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CLUBAGENDA 2011
DATUM ACTIVITEIT INFO

16 Januari Nieuwjaarsreceptie in 
Leidschendam

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

24 t/m 27 februari Motorbeurs Utrecht Yamaha YZF R-club 

Hal 9, stand B010

 20 maart Clubrit Nadere informatie volgt

17 april SBK Assen

15 mei Clubrit Nadere informatie volgt

19 juni EMMR Clubrit + ALV + BBQ Een jaarlijks fantastisch 
terugkerend evenement 

25 juni TT Assen

1 t/m 3 juli Eifelweekend Een geweldig weekend, 
al vele jaren een topper

31 juli Clubrit Nadere informatie volgt

28 augustus Clubrit Nadere informatie volgt

25 september Clubrit Nadere informatie volgt

23 oktober Clubrit Nadere informatie volgt

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

    

-  2  -      Omslag: Groepsfoto tijdens het Eifelweekend
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• Bestuur YZF R-Club
Voorzitter & externe contacten: Wil van Nunen, wil@yzfr-club.nl
Secretaris & binnenlandse tochten: Arnaud Meijer, arnaud@yzfr-club.nl
Penningmeester & ledenadministratie: Eric de Wolf, eric@yzfr-club.nl
Activiteiten & internet: Ralph Weltens, ralph@yzfr-club.nl
R-mail & fotografi e: Richard van de Mark, richard@yzfr-club.nl

• 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
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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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Winter.

Ondanks dat de winter offi cieel pas 
enkele dagen oud is, volgens de 
kalender 21 december, hebben we toch 
al het nodige gehad. Sneeuw, hagel en 
vooral vorst viel ons ten deel. Niet het 
ideale weer waar een motorrijder nu 
op zit te wachten. Alhoewel de meeste 
motorrijders hun ros in de winterstalling 
hebben staan, zijn er altijd nog 
“collega’s” die in de winter door blijven 
rijden. Deze kan ik maar één boodschap 
meegeven: doe het alsjeblieft rustig 
aan en houdt de gepoetste kant boven! 

Ook zit er nog een pluspuntje aan die 
21 december. We hebben inmiddels 
de kortste dag gehad, niet dat dat 
nu zoveel zegt, maar je moet altijd 
het positieve uit het negatieve zien 
te halen. Dus wij, als bestuur zijnde, 
gaan weer aftellen naar het voorjaar. 
We hebben geprobeerd om de agenda 
voor 2011 weer enigszins te vullen. Wij 
hebben getracht om zoveel mogelijk 
met van alles en nog wat rekening 
te houden om zo voor ieder wat te 
kunnen betekenen. We hebben toch 
niet gekozen voor ritten op de zaterdag, 
zoals wel eens aangegeven werd, 
maar in overleg kan natuurlijk alles. 
Er zitten nog wel enkele activiteiten in 
het vat, maar die moeten nog verder 
uitgewerkt worden. We houden jullie via 
de website, R-mail en het forum op de 
hoogte.

Het eerstkomende evenement is de 
nieuwjaarsreceptie, op 16 januari, in 
café Satchmo, te Leidschendam.  We 
komen hier al jaren en het is er altijd 
even gezellig. De kosten voor de 
hapjes en drankjes komen volledig uit 
de clubkas. Dus het enige wat jullie 
moeten doen is even deze kant op 
komen. Na afl oop gaan wij meestal met 
een aantal mensen, op eigen kosten 
natuurlijk, nog even bij de chinees 
langs om de innerlijke mens nog wat te 

versterken. Kortom een leuke dag om, 
op een gezellige manier, met elkaar wat 
sterke verhalen van de afgelopen jaren 
door te nemen.

Ook de Motorbeurs Utrecht komt er 
weer aan. Deze vindt plaats van 24 
t/m 27 februari. De voorbereidingen 
hiervoor zijn weer in volle gang om ook 
dit jaar weer een mooie stand te laten 
zien aan de vele bezoekers. Mochten 
er mensen zijn die graag de beurs als 
“standbemanning” mee willen maken, 
geef je dan op via wil@yzfr-club.nl. We 
hebben al een hoop vaste mensen maar 
we kunnen altijd wel wat extra handen 
gebruiken. Vooral op de donderdag en 
vrijdag.

Rest mij nog om jullie een fantastisch 
kerstfeest en een gelukkig, maar vooral 
gezond 2011 toe te wensen en dat we 
in 2011 weer veel kilometers mogen 
maken met onze “schatjes”. 

      
   Wil van Nunen 

VOORWOORD
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Mij is gevraagd om een verslag 
te schrijven over dit Top weekend, 20 
mannen en 1 vrouw.

Vrijdagmorgen half 7 ging de wekker. 
Het was al warm buiten. Alles gepakt, 
incl. tanktas (doe ik nooit meer) op de 
R1. Om 07.30 vertrokken uit Drenthe 
om rond 10.00 uur aan te komen in 
Tilburg. Ik was wat aan de late kant 
en moest ook nog tanken. Maar wat 
een geweldig ontvangst van iedereen. 
Rond 10.30 werden we uitgezwaaid 
door Teigetje (Sonja) wat een warm 
gebaar……terwijl we al zwetend in 
het pak zaten om op weg te gaan 
naar Heerlen. Bij het tankstation de 
rest opgepikt en in groepen verdeeld 
(ik zat bij John) tevens daar ons vol 

gegoten met veeeeel water….
want wat was het warm. De 
reis naar Hotel Zur Post  is 
voor bijna iedereen goed 
verlopen en we waren daar 
net op tijd voor het tweede 
deel van de voetbalwedstrijd 
van Nederland -?. Nog nooit 
heb ik zo verhit naar voetbal 
zitten kijken……en dat kwam 
echt niet door de wedstrijd 
hoor!

Kamers werden onderling 
verdeeld en niemand heb 
ik gehoord….behalve Bobby 
dan. Dit gaat bij vrouwen 
toch wel heel anders hoor 
;-). Daarna opfrissen en 
lekker aan het bier. Het eten 
was voortreffelijk en het 
gezelschap ook. Om 23.30 
uur ging mijn lampje uit en 
was ik de eerste die de ogen 
aan de binnen kant ging 
bekijken.

