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CLUBAGENDA 2010
DATUM ACTIVITEIT INFO

23 - 25 april Superbike Assen

zondag 9 mei Toerrit. Regio/route volgt Informatie volgt tijdig

zondag 13 juni EMMR Clubrit + ALV + BBQ                                                                                                                                              
 Voor de 6e keer in het gastvrije                                                                                        

Brabantse land

Schrijf je nu alvast in op 

www.yzfr-club.nl

woensdag 16 juni Introductiedag door de Race 
Acedemy (Assen)

Informatie volgt tijdig

24 - 26 juni de TT van Assen

2 - 4 juli Eifelweekend Inschrijving via de site

8 augustus Clubrit Informatie volgt tijdig

5 september Clubrit Informatie volgt tijdig

3 oktober Clubrit 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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Overige vragen en opmerkingen graag via het algemene emailadres contact@yzfr-club.nl

• Verantwoording
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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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Stokjes overdragen, 

Peter Broeders, al jaren de man achter de 
R-Force, heeft onze club verlaten. Hij kocht 
“per ongeluk” een BMW en moest zo nood-
gedwongen ons clubje verlaten. Peter, als 
je dit nog leest, ik wens je vanaf deze kant 
veel plezier met de BMW en wil je hartelijk 
danken voor al die jaren tomeloze inzet 
voor de club. Vaak acteerde jij achter de 
schermen maar verrichtte enorm veel werk, 
samen met Liselore, waarvoor onze harte-
lijke dank. 

Dit stokje moest dus door een ander “slacht-
offer” overgenomen worden. Middels een 
briefje verzonden onder de leden werd er 
een oproep gedaan naar een nieuwe redac-
teur, zoals dat zo mooi heet. Helaas kwam 
er nul op het rekest, voorlopig althans. Nog 
steeds zoeken wij iemand die de redactie 
van de R-Force op zich wil nemen. Het zou 
toch jammer zijn als ons mooie full-color 
clubblad zou moeten verdwijnen omdat wij 
niemand, in ons ledenbestand van ruim 400 
leden, kunnen vinden. Vooralsnog heb ik, 
Wil van Nunen, samen met Richard en Sonja 
van de Mark de taak van de redactie op ons 
genomen. 

Nu we het toch over stokjes hebben, ik 
draag mijn stokje over aan Eric de Wolf. Met 
het verschijnen van dit blad zal inmiddels 
alles wel overgedragen zijn in Eric’s handen. 
Eric zal dus de komende jaren alles bij gaan 
houden met betrekking tot de fi nanciën en 
ledenadministratie. Na een periode van 10 
jaar heb ik er tenslotte toch een punt achter 
gezet en ik denk dat we in Eric een zeer 
goede en enthousiaste vervanger hebben 
gevonden. Vanuit deze stoel wens ik Eric 
dan ook veel succes en vooral plezier, want 
dat moet je erin blijven houden anders is 
het niet leuk meer om te doen. Moch-
ten er toch nog enkele vraagjes zijn, zoals jij 
dat zo mooi kan zeggen, ik verhuis voorlopig 
nog niet.

Inmiddels is de winter voorbij en zijn de 
meeste motoren weer uit de stalling ge-
haald. We waren er ook wel aan toe, 

want de winter bleef maar duren. ook de 
eerste rit voor dit jaar georganiseerd door 
de club hebben wij inmiddels achter de rug. 
De agenda voor het hele jaar kun je elders 
in dit blad vinden. Hopelijk genoeg ritten 
zodat iedereen aan zijn trekken kan komen 
wat betreft het motorrijden.

Ook de ALV met de EMMR is zeker de moeite 
waard om die toch eens te bezoeken. Gast-
vrijheid staat op een hoog vaandel in het 
Brabantse  land, dus komt allen op 13 juni 
van dit jaar. Alle leden zijn natuurlijk, samen 
met hun partner, van harte welkom. Ook dit 
jaar  zorgen wij weer voor een verrassing 
om de dag leuk te vullen. Wat die gaat wor-
den is nog niet helemaal bekend, maar ik 
kan vertellen dat het zeker de moeite waard 
is. Geef je snel op via de site: 

www.yzfr-club.nl.

Rest mij nog om alle leden een goed en 
vooral veilig motorjaar toe te wensen.

   Wil van Nunen

VOORWOORD
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Na ongeveer 581keer gevraagd te 
zijn om een stukje te schrijven, was 
het nu echt mijn beurt. Ik heb beloofd 
om nog een stukje over de nieuwjaars-
receptie te vertellen, dus bij deze.                                                                                                                                            
                                                             
Het was eens……                                                                                                                                           
                                                               
17 januari 2010. Op een schitterende en 
rustige zondagmiddag in Leidschendam, 
waar de straat was opgebroken en het 
navigatie systeem het ook niet meer wist. 
Dus Erik werd in de auto al opgebeld, 
door mensen die in paniek waren geraakt, 
hoe de parkeerplaats bereikbaar was. 
Dit is tenslotte zijn territorium, dus hij 
weet daar alles te vinden. Maar hier werd 
de nieuwjaarsreceptie gehouden. In de 
kroeg, waar we al meerdere malen terecht 
konden om dit clubuitje te organiseren.                                                                                                                                     
                                                              

We liepen de kroeg binnen, en……..
ja hoor. Daar zaten de eerste mensen 
al van onze club. Voor mij een paar 
nieuwe gezichten, maar dat zal ook wel 
zo blijven. Maar hoe meer mensen er 
zijn, des te gezelliger. De 2de nieuwjaars-
receptie die ik meemaakte met de club.                                                                                                                                            

Tijdens de koffi e werd het langzamerhand
wel wat drukker. Ik denk dat we uiteindelijk 
met een mannetje of 25 waren, en had 
er eigenlijk wel wat meer verwacht.                                                                                                                                        
                                                                
Mensen hadden elkaar blijkbaar zat te 
vertellen, want het was 1 groot kippenhok. 
Waar de meeste het wel over eens waren, 
dat het weer snel mooi weer moest 
gaan worden. Want het kriebelt bij de 
meesten wel, om weer op te gaan stappen.                                                                                                                                         
                                                           
Rond een uur of 5 werd er voorgesteld om 
te gaan chinezen. 

