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CLUBAGENDA 2010 - 2011
DATUM

ACTIVITEIT

INFO

19 september

Rondje Haringvliet

Start McDonalds
Spijkenisse

3 oktober

Rondje Rivierengebied

Start McDonalds
Gorichem

Januari

Nieuwjaarsreceptie in Leid-

Exacte datum volgt

schendam

Vanaf 14.00 uur bent
u van harte welkom in
café “Satchmo” op het
Damplein 33

24 t/m 27 februari

Motorbeurs Utrecht

Voor alle evenementen en activiteiten geldt:
Bekijk het laatste nieuws op onze club-website www.yzfr-club.nl
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Omslag: Geparkeerde motorfietsen tijdens de ALV

COLOFON
Clubblad van de Yamaha YZF R-Club Nederland
12e jaargang • nummer 2 • oktober 2010

• Bestuur YZF R-Club
Voorzitter: Wil van Nunen
Secretaris & binnenlandse tochten: Arnaud Meijer
Penningmeester & Ledenadministratie: Eric de Wolf
Activiteiten & internet: Ralph Weltens
R-mail & fotografie: Richard van de Mark
Exerne contacten: Wil van Nunen

• R-force
Eindredactie: Richard en Sonja van de Mark
Vormgeving: Wil van Nunen

• Redactie-adres
Provincialeweg 154
4909 AN Oosteind
email: r-force@yzfr-club.nl

• Contactinformatie
Bank: ABN-AMRO 55.44.08.880
t.n.v. Yamaha YZF R-Club te Didam
email: contact@yzfr-club.nl
website: www.yzfr-club.nl

• Lidmaatschap
Kosten lidmaatschap: € 30,- per kalenderjaar (laatste 3 maanden half geld)
Opzeggingen, schriftelijk of per e-mail, 1 maand voor einde van het lopende kalenderjaar

• Opmerkingen en kopij
Kopij en/of op- en aanmerkingen over R-force graag naar bovengenoemd redactie-adres
sturen. (kopij bij voorkeur per email)
Overige vragen en opmerkingen graag via het algemene emailadres contact@yzfr-club.nl

• Verantwoording
Alle gegevens in dit blad zijn met grote zorg verzameld. De redactie kan echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor tussentijdse wijzigingen, onjuistheden alsmede zet- en
drukfouten. Ook voor uit deze informatie voortvloeiende contacten en overeenkomsten
tussen de lezers van dit blad en de daarin vermelde bedrijven, instanties en personen,
aanvaardt de redaktie noch de Yamaha YZF R-Club enige aansprakelijkheid.

• Drukwerk
Total Print BV, Oosterhout
© 2010 Yamaha YZF R-club Nederland
www.yzfr-club. nl
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Volgende R-force verschijnt rond
december 2010 met daarin oa.
Verslag:
Reisverslag:
Raceverslag:
Raceverslag:

rit rondje Haringvliet
Verwegistan
Peter Schalken
Yamaha Interact
Racing Team

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

r-force@yzfr-club.nl

RRRRRazendsnel naar GEBBEN!
CLUBLEDEN
Op alle niet afgeprijsde kleding en
onderdelen ontvangen clubleden
maar liefst 10% korting.

10%

KORTING

Industrieweg 25
7949 AJ Rogat

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

www.gebbenmotoren.nl
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VOORWOORD
V
oorzitter(s)

Vlak voor de ALV kregen wij, als
bestuur, te horen dat onze huidige
voorzitter, Marc van Ree, een andere
motorfiets gekocht had en ditmaal geen
YZF R. Dus Marc ging ons verlaten
en er moest een nieuwe voorzitter
gezocht worden. Doordat mijn functie
als penningmeester was komen te
vervallen, en algemeen bestuurslid
was geworden, kwam er voor mij
een nieuwe uitdaging aan. Ik stelde
mij tijdens de bestuursvergadering
kandidaat en het enige wat nog resten
was de goedkeuring van de leden
tijdens de ALV. Ook daar was niemand
die het niet zag zitten met mij als
voorzitter, dus dat was snel geregeld.
Even terug te komen op het vreemde
begin van voorzitter(s). Door de jaren
heen heb ik als penningmeester heel
veel voorzitters langs zien komen. Voor
degene die al van het begin af aan lid
zijn zullen het waarschijnlijk wel weten
of hier een daar belletje horen rinkelen
als ze de namen van horen. Ik zal
proberen om het net zo goed te doen
als mijn voorgangers.
De zomer van 2010 kende veel
verschillende gezichten. Het was dit
jaar al vroeg zomer en voor degene
die in de “buurt” en al op tijd vakantie
hadden pakten de zomer in ieder geval
goed uit. Voor degene die wat later in
de zomer zaten hadden veel last van
wind en een hele hoop regen. Ook de
ritten die we dit jaar voor onze leden
in petto hadden was het niet altijd best
weer, en dan druk ik mij nog voorzichtig
uit. Vandaar ook dat we af en toe een
rit moesten verzetten. De rit tijdens
de ALV verliep dit jaar daarentegen
gelukkig wel droog in tegenstelling tot
vorig jaar, toen niemand nog een droge
draad of stukje leer rond zijn lichaam
had zitten. Uiteindelijk hebben we
toch nog verschillende leuke toerritten
gereden met veel van onze leden.
www.yzfr-club. nl

Prettig is toch dat je best wel veel
nieuwe gezichten dan ziet en niet
altijd dezelfde. We gaan volgend jaar
proberen om een of meer ritten op de
zaterdag te gaan plaatsen, afhankelijk
van de animo. Mocht er iemand zich
geroepen voelen om een rit uit te
zetten, of je denkt van: ik weet nog wel
een leuk stukje, schroom niet en laat
het ons weten.
Nog een klein verzoek aan de leden, als
je wijzigt van e-mail adres laat het ons
dan ook weten. We krijgen regelmatig
“bouncers” van e-mail adressen en
het zou jammer zijn als je nou net
die aankondiging van die leuke rit of
bijzondere meeting moet missen omdat
je e-mail adres niet klopt. Geef je
wijziging door aan admin@yzfr-club.nl
Voor nu voldoende stof, want anders
weet ik volgende keer niets meer te
vertellen. Voor degene die de winter
door blijven rijden, houdt het rubber
aan de grond.
Tot de volgende keer,
Wil van Nunen
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TOERRITVERSLAG APELDOORN