Na een goede nachtrust en 
een heerlijk ontbijt waren we 
klaar voor de volgende rit. 
Volgens mij had iedereen het 
perfect naar de zin ondanks 

de temperaturen van de motor & 
berijder die soms tegen het kookpunt 
naderden. Bobby’s woorden zeggen 
genoeg: Het was soms niet te harden 
op de motor, qua temperatuur, en 
hij werd ook echt onwijs heet onder 
me reet. De lunch was heerlijk bij de 
Italiaan en een groot glas cola gaat 
er dan wel in, 36 graden was het 
inmiddels en over de berg begon een 
complete wolkbreuk uit te barsten 
waar enkele van ons midden in 
belanden, de laarzen waren gevuld. 
Terug bij de Familie Klonz waren als 
verrassing Sonja en Roy gekomen. 
De biertjes waren niet aan te slepen 
en we vergaten de afspraak om na de 
wereldberoemde BBQ een avondrit te 
rijden van 2 uur. 

VERSLAG EIFELWEEKEND
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Enkele die niet zoveel gedronken 
hadden zijn hem nog wel gaan rijden    
(de vrouwen keken op de klok toen het 
donker werd) en enkele stoere mannen 
verschoven de rit naar zondagmorgen 
om 06.00 uur voor het ontbijt. En ik 
zei: de gek wil ook mee!

Zondagmorgen, eerst maar tanken……
pffff waar?.....daarna ochtend 
gymnastiek op de Panorama Strasse. 
Echt geweldig, wat een bochten en 
de mannen hebben niet eens lang op 
mij hoeven te wachten, haha. Daarna 
ontbeten en de spullen pakken. Nog 
even een groepsfoto maken en dan 
afscheid nemen van de Familie Klonz 
zoenend en al. Onderweg nog samen 
een hapje gegeten en daarna afscheid 
van de eerste genomen. Terug het 
laatste stuk via de snelweg nog 
geprobeerd om de top te halen met 
tanktas en wind…..kwam niet verder 
dan de 250 km.

Ik heb me super vermaakt en veel lol 
gehad en het was supergezellig en een 
mooie groep bij elkaar. Organisatie 

bedankt, want alles was super geregeld. 
Verder iedereen die er ook bij was, 
nogmaals  bedankt.

Mannen, het was gezellig en wat mij 
betreft tot de volgende keer.

  Groetjes Clarence

VERSLAG EIFELWEEKEND
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Succesvol in Oschersleben

In het Duitse Oschersleben stond op het 
circuit Motorsport Arena een vol ONK 
programma gepland. 

Het jaarlijkse evenement werd 
traditiegetrouw wederom onder 
subtropische temperaturen verreden. 
In de kwalifi catiesessies werd dan ook 
een fi kse aanslag gedaan op mens en 
machine. Yamaha coureur Bob Withag 
wist zijn machine op een verdienstelijke 
derde plaats te kwalifi ceren in de Dutch 
Superbikes. In de Dutch Supersport 

klasse moest Marcel 
van Nieuwenhuizen zijn 
raceweekeinde afbreken 
vanwege zeer trieste familie 
omstandigheden.

Tijdens de racedag bleek het 
weer enigszins om te slaan, 
de morgen begon met 
enkele fl inke regenbuien 
en de temperatuur zakte 
iets, wat voor de rijders 
wel een aangename 
omslag was. Bob Withag 
liet wederom zien dat de 
start van de race hem wel 
eigen is. Op zeer scherpe 
wijze wist hij zo als eerste 
rond te komen. Rondelang 
sleurde hij verbeten met 
zijn concurrenten in het 
achterwiel over het circuit, 
door zijn moordende tempo 
ontbrandde de onderlinge 
strijd achter hem en vielen 
de concurrenten één voor 
één af. Dit zorgde na een 
valpartij voor een rode 
vlag na 7 ronden, er moest 
hierop een herstart aan 
te pas komen. De tweede 
start van Bob was zo 
mogelijk nog beter. Met 
een ruime voorsprong 
reed Bob de eerste ronde 
en zette hij de toon. Zijn 
directe concurrenten 
hadden het nakijken en 
moesten zo toekijken hoe 
de overwinning voor het 
Yamaha Interact Racing 
Team was.

H t j lijk t

 Yamaha Interact Racing Team g

k
v
r
v
o

T
w
d
e
e
ie
ww
oo
ili
ss
ee
ww
rr
ss
zz
a
d
o
s
dd
éé
v
vv
hh
te
s
m
e
r
e
d
h
m
d
Y
T

-  8  - R-force 2010 - 3  



Tijdens de opwarmronde van Race 2 
schoof het hele veld naar de startlijn, 
maar voor het team was het even 
schrikken toen Bob daar niet bij kwam 
staan. Grind op de baan maakte dat 
Bob achterop het circuit onderuit was 
gegaan en daarbij lelijk ten val kwam. 
Medische assistentie kwam voor de fl ink 
geschrokken Bob op de baan, er was 
vooral angst voor zijn rug. Niet al te 
lang geleden heeft Withag immers een 
rugwervel gebroken, waarbij toen door 
de medici gemeld was dat een nieuwe 
crash op dezelfde plaats gevaarlijk 
zou kunnen zijn. Tot opluchting van 
Bob had de nog niet zo lang geleden 
pas volledig herstelde blessure aan 
zijn ruggenwervel de schuiver zonder 
ernstige gevolgen doorstaan. Na twee 
verkenningsronden en controles van 
de baancommissarissen kon de baan 
na dit incident niet snel vrij gegeven 
worden. Als gevolg van de eerder die 
dag opgelopen tijdsverliezen besloot 
de wedstrijdleiding hierop de laatste 
wedstrijd uit het programma te 
schrappen.        

Bob Withag:
“De eerste wedstrijd verliep helemaal 
super, ik voel me hier altijd wel thuis 
op deze baan. De jongens hadden de 
machine optimaal geprepareerd dus 
deze overwinning is echt voor mijn 
team. In de opwarmronde ging ik 
stevig onderuit en voelde ik mijn rug 
goed, ik schrok me rot omdat ik net 
hersteld ben van een breuk in een 
rugwervel. Gelukkig bleek dit na de 
medische check allemaal nog goed 
te zitten. Heel erg jammer dat ik dat 
de tweede race niet kon herhalen, de 
eerste overwinning smaakte zeer zeker 
naar meer en ik was gezien mijn goede 
gevoel daarbij er dan ook van overtuigd 
dat ik de tweede race ook kon winnen. 
We gaan nu keihard aan het werk om 
mijn zwaar beschadigde Yamaha R1 
weer klaar te hebben voor de volgende 
race. Ik ben weer terug in de race voor 
de titel, dat is nu het enige wat telt.”

Het Yamaha Interact Racing team zal in 
augustus weer in actie komen tijdens 
de Rizla Racing Day in Assen.

