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CLUBAGENDA 2011
DATUM

INFO

ACTIVITEIT

16 januari

Nieuwjaarsreceptie in
Leidschendam

24 t/rn 27 februari

Vanaf 14.00 uur bent
u van harte welkom in
café "Satchmo" op het
Damplein 33
Yamaha YZF R-club

Motorbeurs Utrecht

Hal 9, stand B010
20 maart
17 april

SBK Assen

15 mei

Clubrit

19 juni
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Plassenrondje

Clubrit

EMMRClubrit

Land van Maas en Waalrit

+ ALV + BBQ

Een jaarlijks fantastisch ,';::~
terugkerend evenement
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31 juli
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28 augustus
25 september
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Een geweldig weekend.
Al vele jaren een topper

Eifelweekend
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Cluqrit

Nadere informatie volgt

Clubrit

1-

Nadere informatie volgt

"".
Clubrit

Nadere informatie volgt

23 oktober

Clubrit

Nadere informatie volgt

29 oktober

Feestavond 12,5 jarig
bestaan R-Club

Nadere informatie volgt

Voor alle evenementen en activiteiten geldt:

Bekijk het laatste nieuws op onze club-website www.yzfr-club.nl
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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 & fotografie: 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
Total Print BV, Oosterhout
© 2011 Yamaha YZF R-club Nederland
www.yzfr-club.nl
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Volgende R-force verschijnt rond
november 2011 met daarin oa.
Verslag:

ALV/EMMR/BBQ

Verslag:

Eifelweekend

en meer .....
Heb je zelf ook een leuke bijdrage?
Stuur deze per mail naar:
r-force@yzfr-club.nl
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VOORWOORD
N
ieuwe input,

Misschien een rare opening voor een
voorwoord. Maar er zitten zeker wel
enige achterliggende gedachten achter.
Enerzijds voor ons supermooie,
full-colour clubblad “R-Force” en
anderzijds voor nieuwe hulp die we
dringend nodig hebben.
De reden dat deze keer ons clubblad
zo laat op de mat ligt, komt doordat er
bijna geen kopij aangeleverd wordt. En
als er niet voldoende kopij binnenkomt
kan ons blad niet gevuld worden, toch!?
Dus een verzoek aan al onze leden:
stuur kopij in, in wat voor vorm dan
ook. Wel gerelateerd aan motorrijden
natuurlijk. Is het een evenement wat
je jaren geleden meegemaakt hebt en
het aan ons niet wil onthouden, kruip
achter dat toetsenbord en maak een
verslag van de gebeurtenis. Ook ritten
tijdens vakanties doen het altijd heel
leuk en wordt als heel prettig ervaren
om te delen met andere motorrijders.
Zo krijg je er via andere enthousiaste
“collega’s” een andere kijk op, of deel
je juist de ervaringen die je opgedaan
hebt tijdens een van je motorreizen.
Heb je die reizen met een andere
motor gedaan, ook dit is natuurlijk
geen probleem, want tenslotte iedere
motorrijder deelt zijn hart met elke
andere willekeurige motorrijder.
Artikelen aangevuld met foto’s zeggen
natuurlijk nog veel meer, dus stuur mee
die plaatjes. Mocht je een probleem
hebben met spelling of zinsopbouw,
ook dit mag geen drempel zijn, want
alle stukken worden keurig netjes
gecorrigeerd, zonder dat er tekstueel
iets veranderd wordt. Stuur je kopij op
naar r-force@yzfrclub.nl
De andere input zoeken we in ons
bestuur. Richard van de Mark gaat ons
namelijk als bestuurslid verlaten. Mede
door andere hobby’s waar Richard
zich in vastbijt is er wat minder tijd
www.yzfr-club.nl