V

erslag van de toertocht op
zondag 11 april 2010. De zoveelste
toertocht georganiseerd door de
YZF R-club, maar voor mij de eerste
waaraan ik heb deelgenomen. Ik ben
Richard en was jarenlang bereider
van verschillende typen Kawasaki
motoren. Tot vorig jaar waarin ik samen
met mijn motorvrienden (die ook
Kawasaki reden) besloot om Yamaha
te gaan rijden. Zo had ik mijn eerste
R1 gekocht op vrijdag 13 maart.
Achteraf had ik dit niet moeten doen
want 3 dagen later heb ik deze met
een high sider, veranderd in een hoop
schroot. In dezelfde week een andere
R1 aangeschaft waar ik nu de straten
onveilig mee weet te maken. In het
zelfde jaar waren wij op de beurs
geweest en hebben de stand van de
YZF R-club aan gedaan. Thuis gekomen
zijn we dan toch lid geworden. De
eerste uitnodiging voor een toerrit van
- 6
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de YZF R-club was voor mij het 10 jarig
jubileum van de YZF R-club. Helaas
door verplichtingen elders moest ik
deze dag verstek laten gaan. In dit jaar
maakte mijn vriend mij op attent dat er
10 april een toertocht was gepland. Hij
vroeg of ik interesse had in deze tocht.
Daar ik geen echte toertocht rijder
ben moest ik hier wel eerst even over
nadenken.
Mijn ervaringen met dergelijke
toertochten waren van dien aard dat
het zeker niet mijn hobby zou worden
om toerritten te gaan rijden. De eerder
genoemde ritten waren georganiseerd
door de personeelsvereniging van mijn
werk. De gemiddelde snelheid lag iets
hoger dan stapvoets en de gemiddelde
leeftijd ik geloof van iets rond de 100.
Bijna allemaal op Harley’s en wannabyHarley’s. Dat was dus voor mij de hele
weg vervelen.
R-force 2010 - 2

TOERRITVERSLAG APELDOORN
Het leukste van de rit was toen het
afgelopen was en ik in mijn eigen
tempo naar huis mocht rijden.
Dus geen leuke herinneringen aan
toertochten. Ik heb uiteindelijk toch
besloten mee te gaan met de tocht op
11 april. Ik was er vanuit gegaan dat
de gemiddelde snelheid wel hoger zou
liggen dan bij de tochten die ik eerder
had meegemaakt.
Om half 10 zijn wij uit Assen
vertrokken om, om half elf aan te
sluiten bij de rest van de Yamaha
rijders en hier en daar een verdwaalde
niet Yamaha rijder. Deze als introducé
meegekomen met collega Yamaharijders. De temperatuur was die
ochtend niet echt aan de hoge kant.
Door de kou kwamen wij lichtelijk
verkleumd aan en gingen Linéa recta

www.yzfr-club. nl

door naar McDonald’s voor een warm
kopje koffie/thee.
Wij waren niet de enige want het was
er zwart, wit, rood, blauw en nog
veel meer kleuren van mensen in
motorkleding die zich tegoed deden
aan warme dranken.
Na inschrijving was het buiten
verzamelen. Er waren een aantal
vrijwilligers aangewezen die in het
bezit waren van een navigatiesysteem
om voor te rijden. Iedereen mocht
zelf bepalen in welk groepje hij of
zij aan ging sluiten om de toertocht
te rijden. Zo hebben mijn vriend en
ik ons aangesloten bij het tweede
vertrekkende groepje. Ik geloof een
10 tal motorrijders. Op 1 na allemaal
Yamaha’s. Deze ene niet Yamaha was
als ik het goed herinner een Suzuki SV
650.
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TOERRITVERSLAG APELDOORN

De parkeerplaats bij McDonald’s rechts
af en de rit was begonnen. Tot aan
de tussen stop werd er met wisselend
tempo gereden. Eenmaal buiten het
centrum van Apeldoorn werd daar waar
het kon even aan het gas gehangen en
flink door getrokken. De gemiddelde
snelheid was goed en voor een ieder
prima bij te houden. Vanuit het oosten
van Apeldoorn werd er koers gezet naar
het gebied ten noorden van Apeldoorn.
Door allerlei kleine binnenwegen kon
een ieder een mooi beeld krijgen van
het landschap. De wegen waren prima
begaanbaar. Alleen moest men hier
en daar oppassen voor wat los liggend
grind in de bochten. Na een kilometer
of 50 (ik geloof 53.8 kilometer) was
de tussenstop. Hier kon iedereen van
de eerste consumptie genieten, welke
wij aangeboden hebben gekregen van
de club. Een groot aantal van ons
had eten besteld. Helaas was het
restaurant bijna niet bestand tegen
zoveel hongerige motorrijders en liep
het logistiek niet geheel vlekkeloos.
Daardoor was de stop naar mijn mening
- 8
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wat aan de lange kant. Vanuit Epe werd
de rit voortgezet.
Ik had even op de kaart gekeken waar
het 2de gedeelte ons zou brengen.
De Veluwe werd aangedaan. Kleine
binnenwegen door een bebost gebied
lag op ons te wachten. Ook hier was
het tempo goed en kon iedereen
bijblijven. Onderweg werd er nog even
een hindernis genomen. Er werd op
onze route aan de weg gewerkt en
hadden we 2 mogelijkheden. Omrijden
of off-road doorrijden en de borden
negeren. Onze voorrijder heeft voor het
laatste gekozen.
Een kleine vergissing om vervolgens
om te keren en weer terug op de
route te komen wisten wij allen zonder
kleerscheuren het asfalt te bereiken en
de tocht werd vervolgd.
Zoals gezegd, door een mooi landschap
met hier en daar iets wat glooiing in
de weg, werd de tocht voort gezet. Op
een gegeven moment kwamen we een
groep motorrijders tegen.
R-force 2010 - 2