YAMAHA INTERACT RACING TEAM
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
2010 hebben we beloofd een stukje te 
schrijven over onze reis die we hebben 
gemaakt in 2008:

Op zoek naar Verweggistan

Eind 2007 zien we op de site van 
‘Ride-on Motortours’ de volgende 
aankondiging met omschrijving staan:

Verweggistan, een Avontuur 
met een Verhaal

Europa zit tot aan de randen, vooral 
daar waar je ze niet verwacht, vol met 
interessante plekken. Vaak heb je er 
nooit van gehoord en zou het je niet 
interesseren. We noemen die plekken 
wel “Verweggistan”.

Het echte Verweggistan werd ontdekt 
door Donald Duck. Natuurlijk, het is 
een verhaal, een spannend kinderboek, 
maar is het echte leven ook niet een 
beetje zo? Daarom kun je nu met 
Ride-on Motortours je eigen 
Verweggistan ontdekken. De tocht is 
een avontuur met een eigen verhaal, 
dat dagelijks een nieuwe episode 
heeft en waar dagelijks een nieuwe 
routebeschrijving bij hoort. Zoals 
Donald Duck niet wist wat de volgende 
dag zou brengen blijft dit ook tijdens 
deze tocht een verrassing. Totdat 
Verweggistan bereikt wordt.
De dagafstanden liggen tussen de 
200 en 600 km.

Voor ons leek dit een groot avontuur 
en hebben we het geboekt. Van 8 t/m 
17 augustus 2008 zijn wij samen met 
7 medereizigers en reisleider Rob de 
Jong van ‘Ride-on Motortours’ op zoek 
gegaan naar Verweggistan. 

Het enige dat we weten is dat we 
verzamelen in Monschau en vandaar 
uit vertrekken. Elke avond na het eten 
zullen we te horen krijgen waar de 
volgende dag ons zal brengen.

Dag 1: 8 augustus, van Monschau 
(D) naar Mayen(D), 153 km

Om 10 uur worden we verwacht in 
Monschau. Om 6 uur vertrekken we van 
huis en na een paar stops onderweg, 
waar enkele reisgenoten bij ons 
aansluiten, rijden we naar Monschau. 
Daar ontmoeten we de rest van de 
groep en de reisleider, die we al kennen 
van onze reis naar ‘Isle of Man’. Na de 
koffi e en introductie krijgen we de route 
voor de eerste dag. Een rit van 153 km 
naar Mayen in de Eiffel.
In het hotel worden we begroet door 
een heel vrolijke eigenaresse. 
’s Avonds eten we heerlijk en na een 
paar biertjes maken we nog even een 
kleine wandeling door de stad. In het 
midden staat een kerktoren waarvan 
de punt gedraaid staat. Het verhaal 
hierbij is, dat ze van de kerk een kroeg 
wilden maken. De duivel was daar boos 
over en heeft de kerktoren verdraaid en 
scheef gezet. 

 Reisverhaal Verweggistan gg
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Dag 2: 9 augustus, van Mayen (D) 
naar Triberg (D), 430 km

Vandaag een tocht van 430 km naar 
Triberg in het Zwarte Woud.
Langs de Moezel en Rijn zakken we 
verder af in Duitsland. We hebben 
prachtig weer en onderweg bij de Rijn 
drinken we koffi e tegenover de Loreley.
Bij het hotel aangekomen kunnen de 
motoren geparkeerd worden in de 
garage van de eigenaar, waar tevens 
een aantal exclusieve Mercedessen en 
Bmw’s geparkeerd staan.

Dag 3: 10 augustus, van Triberg (D) 
naar Waal (D), 285 km

Deze ochtend brengen 
we eerst in Triberg een 
bezoek aan de hoogste 
waterval van Duitsland.
Daarna nog even het 
dorp in. Het Zwarte Woud 
staat bekend om de 
koekoeksklokken. Dus een 
winkel bezoeken met een 
heleboel van die klokken 
hoort daar natuurlijk bij. 
Aan de voorgevel hangt 
een enorme koekoeksklok 
met bewegende beren die 
omhoog klimmen en weer 
afdalen langs de gevel. 
Na de koffi e weer op weg 
met de motor richting het 

zuiden van Duitsland. We komen langs 
de Bodensee. Met het prachtige weer 

van die dag hebben we het idee langs 
één van de Italiaanse meren te rijden. 
Onderweg naar Waal zie je in de verte 
al de Oostenrijkse Alpen opdoemen. 
In Waal hebben we een enorme 
hotelkamer en het eten was daar echt 
super met lekker en vooral veel vlees.

Dag 4: 11 augustus, van Waal (D) 
naar Berchtesgaden (D), 400 km

Een prachtige tocht door het zuiden van 
Duitsland en door Oostenrijk. 

REISVERSLAG VERWEGGISTAN
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Een erg warme dag, de temperatuur 
loopt op naar zo’n 33 graden. Hoewel 
we niet mogen klagen, is het toch wel 
erg warm. Onderweg rijden we over 

een privéweg, waar we 
tol voor betalen. Deze 
weg loopt langs een 
rivier. We maken bij 
een brug een stop en 
Rob de Jong neemt een 
verfrissende duik. Dat 

was met recht verfrissend, 
want het water was ijskoud. 
Als we ’s avonds bij het hotel 
aankomen, schijnen we niet 
bekend te zijn in het hotel. 

Later blijkt dat het hotel 
beneden in het dorp nog een 
dependance heeft waar we 
dus heen moeten.
We eten redelijk lekker 
en nemen nog maar een 
“biertje”. 
Om tien uur ’s avonds komt 
de serveerster aan ons 
vragen of we nog iets willen 
bestellen, want ze gaat de 

laatste ronde in doen. Als ze later de 
bestelling brengt, zegt ze dat we nog 
wel mogen blijven zitten en of we dan 
zelf het licht uit willen doen.

Dag 5: 12 augustus, van 
Berchtesgaden (D) naar Cesky 
Krumlov (CZ), 308 km

In Berchtesgaden blijkt boven op de 
berg het Adelaarsnest te staan. Dit is 
het ‘theehuis’ van Adolf Hitler. Iedereen 
wil wel van de gelegenheid gebruik 
maken om het te gaan bezichtigen. 