NIEUWJAARSRECEPTIE
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Het zelfde als vorig jaar, en waarschijnlijk 
de jaren daarvoor ook, maar toen was ik 
er nog niet bij. Ik denk dat, voor mensen 
die een avondje rustig wilde gaan eten en 
die toevallig vlakbij ons zaten het niet echt 
een rustig avond was. Maar bij ons was 
het heel gezellig. Er werd nog even een 
raadsel gegeven. Noem een Kaatsheuvels 
huisdier waar 15 keer de letter “O” in voor-

komt..............................................
Een hooooooooooooooond.                               
Leuk Brabants grapke…                                                      
Voor de rest, het eten was goed en 
we hadden het vrij snel op tafel staan. 
Alleen sommige hadden gehoopt, dat 
het een groot voorgerecht was…;)                                                                                                                                           
                                                              
Op naar het volgende club uitje….                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      
                                   
Groeten Bobby

YZF R-CLUB NIEUWJAARSRECEPTIE
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Na mijn verslag over mijn circuit trip 
naar Spa Francorchamps vond ik het leuk 
om ook een verslag te schrijven van de 
circuittrip die ik 2 weken daarna maakte 
naar de Nurburgring. De Nurburgring was 
voor mij het enige circuit hier redelijk in de 
buurt dat nog op mijn verlanglijstje stond, 
en ik nog niet had afgevinkt. Er zijn niet zo 
veel organisaties die circuitdagen houden 
daar. Ik hoefde dan ook geen seconde na 
te denken toen Richard (Extreme) me in 
Februari mailde met de mededeling dat hij 
zich had ingeschreven voor een circuitdag 
bij Eybis op de Nurburgring. Ik volgde, en 
spoedig zou Ed (Ed6) zich ook aanmelden, 
zodat we met een gezellig clubje (met Sonja 
erbij als supporter) konden afreizen naar 
het circuit.
De vreugde verdween weer enigszins 
toen bleek dat Eybis de IDM strecke had 
afgehuurd. Had ik niet gezien bij het 
inschrijven, en ik had me er niet door tegen 
laten houden, maar jammer vond ik het 
toch wel. Dat zou betekenen dat enkele 
mooie baansecties zoals de Dunlop Kehre en 
de Audi S voor ons afgesloten zouden zijn. 
De vreugde kwam echter weer helemaal 
terug toen er een week vooraf bekend werd 

gemaakt dat we toch de GP strecke zouden 
rijden, het lange circuit dus. Tevens werd 
bekend gemaakt dat enkele rijders van 
internationaal (wereld) niveau zich hadden 
aangemeld om te komen rijden. Oa Cal 
Crutchlow, Kenan Sofuoglu, Eugene Laverty, 
Raymond Schouten, Arie Vos en Barry 
Veneman werden genoemd. 2,5 week na de 
Eybis circuitdag stond er een WK superbike 
race gepland op de Nurburgring. Wellicht 
had eea met elkaar te maken;-)
Dinsdag 18 Augustus zou het zover zijn, 
en we besloten om maandag al vroeg te 
vertrekken om een mooi plekkie op de 
paddock te kunnen veroveren en rustig 
aan te kunnen doen.  Weliswaar had Eybis 
te kennen gegeven dat we pas om 20:00 
(!!) de paddock op mochten en dat het niet 
duidelijk was hoeveel plek er precies zou 
zijn (ivm een DTM race die de dag ervoor 
gehouden werd moest er nog fl ink wat 
rotzooi worden opgeruimd). Meestal word 
de soep echter niet zo heet gegeten en we 
besloten om het risico te nemen….verkeerd 
gegokt bleek achteraf. De Duitse meneer 
aan de poort wilde ons niet toelaten toen 
we om een uur of half 2 arriveerden. Om 5 
uur wilde hij wel een oogje toeknijpen. Dat 
was al 3 uur eerder dan in de brief, dus het 
viel mee.

CIRCUIT: NÜRNBURGRING
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We besloten om te gaan picknicken 
langs de Nordschleife. We kozen voor de 
parkeerplaats bij Brunnchen, waar we onze 
stoelen neerzetten en onder het genot van 
een boterham en een ijsje de tijd hebben 
afgewacht. Ook al was de baan gesloten (er 
kwam alleen af en toe een ringtaxi of een 
klasje Formule BMW wagens langs die een 
cursus aan het doen waren), ik zal altijd 
onder de indruk blijven van de Nordschleife. 
De plek ademt historie uit en je hoeft 
alleen maar langs de baan te staan om te 
kunnen beseffen dat dit een van de meest 
uitdagende, maar ook gevaarlijkste, circuits 
is in de wereld. Ook begon het even te 
jeuken om er zelf een rondje te gaan rijden 

zodra de baan open zou gaan, echter geen 
van ons had nog een straatlegale motor 
(spiegels en kenteken lagen thuis) dus dat 
zou zowiezo niet kunnen. Van het idee om 
dan maar met de caravan en de aanhanger 
een rondje te gaan rijden werd afgezien en 

om 16.30 uur keerden we terug naar de 
poort, waar we om “punktlich” 17.00 uur tot 
de paddock werden toegelaten.