TOERRITVERSLAG APELDOORN
Daar ik nog niemand ken van de YZR
R-club wist ik in eerste instantie niet
dat het om een andere groep van onze
toertocht ging. Ik verbaasde mij er
al over dat ik zoveel Yamaha’s tegen
kwam. Tot het moment dat we moesten
keren en zag dat wij ook verkeerd
waren gereden. Terug op de route werd
de tocht vervolgd.
Uiteindelijk wisten wij zo rond half 4
de parkeerplaats van McDonald’s weer
te bereiken. Daar aangekomen heb ik
samen met mijn vriend een chemische
hapklare brok van de MAC naar binnen
gewerkt om vervolgens huiswaarts
te keren. Thuis aangekomen eerst
maar even een heet bad om weer op
temperatuur te komen en de dag te
overdenken. Conclusie van het geheel is
dat zowel mijn vriend als ik ons prima
hadden vermaakt. De tocht was erg

www.yzfr-club. nl

leuk, maar het had wel een graadje of
5 warmer mogen zijn. Terwijl ik dit zit
na te lezen, kijk ik naar buiten en is het
prachtig weer. Jammer, een dag te laat.
Het staat in ieder geval vast dat wij
zeker een volgende keer weer van de
partij zijn.
Als laatste nog even een compliment
aan onze voorrijder. Deze heeft ons op
een prima tempo en veilige manier deze
tocht laten rijden. Helaas ken ik de
persoon niet van naam. Alleen dat hij
een licht gekleurde R6 rijd.
Voor zover mijn verslag van een
geslaagde dag.
m.v.g. Richard
Assen
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EVEN VOORSTELLEN / E.M.M.R / A.L.V / B.B.Q
de YZF-R1.
Wat een beest van een motor, design,
techniek, kleuren, vermogen, echt alles
viel als een puzzelstuk in elkaar.
Dat ik nog steeds een zwak heb voor dit
type, verklaard waarom ik nu op mijn
4e R1 rijd en daar nog nooit spijt van
heb gehad. Natuurlijk kijk ik wel eens
naar ander typen en/of merken, maar
waarom veranderen als je blij bent met
wat je hebt?

A

llereerst zal ik me even voorstellen, alvorens ik mijn belevenis van
deze dag zal verwoorden op papier.
Mijn naam ik Willi ter Huppen, 35 jaar,
woonachtig in de Kop van Noord Holland en op het forum beter bekent als
“MegatR1n”.
Vanaf dag 2 dat ik 18 was, was ik in het
bezit van het fel begeerde motor rijbewijs en kocht mijn eerste motor, een
Yamaha FZR400R. Ergens had ik al een
zwak voor Yamaha en dat is de jaren
erna ook gebleven. Sterker nog, na de
FZR400R kwam er een FZR600 om uiteindelijk uit te komen bij het toenmalig
vlaggenschip van Yamaha, de FZR1000.
Een dijk van een motor, wat echt als
een trein op de weg lag, zo stabiel. Dat
deze een “beetje” olie verbruikte, dat
nam ik maar voor lief en hoorde ook bij
het karakter van dit type motor.
De opvolger van de FZR, de Thunderace, heb ik aan mij voorbij laten
gaan, want er kwam een nieuwe
Yamaha van de lopende band, namelijk
- 10 -

Ik ben lid geworden van de YZF-R club
ergens in 2003, echter vanwege mijn
toenmalige werk, zat ik voor langere
tijd in het buitenland. Hierdoor ben ik
er een tijdje tussenuit geweest, maar
probeer nu weer actiever met de activiteiten mee te doen. Ik heb nog steeds
onregelmatig werk, maar ben wel wat
vaker thuis.
Een van de laatste ritten welke ik
samen met de YZF-R club toen hebt
gereden, was helaas het afscheid van
Eric Mientjes. De keren dat we elkaar
gesproken hebben, kon je gewoon niet
om het enthousiasme van het motorrijden en Yamaha heen.
Het was dan ook hartverwarmend,
toen ik alle motoren zag rijden vanaf
de Twaalfmaat richting Schagen en dit
staat me nog steeds bij als de dag van
gisteren.
13 juni 2010 stond al een ruime tijd
met dikke stift gemerkt in mijn agenda.
Helaas was ik dat weekend ingepland
voor mijn werk en heb bijna letterlijk
bergen moeten verschuiven om vrij te
kunnen krijgen, maar gelukkig is dat
uiteindelijk gelukt.
Laat ik dan maar gelijk het eindoordeel
vertellen, het was het meer dan waard!
Het was een vroege ochtend, zo tegen
6.00 uur, dat mijn wekker ging.
R-force 2010 - 2

EVEN VOORSTELLEN / E.M.M.R / A.L.V / B.B.Q

Uiteraard had ik de motorkleding de
dag ervoor al klaar gelegd en stond de
“R” gepoetst in de garage. Tegen 07:15
werd de motor gestart om aan te vangen met de reis naar het verre Zuiden.
Gezien het tijdstip, toch maar besloten
om via de Noord Hollandse dijkjes naar
Amsterdam te rijden, want zo rustig
op de dijkjes, maak je zelden mee. De
gehele tijd op de snelweg rijden is ook
geen pretje en dit was een mooie afwisseling.

(!), de nodige flitspalen en natuurlijk
een stukje off-road gereden via het
fietspad. Zo zie je maar weer, met een
“R” kun je alle kanten op, behalve de
verkeerde.
Onderweg nog gestopt voor een bak
koffie, wat fris of een Ice Tea, waar
bovengenoemde punten weer aan bod
kwamen. Nogmaals, een kameel is toch
niet echt wat je dagelijks meemaakt.
Weer aangekomen in Oosteind, was het
tijd voor de verassing van de dag.

Aangekomen in het pittoreske Oosteind, was de Brabantse gastvrijheid al
snel goed te voelen. Na wat bekende
en onbekende leden te hebben begroet,
was het tijd voor een lekkere verse bak
koffie met koek.
Nadat iedereen gearriveerd was, werd
al snel de groepen gevormd voor de
E.M.M.R. De routes werden ingeladen
en de eerste groep, waarbij ik ook zat,
vertrok om te beginnen met de rit. Wil
was voorrijder van deze groep en het
tempo zat er lekker in. Dat het een rit
zou worden met veel gebeurtenissen,
dat wisten we van te voren nog niet.
Zo kwamen we een automoblist tegen
welke met oogkleppen op reed, een
Volvo die dacht ook voorrijder te kunnen zijn, een echte kameel op de weg
www.yzfr-club. nl
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EVEN VOORSTELLEN / E.M.M.R / A.L.V / B.B.Q
vragen.
Marc stopte als bestuurslid,
aangezien hij een andere
merk (Harley-Davidson)
motor had gekocht en derhalve hierdoor niet meer in
het besuur kon zitten van
de YZF-R club.

Nou ja, verassing was het eigenlijk niet
meer, want de toerenbegrenzers van
de motoren van stunt team “Da Liks”
waren al goed te horen op de openbare
weg. Dat mensen echte kuddedieren
zijn, was goed te merken, aangezien iedereen achter een klein glazen raampje
keek van een grote schuifdeur, terwijl
een paar meter verderop de toegangsdeur naar de achterplaats zat. Nadat
Wil ons hierop attent had gemaakt,
verdween de gehele groep om naar het
warmdraaien van “Da Liks” te kijken.