REISVERSLAG VERWEGGISTAN
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Toegang tot deze “attractie” is € 13,50. 
Een beetje vreemd om geld uit te geven 
aan deze vreselijke man, maar het is 
geschiedenis en nu we er toch zijn…….
Na een bustocht van 6 km omhoog en 
nog 125 meter omhoog met een lift, 
komen we aan in het huis. Er huist 
op dit moment een restaurant en er 
is een fototentoonstelling over de 
totstandkoming van het huis. 
Het uitzicht van bovenaf 
is adembenemend en dan 
te bedenken dat Hitler er 
niet vaak kwam, omdat hij 
hoogtevrees had.
Na het bezoek een 
vermoeiende tocht naar 
Tsjechië. We vertrekken 
natuurlijk een paar uur 
later door dit bezoek 
en ook vandaag is het 
weer erg warm. Op de 
plaats van bestemming, 
worden we door de GPS 
een bospad ingestuurd, 
op zoek naar het hotel. 
Het bospad wordt steeds 

rotsachtiger en de keien 
worden steeds groter. Niet 
echt een pad voor een R1 
en een R6. Boven gekomen 
blijken we verkeerd te 
zitten, dus datzelfde rottige 
pad moeten we ook weer 
naar beneden. 

Misschien heb je wel eens 
gehoord van de uitdrukking 
“zeven kleuren stront 
schijten”, nou het was er 
niet ver vandaan. Om 8 
uur werden we eigenlijk 
verwacht in een restaurant 
in het dorp, maar we komen 
pas om 8 uur aan in het 
hotel, waar de spullen 
nog van de motor gehaald 
moeten worden en we 

ons eigenlijk wel even lekker willen 
douchen. Voor dat douchen is helaas 
geen tijd, dus even snel opfrissen en 
omkleden en dan eten.

Dag 6: 13 augustus, van Cesky 
Krumlov (CZ) naar Oswiecim 
(Auschwitz(PL)), 486 km

REISVERSLAG VERWEGGISTAN
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Het plaatsje Cesky Krumlov was erg 
mooi, dus ’s ochtends voor het ontbijt 
om 7.00 uur het dorp in om foto’s 
en video te maken. We dachten de 
enige vroege vogels te zijn, maar er 
was blijkbaar ook een bus Japanners 
los gelaten. Als we ergens op een 
binnenplaats staan te kijken, zien we 
ineens een rare kale boom in een gat. 
Als we naar beneden kijken, zien we 
daar een bruine beer lopen. Na het 
ontbijt eerst een stuk over binnendoor 
wegen tot Telc waar we koffi e drinken. 
Daarna gaan we een stuk via de 
snelweg, anders komen we weer zo laat 
aan vanavond. We slapen vanavond in 
een klooster.
Voor het avondeten hebben we een 

‘illegaal’ bezoekje gebracht aan het 
concentratiekamp, wat om de hoek 
ligt van het klooster. Het is eigenlijk al 
bijna sluitingstijd, maar via de uitgang 
zijn we naar binnen geslopen op het 
moment dat anderen naar buiten 
komen. Zo hebben we bijna een uur 
rond kunnen lopen. We hebben een 
stuk kamp gezien, het bord ‘Arbeit 
macht frei’ en de gaskamers en ovens. 
Dit maakte zoveel indruk op een ieder 

van ons, dat we er allemaal stil van 
waren. 

Dag 7: 14 augustus, van Ocwiecim 
(PL) naar Rokytnice (CZ), 390 km

Vandaag vanuit Polen weer terug naar 
Tjechië. Weer een mooie, warme dag 
met veel mooie wegen. Onderweg 
heerlijk gegeten voor weinig. ’s Avonds 
in het hotel brengen we de spullen naar 
de kamer. De kamer is erg oud en heeft 
helaas geen fatsoenlijke douche. Tegen 
etenstijd wordt de bbq tevoorschijn 
getoverd. Iedereen heeft best zin in iets 
te eten. Het eerste stuk vlees komt van 
de bbq, het smaakt naar meer, maar 
helaas komt er niet meer. Hier hebben 

we het mee moeten doen., 
samen met één schaal 
gebakken aardappelen 
met z’n negenen en wat 
oud brood. Een troost is 
de volgende dag als we 
afrekenen. 

De biertjes kostten maar 
€ 0,80 per halve liter.

Dag 8: 15 augustus, van 
Rokytnice (CZ) naar 
Frauenstein (D), 250 km

Als we wakker worden 
regent het. Na het ontbijt 
het regenpak aan en rijden 
maar. De hele dag wisselen 

regen en wolken elkaar af met veel 
wind. Later hoorden we dat het die 
dag noodweer moet zijn geweest in 
Tsjechië en Polen. Over de Duitse grens 
wordt het erg mistig en op een gegeven 
moment geeft de thermometer op de 
motor nog maar 8 graden aan. In plaats 
van een lekker koud biertje, kijken we 
nu uit naar een warm kopje thee en een 
hele warme douche. 

REISVERSLAG VERWEGGISTAN
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Dag 9: 16 augustus, van 
Frauenstein (D) naar 
Benneckenstein (D), 337 km
Vanochtend is het gelukkig droog, nog 
licht mistig en de wind is nog fris. We 
doen het regenpak maar aan tegen de 
koude wind. We rijden vanuit het hotel 
naar Dresden. Daar gaan we het DDR 
museum bezoeken. 
Daar vinden we de overblijfselen van 
het voormalige Oost-Duitsland.

Vanuit Dresden nemen we weer een 
stuk snelweg. Op de snelweg geven 
we even lekker gas, hier mag het hè. 

Robbie trekt even door 
naar de 260 km en Ellen 
naar de 225 km.
Leuk om af en toe 
eens even te doen. 
In Halle bezoeken we 
een Polo winkel met 
allemaal motorkleding en 
accessoires.
In ons hotel aangekomen, 
krijgen we een biertje 
aangeboden door onze 
reisleider Rob de Jong.
’s Avonds na het eten 
trakteert hij ook nog op 
een fl es Hexengeist, een 
heerlijke kruidenbitter.
Hoewel Ellen de enige 
vrouw is in het gezelschap, 

weet ze beter als de meeste mannen 
hoe je zo’n kruidenbitter achterover 
slaat.

Dag 10: 17 augustus, van 
Benneckenstein (D) naar huis (NL), 
440 km

De kruidenbitter van de vorige vond is 
nog goed voelbaar. 
Het was wel gezellig en dat was het 
belangrijkste. Na het ontbijt nemen 
we afscheid van twee medereizigers, 
die een andere route terug rijden. Ook 

onze reisleider is al weg, want 
die moest heel vroeg vertrekken. 
Met de overige reizigers maken 
we de gezamenlijke terugreis. 
Onderweg is het af en toe 
moeilijk om de ogen open 
te houden. Als we net na de 
Nederlandse grens stoppen bij de 
eerste pomp, blijkt dat iedereen 
daar last van had onderweg. Bij 
de afslag Apeldoorn zwaaien we 
naar onze medereizigers en zijn 
we bijna thuis. Het was een hele 
mooie, maar erg vermoeiende 
reis. 