We waren een van de eersten en meteen 
vonden we een mooi plekje, met een schit-
terend uitzicht over de lager gelegen NGK 
chicane. Met een opkomend hongergevoel 
en de inschrijving en evt technische keuring 
nog voor de boeg zetten we de schouders 
eronder. Helaas had een meneer van de 
organisatie iets andere ideeēn. Mijn tent 
stond net klaar toen hij ons kwam vragen 
om even 20 meter op te schuiven. Hij wilde 
namelijk plek vrijhouden voor enkele IDM 
teams die zich hadden ingeschreven. Met 

tegenzin gingen we aan de slag, en spraken 
nog even met onze Belgische buurman die 
klaagde dat het altijd hetzelfde gedoe is met 
Eybis….Dat beloofde wat! 
Uiteindelijk stond om een uur of 19 alles 
klaar. 

MARTIJN’S CIRCUITTRIP DEEL 2
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Mooi op tijd om ons in te schrijven en voor 
Ed om nog even langs de bandenservice 
te gaan om zijn circuitbanden te laten 
monteren. Uiteraard was ons oude plekkie  
allang weer ingenomen door iemand anders, 
want het was aardig dringen op de paddock. 
Tamelijk zinloze actie dus. Eenmaal bij de 
inschrijving kregen we ons polsbandje en 
groepsstickertje voor op de Motor. Geen 
startnummer??? “Nee, niet nodig”aldus de 
dame achter de tafel. Mooi, dacht ik. Dan 
hoef ik me vanaf nu niet meer te houden 
aan alle regels, mag ik inhalen onder geel, 
kan ik lekker overal schijt aan hebben, 
enz. Ze kunnen je startnummer toch niet 
doorgeven aan de organisatie…. Natuurlijk 
was ik dit niet van plan, echter ik vind het 
nogal gemakzuchtig van de organisatie, zo 
kun je nooit controle uitoefenen op wat er 
gebeurd op het circuit en een gevoel van 
irritatie begon bij mij op te komen.
Later kwam er een fotograaf voorbij met 
een doos vol startnummers. Als je foto’s 
wilde nabestellen bij hem, dan was een 
startnummer wel zo handig want dan kon 
hij de foto’s daarop sorteren. Toch een 
startnummer dan maar….
Anyway, we zouden het morgen wel zien, 
eerst gingen we onze magen vullen met een

lekkere BBQ, en hopelijk een goede nacht-
rust zodat we de volgende dag fi t aan de 
dag konden beginnen.
De volgende dag begon om 7:40 de 
briefi ng. Wij moesten pas om 9:00 de baan 
op, dus konden we het lekker rustig aan 
doen. Na het standaard praatje van wat wel 
en niet mag, volgde er de melding dat als je 
geïnteresseerd was je jezelf kon aanmelden 
voor 3 gratis rondjes achter een instructeur 
op een Suzuki GSX-R naar keuze. Ik besloot 
in eerste instantie deze mogelijkheid aan 
me voorbij te laten gaan. Totdat Richard 
een kwartier later bij de caravan verscheen 
met de mededeling dat hij zichzelf en 
Ed had ingeschreven voor de 750, en de 
mededeling dat de 1000 nog vrij was. Dan 
blijf je natuurlijk niet achter;-) Dus ik me 
ook ingeschreven, het enige vervelende was 
dat ze dit alleen deden tijdens de rookie 
sessie die iedere keer precies na onze 
rijsessie kwamen. Maar volgens de dame 
bij de Suzuki stand konden we wel eerst 
de motoren even wegzetten, als we maar 
een beetje opschoten. Mooi! 3 gratis extra 
rondjes om de baan te verkennen, en eens 
kijken hoe 190 pk voelt ten opzichte van 
de 150 die mijn R1, die al aardig op leeftijd 
begint te raken, uit het blok haalt.
Zo gingen we om 9:00 de baan op voor 
onze eerste rijsessie. Dit werd voor mij met-
een een fl inke tegenvaller. We hadden het 
niet aangedurfd om ons aan te melden voor 
de race-groep, dus dan maar een groepje 
lager. Deze groep, expert 1, zat zo vol dat 
ze hem hebben opgesplitst in 2 groepen, 
1a en 1b. Echter ik denk dat de spreiding 
over de groep veel te groot was. Het tempo 
lag veel lager dan ik gewend was voor een 
groep die net onder de races gepositioneerd 
zit. Ik ben 20 minuten bezig geweest met 
mensen ontwijken, in plaats van de baan te 
leren kennen.

MARTIJN’S CIRCUITTRIP DEEL 2
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Nou is het in de eerste sessie wel vaker even 
aftasten door iedereen, maar zo’n drukte had 
ik nog niet eerder meegemaakt. 
De baan zag er echter wel veelbelovend uit, 
langzamer dan ik had verwacht en erg hob-
belig op sommige plaatsen, maar voldoende 
uitdaging.

Vervolgens gingen we zo snel mogelijk naar 
de Suzuki stand aan het eind van de pitlane. 
Toen we daar kwamen, was de sessie al een 
minuut of 7 onderweg. Toch was het Suzuki 
groepje al vertrokken. Geen probleem, we 
konden tijdens de volgende sessie, de expert 
2 groep, wel meerijden. Zo stonden we een 
klein kwartiertje later met draaiende motor 
klaar voor vertrek. Echter de organisatie 
wilde ons niet de baan op laten. Dit wilden 
ze echt alleen maar in de rookie groep. 
Zodoende viel ons ritje op de Suzuki in het 
water, nadat we het de tweede rookie sessie 
nogmaals hadden geprobeerd. Erg jammer, 
ik denk dat je dit als organisatie voor had 
kunnen zijn. Je weet immers van tevoren dat

 

mensen uit devoorgaande sessie wat later 
komen, en daar kun je dan van tevoren iets 
voor verzinnen.