ontstaan om ook het besturen van de
R-club goed te blijven doen. Richard is
al vele jaren actief in ons bestuur en
menigeen heeft de routes gereden die
hij al vele jaren met anderen, maar ook
vaak alleen gemaakt en voorgereden
heeft. De eerste jaren puur op papier,
maar al snel werden de routes digitaal
in Mapsource gemaakt en vervolgens
met de Garmin gereden. We gaan
in Richard een bestuurslid verliezen
waar nooit iets teveel voor was. Het
onderhouden van de foto’s op de site,
het digitale gebeuren tijdens de beurs,
zodat iedereen ook de gebeurtenissen
thuis kon volgen, het verzorgen van de
R-mail, de hulp tijdens het opbouwen
van verschillende activiteiten, enz.
En het moest altijd tot in de perfectie
worden uitgevoerd, kortom een
alleskunner en perfectionist. Gelukkig
blijft Richard nog wel lid van de club,
dus kunnen we af en toe nog eens van
zijn diensten gebruik maken. Richard,
het ga je goed en mag ik je via deze
manier je ontzettend hartelijk bedanken
voor alles wat je voor de club betekend
hebt.
Dus bij deze een verzoek aan iedereen
die wat wil betekenen voor de club en
nog wat tijd over heeft, laat het weten
via contact@yzfr-club.nl en we nemen
contact met je op. Het enige wat we
van je vragen is wat inzet, wat tijd
en wat initiatief. Je krijgt er een hoop
gezelligheid en een andere kijk op
bepaalde dingen mee terug.
Inmiddels hebben we de jaarlijkse
ledenvergadering weer achter de rug.
Een dag die, althans voor mij, altijd als
zeer prettig en gezellig wordt gezien.
Een dag waar alles inzit, een leuke rit,
de ALV, een voortreffelijke barbecue en
ons stuntteam niet te vegeten.
Ik zeg houdoe en we zien elkaar bij een
volgend evenement.
Wil van Nunen
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VERSLAG SATCHMO’S
H

groep(bijna de hele groep)

allo Allemaal,

Ik ben deze keer gepiepeld (benaderd)
door Wil, om een stukje te schrijven
over de nieuwjaarsreceptie.
De opkomst was geweldig. Toen wij bij
Satchmo’s aan kwamen, was er al een
klein clubje aanwezig.
Iedereen was met de auto, maar er
was een persoon, een echte bikkel, die
kwam met de motor. Volgens mij was
dat Paul Horvers.

Het was daar even zoeken naar een
plekje. Richard heeft de leiding even
geholpen met een paar tafeltjes bij
elkaar te zetten.
Maar daar was de leiding niet zo blij
mee, maar Richard hielt vol. Bravo
Richard.
En eerlijk is eerlijk, we hebben best wel
heel lang op het eten moeten wachten,
waardoor velen ontzettend melig
werden, er is weer ontzettend gelachen.

Compliment aan Jane, die iedereen
gastvrij ontving. Ze heeft ervoor
gezorgd dat niemand iets tekort is
gekomen.

Het eten was heerlijk, ik heb iedereen
zien genieten van al het lekkers en wat
is er leuker om dit te doen met allemaal
vrienden die allemaal een passie
hebben: de MOTOR.

Binnen de kortste tijd, vulde het
gezellige bruine café zich met heel veel
motorvrienden en vriendinnen.

Laten we hopen, dat de groep alleen
maar groter word.

Het waren weer heel veel bekende
gezichten, maar toch ook weer nieuwe
gezichten.

Het was ongeveer tussen 19.30 en
20.00 afgelopen. Iedereen is toen
vertrokken, moe van al het lekkere
eten, maar wel voldaan.

We hebben gezellig met elkaar gekletst,
gedronken, tussendoor werden er
lekkere bitterballen
geserveerd en er stond
ook nog een hele grote
pan met erwtensoep.

Dit is alles wat er over is gebleven.

Complimenten aan Wil,
die weer met overgave
zijn speech hielt. Hij was
Eric net een stap voor.
Naar een paar uurtjes
van gezelligheid, zijn we
met zijn allen naar de
Chinees aan de overkant
gegaan en omdat het
een klein stukje was,
zijn we allemaal met de
benenwagen gegaan.
Het was met volgens mij de hele
- 6 -
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MOTORBEURS 2011
M
otor Beurs Utrecht 2011 Dag 0.

Tijdens de Nieuwjaars receptie was
het al een onderwerp wat de revue
passeerde, de motorbeurs. Ik had
vorig jaar ook al eens meegeholpen
met het opbouwen van de clubstand.
Nou die hulp was van harte welkom en
krijg van voorzitter “stille Willie” al een
polsband uitgereikt waar ik woensdags
vrij toegang heb om aan de slag te
kunnen. Alleen welke woensdag ook al
weer??? Blijkbaar had ik die avond toch
wat teveel (cola) gedronken want de
volgende dag meteen de (verkeerde)
woensdag vrij genomen ha ha. Gelukkig
kwam ik er net op tijd achter anders
had de huishoudbeurs mee op kunnen
bouwen ;-).