Ik heb wel eens vaker een
stuntteam aan het werk
gezien, maar nog nooit van
zo dichtbij.
Ongelooflijk wat deze jongens (en meid!) voor elkaar
krijgen met een motor.
Het lijkt allemaal zo makkelijk en het ging allemaal
zo soepel, dat je bijna zou
vergeten hoeveel tijd en
energie dit team erin steekt
om deze show te laten zien.
De ene wheelie, stoppie en
burnout na de ander was te
bewonderen. En nogmaals,
vooral omdat het zo dichtbij
was, is de belevenis des te
groter. Sterker nog, ik had
het rubber van de achterbanden op mijn pak zitten. Gelukkig na
afloop nog ruim te tijd gehad om met
het team te kunnen praten en wat vragen te stellen.

Tijdens het proefrijden was het ook nog
eens tijd voor de A.L.V. Zoals al aangegeven, duurde het niet lang en waren er
na het doornemen van alle punten geen
- 12 -
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Ondertussen werd de BBQ ook al aangestoken en stonden de diverse vleesen fruitsalades al klaar. Aangezien ik
niet zeker wist of ik mee kon doen aan
deze dag vanwege mijn werk, had ik
Wil een mailtje gestuurd of dat eventueel een probleem zou zijn met de BBQ.
Ik kreeg al snel een mail terug met
waarin stond, dat “er altijd wel een
stukje vlees over is” en dat was geen
valse belofte. Er was ruimschoots
genoeg vlees en ook het drankaanbod
was zeer divers. Ik was ergens wel een
beetje jaloers op de mensen die
letterlijk in hetzelfde dorp woonden, aangezien het gele gerstenat goed gekoeld erbij stond. En
wees nou eerlijk, bij een BBQ
hoort (bijna) een lekkere koude
pils.
Maar goed, ik moest nog helemaal naar de Kop van NoordHolland en na net genoeg vlees
en fris (motorpak kon nog net
dicht) genuttigd te hebben, was
het tijd om afscheid te nemen
www.yzfr-club. nl

van iedereen.
Op te terugweg naar huis maar gekozen
voor de snelweg en net na 21:00 was ik
eindelijk thuis.
Moe, maar zeer voldaan kon ik de “R”
weer in de garage zetten om daarna
een lekkere warme douche te nemen.
Aan iedereen die heeft meegewerkt
en deel heeft genomen aan deze dag,
bedankt voor alle gezelligheid!
Willi ter Huppen (MegatR1n)
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YAMAHA INTERACT RACING TEAM

Paasraces:

T

ijdens de Dagblad van het Noorden
Paasraces op het circuit van Assen
konden de coureurs van Yamaha
Interact Racing Team onder moeilijke
omstandigheden hun eerste wedstrijd
verrijden. Het weer zat de rijders dit
weekeinde niet mee, op een afwisselend
natte baan kon Bob Withag zich als
negende kwalificeren in de Superbike
klasse. Marcel van Nieuwenhuizen wist
een zevende trainingstijd te noteren.
Bij Bob Withag werd een dag na de
wedstrijd geconstateerd dat hij zijn
rugwervel heeft gebroken bij een
trainingscrash in Spanje.
Op Paasmaandag stond allereerst
de strijd in de Supersport op het
programma. Na de korte opwarmrondes
van vanmorgen werd nog het nodige
bijgesteld, de optimale afstelling was
nog niet gevonden. Marcel startte zoals
gewoonlijk snel maar deze plannen
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hadden meerdere coureurs. Als zevende
kwam Marcel de eerste ronde door
en er ontspon zich een spannende
wedstrijd. In een groep van vijf
coureurs wist Marcel prima te volgen in
het eerste deel van de wedstrijd. In het
tweede deel werd duidelijk dat dit een
hoop van de achterband had gevraagd
en werd de grip steeds minder. In een
bloedstollende eindsprint wist hij op
karakter een vijfde plaats naar zich
toe te halen. Zij aan zij trok hij deze
klassering naar zich toe door met een
banddikte verschil over de streep te
gaan.
Marcel van Nieuwenhuizen:
“Ik heb flink gestreden, de top-3 reed
te hard voor mij vandaag maar in de
groep erna kon ik goed meekomen.
Mijn bandenkeuze was uiteindelijk niet
de meest gelukkige want de achterband
was tegen het einden echt helemaal op.
Ik kon in een eindsprint toch nog mijn
positie vast houden en ik denk dat ik
onder deze omstandigheden tevreden
moet zijn.”
R-force 2010 - 2

YAMAHA INTERACT RACING TEAM
De strijd in de Superbike klasse kende
een chaotische start die nagenoeg alle
aanwezigen verbaasde. Het bleef steeds
de vraag of de regen zou doorzetten
en uiteindelijke nog een grotere vraag
waar verschillende coureurs bleven op
de startgrid. Lang niet alle coureurs
verschenen aan de start en een grote
groep werd achteraan gezet. De tijd
om de pitsstraat te verlaten was 30
seconden, alles wat daarna de baan
op wilde werd tegen gehouden. Zo ook
Bob Withag, hij stond weer in de pits.
Na protesten van verschillende teams
werd de hele procedure nogmaals
overgedaan. Bob kon goed wegkomen
en wist samen met een grotere groep
op korte achterstand van de kop
de wedstrijd in te gaan na ronde 1.
Langzaam werd echter duidelijk dat hij
dit tempo niet vol kon houden.
Het racetempo was prima, maar een
blessure maakte duidelijk dat het fysiek
minder ging, vooral geen risico’s nemen
en op veilig een zo maximaal mogelijk
resultaat rijden was de opdracht.
Uiteindelijk wist Bob alsnog een
verdienstelijke vijftiende plaats binnen
te halen.
Bob Withag:
“Ik heb nu vooral op veilig gereden,
ik mocht er absoluut niet afvallen om
mijn rug rust te gunnen. Toen het dus
licht begon te druppelen en we op slicks
stonden heb ik de nodige reserves
ingebouwd. Ik weet wel heel zeker
dat ik de snelheid heb, ik kan met de
kop van het veld meekomen, dat geeft
donders veel vertrouwen voor als ik
over drie weken weer 100% fit ben.”
Het Yamaha Interact Racing Team
gaat zich opmaken voor de volgende
wedstrijd, einde april. De Superbikes
maken onderdeel uit van het WK
Superbike programma. De Supersport
klasse zal twee wedstrijden rijden op
het circuit van Spa Francorchamps.
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Assen en Spa-Francorchamps