Toen we van de Suzuki tent weer terug waren 
bij onze eigen plaats op de paddock, was het 
bijna tijd voor de racer groep. Eens kijken 
hoe de grote jongens het doen! De stoelen 
gingen richting het hek, de benen omhoog, 
en genieten maar. Wat rijden die WK jongens 
hard zeg!! Crutchlow en Sofuoglu sprongen 
er voor mij uit. Wel lagen de snelheids 
verschillen erg hoog. De NGK chicane waar 
wij over uitkeken, is een snelle 3e versnel-
lings chicane (voor mij ongeveer 130 km/h), 
echter hij is erg onoverzichtelijk en hobbelig. 
Ik heb gezien hoe mensen daar uitgeremd 
werden, terwijl hun achterligger nog niet eens 
met remmen was begonnen op het moment 
dat zij zelf instuurden. Soms wel tientallen 
kilometers per uur verschil. Gelukkig weten 
die mannen wel waar ze mee bezig zijn.

MARTIJN’S CIRCUITTRIP DEEL 2
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Het bezorgde me wel een dilemma. Van 
tevoren werd er gezegd bij de briefi ng dat 
er nog ruimte was in alle groepen om te 
switchen indien het tempo te hoog of te laag 
lag. Ik was tot de conclusie gekomen dat 
het tempo voor mij te laag lag. De tweede 
sessie was wel iets minder chaotisch, maar 
de derde sessie was een regelrechte ramp, 
mede omdat we dankzij enige vertraging 
allemaal tegelijk, zonder tussenpozen dus, 
de baan op werden gelaten. Voor mij had het 
weinig meer met circuitrijden te maken, als 
je zoveel mensen moet inhalen word het

mij te gevaarlijk, omdat je soms wel met 
zijn drieeēn naast elkaar de bocht induikt, 
terwijl je de mensen om je heen niet kent 
en niet weet wat voor lijnen ze gaan rijden. 
Ik neigde er dus naar om een groepje hoger 
te gaan, maar dat zou betekenen dat ik met 
de racers mee moest. Dat durfde ik eigenlijk 
niet aan, omdat ik ook zelf de lijnen en rem/ 
instuurpunten nog niet scherp had.  
Daarop besloot ik om mij start tijd iets 
te wijzigen. We zorgden er altijd voor dat 
we tot op de minuut op tijd in de pitlane 
opstelden, om zo de banden zo lang mogelijk 
in de bandenwarmers te laten. 

MARTIJN’S CIRCUITTRIP DEEL 2
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Zo stonden we wel vaak redelijk achteraan 
de rij. Ed had bij aanvang van de derde 
sessie even een minuutje gewacht in de 
pitlane, en had zo enkele vrije ronden voor 
zichzelf weten te creeēren. Dat ging ik dan 
in de vierde sessie ook maar eens proberen. 
Toen ik de baan op reed kwamen de eersten 
al weer over het rechte stuk. Net te laat 
dus, echter die mensen waren al redelijk op 
snelheid. Het werkte uiteindelijk wel! Mijn 
allereerste (en enige!) vrije rondje van de 
dag bleef de tijd steken op 2:21,16. Dat 
was tevens de eerste vliegende ronde van 
die sessie. Daarna werd ik elke ronde wel 
weer iets opgehouden, echter omdat de 
groep achteraan wat verder uit elkaar lag 
kon ik het merendeel van elke ronde toch 
nog vlot doorrijden. Daardoor kon ik de 
baan leren kennen, kwam ook beter in mijn 
ritme, waardoor ik ook meer zelfvertrouwen 
kreeg om de mensen die ik tegenkwam wat 
vlotter voorbij te gaan.  Ik was tevreden 
met deze sessie en besloot het de rest van 
de dag zo aan te blijven pakken.

De vijfde sessie ging ook lekker, omdat 
ik niet lang genoeg had gewacht met 
vertrekken kwam ik al eerder verkeer 
tegen dus een snellere tijd zat er niet in, 
maar ik kreeg de baan steeds beter in  de 
vingers en kon het tempo zolang ik niet 
werd opgehouden  geleidelijk opbouwen. 
Het circuit bleek precies wat ik ervan had 
verwacht, gemiddeld zeker niet zo snel als 
Spa, maar qua uitdaging en variatie net zo 
interessant. Ook Ed en Richard hadden het 
prima naar hun zin, en ook Sonja had haar 
plaats gevonden op ons uitkijkpunt over de 
NGK chicane. 
Toch besloot ik het de laatste sessie weer 
iets anders aan te pakken. Ik wilde wel 
eens kijken op welke tijd ik kon uitkomen 
als ik echt vrij baan had. Ik zorgde dus dat 
ik vooraan in de rij stond. Dan maar met 
iets afgekoelde banden de baan op. Ed en 

Richard volgden en we stonden met z’n 
drieen mooi vooraan. Echter toen de baan 
openging werden er eerst nog 3 mannen 
van Eybis zelf de baan opgelaten. Tot mijn 
eigen verbazing was ik sneller dan deze 
drie, de eerste twee was ik al vrij snel 
voorbij, maar de laatste lukte me telkens 
net niet. Ik heb er 4 ronden achter gezeten, 
telkens in de 21 érs dus het tempo lag 
aardig hoog. Ondanks dat was dit verreweg 
de leukste sessie van die dag. Ik had 
vertrouwen in mezelf en de man voor me 
die erg constant reed, en durfde er dan ook 
telkens dicht achter te blijven, ondanks dat 
ik er net niet voorbij kon en hij iets handi-
ger was bij het inhalen van de langzamere 
mannen, zodat ik hier en daar wat terrein 
verloor.
Uiteindelijk ging ik er toch voorbij, en bleef 
aan het eind van dat rondje de tijd steken 
op 2:19,77. Dit was een tijd waar ik vooraf 
voor getekend zou hebben, ondanks dat ik 
het gevoel had dat er nog 2 seconden af 
had gekund. Dat is dan wellicht iets voor de 
volgende keer. 

