat clubkleding verkocht. Niet dat we er 
misbruik van gemaakt hebben, want de 
T-shirts hebben we zelfs nog verkocht met 
korting, maar toch was het een prettige 
bijeenkomst. 

Het stuntteam wat voor de middag gepland 
was arriveerde rond die tijd ook, wat ik 
eigenlijk niet meer verwachtte. Maar voor 
hun maakt het niet uit of ze droog of 
nat weer hebben, ze maken er toch wel 
een geweldige show van. Drie uur, half 
vier werd het toch nog droog en werd 
het zelfs warm. Om kwart over vier snel 
even de ledenvergadering gedaan en de 
nieuwe bestuursleden na stemmen bekend 
gemaakt. Daarna was het de beurt aan het 
stuntteam om de show voor de leden op te 
voeren. Het is geweldig wat die kunste-

naars laten zien op hun motorfi etsen, al 
zijn het dan Honda’s. Menig lid begrijpt niet 
dat er zoveel met een motorfi ets gedaan 
kan worden. Inmiddels hadden we de 
barbecue aan gestoken en kon het eerste 
stukje vlees gaar worden. Met ongeveer 75 
man/vrouw hebben we de drank, het vlees, 
de salades en de sausjes voor die middag 
opgemaakt. 

Ik heb weer genoten, ondanks het kleine 
buitje van zes uur, en ik hoop jullie volgend 
jaar weer in Oosteind te mogen ontmoeten. 
Noteer al vast de datum voor volgend jaar 
in je agenda, 13 juni 2010. Ook de jongens 
van R.W.P. zijn dan weer van de partij, 
hebben ze mij beloofd. 

Zie jullie dan,

Wil van Nunen

YZF R-CLUB VERSLAG
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NAAM: ERIC DE WOLF
NICKNAME: R1-ERIC
WOONPLAATS: DIDAM
MOTOREN: R1 2008

I k heb deze keer de taak op mij geno-
men om mij even voor te stellen. Wie 
ben ik? Mijn naam is Eric de Wolf, op 

het forum beter bekend als R1-Eric, ben 
inmiddels 51 jaar jong, samenwonend met 
Monique (we hebben in totaal 6 kinderen, 3 
van mij 3 van Monique). Sommigen hebben 
haar wel eens gezien, als ze mee kan gaat 
ze graag mee, en dat achterop een R1! 
Ik persoonlijk (en met mij meerderen) 
snappen niet hoe zij het volhoudt, volgens 
mij zit het niet lekker, maar toch, ze houdt 
het vol.

Ik ben nu bijna een jaar lid van de snelste 
club van Nederland en het bevalt mij 
prima, ben toch al bij diverse activiteiten 
van de club geweest, wat mij prima 
bevallen is.

Hoe is het allemaal zo gekomen:

Nou, met mijn 18e mijn rijbewijs gehaald, 
zonder motorrijles, dat was toen niet 
nodig, je kocht een motor, ging ermee naar 
het politiebureau, liet hem keuren (nou ja 
keuren, ze knepen in je rem,koppeling, en 
dat was het) daarna kreeg je een route op 
papier, een L plaatje, en daar mocht je dan 
rijden. Als je dacht dat je het kon, dan kon 
je examen doen. Dus de 1e keer  slaagde 
ik voor mijn roze papiertje (voor mijn auto 
5x. )Mijn eerste motor was een Yamaha 
rd350 ypvs, met kickstarter, hij liep als een 
trein kan ik je vertellen. Daarna overge-
stapt op een Yamaha FJ 600, meer een 
tourmodel, daarna nog een Yamaha FJ 600, 
omdat de vorige Total loss werd gereden

na 3 weken. Daarna overgestapt op een 
Yamaha FZR 600, dat was toch 1 van de 
eerste sportmodellen van hun, daar heb ik 
een behoorlijk (zeg maar zwaar ongeluk 
mee gehad) er was niets meer van over, 
en van mij ook niet, heb heel wat maanden 
in het ziekenhuis gelegen, met diverse 
botbreuken, en met nog een heleboel meer, 
maar daar val ik jullie niet lastig mee.