D

oor de splitsing van het ONK
Wegrace in een wedstrijd voor de
Dutch Superbikes in Assen en de Dutch
Supersport in Spa-Francorchamps
werd er het afgelopen weekend in twee
subteams geopereerd. Of dit de oorzaak
is zal nooit duidelijk worden, maar feit
is dat het weekend voor beide delen
van het Yamaha Interact Racing Team
gematigd positief verliep.
Bob Withag (Dutch Superbikes,
Assen)
In Assen kwam Bob Withag voor volle
tribunes na de races van de World
Superbikes aan de start. Vanaf pole
positie vertrok hij met een bliksemstart
om ruim als eerste de Haarbocht in te
duiken. Rondelang voerde hij met zijn
Yamaha R1 het veld aan, achtervolgd
door de rest van de 36 coureurs.
Halverwege de race bleek echter dat de
rugblessure van Withag hem toch teveel
kracht kostte, waarop zijn rondetijden
stegen en de coureurs die hij eerst voor
kon blijven hem nu voorbij kwamen.
Uiteindelijk resulteerde dit in een vijfde
plaats. Zeker geen slecht resultaat
gezien de omstandigheden, maar
voor Bob toch teleurstellend omdat hij
zolang de allersnelste was. Pluspunt
was wel dat de Yamaha R1 fantastisch
liep, met verbetering van de fysieke
toestand kan er dus de komende races
nog volop vuurwerk verwacht worden.
Marcel van Niewenhuizen (Dutch
Supersport, Spa-Francorchamps)
De start voor Marcel was in race 1
heel erg goed, hij kon direct een
aantal plaatsen pakken maar met vijf
rijders als slachtoffer van een crash
in de eerste bocht werd de race snel
stilgelegd.
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Lies wilde Bas de With verrassen door een foto te laten plaatsen in de R-Force

Na een herstart was M
Marcel wed
wederom
de
goed weg en kon hij opklimmen naar
een vijfde positie, maar wederom bleek
dat de adrenaline bij enkele rijders
moeilijk te controleren was en de race
na korte tijd nu definitief stilgelegd
moest worden. De punten van zijn
vijfde plaats zouden worden gehalveerd
omdat bijna de helft verreden werd
toen de rode vlag gezwaaid werd.
Van Nieuwenhuizen had in de 2e race
weer een goede start maar werd in
bocht 1 naar buiten gedrongen. Hij
kon ondanks zijn verlies aan snelheid
de schade redelijk beperken door als
negende door te komen. Gedurende
- 16 -

de wedstrijd kon
on hij echte
echter geen
n vuis
vuist
maken en moest hij volop strijden om
deze positie te behouden. Ook deze
race werd niet over de volle afstand
gereden, want na 8 ronden ging het
mis op de achterzijde van het circuit en
werd ook deze race afgevlagd, zonder
kans om nog verder naar voren terug te
komen.

Beide rijders zien na dit zware
raceweekend enorm uit naar de
volgende race in Hengelo (Gld.), het
“thuiscircuit” van Bob en de plaats waar
Marcel vorig jaar de race nog won.
R-force 2010 - 2
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O

p het zonovergoten circuit “
Paalgraven” te Oss was het goed toeven
bleek weer eens. De in grote getale
toegestroomde bezoekers konden naast
historische races tevens een volle ONKstrijd zien, waarin voor het Yamaha
Interact Racing Team Bob Withag in de
Superbike klasse aan de start kwam.
In de Supersport klasse kon Marcel van
Nieuwenhuizen de strijd om de punten
aangaan.
Op zondag bleek tijdens de kwalificatie
al dat het voor Bob een zware klus zou
gaan worden om zijn eerste plaats in
Hengelo te evenaren. Hoewel beide
circuits typische stratencircuits zijn
bleek maar weer eens hoe verschillend
de beide banen zijn. Het warme weer
en de baan-layout trokken een zware
wissel op de rembalans en Bob wist
uiteindelijk een vijfde plaats te trainen.
Tijdens de Supersportkwalificaties was
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het even schrikken voor het team.
In de eerste sessie vloog Marcel erg
hard van de baan in de eerste haakse
bocht na start-finish. Zijn achterwiel
gleed even naast de baan en voor hij
het wist vlogen motor en coureur in
de banden. Nadat de monteurs van
het team, met ondersteuning Probikes
Motorsport, de machine weer opnieuw
hadden opgebouwd kon Marcel de
tweede sessie toch starten. Met een
pijnlijke schouder en dikke knie wist
hij de tweede sessie toch nog naar een
12e tijd te trainen. Dat het veld dicht
bij elkaar zat bleek wel uit de tijden:
positie vijf op de startgrid was maar
drietiende van een seconde sneller.
Tijdens de eerste race in de
Supersportklasse kwam het hele veld
gelukkig zonder kleerscheuren door de
eerste bocht en had Marcel een goede
start. Hij kon direct enkele plaatsen
opschuiven en hoewel een podiumplaats
moeilijk haalbaar leek begon hij zijn
race sterk.
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In directe gevechten kon hij zijn
concurrenten voorblijven maar hield hij
weinig ruimte over, de achterzijde van
de motor gleed namelijk flink en er was
weinig grip. De blessures begonnen
langzaam op te spelen maar Marcel
wist toch nog knap als achtste over de
finishstreep te komen!
Marcel: “Ik kon dit weekeinde niet
voldoende grip vinden in de achterzijde,
mijn valpartij heeft me ook niet echt
geholpen. Erg jammer want ik had ook
graag de tweede race gereden, voor
één van mijn sponsoren Rev-it en het
vele aanwezige publiek. Ik kreeg echter
te veel last van mijn knie en schouder
in de eerste race en moest besluiten het
bij één race te laten.”
Bob had in de zondagrace, die zonder
punten en alleen voor de eer verreden
werd, al laten zien dat er terdege
rekening gehouden moest worden
met zijn aanwezigheid. Zijn start was
zondag namelijk fenomenaal en de
eerste bocht ging hij als koploper in.
- 18 -

Met een herhaling van die start zou
hij misschien toch plekken kunnen
winnen in de hoofdrace. Zijn start was
weliswaar goed maar gedurende de
wedstrijd verloor hij in de eerste twee
ronden toch verschillende plekken, het
was duidelijk dat de rembalans in de
motor nog steeds niet voldoende was.
Met deze beperking zette Bob een ware
inhaalrace neer die zijn eigen fans op
de banken bracht. Met een uiteindelijke
vijfde plaats wist hij over finish te
komen en sleepte hij kostbare punten
in de wacht.
Bob: “Ik had hier graag op het podium
gestaan maar het lukte me vandaag
niet om het verschil te maken. De
rembalans, die hier essentieel is, kreeg
ik niet voor elkaar. Toch heb ik een
goed weekeinde gehad, we hebben
weer veel aandacht kunnen geven aan
het Kika Kinderfonds en veel van mijn
fans lopen nu met het kenmerkende
paarse armbandje rond. Helemaal top
dus en daarbij ook nog belangrijke
punten gepakt.”
R-force 2010 - 2
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Yamaha Interact Racing Team pakt
belangrijke punten