MARTIJN’S CIRCUITTRIP DEEL 2
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Ed en Richard konden ook goed in de buurt 
blijven die laatste sessie, en ondanks dat Ri-
chard zijn sessie vervroegd moest afbreken 
omdat zijn benzine lampje oplichtte, sloten 
we alle drie het seizoen af met een positief 
gevoel.

Daarna hebben we in een rustig tempo 
al onze spullen opgeruimd. Er was nog 
wat vlees en salade over, Ed had nog ene 
wegwerp BBQ bij zich en zo hebben we 
nog wat gegeten voordat we om 20:00 het 
terrein verlieten. Om 22:45 kwam ik thuis 
aan en plofte meteen op bed…het was weer 
een inspannende dag geweest!  
Alles bij elkaar genomen hebben we 
allemaal weer genoten van dit uitje. Het 
weer was fantastisch, de baan uitdagend 
en de sfeer uitstekend. Een uitje naar de 
Nurburgring is zeker voor herhaling vatbaar. 
Als het aan mij ligt echter niet meer met 
Eybis. Ik heb geen echt positief gevoel 
overgehouden aan deze organisatie, naar 
mijn idee laten ze het iets teveel op hun 
beloop gaan. Echter de mogelijkheden op 
de Nurburgring zijn beperkt en het hangt 
ook altijd af wanneer de mensen kunnen 
met wie je samen gaat, dus als we weer op 
Eybis uitkomen dan moet het maar;-)  
   
Ik sluit het verslagje nogmaals af met een 
korte indruk van de baan.   

 
Haug-Haken:
Meteen na start-fi nish 
meteen de langzaamste 
bocht van het circuit. 
De remzone is erg 
hobbelig vanwege het 
vele remmen door alle 
racewagens die daar 
rijden. Meerdere malen 
het achterwiel aan het 
stuiteren gekregen. Niet 

op het allerlaatste moment remmen dus, de 
bocht zelf valt naar beneden en is erg wijd 
bij het uitkomen.
Mercedes Arena:
De eerste linker in laten rollen, deze is 
behoorlijk snel. Even gas bijgeven en de 
tweede linker remmend insturen. Links 
blijven om de rechterknik naar het rechte 
stuk goed aan te snijden. Deze is blind, aan 
de binnenkant staat heel dicht op het circuit 
een vangrail.
Valvoline/Ford kurve:
De Valvoline Kurve is een bocht die naar 
beneden loopt en met veel verkanting. Elke 
keer kwam ik tot de conclusie dat ik er veel 
harder in had gekund. Bij het uitkomen 
een beetje bijremmen en zorgen dat je aan 
de linkerkant zit om de Ford kurve aan te 
snijden. Ook hier weer veel verkanting en 
bergafwaarts.   
Dunlop-Kehre:
Een beetje de Tarzan bocht van de 
Nurburging, alleen dan ietsje krapper en de 
bocht ligt als het ware in een kuil. Bij het 
aanremmen bergafwaarts op hellingshoek, 
en bij uitaccelereren weer bergop. Erg 
hobbelig hier.
Audi S:
Een van de mooiste baansecties. De eerste 
knik naar links is sterk bergopwaarts en 
behoorlijk snel. De knik naar rechts loopt 
over de top van de heuvel (blind dus) en 
kan met het gas vol open worden genomen.

MARTIJN’S CIRCUITTRIP DEEL 2
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Michelin/Bit kurve:
Eerste knik met veel verkanting en loopt 
iets op. De tweede knik gaat weer iets naar 
beneden en hier kan je hem zonder remmen 
mooi in laten rollen. Bij het uitkomen is 
genoeg ruimte om de kerbstone mee te 
pakken.
Hatzenbach-Bogen:
Absoluut volgas in de 5e versnelling!!
NGK-Schikane:
Zeer snelle chicane, veel sneller dan je zou 
denken. Erg onoverzichtelijk en extreem 
hobbelig. Wel heel veel voldoening als ie 
goed is gelukt;-)
Coca-cola kurve:
Ook een blinde bocht vanwege de vangrail 
aan de binnenkant. Verschillende instuur-
punten mogelijk, ik stuur hem altijd laat 
in maar daar is het wel erg hobbelig. Het 
uitkomen is zo breed dat je eigenlijk al aan 
het gas moet hangen voordat je het rechte 
stuk kan zien.

Voor een fi lmpje met enkele onboard 
rondjes, surf naar http://www.vimeo.
com/6177983

Nieuw in het assortiment merchandi-
sing. De  frisse polo in het rood-wit-blauw 
met het logo op de borst, de stemvorken op 
de rechtermouw en het url van de club op 
de achterkant. Uiteraard alles geborduurd, 
zodat het voor altijd netjes blijft.    
De polo is te bestellen via de website:  
www.yzfr-club.nl kop merchandising. Voor 
de prijs van € 27,50 hoef je het niet te 
laten. Hij wordt zelfs bij je thuis bezorgd. 
Bestel hem vandaag nog en laat zien dat je 
bij de snelste club van Nederland behoort!

Natuurlijk kun je voor alle andere clubarti-
kelen terecht op de website. Wat er allemaal 
te koop is kun je achter in het clubblad 
vinden.