Het heeft in totaal bijna 8 jaar geduurd, 
voor ik weer toestemming kreeg van de 
doktoren om weer motor te mogen rijden, 
en het voordeel was, dat ik nu ook een 
vriendin had (na een scheiding, vandaar 
3 kinderen) die net zo met het (motor)
virus besmet was als ik. Ze had voor mijn 
50e een motor gehuurd om het weer te 
proberen, het was een Yamaha R6, en na 
zoveel jaar is dat giga bevallen, dat kan 
ik jullie verzekeren! Daarna nog 1 x een 
motor gehuurd om naar de Superbikes te 
gaan in Duitsland, er zou een R1 gehuurd

EVEN VOORSTELLEN...
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worden, maar door omstandigheden ging 
dat niet door , het werd een Suzuki 1000, 
ook wel leuk, maar toch niet wat ik er van 
verwacht had.

Toen zijn we (Monique)en ik  naar een 
motor gaan kijken,  ik wist wel, dat het een 
Yamaha zou worden. Toen kwamen we mijn 
plaatje tegen, een Yamaha  R1 spiksplinter-
nieuw, in de mooie kleur, zwart dus (sorry 
voor al die andere, maar persoonlijk vind 
ik het de mooiste kleur), al mijn andere 
motoren waren dus ook ……….zwart!!!!!!!!!

We hebben hem dus gekocht, hij is nu 
een jaar oud, er staat nu iets meer als 
19.000 km op, en hij bevalt ons prima, we 
genieten er nog steeds van.

Toen op zoek gegaan naar een motorclub 
waar ik mij thuis zou voelen. Ik kwam bij 
de YZFR-club terecht op advies van de 
motorzaak waar ik de R1 heb gekocht , 
en tot nu toe heb ik daar geen spijt van 
gehad. Heb op de beurs gestaan, ben bij 
Van de Valk geweest, heb me daar goed 
vermaakt! Anderen hadden de volgende 
dag hoofdpijn en ze zeiden tegen mij dat ze 
nooit….(ahum) geen alcohol meer zouden 
drinken, neen ik noem geen namen hahaha 
ze weten wel wie ik bedoel, en ach, er 
waren nog meer leuke dingen die ik

gedaan heb, noem het 10 jaar bestaan in 
Assen.

Toen hoorde ik dat er mensen gezocht 
werden in het bestuur van de YZFR-
club, heb me laten voorlichten waar ze 
mensen voor zochten, en we zijn er uit 
gekomen dat ik de ledenadministratie, 
en de fi nanciële administratie van onze 
Wil ga overnemen. Hij wilde het rustiger 
aan gaan doen, na 10 jaar kan ik dat 
begrijpen, en Wil, ik persoonlijk wil je 
daar graag voor bedanken, want 10 jaar is 

toch een lange tijd.

Ik ga dat doen op 1 Januari 2010, hierbij 
zal ik heus nog wel de hulp van Wil nodig 
hebben.

De nieuwe bestuursleden zijn bekend ge-
maakt op de leden vergadering, ik kon daar 
helaas niet bij zijn omdat mijn vriendin in 
het ziekenhuis lag na een hartkatheterisa-
tie, anders was ik daar (ledenvergadering) 
wel bij geweest, daarom vind ik het wel  zo 
netjes om mij even op deze manier voor 
te stellen, zodat jullie weten wie ik ben, en 
wat ik voor de club gaat doen.

Nu, hopelijk zijn jullie nu meer op de 
hoogte, en weten jullie wie ik ben,

We komen elkaar wel eens tegen op een 
activiteit van de YZFR club, en zijn er 
vragen dan hoor ik dat graag van jullie op 
eric@yzfr-club.nl

Tot ziens

Eric de Wolf

R1-Eric
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D e meeste clubleden kennen mij 
waarschijnlijk als Aoi Yammi op 
het YZF-R forum, waar ik altijd 

graag meedoe in discussies over Motor-
sport en circuitrijden, en ook af en toe 
wat video’s en foto’s plaats. Circuitrijden 
is dan ook iets dat ik graag en regelmatig 
doe, meestal in Zandvoort en als het even 
kan samen met andere clubleden die ook 
regelmatig hun weg naar het circuit weten 
te vinden.

Ieder jaar plan ik ook een tweedaags 
circuit uitje naar Spa met de organisatie 
Prospeed. Helaas is dit evenement vaak al 
binnen enkele dagen volgeboekt, en zie ik 
er meestal geen clubleden terug. Toch is de 
baan speciaal genoeg voor een vriend van 
mij om elk jaar weer de boot uit Engeland 
ervoor te nemen, om hier samen met mij 
te kunnen rijden. Het leek me daarom leuk 
om deze keer eens een stukje te schrijven 
voor de R-Force over mijn belevenissen 
daar.