H

et altijd zeer goed bezochte
motor- en autosport spektakel
“Rizla Racing Days” op het TT
circuit van Assen werd dit maal
verreden onder zeer wisselende
weersomstandigheden. Op zaterdag
werden de kwalificatiesessies opgedeeld
in een natte sessie op regenbanden en
een sessie met een opdrogende baan.
Voor zowel Bob Withag in de Superbike
klasse en Marcel van Nieuwenhuizen
in de Supersport klasse een hele
uitdaging. Bob wist zijn machine naar
een dertiende tijd te kwalificeren,
Marcel kwam in zijn sessies naar een
tiende positie op de startgrid. Beide
heren zaten dicht op hun naaste
concurrenten in het klassement.
De start van de Supersport wedstrijd
verliep nogal chaotisch, meerdere
rijders waren niet tijdig uit de pitsbox
en misten daardoor de opstelling op de
startgrid. Na de opwarmronden konden
zij nog wel hun positie in nemen
voor de start. Voor Marcel een sterke
start en als vijfde dook hij de eerste
bochtencombinatie in. Zijn banden
waren tijdens het wachten aan het
einde van de pitlane echter dusdanig
afgekoeld dat hij deze positie met geen
mogelijkheid kon vasthouden. Met het
op temperatuur komen van de banden
verloren deze per ronde hun grip. Met
de nodige stuurmanskunst wist hij zijn
Yamaha uiteindelijk toch op een tiende
plaatst te finishen.
Marcel: “Ik heb toch echt wel vaker op
een versleten achterband gereden maar
deze race was wel een hele uitdaging.
Starten op koude banden en binnen een
aantal ronden al totaal geen grip meer
omdat de achterkant mij in de steek
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liet. Ik heb ondanks alles het maximale
eruit weten te halen en het zal voor het
publiek ongetwijfeld spectaculair zijn
geweest hoe ik door sommige bochten
gleed.”
Na de gewonnen wedstrijd in
Oschersleben was Bob Withag erg
gemotiveerd voor deze race, zijn door
de blessure opgelopen achterstand in
het klassement word steeds kleiner
dus een goed resultaat in Assen was
het doel. Bob kon met de start goed
door de eerste bochtencombinaties
heenkomen. Het hele veld kwam zonder
kleerscheuren door de Haarbocht.
In deze strijd wist hij zijn naaste
concurrent voor plek twee in het
klassement ruim achter zich te houden.
Hiermee won hij belangrijke punten
terug. Het duurde enige tijd voordat
de officiële uitslag bekend gemaakt
kon worden, doordat verschillende
internationale rijders hun motor niet ter
keuring wilden brengen werden zij uit
de uitslag geschrapt en wist Bob met
een zesde plaats belangrijke punten te
pakken.
Bob: “Ik had weer een raketstart, ik
ging als zesde de eerste bocht in, maar
kwam in de eerste ronde heel erg in het
gedrang. Het was echt flink duwen en
trekken en dat kostte me veel plaatsen.
Ik moest mezelf toen weer even
resetten om de race toch nog goed uit
te rijden. Die diskwalificatie werkt in
mijn nadeel, nu loopt de nummer 1 in
de stand uit maar ik sta nu wel stevig
tweede. Volgende week Spa dan ga ik
er helemaal voor, ik wil daar terughalen
wat ik vorig jaar moest laten liggen
toen ik daar crashte en mijn hand
zwaar blesseerde. Ik heb daar dus nog
wat tegoed!”
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VERSLAG A.L.V. 2010
Tijd
Tijdens
d
de Al
Algemene L
Leden
d
V
Vergadering
d i
di
die
op zondag 13 juni in Oosteind is gehouden,
zijn de volgende onderwerpen aan de orde
gekomen:
Jaarverslag en Balans 2009
Voorgestelde wijzigingen bestuur YZF
R-Club
Voorgestelde contributieverhoging 2011
naar € 30,Het Jaarverslag over 2009 is door de
voorzitter en de penningmeester van
de YZF R-Club aan de aanwezige leden
voorgedragen.
De volgende punten zijn hierbij aan de orde
gekomen:
-

-

-

-

-

-

- 20 -

Het aantal bestuursvergaderingen dat
door het huidige bestuur gedurende
2009 zijn georganiseerd – dit waren er
6 in totaal, waarvan 1 vergadering door
omstandigheden en bij wijze van ‘proef’
online is gehouden.
Het ledenaantal aan het begin van het
kalenderjaar 2009 bedroeg 472 terwijl
dit ten
tijde van de afsluiting van het jaar nog
462 bedroeg. Hiervan waren in totaal 3
ereleden.
2009 is een jaar geweest met de nodige
activiteiten die door de YZF R-Club zijn
georganiseerd, zoals de Nieuwjaarsreceptie op 18 januari, deelname aan de
Motorbeurs van 26 februari tot 1 maart,
een exclusieve dag georganiseerd door
en bij Yamaha Nederland op Schiphol
op 22 april, het Jubileumfeest op het TT
Circuit van Assen op 16 mei, deelname
aan de Motorday Zandvoort op 21 mei,
de EMMR Rit / Ledenvergadering / BBQ
in Oosteind op 14 juni, deelname aan
de Instructiedag op TT Circuit Assen
op 17 juni, het Eifelweekend van 3 – 5
juli en diverse Clubritten en Technische
middagen.
Het YZF R-Clubblad de ‘R-Force’ is in
2009 driemaal uitgegeven, te weten in
april, september en december.
Tot slot is het financiële verslag (de balans) van de YZF R-Club over 2009 aan
alle aanwezige Clubleden uitgedeeld,
waarbij de inkomsten en uitgaven alsmede de begroting van 2010 is gepresenteerd.