MARTIJN’S CIRCUITTRIP DEEL 2
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Zaterdag 6 Februari 2010,

Feestje met de YZF R-club in Tilburg. Om 
15.00 uur gingen we paintballen met z`n 
allen, om elkaar nog harder af te straffen. 
Of was het om er een gezellige middag van 
te maken..........
Voor degene die dat nog niet genoeg von-
den, was het mogelijk om 3 heats te karten 
van te voren. En daar werd ook dankbaar 
gebruik van gemaakt. Het verzamelen was 
van 12:30 tot 13:00.
Ik kwam aan, en het was nog niet zo gek 
druk. Toch weer een paar gezichten, die ik 
in 2010 nog niet gezien had. En weer leuk 
vond om te zien. Maar langzamerhand werd 
het toch wat drukker.
1ste sessie karten. We kregen van te voren 
uitleg over, wat wel en niet mocht, wat de 
verschillende kleuren vlaggen betekenden. 
En konden allemaal een helm en overal 
pakken. Voor bepaalde mensen, waren er 
geen overalls. Grote mensen overalls veel 
te groot en kinderoveralls te klein, dat je 
hem net tot je knieën krijg. He Roy;).
En toen eindelijk, we konden knallen op de 
baan. Na een rondje of 2 waren de bandjes 
warm en kon de strijd beginnen. 

Soms kwam 
je hele groe-
pen tegen, 
maar als je 
die eenmaal 
voorbij was, 

dan kon 
je wel 
aardig 
doorknal-
len.

Ik zat op een gegeven moment achter 
iemand, en weet niet meer wie het was. 
Maar die maakte wel zo`n doodsklap in de 
banden, dat heel die kart de lucht in ging.
Schitterend om te zien…
1ste sessie, werd Fred 1ste, Bobby 2de en 
kR1s 3de.
2de sessie, werd Hans 1ste, Bobby 2deen 
kR1s 3de.
3de sessie, werd Bobby 1ste, Paul 2de en 
Roy 3de. Als je die vent van de kartbaan zelf 
niet meerekend.

Tussen elke sessie door werd er druk gepraat 
over wat iedereen had beleefd op de baan en 
wie door wie in de banden was gebeukt.
Toen even wat gedronken en om 15:00 was 

het tijd om te gaan paintballen. Ondertussen 
waren er nog meer mensen gearriveerd, 
en iedereen keek er naar uit om te gaan 
knallen.
Eerst kregen we uitleg, ook weer over wel en 
wat niet mocht.
Je mocht niet schieten op iemand zijn  
gezicht. Niet binnen een straal van 5 meter 
op elkaar schieten, al was het vaak een 
reactie, dat je toch die trekker over haalt. 
En binnen 5 meter doet het best pijn, is mijn 
ervaring.

CLUBUITJE: KARTEN EN LASERSCHIETEN

- 16 -R-force 2010 - 1  www.yzfr-club.nl



Hand in de lucht als je 2 keer geraakt was, 
dan moest je jezelf bij de leiding melden en 
was je af. En er werd voor de rest uitgelegd 
wat de bedoeling was. En er werden 2 
teams gemaakt, team wit en team rood.
  Team wit

  Team rood

Toen we team rood zagen, 
bleek dat zij in het bezit 
waren van een zware profes-
sionele schutter: Martin.
Toen we zijn uitrusting 
zagen, werd iedereen bij ons 
al een beetje ongerust. Met 
een vol automatisch geweer 
en luchtpatroon op z`n rug, 
dachten we dat we er echt 
aan gingen.
Maar wij lieten ons niet 
kennen en openden de strijd.
De eerste sessie, was een 
beetje van een afstand 
knallen op elkaar. Maar toen 
werd er op een gegeven 
moment geroepen, dat er 

meer aangevallen moest 
worden. Dus ik zag een paar rioolpijpen in 
het midden van het veld liggen en dacht 
daar even als een soort Vietnam held heen 
te rennen.
Maar dat bleek anders te zijn. Tijdens 
mijn sprint werd er genadeloos op me 
geschoten, en ik werd een keer vol op me 
borst geraakt. En ik hoorde Martin met die 
vol automaat schieten, nou en dan hoop je 
alleen maar dat alles mis gaat.
Toen was het afgelopen, iedereen kon 
bijvullen. €5 voor 50 ballen. Iedereen vond 
het helemaal gaaf, en kon niet wachten om 
weer terug het veld in te gaan.
Voor de 2e sessie kregen we een opdracht. 
In het veld lag ergens een oranje vlag, 
die moesten we vinden en dan vervolgens 
met het hele team, bij de ingang van de 
tegenstander verzamelen.
Dat valt niet mee aangezien daar iedereen 
van het andere team verstopt zit.
Maar het was weer tijd om terug het veld 
in te gaan. We hadden besloten om over de 
gehele breedte van het veld aan te vallen en 
de vlag te zoeken.

CLUBUITJE: KARTEN EN LASERSCHIETEN
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Ik viel samen met Roy aan, helemaal links 
in het veld.