We hebben Spa al op verschillende 
manieren bezocht, meestal gewoon met de 
motor, soms overnacht in een B&B hotel 
en soms op de camping Eau Rouge vlakbij 
het circuit. Vorig jaar heb ik een aanhanger 
aangeschaft, dus dit jaar zouden we met 
aanhanger gaan en in tenten op de pad-
dock blijven overnachten. Ik had de hele 
week vrijgenomen en maandag begon dus 
met enkele voorbereidingen aan de motor 
en het doen van wat boodschappen om op 
de paddock te kunnen eten (BBQén;-)). 
Vroeg in de middag ontving ik een mail 
van mijn maatje, zijn soes had een kapotte 
accu en een lekke voorvork keerring, 
dus hij zou de boot niet halen en moest 
omboeken naar de nachtboot….dat begon 
lekker!

Die arriveerde dus dinsdagochtend in 
Helmond ipv de maandagavond, gelukkig 
ruim op tijd zodat we rond lunchtijd konden 
vertrekken en zo rond 15:00 in Spa konden 
arriveren.

Aangekomen in Francorchamps kwamen 
we bij de ingang bij de endurance pits voor 
een dichte slagboom te staan. Een onvrien-
delijke Waal in het hokje wilde of kon geen 
Nederlands spreken, mijn bedoelingen met 
de motor op de trailer waren overduidelijk 
en toen ik hem vertelde dat we voor 
Prospeed kwamen kreeg ik te horen “C’est 
demain”. Alsof ik dat niet wist, oetlul! 
Uiteindelijk wist hij er “tunnel, left, left” uit 
te brengen en mochten we doorrijden de 
endurance paddock op. Op een of andere 
manier slagen de Walen er altijd in me een 
uiterst onwelkom gevoel te geven, maar 
dat heb ik er in Spa wel voor over.

Uiteraard waren we niet de enigen die 
niet begrepen hadden dat Prospeed 
“demain”was, en konden we een mooi 
plekkie in de schaduw uitzoeken naast 
enkele al gearriveerde gasten om onze 
spullen uit te pakken. Zo waren we om 
16:00 grotendeels klaar, en konden we 
lekker ontspannen in de zon gaan zitten en 
even wat rondlopen door de paddock. 

CIRCUIT: SPAFRANCORCHAMPS
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Zo kwam ik ook de eerste bekende van de 
voorgaande jaren al tegen, een R1 rijder 
bekend als Buuk op de diverse forums, hij 
had er ook zin in en ging zijn best doen 
om een 2:39-er neer te zetten. Ikzelf zou 
tevreden zijn als ik onder de 2:50 zou 
duiken.

Na een nachtje heerlijk slapen zijn we 
ontwaakt met een stralend zonnetje en alle 
spullen stonden al klaar. Er waren 2 dagen 
warm zonnig weer voorspeld. Geweldig 
om zo aan de dag te beginnen, alleen de 
bandenwarmers en de briefi ng moesten 
nog gedaan worden en daarna konden we 
uitgerust beginnen aan de eerste dag.

Intussen waren pal voor onze neus in de 
paddock 2 Duitsers komen staan, eentje 
met een zwaar gehavende R1 en eentje 
met een BMW-K1200S. De BMW rijder zou 
beginnen aan zijn allereerste circuitervaring 
en keek er erg naar uit. Ik vond het niet 
verstandig om  je allereerste circuitdag te 
doen op een snel circuit als Spa met een 
organisatie als Prospeed, die weinig 

aan begeleiding 
doen en daarom 
ook vooral bedoeld 
is voor de ervaren 
mannen, maar 
ik ben er niet de 
persoon naar om 
dat te zeggen tegen 
iemand als het toch 
al te laat is. Helaas 
zou ik later nog 
mijn “gelijk”krijgen, 
maar dat wisten we 
toen nog niet en 
het waren gezellige 
jongens met wie je 
een leuk praatje kon 
maken, evenals de 
Nederlanders naast 

ons die met enkele bussen en campers 
(oa eentje van Motorsportschool Holland) 
groot uitgepakt hadden en zelfs een 
massagetafel bij zich hadden. Nou vond ik 
dat we het zelf al een stuk “proffessioneler” 
hadden aangepakt da de voorgaande jaren 
met ons materiaal, deze jongens deden je 
meteen weer even de werkelijkheid onder 
ogen zien;-) 

Om 9:25 waren de racers klaar met hun 
eerste sessie en was het de beurt aan mijn 
groepje, de “very fast” rijders. Deze eerste 
sessie was bedoeld om het circuit weer 
een beetje te verkennen, er werden dan 
ook geen snelle tijden gereden. Bovendien 
startte ik op behoorlijk versleten banden. 
De tweede sessie was een korte (zo zat het 
tijdschema in elkaar), en daarin zette ik al 
een 2:54,8 neer. Een seconde langzamer 
dan mijn PR, dat ging dus al aardig.