www.yzfr-club.nl

Ik spreek af om met Wil om op tijd
te beginnen woensdagochtend zodat
we net na de ochtend spits op de weg
zitten. Aangekomen in Oosteind worden
we verwelkomd met een Brabants
bakkie koffie. De karren zijn al vol
geladen en alles moet alleen nog even
de aanhanger in. Als de aanhanger
geladen is kunnen we met zijn vieren
op weg.
Aangekomen in Utrecht zijn we mooi
op tijd want het is er nog rustig. De
aanhanger halen we snel leeg want
we mogen maar maximaal 2 uur op
het terrein parkeren. Het is buiten
wel rustig maar de hallen waar de
motordealers staan zijn al goed gevuld,
die zijn dinsdag al begonnen met
bouwen.
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MOTORBEURS 2011
We rollen de karren met alle stand
onderdelen en versnapering naar de
standplaats.
De stands van de motorclubs zijn al
voorzien van schermen en vloermatten
dus dat is gemakkelijk. We beginnen
met de opbouw van “de kast” deze
vraagt veel werk en de rest van de
stand hangt daar zo ongeveer aan vast.
Het is even een heel gevecht om
de kast in elkaar te zetten, volgens
sommige onder ons duurde het deze
maal wel heel lang. Maar ja goed werk
heeft tijd nodig. Vervolgens komt ook
Ed aan met de laatste delen van de
stand en het geweldige draaiplateau
wat elk jaar weer een prominente
verschijning op de beurs is. Van Boudje
hebben we weer een Yamaha DVD
speler en versterker kunnen lenen en
Ed heeft weer een flatscreen geregeld.
We hebben elk jaar een ander scherm
dus de wand waar het scherm aan
hangt lijkt wel gaten kaas. Nadat alles
geïnstalleerd is kunnen de eerste geluid
testen beginnen ha ha. De R geluiden
galmen al door de hal!

stad. Hij brengt super lekkere broodjes
mee van de Turkse bakker. Hedde
gullie ok lekkere brooikes zal de bakker
echter niet meteen verstaan hebben.
De eerste motor arriveert al op de
beurs. Het is een mooie zware 10th
anniversary edition.
Het wordt tijd dat het draaiplateau klaar
staat en dat de motoren erop kunnen,
echter moeten we er toch nog een ritje
Aalsmeer aan wagen want we zijn nog
wat onderdelen vergeten. Richard zet
de kast nog even in een frisse laag
witte verf terwijl Sonja begonnen is met
de klapper van de beurs: de R-force
camping tafel. Het is veel knip en plak
werk maar Richard en Sonja maken
er het beste van. Als de plaat droog is
kan hij door ons ingepakt worden. Voor
diegenen die hem niet gelezen hebben
het was veel werk maar het resultaat
mag er zeker zijn!
De draaitafel is klaar en de motoren
kunnen erop, of ten minste een de
andere zal pas later op de avond in
Utrecht arriveren. Het is niet meer de
nieuwste R1 maar hij is helemaal in top
conditie.

Om alle thuisblijvers toch mee te
laten genieten van de perikelen op de
clubstand monteren we een webcam.
Voor de ultieme filmhoek monteren we
de Cam op een geweldige standaard:
een panlat van 2 meter wel te verstaan.
Ik moet eerlijk wel bekennen dat je
een mooie blik op de R-club stand hebt.
Even beetje witte latex er over en klaar
is kees. Richard installeert de Cam op
de laptop, nu een simpel klusje maar
het heeft hem al vele slapeloze avonden
gekost om de beelden op de clubsite te
krijgen.
We krijgen wel een beetje trek, alsof
Wil gedachten kan lezen. Komt hij net
terug van een fiets tocht door de grote
- 8 -
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MOTORBEURS 2011
B

Zelfs de uitlaat is gepoetst en dat
komt goed uit als je deze boven op
een spiegel monteert. Even nog alles
stofzuigen en de stand is er klaar voor.