REISVERSLAG VERWEGGISTAN
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We hebben veel gezien, meer dan we 
zouden zien als we zelf de tocht hadden 
gemaakt waarschijnlijk. We hebben 
een week nodig gehad om weer bij te 
komen.

De conclusie:

Conclusie aan het einde van deze reis 
is, dat Verweggistan niet gevonden 
is, maar dat het eigenlijk overal en 
nergens kan zijn en dat er overal wel 
iets is, wat op Verweggistan zou kunnen 
lijken.

Ride-on Motortours verkoopt de reis 
nog wel steeds, maar het heet geen ‘Op 
zoek naar Verweggistan’ meer. Ook is 
de route nu voor de tijd al bekend. De 
reis wordt nu verkocht onder de naam 
‘Centraal Europa Tour’

http://www.ride-onmotortours.com/
common/pages/europa/eu_intro.htm

Groeten Robbie en Ellen Zeisseink

REISVERSLAG VERWEGGISTAN

Het bestuur van de
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en een 
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Worstelende Peter Schalken 
opnieuw vierde in Oss (24-05-
2010)

Een week na de HAMOVE races in 
Hengelo heeft Peter Schalken op-
nieuw een vierde plaats gescoord 
voor het ONK. Tijdens de Pinkster-
races op het Paalgraven circuit 
moest hij wel tot het uiterste gaan. 
Maar dat had de rijder van het Ver-
olme Grafi Com Racingteam er graag 
voor over. Het circuit in Oss be-
schouwd Peter als zijn thuiscircuit, 
steevast omgeven door vele dui-
zenden fans waarvan vele speciaal 
voor de rijder uit Dussen komen. 
¨Onder deze prachtige omstan-
digheden was het hard werken¨, 
vertelt Peter na afl oop. ¨Vorig jaar 
stond ik hier nog op het podium en 
graag had ik dat hier met mijn bijna 
jarige zoontje Kyro erbij nog een 
keer willen herhalen. Ik heb er 
hard voor gewerkt maar het 

podium zat er na een matige 
training realistisch bekeken bijna 
niet in. Desondanks ben ik blij dat 
ik toch iets heb kunnen laten zien 
voor mijn team, sponsors en fans.¨ 
En Schalken liet topmotorsport 
zien, hij reed een puike race, dat 
staat buiten kijf.

Trainingen 

De eerste training op het 3480 m lange 
hoekige maar brede circuit ging bij pri-
ma weer van start. Op zondagmorgen 
begon het allemaal redelijk en het is in 
een eerste training altijd even zoeken 
en aftasten. Na een aantal ronden ging 
het gas er echt op en in zijn negende 
ronde reed Peter zijn beste tijd met de 
1000cc Yamaha. Maar helaas was het 
daarna rap afgelopen want de tempera-
tuur van het koelwater liep weer der-
mate hoog op dat het onverantwoord 
was door de te gaan. Hoofdschuddend 
keerde hij daarom al na tien ronden 
terug naar zijn crew. 

di i

VERRICHTINGEN PETER SCHALKEN
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En de nooit op-
gevende tech-
neuten konden 
niet anders dan 
spoorslags aan 
het werk te gaan 
om te trachten 
het probleem 
op te lossen. 
Alles werd weer 
nauwgezet ge-
controleerd, klein 
aanpassingen 
werden gedaan 
en op hoop van 
zegen kon Schal-
ken om kwart 
voor drie aan de 
tweede kwalifi -
catie beginnen. 
De buitentem-
peratuur was 
toen al aardig 
gestegen maar 
gelukkig daalden de rondetijden in de 
tweede helft van de sessie. Marginaal 
weliswaar, maar op dit niveau zijn 
alle stapjes klein. Helaas boekten een 
aantal andere rijders nog meer winst 
en uiteindelijk werd de virtuele zesde 
startplaats een defi nitieve achtste 
plaats op de grid. De tijden lagen wel-
iswaar dicht bij elkaar maar een start 
vanaf de derde rij is op dit circuit verre 
van ideaal. En erger nog, de motor 
werd nog steeds te warm...
Toen werd het idee geopperd om de 
machine identiek te prepareren zoals 
bij de trainingen in Spanje, toen was er 
immers ook geen thermisch probleem? 
IJlings werden thuis de benodigde on-
derdelen opgehaald maar het lukte niet 
om die op tijd in de motor in te bouwen 
voor de wedstrijd om de bekers op 
de late zaterdagmiddag. ¨Ik had hier 
graag gereden, het was een prima trai-
ning geweest maar dat zat er niet in.

Races

In de warm-up 
op zondagmorgen 
leken de aanpas-
singen te werken, 
de motortempera-
tuur liep minder 
hoog en Peter was 
al sneller dan in de 
kwalifi catie, dus 
dat was positief. 
Er waren werkelijk 
zeer veel toeschou-
wers gekomen en 
die genoten de hele 
middag van fraaie 
races. Het klapstuk 
van de veiling, de 
Dutch Superbikes, 
waren als laatste 
aan de beurt. De 
startprocedure werd 
in werking gezet en 

bij de startopstelling stonden de be-
kende fraaie gridgirls op de startplaats 
al gereed met parasols. Niet overbodig, 
die beschutting van Peter tegen de felle 
zon. De monteurs zorgden dat de motor 
tot de start goed gekoeld bleef, en om 
16.45 uur was de start.
Peter vertrok goed maar het is altijd 
dringen voor de eerste bocht, men kan 
niet alle risico nemen. Toch kwam de 
bekende oranjezwarte Verolme Gra-
fi Com machine als zesde terug uit de 
laatste bocht van de eerste ronde. 
Schalken ging voortvarend te werk, 
reed direct een hoog tempo en verklein-
de de afstand op zijn voorgangers. Hij 
slaagde er nog in op te klimmen naar 
de vierde plaats maar de tóp-3 had 
al een bres geslagen die niet meer te 
dichten was. Na 16 zware ronden kwam 
hij als vierde aan de fi nish. ¨Het ging 
gezien de omstandigheden wel goed 
want vanaf de derde rij is het moeilijk 
aan te pikken bij de toppers. 