Bij binnenkomst meteen mijn pak uitge-
smeten en de wielen eraf gehaald, in de 
hoop nog net voor de pauze bij de banden-
service de banden te kunnen omwisselen

YZF R-CLUB CIRCUITRIJDEN
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voor een verse set Diablo Supercorsa’s. 
Ik was zoals verwacht niet de enige en 
kwam in de rij te staan, de bandenservice 
ging gelukkig in de pauze gewoon door. 
In de rij kwam ik een andere bekende 
tegen, bekend als Bjorn R1 op diverse 
forums, deelde de pitbox met o.a.  Buuk. 
Ook hij had het naar zijn zin en was zo 
vriendelijk mij even zijn trolley te lenen 
voor het vervoer van de wielen en banden 
van en naar de motor. Thx Bjorn, weer een 
nieuw item om aan mijn circuit-checklist 
toe te voegen die ik altijd afwerk voor een 
circuitdag. 
Dit was 
de eerste 
keer dat 
ik gebruik 
maakte 
van de 
banden-
service 
op het 
circuit en 
al doende 
kom 
je tot 
nieuwe 
inzich-
ten;-)

Zodoende 
konden een uurtje voor de eerste middag 
sessie de bandenwarmers er weer om. 
Nog 3 sessies te gaan, de eerste om de 
banden in te rijden, en de laatste twee om 
er eens voor te gaan zitten om mijn PR aan 
te scherpen.  Mijn vorige PR was immers 
gezet met straatbanden, dus er moest fl ink 
wat af kunnen.

De eerste middag sessie was ik rustig 
begonnen. In principe kun je met nieuwe 
circuitbanden meteen hard, maar het 
straatbanden gevoel dat je de eerste 

kilometers rustig aan moet doen zat nog 
tussen de oren. Toen het tempo wat hoger 
begon te liggen maakte ik een remfout 
bij Les Combes en besloot de sessie wat 
eerder af te breken, ik reed erg slordig en 
had duidelijk wat last van de toegenomen 
temperatuur, ook te weinig gedronken want 
mijn mond was kurkdroog. 

Vanaf de vierde sessie zoals gezegd ben 
ik er eens voor gaan zitten. 2e Volledige 
rondje ging al in 52,8. Mooi, al een seconde 
van mijn PR af. 3e rondje ging echt super, 

totdat 
ik bij 
Stave-
lot een 
Gixxer 
tegen-
kwam 
die me 
op-
hield. 
Helaas 
is mijn 
‘02 R1, 
met 
30-40 
pk 
minder 
dan de 
nieuw-

ste generatie superbikes, te grote achter-
band (190/55 ipv de standaard 190/50) en 
standaard tandwielveroudingen geen partij 
meer voor de meeste circuitfi etsen op de 
rechte stukken, en weg was íe weer. Totdat 
ik hem bij de bus-stop weer tegenkwam 
en hem uitremde, terwijl ikzelf buitenom 
werd gepasseerd door een R6 meen ik. 
Uiteindelijk bleef na de La source hairpin 
de klok staan op 2;49,2, een goeie 4,5 
seconden van mijn PR af. En dat terwijl ik 
werd opgehouden! Daar was ik dus zeer 
content mee, en overtuigd dat er meer in
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zat. Helaas ben ik de rest van de dag 
niet meer in de buurt geweest vanwege 
de drukte op de baan. Ik merk toch 
ieder jaar weer dat mij R1-tje vermogen 
tekort begint te komen op het nieuwere 
materiaal, en daarmee is het lastig om in 
Spa andere mensen in te halen.

Alles bij elkaar kon om 18:30 met een 
voldaan gevoel de BBQ aan, ging om 
22:00 het licht uit en om 23:00 de tent 
dicht voor een welverdiende nachtrust. De 
volgende dag zou het 28 graden worden 
en ik was benieuwd hoe de Supercorsa’s 
zich zouden houden. 2 Weken terug ik 
in Zandvoort een setje behoorlijk snel 
stukgereden, en had daarom de afstelling 
van de achterdemper iets aangepast. 