We hadden geluk, want bij de tegenstander 
zaten ze met z`n 3’en bij elkaar in een 
huisje, dus dat was snel opgelost. Toen 
kroop Roger (ook bij team rood), een 
rioolpijp in. En hij dacht dat niemand hem 
zag. Maar we stonden achter hem. Dus 
die hebben we ook genadeloos door die 
pijp heen geschoten. Ondertussen deed 
ons team zijn uiterste best over de rest 
van het veld. En 1 van ons vond de vlag, 
volgens mij was dat Mikael. Toen was het 
een kwestie van de rest nog uitroeien. 
Dat ging ons goed af, en we stonden met 
ons complete team bij de ingang van de 

tegenstander.
De 3e sessie mocht niemand meer bijvullen. 
Dus voor degene die nog maar een paar 
ballen overhadden, was het heel zuinig 
aandoen. We hadden geen opdracht meer, 
en niemand kon zogenaamd dood gaan. 
Gewoon schieten tot je kogels op waren. 
We openden weer de aanval, en verspreiden 
ons weer. We hadden de eerste van team 

rood weer te pakken, maar 
die mochten ook gewoon 
doorgaan.
Toen kwam ik uit een 
rioolpijp, en daar kwam 
Roger te voorschijn. 
Zoals ik hem in de 2e 
sessie door die pijp heen 
gejaagd heb, zo nam hij 
wraak op mij. Ik moest 
vluchten, want hij had 
versterking.
Ik werd vol op me vinger-
top, onderarm, borst en 
tijdens het wegrennen op 
mijn kont geraakt. 

CLUBUITJE: KARTEN EN LASERSCHIETEN
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En ik ken dingen, die toch aangenamer zijn 
om aan te voelen. Toen was het vuren tot 
bij iedereen de kogels op was.
Helaas het was afgelopen…
Tijd om nog even na te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Het was een geslaagde dag en ik denk als 
het aan de meesten ligt, voor herhaling 
vatbaar.
Feest of geen feest…

Op naar het volgende uitje met de club.

  Groeten Bobby

CLUBUITJE: KARTEN EN LASERSCHIETEN
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Eindelijk was het zover de beurs zou 
aankomend weekend beginnen van woens-
dagavond t/m zondag ( 17 t/m 21 februari 
2010 ).
En jawel ik (SweetLakeBoy) zou er dit jaar 
gaan staan samen met me bro Guido (Alpha 
R6) en Bobby en dan op de zaterdag.

Ik had met Bob vanaf die woensdag al veel 
contact gehad, hij zou dan ook zijn R1 Haga 
replica daar heen brengen, 
want dit jaar was het een 
replica gedachte dus Bob 
had zich aangemeld en 
was er wel trots mee ;) er 
stond ook nog een gave R6 
Rossi uitvoering en een R1 
2009 doorgezaagd.

Ik had de dagen ervoor al 
regelmatig op het clubfo-
rum gecheckt en begreep 
dat bij een ieder het goed 
bevallen was tot zover :)

We hadden er dus dan 
ook erg veel zin in en met 

elkaar afgesproken hier in Zoeter-
meer, om zaterdagochtend onze weg 
te vervolgen naar Utrecht.
Beide waren ze wat aan de late 
kant...dat kwam dus ook dat het die 
nacht weer fl ink had gehageld en 
gesneeuwd en hadden beide bijna 
een 360 rondje gedraaid, haha ;)

Dus Bob trapte het gas goed in bij 
zijn Ibiza en Guido en ik zaten af en 
toe peentjes te zweten, haha ;)

Bij aankomst was het heerlijk rustig 
in Utrecht en konden makkelijk voor 
de deur parkeren :)

Al ware het niet dat Guido en Bob bijna 
niet binnen kwamen omdat ze beide entree 
kaarten hadden voor de tijd vanaf 10u, dus 
ik zeg tegen die meneer ze horen bij mij 
en ik moet die stand openen, waarop die 
man zegt ok maar dan op jouw verantwoor-
ding....ik zeg tuurlijk, haha.

Bij de stand aangekomen stonden daar 
Ralph en Arnaud en Rob met zijn vrouwtje 
al te wachten en het feestje kon beginnen.

MOTORBEURS UTRECHT ERIK
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Meteen werd de koffi e gebrand en het 1 
en ander doorgelezen en besproken, we 
konden ook nog even lekker rustig zonder 
poespas de beurs over wandelen en moet 
zeggen dat was echt relaxt :)

Nog een paar foto’s gemaakt bij de Yamaha 
stand bij Rossi en Ben spies bike....erg gaaf 
om dit zo dicht bij te zien.
En stiekem nog even over het touwtje 
geklommen om zo het beste plaatje te 
schieten ;)

Toen terug naar de stand want er werd 
omgeroepen dat ze offi cieel open gingen en 
daar draaide het vandaag allemaal om!!

Alleen Frits en Mano waren er nog niet....die 
waren hun polsbandjes vergeten, hahaha, 
dus die stonden nu precies in de fi le :(Maar 
toen ze er waren werd het nog gezelliger 
en was de groep compleet en kon het feest 
losbarsten en dat hebben we ook gedaan.
Veel koffi e en de heerlijke Unox-worsten 
bevielen erg goed in de groep ;).....en 
hebben echt ook erg veel lol gehad ;)

Was ook erg leuk om mensen voorbij te zien 
lopen en die met trots naar onze clubstand 

keken en daarbij ook nog veel bekende te 
zien.
Bob had mij nog gevraagd om een dvd mee 
te nemen v/d Eifelrit van afgelopen zomer 
juli 2009, want die konden we daar afspelen 
en dat hebben we geweten, muziek zit nog 
in me hoofd, hahaha.
Maar het trok wel veel mensen, waarvan de 
ene met ze hoofd knikte maar de meeste 
mensen met een big-smile stonden te 
kijken :)

Bob had op het einde nog een mooie 
loopfi ets gekocht voor zijn nichtje van 
Corser en maakte als afl suiter nog een 
mooie kneedown voor de stand.

Dus al om al echt een topdag en alles goed 
verzorgd en tevens een mooi clubshirt 
erbij ;)

Wil zet mij er maar bij op de lijst voor 2011 
en bedankt voor de goede zorgen.

@ de rest; het was een geslaagde dag en 
heb van het begin tot het eind genoten met 
jullie!!