VERRICHTINGEN PETER SCHALKEN
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Ik kon de druk opvoeren naar mijn con-
currenten en die gingen fouten maken 
zodat ik toch nog vierde kon worden. 
Mijn motor werd weer erg warm maar 
er is verbetering dus we zijn op de 
goede weg. Ik ben overtuigd dat mijn 
techneuten in de komende drie weken 
naar de volgende wedstrijd het euvel 
kunnen oplossen.

Op Zondag 13 Juni niet gereden in 
Assen, met koelingsproblemen.

Peter Schalken scoort in 
Oschersleben (04-07-2010)

Peter Schalken kan met een tevreden 
gevoel terug kijken op de zesde 
wedstrijd voor het ONK Dutch 
Superbikes. De Yamaha coureur uit 
het Verolme Grafi Com Racingteam was 
opgelucht dat de techniek hem nu eens 
goed gezind was. Na alle problemen in 
de voorafgaande races scheen de zon 
letterlijk en fi guurlijk op het MotorPark 
in het Oost-Duitse Oschersleben. 
Ondanks een lichte crash, tijdens de 
eerste zaterdag kwalifi catie training, 
ging het tijdens de wedstrijd naar 

behoren. “Ik kon vandaag zeven 
punten behalen en dat is gezien de 
omstandigheden het hoogst haalbare. 
Maar we hebben de problemen nu 
onder controle en kunnen hierop verder 
borduren. Ik zie de komende races met 
veel vertrouwen tegemoet”

Vooruitgang

Na de voorafgaande technische 
problemen met de motorfi ets in de 
eerdere wedstrijden werd in de vorige 
race in Assen een nieuw dieptepunt 
bereikt toen Schalken niet eens van 
start kon gaan. In Oschersleben kon 
hij wel van start gaan maar dat had de 
nodige voeten in de aarde, gemakkelijk 
ging het ook deze keer zeker niet. Voor 
deze wedstrijd moest nog eerst een 
ander standaard motorblok ingebouwd 
worden. Het nieuwe Yamaha “Big Bang” 
blok kwam er via Opheij Motoren uit 
Veghel. De tijd om dit blok optimaal te 
prepareren was niet voorhanden. 

Om die reden reisde het Verolme-
Grafi com Yamaha team al op donderdag 
af om de Yamaha R1 te testen voor de 
vrije trainingen op vrijdag. 

VERRICHTINGEN PETER SCHALKEN
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De gezichten van iedereen klaarden op 
toen alles goed bleek te functioneren, 
zelfs de koelproblemen waren opgelost, 
en dat bij deze tropische temperaturen!

Echter op zaterdag sloeg het noodlot 
wederom toe in de eerste kwalifi catie 
training. In een poging om een nog 
snellere tijd op de klokken te laten 
noteren kwam Schalken in de chicane  
met zijn motorblok in aanraking met 
de curbstones. Een crash volgde en dit 
zorgde wederom voor veel werk voor de 
monteurs. De motorfi ets werd helemaal 
geprepareerd maar omdat de radiator 
gerepareerd moest worden vergde dit 
meer tijd dan men vooraf had gedacht. 
Het gevolg was tijdgebrek waardoor de 
tweede kwalifi catie training niet meer 
gereden kon worden. Maar de tijd van 
de eerste training was voldoende voor 
de negende startplaats. Op zondag 
bleek in natte de warming up training 
alles goed te functioneren waardoor 
het zelfvertrouwen groeide. Vol goede 
moed ging het Verolme-Grafi com-
Yamaha team naar de startgrid toe. 
Zou de motorfi ets heel blijven en 
zou Peter mee kunnen strijden met 
de beste rijders in het sterk bezette 
deelnemersveld was de grote vraag. 
Het antwoord was positief, zou later 
blijken.  

De Verolme Grafi Com Yamaha kwam 
goed uit de startblokken maar omdat 
Peter met een standaard motorblok 
reed moest hij langzaam maar zeker 
enig terrein prijsgeven. Halverwege 
de race werd de wedstrijd stilgelegd 
vanwege een rode vlag situatie door 
een crash van Arie Vos. Een tiende 
plaats stond achter de naam Schalken 
en terug in de pits werd gewacht op 
de herstart van een wedstrijd over vijf 
ronden. Na een goede tweede start kon 
Schalken wederom goed meekomen in 
de top tien maar meer dan de achtste 
klassering zat er niet in. Nadat de tijden 
waren opgeteld kwam hij op de achtste 
plaats in de uitslag. De tweede heat 
werd gecanceld vanwege een oliespoor 

en grind op de baan. Het was al na zes 
uur en de baan kon niet meer tijdig 
kon worden verwijderd. Vanwege het 
late tijdstip besloot de wedstrijdleiding 
de races te beëindigen. Teleurgesteld 
kon het team inpakken en de reis 
naar Nederland beginnen. “Ik had 
vooraf op meer gehoopt maar met het 
uiteindelijke resultaat ben ik nu toch  
dik tevreden. Met de standaard motor 
kon ik aardig meekomen maar dat is 
niet voldoende. Als ik dadelijk weer 
een snelle fi ets tot mijn beschikking 
heb kan ik weer meestrijden voor de 
podiumplaatsen. Ze zijn nog niet van 
mij af. Voor de ONK tussenstand ben ik 
nu geklommen naar de zevende plaats 
omdat enkele concurrenten helemaal 
niet konden scoren. Daarom ben ik blij 
dat ik zelf zeven ONK punten aan mijn 
conto kan toevoegen”. 

Op Zondag 08-08-2010 Peter 
Schalken optimistisch na zevende 
plaats in Spa Francorchamps

Afgelopen weekend heeft Peter 
Schalken weer met plezier op 
zijn Verolme Grafi Com Yamaha 
R1 geacteerd op het fameuze 
en prachtige circuit van Spa 
Francorchamps. Onder erbarmelijk 
slechte weersomstandigheden tijdens 
de dubbele ONK werd hij in de eerste 
race netjes zevende met aftrek van de 
Belgische rijders die voor hun eigen 
kampioenschap reden. In de tweede 
race, toen het nog harder regende dan 
in de eerste wedstrijd, ging het mis en 
vloog hij er met een highsider af. Direct 
daarna volgde een rode vlag omdat iets 
verderop ook Arie Vos crashte en op de 
baan bleef liggen. Bij de herstart kon 
Schalken niet meer aantreden omdat de 
beschadigde Yamaha niet meer meteen 
ingezet kon worden. Desondanks was 
Peter Schalken na afl oop tevreden. 