De volgende dag hebben we een uurtje lan-
ger uitgeslapen, aangezien er geen briefi ng 
of andere formaliteit meer gepland stond, 
was het een kwestie van bandenwarmers 
erop, ontbijten, opstappen en wegrijden. 
De rotzooi zouden we in de namiddag wel 
inpakken;-)

Zo beginnen we de tweede dag weer met 
een stralend zonnetje en in beste stem-
ming. Helaas zou die stemming al vrij snel 
veranderen. Ik had om 9:20 net mijn pak 
aangetrokken, was bezig mijn laarzen vast 
te ritsen toe ik ineens een dreun hoorde,

gevolgd door het schrapende geluid van 
een motor die over het asfalt glijdt, en nog 
enkele klappen. Het kwam overduidelijk uit 
de richting van Eau rouge, daar zaten we 
immers vlakbij. Toevallig was ik gisteren-
avond even de tribune opgeklommen bij 
Eau Rouge, en had vastgesteld dat de uit-
loop daar kleiner was dan ik dacht, terwijl 
je er toch met een gang van 170 km/h een 
blinde heuvel op raast. Het eerste dat dan 
ook door me heen schoot toen het lawaai 
verstomde en ik de rookpluim zag opstijgen 
vanachter de bomen die het zicht naar de 
Eau Rouge blokkeerden was “oh nee, niet 
daar!” Vervolgens ben ik naar het einde 
van de pitlane gelopen en zag de enorme 
ravage, er waren 4 motoren bij betrok-
ken, 2 ervan in de bandenstapel en twee 
lagen er midden op de baan. Ook lagen 
er 2 rijders bewegingsloos op de baan, de 
andere twee kon ik niet zien. Verbazing en 
bezorgdheid op de gezichten.

Aangezien het duidelijk was dat er even 
niet gereden kon worden, ben ik me weer 
gaan omkleden, en vervolgens besloot ik 
wat bekenden van Motormaf op te zoeken 
in de pitlane om te kijken of ze waren 
gearriveerd. Helaas bleek een van hen, 
Bjorn, betrokken te zijn bij het ongeval 
en was er nog niets bekend over zijn 
conditie. Helaas word je op dat moment 
even geconfronteerd met de mogelijke 
keerzijde van deze hobby. 

YZF R-CLUB CIRCUITRIJDEN
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De goede stemming van het begin van de 
ochtend was verdwenen .

Om 11:20 werd de baan weer vrijgegeven. 
Voor mij betekende dat 2 sessies gemist 
maar daar zat ik niet zo mee op dat 
moment. De laatste sessie voor de pauze 
was de langzame groep waarin mijn vriend 
uit Engeland meereed. Toen hij terug kwam

bleek er opnieuw een ongeluk te zijn ge-
beurd, hij had gezien hoe onze duitse BMW 
vriend de bandenstapels was ingereden en 
van zijn motor was geslingerd. Hij werd 
met een gebroken voet naar het ziekenhuis 
in Verviers vervoerd.

Zo had ik rond lunchtijd nog geen meter 
gereden, en waren er in slechts 3 och-
tendsessies 2 mensen die ik kende

en gesproken had gewond geraakt bij 
verschillende ongelukken. Op dat moment 
heb ik even getwijfeld. Moest ik er mee 
doorgaan of zou het niet toch beter zijn om 
het boeltje in te pakken en een andere keer 
terug te keren??

Tijdens de lunchpauze werd bekend dat 
Bjorn zijn arm gebroken had en de rest van 
de gewonden allemaal stabiel waren en 
buiten levensgevaar. Dat was een opluch-
ting aangezien het eerste beeld iets anders 
deed vermoeden, enkele mensen die langs 
het ongeval gereden waren dachten dat 
er minstens 2 defi nitief het loodje hadden 
gelegd. Ik besloot dat als ik nu zou afstap-
pen ik net zo goed defi nitief kon afstappen, 
ik heb niet voor niets deze hobby gekozen 
en ik besloot door te gaan zo lang ik me 
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lekker voelde op het circuit. Gelukkig zou 
dit ook het geval blijken te zijn.