Erik (SweetLakeBoy R1).

MOTORBEURS UTRECHT
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Motorbeurs Utrecht 2010

Het was weer even een jaar wachten, 
maar eindelijk was het dan weer zover : 
de Motorbeurs in Utrecht van donderdag 
18 t/m zondag 21 februari. Voor mij min 
of meer het startsein dat het seizoen weer 
gaat beginnen.

En natuurlijk stond de Yamaha YZF R-club 
ook weer met een eigen stand op de beurs. 
Enerzijds om de bestaande leden een 
‘eigen’ hoekje te geven voor een bakkie 
koffi e, een praatje en om de gekochte 
spullen even neer te leggen. Anderzijds 
natuurlijk om R-rijders enthousiast te 
krijgen om lid te worden van onze club.

Donderdag de eerste dag. Altijd weer span-
nend wat voor moois de ‘opbouwploeg’ van 
de stand heeft gemaakt. En ook dit jaar 
ziet het er weer goed uit. Het spandoek 
hangt er weer, de partytafels staan klaar, 
de vitrinekast met de merchandise, de balie 
en natuurlijk het draaiplateau met daarop 
drie exclusieve motoren. Omdat Yamaha 
vorig jaar een aantal replica’s op de markt 
heeft gebracht, hebben we er voor de beurs 
voor gekozen om een paar replica R-en van 
de leden op de stand te zetten. 

Er staat een replica van Rossi en een 
replica van Haga op het plateau. Ik kan niet 
anders zeggen dan dat ze er schitterend 
uitzien (jongens, bedankt dat we deze van 
jullie hebben mogen lenen !!).

Daarnaast staat er nog een halve R1 op het 
plateau, ter beschikking gesteld door Yama-
ha Nederland (uiteraard ook bedankt!).

MOTORBEURS UTRECHT MARC
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Op zo’n eerste dag is het altijd weer even 
zoeken waar alles staat en hoe we de 
website met de webcam weer aan de praat 
krijgen, maar gelukkig is Edwin er vandaag 
ook, die weet alles.

In de ochtend was het nog redelijk rustig, 
maar dat geeft helemaal niks, dan heb-
ben we zelf ook even de ruimte om een 
rondje te lopen over de beurs. De stand 
van Yamaha Nederland stond er weer 
goed gevuld bij. Ze hadden de orginele 
wedstrijdmotoren van Valentino Rossi, Ben 
Spies en Cal Crutchlow op de stand gezet. 
Ziet er spectaculair uit, maar ik vraag me 
af of die jongens geen houten krent krijgen 
op dat stukje schuimrubber.

In de loop van de middag begon het geluk-
kig wat drukker te worden, sterker nog, we 
vroegen ons serieus af of het niet twee keer 
zo druk was als vorig jaar. 

Vanuit de beurs hadden ze voor de donder-
dag een publiekstrekker bedacht, namelijk 
de spectakelknaller (of zoiets). Rond een 
uurtje of vier hadden veel stands extra 
korting.

MOTORBEURS UTRECHT
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Achteraf bleken er op de donderdag 
maar iets van 800 bezoekers meer te zijn 
geweest dan vorig jaar op donderdag. 
Voor ons was het gevoel van drukte een 
meevaller, er valt meer te zien, er komen 
wat meer leden langs voor een bakkie en 
een rookworst en de dag schiet voorbij. En 
we hebben nog wat nieuwe leden gescoord. 
Kortom, voor ik het wist zat ik weer in de 
trein op weg naar huis.Op de vrijdag was 
het in de ochtend al een stuk drukker. 
Waarschijnlijk hebben een hoop mensen  

op de vrijdag een dagje vrij genomen en er 
een lang weekend van gemaakt. 

Wat mij wel is opgevallen is de ‘hongerige’ 
blik van de bezoekers. De winter heeft 
lang genoeg geduurd met alle sneeuw en 
narigheid van dien. Iedereen is het weer 
wel een beetje zat, het is tijd voor de lente. 
De motor moet weer uit de schuur en de 
weg op!

MOTORBEURS UTRECHT
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Ook op de vrijdag was het weer gezellig 
druk op de stand. Geinig om te zien dat 
wanneer we een dvd draaien van een toer-
tocht, dat het ineens erg druk wordt bij de 
stand. En dat de voorbijgangers echt alles 
meenemen wat er op tafel ligt. Leg een paar 
sleutelhangers, posters of een paar stickers 
op de tafels, tel tot tien en het is foetsie. 
Sommigen pakken zelf de spullen zonder te 
kijken wat ze nou eigenlijk meenemen.

Maar zoals gezegd, het is lekker druk, de 
borrelnootjes en de rookworsten vliegen de 
stand uit en de dag is weer voorbij voordat 
je het weet.

Gelukkig hebben we nog wat contacten 
kunnen leggen met een paar leveranciers 
van banden en uitlaten. 
Misschien dat we hier nog wat afspraken 
mee kunnen maken voor de club en de 
leden. Om tien uur is de dag wederom 
voorbij en met een tevreden gevoel en een 
paar stalpoten loop ik weer rustig naar de 
trein. Het waren geweldige dagen, maar 
twee achter elkaar is precies genoeg. 
Maarja, die stalpoten zijn we volgend jaar 
alweer vergeten. 

Tot volgend jaar op de Motorbeurs 2011!

Met gRoet,

MOTORBEURS UTRECHT
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M t/m XXL 
Kleur rood-wit-blauw
Geborduurd clublogo

op mouw geborduurd
Prijs leden € 27,50
Niet-leden € 32,50

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

Niet-leden € 3,50

Nieuw 2009 Niet-leden € 17,50

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

l d

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
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