O h
Op
het moment van de ALV is een
aankondiging gedaan door de voorzitter Marc
van Ree, dat hij na 1 jaar voorzitter van de
YZF R-Club te zijn geweest per direct zijn
functie als voorzitter wil neerleggen vanwege
het feit dat hij over is gestapt naar een
ander motormerk en derhalve niet langer als
Clublid geregistreerd staat.
Op hetzelfde moment is voorgesteld
aan alle aanwezige Clubleden dat de
voorzittershamer door Wil van Nunen wordt
overgenomen; er waren geen bezwaren
tegen dit voorstel waardoor het voorstel een
feit is geworden.
Marc had de functie als voorzitter bij de
vorige ledenvergadering overgenomen van
Richard Smit die door omstandigheden zijn
functie als interim-voorzitter van de YZF
R-Club in juni 2009 had neergelegd. Ook
Peter Broeders, o.a. verantwoordelijk voor
de uitgave van de R-force en het onderhoud
van de Clubsite, heeft zijn functies december
2009 opgezegd. Beide heren waren
uitgenodigd de ALV bij te wonen maar waren
niet aanwezig. Wel zijn ze beide tijdens de
ALV bedankt voor hun diensten en is hen
een cadeaubon overhandigd (is toegestuurd
i.v.m. afwezigheid).
Als laatste bestuurlijke agendapunt
stond de contributieverhoging voor 2011
genoteerd. De aanwezige Clubleden zijn
van dit voorstel op de hoogte gebracht,
aangezien de contributie sinds 2007 gelijk is
gebleven terwijl diverse kosten en uitgaven
zijn toegenomen. Er was geen weerstand
tegen dit voorstel waarbij het voorstel is
aangenomen.

Tot slot is door de Arnaud Meijer (Clubritten
Commissie) nogmaals een oproep gedaan
aan de aanwezige Clubleden om ideeën
voor Clubritten te blijven melden om
zodoende continue nieuwe Clubritten op de
Clubagenda te kunnen blijven zetten en niet
snel in herhaling te vallen.

De Algemene Leden Vergadering is hiermee
tot een eind gekomen waarna de aanwezige
Clubleden zijn getrakteerd op een show van
het RWP Stuntteam van Da Liks met als
afsluiting een onovertroffen BarBeCue.
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Stijgende lijn voor Verolme
GrafiCom rijder Peter Schalken
(25 April 2010)

P

eter Schalken heeft afgelopen
zondag een zwaar bevochten zesde
plaats behaald in de ONK wedstrijd
voor de Dutch Superbikes in Assen. In
het bijprogramma van het WK reed de
Verolme GrafiCom Racing coureur een
sterke race en bewees daarmee de opgaande lijn weer te pakken te hebben.
Na de nodige problemen in de tweede
training was Schalken wel tevreden
met dit resultaat. ¨Ik heb er hard voor
moeten vechten maar met veel publiek
op de tribunes was het fijn om weer als
vanouds te kunnen strijden. Het is nu
zaak om de opgaande lijn verder door
te trekken maar dit was een goed begin¨, aldus Schalken.

Trainingen:
De eerste trainingen op de late vrijdagavond verliepen redelijk naar wens.
Schalken reed naar een hoopgevende
voorlopige vijfde startplaats. Toch was
de setting nog niet optimaal en er werd
door het team besloten nog het een en
www.yzfr-club. nl

ander
d aan te passen
voor de tweede kwalificatie training op zaterdag. Onder prima weersomstandigheden bleek
al snel dat de aanpassingen niet het gewenste resultaat hadden
bewerkstelligd. ¨De
motor reageerde helemaal niet goed en i.p.v.
een stap vooruit was
het een stap terug.¨
Geen loon naar werken
dus, want hoewel de
tijd marginaal verbeterd werd, reed iedereen nu sneller
en uiteindelijk werd een negende startplaats genoteerd. Dat betekende een
start vanaf de derde rij. ¨Ik ben hier
zeker niet blij mee. De positie was
goed geweest als ik twee rijen verder
had gestaan, ook aan de tribunekant¨,
lachte Peter. Hij bedoelde daarmee de
pole positie die werd ingenomen door
Hampus Johansson... Na de beslissende
kwalificatie werd dus naarstig naar een
oplossing gezocht en bij een gerenommeerd WK team werd alles uit elkaar
gehaald en aangepast. Vooral dankzij
data analist Jan Kamps, die ook verbonden is aan de MotoGP, werd de vering
weer als oorspronkelijk afgesteld. Tijd
om te testen wat het effect was kreeg
men niet, er was geen warm-up.

Race:
Na de laatste WK race mochten de
Nederlandse Superbike rijders op de
grid plaatsnemen. Peter werd geflankeerd door twee bijzonder fraaie gridgirls, getooid in de flitsende outfit van
Verolme GrafiCom en vanaf de tribunes
reageerden de mannelijke racefans met
aanstekelijke fluitconcerten.
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mijn stroomlijn en mijn vizier dus ik had slecht zicht.
Ik zag eerder al dat regen
dreigde en was bang dat
dit zou gaan gebeuren, ik
zou dat niet kunnen zien,
toch wel gevaarlijk. Maar
gelukkig bleef het droog
tot na de wedstrijd en ik
ben blij voor mijn team
toch een goede plaats neer
te hebben kunnen zetten.
Met dank aan Jan Kamps!¨
Over drie weken wordt de
competitie voortgezet in
het Gelderse Hengelo en
daar zijn alle fans welkom.
Schalken was tot in zijn tenen gemotiveerd om goed van start te gaan. ¨Ik
probeer gelijk aan te pikken en moet
dan even uitzoeken hoe de motor reageert¨, was de strategie van Peter. De
start lukte voortreffelijk en hij kwam
als zevende uit de Strubben, fel strijdende in een groep. Als snel bleek
dat de motor goed werkte en
het tempo kon worden opgeschroefd. Eerst moest hij het
ontstane gat met zijn voorganger Denny Lannoo dicht
zien te rijden en dat lukte in de
10e ronde. Vanaf ronde twaalf
reed Schalken in zesde positie
en daar zou het bij blijven. De
kopgroep was al te ver weg en
de MCR Yamaha rijder werd
na 14 ronden op 20 sec achter
winnaar Arie Vos als zesde afgevlagd. Hierdoor steeg Peter
in de ONK stand naar de zevende plaats.

Uitslag ONK Assen: 1.Arie Vos; 2.Hampus Johansson; 3.Danny de Boer, 4.Allard Kerkhoven; 5.Bob Withag; 6.Peter
Schalken.