Alle lege dozen en het gereedschap kan
weer terug op de kar. Er ontstaat toch
nog even discussie over de Carnavals
zuil. Will en Richard hebben een zuil in
elkaar getimmerd en in Carnaval stijl
bekleed maar we vinden hem toch niet
helemaal in de R stijl vallen. Of de zuil
de motorbeurs gehaald heeft kan ik op
het moment van schijven niet vertellen,
ik zie hem echter op de webcam niet
staan ha ha.
Nou buiten is er een sneeuwbui
overgekomen en we glibberen snel alle
spullen terug in de aanhanger en bus
en kunnen we op weg naar huis. We
dineren nog even bij de gouden bogen
en dan zit de toch wel lange dag erop.
Laat de Beurs maar komen! Het zal wel
weer een succes gaan worden.

eursverslag Mark

Ook dit jaar duurde het wachten weer
lang voor de Motorbeurs Utrecht begon.
Ik (gup) had alles al gezien op de
Intermot in Duitsland maar in Utrecht
hangt toch altijd een fijne sfeer en het
is tevens het begin van het seizoen!
Ik had afgesproken om op vrijdag aanwezig te zijn. Vond dit een fijne dag net
voor het weekend. De meesten mensen
moeten dan een vrije dag nemen en
zijn dan zeker geïnteresseerd.
De stand was dit jaar voorzien van 2
zwarte R1 fietsen. Het heeft minder
kleur dan met blauw maar dat is dan
misschien een goed idee voor 2012?
Natuurlijk viel het spandoek en de tv
goed op. De merchandising was uiteraard ook weer volop te koop.
Er waren ruim voldoende
zitmogelijkheden om met anderen even
bij te kletsen en ook voor te stellen met
een bak koffie.

Gr John Habraken (Habracadaba)

www.yzfr-club.nl
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MOTORBEURS 2011
Wat zijn er dan toch veel leden die je
niet kent.
Wat me verbaasde was dat er van alle
mensen die langs komen veel Yamaha
R rijders zijn. Hier ligt dus nog een
grote uitdaging! Ondanks dat het
bedrag niet groot is wil bijna iedereen
er toch nog over nadenken, jammer.

Degene waarmee ik stond waren: Ed,
Kees, Eric en Monique, Andrea en ik
natuurlijk.
Hier en daar waren wel een aantal
mensen die een leuk babbeltje
hadden gemaakt en waar ook wel wat
nieuwsgierigheid was gekomen.
Dus een aantal nieuwe leden zijn er via
de beurs zeker bijgekomen.

Aangezien dat we met 5 leden waren
was het mogelijk om met zijn 2en ook
even rond te lopen op de beurs zelf. Je
gunt jezelf de tijd niet om alles goed
te bekijken dus nog beter zou zijn om
2 dagen te gaan. Ondanks dat het op
vrijdag tot 22.00 uur duurt, vliegt de
tijd voorbij en is het avond voor je het
weet.
Het was weer een geslaagde dag die
zeker voor herhaling vatbaar is!!!
Tot de volgende beurs.

We hadden ook posters die we konden
uitdelen en promotieboekjes van de
R1 en natuurlijk de R6, die waren wel
gewild, ook al zag je sommigen toch
even kijken op een manier van: mag je
die wel meenemen.

Mark

Ook nog wat spullekes gekocht op de
beurs maar een nieuwe motor dat zat
er even niet in. (kijken wat 2012 doet)
Rond de avond hadden we met zijn
allen lekkere broodjes kebab gehaald
bij het station die er zeker in gingen.
En voordat je het wist werd het rustiger
op de beurs en was de eerste dag
voorbij.

B

eursverslag Roy

Ja het was weer zover, de motorbeurs
2011.
Dus op woensdagavond al opgereden
naar Monique en Eric om vanuit daar
donderdagochtend te vertrekken.
Donderdagochtend aangekomen en
even kijken wat ze er van gemaakt
hadden.
Het thema: een bruin café.
Tafels met uitgevouwen R-Force boekjes
met leuke foto’s over de tafels verspreid
en wat er dan niet mag ontbreken,
twee mooie zwarte R1’s. Na een paar
bakkies koffie begon de stemming erin
te komen en werd het een gezellig
dagje.
- 10 -

Natuurlijk ook even over de beurs
gelopen wat er allemaal stond en even
naar de Yamaha stand geweest om te
kijken wat daar allemaal voor nieuws
stond. Wij hadden alleen oog voor de
supersport.