Zo heb ik in de middag nog de 3 overige 
sessies gereden, en ik heb me prima 
vermaakt op het circuit. Wat is Spa toch 
een mooie vloeiende en vooral znelle 
baan! Ik heb mijn PR niet verder kunnen 
aanscherpen, ben wel in een vrije ronde 
heel dichtbij geweest, maar door de drukte 
op het circuit ben ik nooit genoeg in een 
ritme kunnen komen om het tempo op te 
kunnen bouwen naar een rondje waarin 
alles “perfect” ging. Wellicht dat ik voor 
volgend jaar maar eens moet overwegen

om mezelf te “promoveren”naar de racer 
groep, om wat meer rondjes vrij van 
verkeer te kunnen rijden. Mogelijk was na 
de ongelukken ook net even wat scherpte 
weg bij mij, ik had eigenlijk in een van mijn 
weinige vrije ronden een tijdsverbetering 
verwacht maar kwam net drie tienden 
tekort.

En zo eindigde ons circuit-uitje naar Spa 
met een nieuw PR, een setje mooie foto’s 
op zak, een setje Supercorsa’s die mede 
dankzij een iets harderafgestelde ingaande 
demping er nog erg goed uit zag, een 
schadevrije motor, en een voldaan gevoel. 

Ons plekkie was inmiddels weer in 
de schaduw van een paar bomen 
terecht gekomen, een welkome 
“verkoeling” tijdens het opruimen 
van al onze spullen. Na als avond-
maal neg even een paar boterham-
men weggewerkt te hebben, heb ik 
onze buren de hand geschud. Ik ga 
ze waarschijnlijk weer tegenkomen 
op de Nurburgring over 2 weken 
bij Eybis. Vervolgens afscheid 
genomen van mijn vriend. Hij ging 
op weg naar camping Eau rouge, in 
afwachting van de endurance races 
die het komend weekend in Spa 
gehouden zouden worden. Daarna 
gaat ie weer met een onbescha-
digde motor terug op de boot naar 
de andere kant van het kanaal, een 
belofte aan zichzelf die hij tot nu 
toe ieder jaar heeft waargemaakt. 

Ik rijd in rustig tempo naar huis, 
pak onderweg nog een Mac-shake 
om wat verder af te koelen, ruim 
thuis mijn spullen op en plof 
doodmoe op bed. Next stop: 
Nurburgring (GP-Strecke) met 
eybis.
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Ik eindig met een paar indrukken van het 
circuit van Spa Francorchamps:

EAU ROUGE:

Tijdens het eerste knikje bergafwaards op 
hellingshoek in de ankers, om vervolgens 
de motor om te gooien naar rechts, met de 
knie aan de grond

tegen een “muur”op. Hier wordt je tegen 
de tank aangedrukt, ik ken slechts 1 bocht 
met een vergelijkbare sensatie en dat is 
de Fuchsroehre op de Nordschleife van de 
Nurburgring. Echter die word niet gevolgd 
door een blinde heuveltop waar je je motor 
op precies het juiste moment weer moet 
omgooien naar links

LES COMBES:

Mooie rechts-links-rechts combinatie waar 
je veel sneller doorheen kunt dan je op het 
eerste gezicht zou denken

RIVAGE:

180 graden rechtsaf, niet te snel insturen 
want het loopt er sterk bergaf en de druk 

op het voorwiel is dus groot. Hier kom je in 
de problemen als je moet bijremmen

POUHON:

2 linkerbochten, wederom bergafwaarts. 
Je neemt ze in 1 vloeiende lijn waarbij de 
snelheid bij het uitkomen is opgelopen tot 
tegen de 200 km/h

LES FAGNES:

Snelle en vloeiende chicane, erg bevredi-
gend als die goed lukt. Oppassen dat je 
de tweede knik niet te krap aanstuurt

STAVELOT:

Dubbele knik naar rechts, tussendoor even 
oprichten en opschakelen, tweede knik is 
wederom erg snel gevolgd door een lange 
volgas-sectie

BLANCHIMONT:

Dubbele bocht naar links, de eerste is 
vloeiend en absoluut volgas met 260-270 
km/h net het knietje tegen het asfalt, 
vervolgens even de rem erbij voor de 
tweede (scherpere) knik die met 200 
genomen wordt.

BUS-STOP.

Nog nooit een bocht gezien die zo off-
camber is als de eerste bus-stop knik. 
Rustig aan daar, volgens mij kun je daar 
lelijk verrast worden door een low sider. 2e 
knikje kun je hem behoorlijk plat ingooien 
en zo vroeg mogelijk op het gas.

LA SOURCE:

Elke ronde weer de uitdaging om zo laat 
mogelijk te remmen. Er is uitloop zat. Goed 
voor het betere kwispel werk;-)
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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!
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