Eric(R1)

Schalken had onderweg een bijzonder probleem ervaren. ¨Op
de een of andere manier kwam
er koelwater op de ruit van
- 22 -

R-force 2010 - 2

VERRICHTINGEN PETER SCHALKEN

Peter Schalken vierde in ONK wegrace Hengelo (16-05-2010)

O

p de Varsselring in Hengelo heeft
Dutch Superbike rijder Peter Schalken
afgelopen zondag een echte topprestatie geleverd. Hij scoorde in de zwaarste
ONK klasse een uitstekende vierde
plaats, zijn beste prestatie tot nu toe
in dit seizoen. Het geluk lachte hem in
de slotfase wel toe want hij kon mede
door een flinke schuiver van een voor
hem rijdende concurrent twee plaatsen
winst boeken en als vierde de finishvlag
passeren.
¨Dat is duidelijk meer dan vooraf verwacht, maar ik ben er erg blij mee¨,
glunderde de Verolme GrafiCom rijder
aan de finish. En eerlijk is eerlijk, het
had allemaal niet echt meegezeten
in de trainingen na hardnekkige koewww.yzfr-club. nl

lingproblemen met MCR Yamaha. ¨De
hele technische staf heeft enorm hard
gewerkt om het probleem op te lossen.
Uiteindelijk is dat niet gelukt maar door
de vele inspanningen kon ik met mijn
reserve motorblok rijden. Dat ik daarmee geen vooraanstaande rol kon gaan
spelen was vooraf al duidelijk. In de
wedstrijd ging het zelfs beter dan ik had
verwacht en door de ontwikkelingen in
de slotfase werd het uiteindelijk een
vierde plaats. Die draag ik op aan mijn
team, zij hebben het verdiend!¨
Vrije trainingen
Al op Hemelvaartsdag sierde de Verolme GrafiCom trailer het rennerskwartier
in het Gelderse Hengelo. Op die dag
waren naast de KNMV Cup wedstrijden
ook vrije trainingen voor o.a. de Superbikes en gezien de problemen in de
laatste wedstrijd in Assen werd die mogelijkheid aangegrepen om te testen.
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Spoedig werd duidelijk dat de problemen met koeling nog niet waren opgelost. Maar er was nog tijd dus het
probleem zou wel worden verholpen.
De kwalificaties waren immers pas op
zaterdag toch? Er was nog een hele
vrijdag beschikbaar en alles werd nauwgezet gecontroleerd. Maar de eerste
training duurde voor Schalken slechts
twee ronden. Toen kwam hij binnen
want het ging echt niet, volop werk aan
de winkel.
In de tijd voor de tweede kwalificatie
werd de motor weer flink onderhanden genomen en deze keer leek het
vruchten af te werpen. Toen Schalken
aan de tweede training begon geloofde
hij er weer in en al in zijn zesde ronde
dook hij onder de 1:50 om drie ronden
later onder de 1:49 te komen. In zijn
laatste ronde reed hij zijn beste ronde
van 1:48.871. Daarmee kwam hij op
1.182 van de poletijd van Bob Withag,
een vijfde plaats op de grid was daar-
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mee veilig gesteld. Toch was er nog een
minpunt, in de laatste ronde liep de
temperatuur opnieuw te hoog op. Op
zaterdagavond werd voor de zoveelste
keer alles nagelopen en monteur Wijnand vond een mogelijke oorzaak dus
vol verwachting werd uitgekeken naar
de warm-up.
Race
Met veel publiek langs de baan en op
de tribunes werd al om 10.00 uur de
warm-up gereden maar helaas kon Peter al kort voor het einde zijn kokende
motor terug naar de technische staf
brengen. Goede raad was duur dus er
werd besloten het standaard blok van
de reservemotor in te bouwen.
Deze klus werd geklaard en op hoop
van zegen kon Peter op de grid bij de
Molen zijn plaats innemen, vergezeld
van de bijzonder fraaie gridgirls in hun
passende outfit.
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Ook nu weer veel belangstelling van de
toeschouwers en diverse media.
Bij de start kwam Schalken goed weg
en kwam probleemloos door de kritieke
´trechter´ voor Veldermansbocht.
Maar achter zijn rug ging het even later
fout toen een rijder onderuit ging en
de rode vlag in beeld kwam. Ook bij
de tweede start kwam de oranjezwarte
Yamaha goed van zijn plaats en hij kon
aansluiten achter de kopgroep. Dat hij
daarna enig terrein moest prijsgeven
deerde hem niet, hij had de zesde
plaats in handen en reed zelfs het gat
dicht naar zijn voorgangers. Het leek
dus definitief zijn klassering te gaan
worden maar in de laatste beruchte
Molenbocht gebeurde plotseling heel
veel. De door remproblemen terug-
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gevallen Arie Vos ging nogmaals
in de fout. Hierdoor kwam ook
Allard Kerkhoven in de problemen en die ging zelfs spectaculair
onderuit. Schalken kon nauwelijks voorkomen dat ook hij ten val
kwam. Hij raakte nog de band van
Kerkhoven maar kon in het zadel
blijven om als vierde te worden
afgevlagd! Zielsgelukkig viel hij na
de uitloopronde helper Kees in de
armen. ¨Dit is een geweldig resultaat! Ik had wel enig geluk maar
een zesde plaats was ook al heel
goed geweest. Het was echt om
moedeloos van te worden, ik heb
diep respect voor mijn jongens die
zich niet uit het veld lieten slaan en
stug hebben doorgezet, bedankt!¨
Door dit resultaat is Schalken geklommen van de 7e naar de gedeelde 4e
plaats. Met Pinksteren wordt de competitie voortgezet met een dubbele race
op zijn thuiscircuit in Oss. Voor de fans
is het belangrijk te weten, zowel op
zaterdag als op zondag is er een wedstrijd!:
Uitslag ONK Hengelo: 1.Bob Withag;
Grégory Fastré; 3.Danny de Boer,
4.Peter Schalken; 5. Arie Vos.

Eric(R1)
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YZF R-CLUB MERCHANDISING
T-shirt
140/152-L/XL/XXL
Kleur grijs

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

Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs

Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50

Rugzak Zwart
Reflecterende streep
Stevige ritsen

Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50

Fleecejack M t/m XXL
kleur zwart - licht grijs
Geborduurde logo’s van
R-club en Yamaha
2 steekzakken met rits

Ritsen afgezet met
reflectiemateriaal

Long sleeved shirt
M t/m XXL
Kleur zwart - wit
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo
Prijs leden € 17,50
Niet-leden € 22,50

Gemaakt van porselein

Niet-leden € 7,50

Buffy
Zwart met club-logo

Prijs leden € 7,50
Niet-leden € 10,-

Kentekenplaathouder
Moto-Klik systeem

Prijs leden € 5,Niet-leden € 7,50

R-club Cap
Nieuw 2009

Prijs leden € 15,Niet-leden € 17,50

Stickerset
1x groot + 1x klein
20x88mm + 60x44mm

Prijs leden: € 1,Niet-leden: € 2.-

Polo “nieuw” 2010
M t/m XXL
Kleur rood-wit-blauw
Geborduurd clublogo

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

R-club sleutelhanger

Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50

BESTELLEN? KIJK
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OP

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

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