¨Ik zat na alle tegenslag van de laatste 
tijd eindelijk weer lekker op mijn motor. 
Ondanks de omstandigheden genoot ik 
weer volop!¨

VERRICHTINGEN PETER SCHALKEN
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Wedstrijd

Maar op zondagmorgen was het weer 
volledig omgeslagen en het regende 
al met de warming up. De motor werd 
aangepast naar de omstandigheden 
en toen de tot acht ronden  ingekorte 
race van start ging zat Schalken 
er meteen goed bij. De rijder uit 
Dussen zat duidelijk goed in zijn vel 
en reed een solide wedstrijd. Zonder 
de Belgische rijders die niet voor de 
ONK punten in aanmerking kwamen, 
werd Schalken als zevende afgevlagd. 
Hij was erg blij en tevreden met het 
resultaat en erop gebrand ook in de 
tweede wedstrijd goed te presteren. 
Voor de tweede wedstrijd zag het er 
allemaal nog slechter uit wat het weer 
betrof, het regende nog veel harder. 
Dat weerhield Schalken er niet van 
om direct goed te vertrekken en aan 
te sluiten bij een snelle groep, zijn 
startplaats was nu eenmaal niet ideaal. 
Hij had aanvankelijk enige moeite om 
Rob Hakvoort te passeren en besloot 
daarna de groep te volgen die streed 
om de 10e plaats overall. Hij wilde 
in de laatste fase van de wedstrijd 
toeslaan maar zover kwam het niet. 
Bij het uitkomen van de chicane ging 
het in de vijfde ronde mis toen hij met 
een highsider van zijn motor werd 

geworpen. Na de volgende bocht ging 
het ook fout met Arie Vos waarna code 
rood werd gegeven. Later volgde nog 
een herstart voor een wedstrijd over 
drie ronden maar de Yamaha was 
dermate gehavend dat een herstart 
uitgesloten was. 

¨Ik denk dat ik even op een vuil stuk 
of een markering kwam want ik was de 
motor plotseling kwijt. Jammer want 
ik had zeker nog een beter resultaat 
neer kunnen zetten. Ik ben toch erg 
blij, zeker voor mijn team. Wij waren 
de afgelopen tijd even ´de weg kwijt´. 
Eerst door de steeds te warm wordende 
motor en toen dat was opgelost speelde 
de wegligging weer op. Ondanks alle 
goede bedoelingen bracht de ´hulp´ 
van buitenaf ook geen vooruitgang 
en nu we weer alleen met ons eigen 
vertrouwde team zijn verder gegaan 
viel alles weer op zijn plaats. Ik ben 
blij dat die jongens met de ´Gouden 
Handjes´ het vertrouwen in mij niet 
hebben verloren, helemaal tóp!¨                                           

Groet    Eric – R1

   

VERRICHTINGEN PETER SCHALKEN
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Peter Schalken optimistisch 
ondanks magere buit in ONK fi nale 
(26-10-2010)

Niet direct met het resultaat dat 
hem ten deel viel in de Race of 
the Champions, maar wel met 
totaalplaatje in de laatste ONK 
kon Peter Schalken tevreden 
zijn. Het genieten voor hem, zijn 
teamgenoten en sponsors van het 
Verolme Grafi Com Racingteam 
begon al op zaterdagavond. De 
uitverkiezing tot Team van het 
Jaar 2010 door de Stichting 
Motorwegraces Assen (SMA) werd 
warm ontvangen door iedereen die 
betrokken is bij Verolme Grafi Com 
Racing. ¨Het is een beloning voor 
ons allemaal en een hoogtepunt 
voor mijn hoofdsponsors Rob van 
de Berg en Goran Grcic. Geweldige 
perfectionisten, die met hun 
gedreven en professionele aanpak 
bewezen hebben het aanzien van 
de Nederlandse wegracesport op 
een hoger peil te kunnen brengen. 
Een betere beloning voor de 
´nieuwkomers´ die voor het eerste 
jaar in de wegracescene hebben 
geacteerd is niet denkbaar¨, 
aldus Peter. Door dit erg positieve 
gebeuren werden meteen de nogal  
problematisch verlopen trainingen 
naar de achtergrond gedrukt.

Trainingen

Het was op de laatste zaterdag 
van deze maand niet echt ideaal 
raceweer. Lage temperaturen en 
dreigende wolken deden bij velen de 
wenkbrauwen fronsen. Toch begon 
Schalken goed gemutst aan de eerste 
training. Maar al in de tweede ronde 
werd hij bij ruim 230 km/u vol op de 
ruit en de bovenarm getroffen door 
een losgeraakte zware kniebeschermer 
van een andere rijder. Krimpend van 
pijn reed hij direct de pits in maar kort 
daarna keerde hij terug op de baan 
en kwalifi ceerde zich als 17e, door 

het pijnlijke voorval zat er niet meer 
in. Dat zijn tijd ruim 4 sec langzamer 
was dan de snelste tijd van Arie Vos 
baarde geen zorgen. Er kwam immers 
nog een tweede kwalifi catie. Maar 

toen om 17.00 uur de training net was 
begonnen ging het regenen en dat 
betekende einde oefening. ¨Ik wilde 
na het opwarmen van de banden juist 
aanzetten voor een snelle ronde toen 
met de olievlag aangegeven werd dat 
de baan al plaatselijk nat was door 
regen. Ik besloot zoals iedereen naar 
binnen te gaan. Het regende te weinig 
om regenbanden te steken voor een 
nieuwe poging, dat had geen zin¨, legt 
Peter uit. Dus het bleef een 17e plaats 
op de grid, niet echt goed. 

Wedstrijd

Bij de warming up bleef was het droog, 
de motor voelde goed aan dus terwijl 
vele gasten op bezoek kwamen in 
de hospitality werd alles voorbereid 
voor de eerste wedstrijd die om 14.45 
begon. Maar helaas, het was al weer 
zachtjes gaan regenen in de eerder 
verreden races en hoewel het niet meer 
regende voor de Superbikes was de 
baan nog nat. 

VERRICHTINGEN PETER SCHALKEN
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Door het drukke schema mochten 
alleen voor deze eerste race de helpers 
en gridgirls op het startveld staan. 
Natuurlijk kregen de fraaie Verolme 
Grafi Com dames weer alle aandacht... 
Na een goede start kwam Schalken met 
zijn grommende Yamaha R1 als 12e 
uit de eerste ronde. Hij had de juiste 
bandenkeuze gemaakt, reed een solide 
race en rukte op naar de uiteindelijke 
9e plaats. Iedereen was vol lof en de 
verwachtingen voor de tweede race om 
17.30 waren hoog gespannen. Maar dat 
werd niet wat ervan verwacht werd. In 

een goede positie schoot 
Schalken al bij de eerste 
ronde rechtdoor in de GT 
bocht en verspeelde vele 
plaatsen. De draad werd 
weer opgepakt maar 
zonder illusies reed hij de 
wedstrijd uit op een 18e 
plaats. ¨Ik schakelde mis 
bij het terugschakelen 
en kwam met te hoge 
snelheid op de GT bocht 
af. De aansluiting was 
weg en dit veld is te 
sterk om dat nog goed 
te kunnen maken. Toch 
genoot ik van het rijden, 

de motor was prima, het resultaat 
was niet meer van belang. Na drie 
keer een nulscore kon ik dit seizoen 
mijn doelstellingen niet halen en de 
uiteindelijke 10e plaats in de eindstand 
is toch niet wat het had moeten zijn. 
Maar het is heel positief dat alles nu 
weer goed in orde is na de problemen 
waarmee we eerder dit seizoen 
worstelden. Ik wil mijn sponsors, team 
en fans danken voor alles en kijk nu 
al weer vol verwachting uit naar het 
volgende seizoen, iedereen bedankt!¨

VERRICHTINGEN PETER SCHALKEN

Door het drukke schema mochtenukke schema mochten
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Het Motorseizoen voor 2010 zit 
er na de eerste grillen van de winter 
alweer ruimschoots op maar we zijn 
met de YZF R-Club alweer druk bezig 
met het maken van plannen voor het 
Motorseizoen 2011.

De eerste opzet van de Activiteiten 
Kalender 2011 heb je ongetwijfeld al 
voorin de R-force zien staan of je hebt 
deze op de Clubsite of het Forum al 
bekeken.

Zoals je ziet, staan er alweer voldoende 
ritten op het programma!

Maar daar hebben we jouw bijdrage wel 
bij nodig…

Immers, we zijn met de Toercommissie 
van de Club niet in staat om alle 
geplande ritten volledig in eigen beheer 
uit te zetten en gereed te maken voor 
de Club om ze dan zonder problemen 
met een groep enthousiaste Clubleden 
op de geplande data te rijden.

We zijn daarom op zoek naar dat mooie 
dijkweggetje, die lekker bochtjes en dat 
spectaculaire landschap bij jou in de 
buurt!

Je kent vast wel een stuk van een route 
dat je zelf graag rijdt maar eigenlijk ook 
wel met andere Clubleden zou willen 
delen. Laat ons dit dan weten, zodat we 
er met jouw hulp misschien een fraaie 
Clubrit van kunnen maken.

Als je zelf in het bezit bent van een 
navigatiesysteem, kun je meestal 
een ‘tracklog’ opnemen van de route. 
Anders kun je op Google Maps of 
een ander kaartenprogramma een 
route uitstippelen en bewaren. Dit 
soort hulp zou ons erg helpen met de 
voorbereidingen van het uitzetten van 
weer een nieuwe Clubrit.

Je kunt je tips en ideeën, tracklogs 
en ander kaartmateriaal sturen naar 
arnaud@yzfr-club.nl

Indien we van je informatie gebruik 
gaan maken, nemen we zeker contact 
met je op voor de laatste details en 
wellicht dat we samen met jou de route 
als laatste voorbereiding nog een keer 
‘voorrijden’.

Alvast bedankt!

Als je zelf geen suggesties hebt voor 
een Clubrit, kun uiteraard wel gewoon 
met een rit meerijden.

Meerijden met een Clubrit is erg leuk 
en (meestal) ontspannend, maar 
toch willen we jullie uitleggen dat 
je ook als ‘meerijder’ een bepaalde 
verantwoordelijkheid hebt voor het 
slagen van een Clubrit.

Zo is het van belang dat je regelmatig 
een blik in je spiegel werpt om te zien 
of degene die achter je rijdt, de groep 
nog steeds kan volgen. Dit is namelijk 
voor degene die voorop rijdt vaak erg 
moeilijk te zien (zeker als er meer dan 
vijf motoren achter hem of haar aan 
rijden).

Mocht je zien dat de rijder achter je de 
groep is kwijt geraakt, stop dan zelf. 
Degene die voor jou rijdt (en dus jou 
in de gaten houdt), doet dit vervolgens 
ook en zo staat in korte tijd de hele 
groep stil. Degene die voorop rijdt ziet 
dit uiteraard en zal terugrijden om alle 
groepsleden weer bij elkaar te krijgen.

Zo kun je ertoe bijdragen dat alle 
groepsleden met evenveel plezier de rit 
helemaal kunnen uitrijden!

J k t j ti id ë t

 Hulp Gevraagd Bij Toerrittenp g j
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Tot slot nog een algemene opmerking.

Zoals jullie tijdens de laatste ALV in 
Oosteind te horen hebben gekregen, 
zijn er afgelopen jaar enkele wijzigingen 
geweest in het bestuur van de Club. 
Hierdoor zijn er op dit moment nog 
slechts vijf bestuursleden over die het 
reilen en zeilen van de YZF R-Club 
coördineren en ook alle andere taken 
en activiteiten organiseren.

Je zult begrijpen dat dit voor deze vijf 
vrijwilligers een aardige hoeveelheid 
(vrije) tijd kost en we zijn daarom op 
zoek naar Clubleden die een bijdrage 
willen leveren bij deze werkzaamheden.

Mocht je interesse hebben en wat tijd 
willen steken in de activiteiten van jouw 
Club of hier meer informatie over willen 
hebben, laat het ons even weten! Stuur 
een mailtje naar Wil, Eric, Richard, 
Ralph of Arnaud; hun emailadressen 
staan voorin de R-force.

Sportieve motorgroeten,

Arnaud.

Fijne feestdagen

Het bestuur van de Yamaha YZF 
R-club wenst jullie allen:

HULP GEVRAAGD BIJ TOERRITTEN
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YZF R-CLUB MERCHANDISING

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 
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

l b k l 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!
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Den Bosch

We ve got more in store

Reitscheweg 33  5232 BX  Den Bosch
tel. 073-6480590

d b h l

Complete Yamaha en Rossi k
ledinglijn op vo

orraadUW YAMAHA R-SERIE SPECIALIST

fax. 073-6480591 www.motoportdenbosch.nl
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