Toen alleen nog even onze
medepassagiers naar huis brengen en
wij 2 terug naar limboland.
We waren rond 12 uur thuis en zin in
ons bedje.
Oftewel een leuke dag die in 2012 zeker
weer gaat komen.
Groetjes Roy (royR6)

R-force 2011 - 1

PLASSENRONDJE
Z

ondag 20 maart 2011 mijn eerste
YZF-R clubrit.
Even terug naar 26 februari:
Ik loop met twee van mijn kids, een
vriend van mij en zijn twee kids rond
op de motorbeurs in Utrecht, als ik Ed
zie in de stand van de YZF-R club. Ed
ken ik op dat moment nog niet maar hij
maakt, zo blijkt later, een grote indruk
op me. Met het foldertje van de club in
mijn had, verkoopt Ed zijn club als geen
ander. Voor nog geen drie tientjes was
je lid en door alleen al naar de BBQ te

komen deze zomer
zomer, had ik het geld er
al uit. De eerste clubrit stond gepland
vanuit Amsterdam, om de hoek bij mij.
ik was verkocht.
Week er voor:
Ik herinner me dat ik nog lid moet
worden en dat ik als de sodemieter
eens moet kijken of mijn motor nog wilt
starten. Met wat snelle acties van o.a.
Ralph was ik na een paar dagen lid en
www.yzfr-club.nl

kon ik mij inschrijven voor mijn
allereerste clubrit!
Donderdag er voor:
Moest ik toch maar even kijken of mijn
accu nog leefde. Helaas....ondanks regelmatig gebruik van de druppellader....
heb ik toen in stilte afscheid genomen
van mijn accu.
Zaterdag er voor:
Als de sodeju een klein trailertje gehaald bij Molenaars. Motor erop met
hulp van vrouwlief. Drie
meter gereden en mijn R1 valt om.
H
Haaa...ik verlies
m
mijn geestelijke
g
gezondheid voor
e
een kleine tiental
s
seconden. Late
er.....30 minuten
la
later, realiseer ik
m
me dat ik een klein
ine cruciale denkffout had gemaakt
fo
b
bij het vastmaken
v
van de motor.
N
Neerwaartse druk
s
sluit geen bewegin
ing naar links of
rrechts uit. Enfin...
h
heel klein deukje,
z
zweethanden en
h
hartklopping later,
b
ben ik in IJsselstein
stein. De guys matsen me daar door
alleen de accu te factureren en €116,lichter ga ik met gerust hart terug naar
huis......
klaar voor de clubrit.
McDonalds Amsterdam-Zuid Oost.
Twintig, misschien wel dertig motoren
staan te blinken, te schijnen, te
wachten tot ze los mogen.
- 11 -

PLASSENRONDJE
Een van de weinige momenten dat ik
baal dat mijn vooroorlogse mobiel geen
foto’s kan maken. Als die ene dame, er
waren er twee dus zo moeilijk kan het
niet zijn, haar foto’s ter beschikking wilt
stellen, dan ben ik haar eeuwig
dankbaar. Een gelukzalig gevoel
overmeestert mij en ik moet oppassen
dat ik niet spontaan begin te janken. Ik
beheers me en ga ik lekker binnenzitten
om even te kalmeren.
Binnen is de McDonalds overgenomen
door mensen in lederen outfits. De
voorrijders tunen hun navigatiesysteem, de hongerige bevredigen hun
maag met hamburgers en de dorstige
brengen hun cafeïne niveau op peil.
Dan is het tijd. Motoren worden gestart.
Oordoppen worden in gedaan. Helmen
over het hoofd getrokken.
Handschoenen worden aan gedaan.
Arnaud gebaart dat het tweede groepje
nog een rijder nodig heeft. Niemand
reageert. Arnaud steekt nog een keer
zijn vinger op. Nog eentje. Ik sluit me
aan bij de twee heren uit Den Haag en
een meneer uit Arnhem. Twee rijders
verderop lees ik op een rug ‘Ed’. Ik
maak een mentale
aantekening.
“Regelen...mijn naam op
mijn motorpak”. En we zijn
weg!

heel veel mooie motoren. Zon op het
gezicht, voedsel en vocht voor de neus.
Goed gezelschap. Wat wil een mens nog
meer?
De weg terug ging het allemaal iets
sneller dan de heenweg voor mijn gevoel.
Niet alles natuurlijk. Er was een slingerweggetje met grindsteentjes. Er waren
wat fietsers op een dijkje en er was een
skate-ster met koptelefoon op, die niet
helemaal gerekend had op de claxon
van onze vrouwelijke fotograaf van
hierboven (zo hoorde ik later).
In de buurt van de Arena, roken de
paarden de stal en werden ze met
moeite in toom gehouden. Toerental
en voorwielen schoten omhoog op het
laatste stukkie asfalt, om bij de McDonalds met luid klinkende uitlaat het parkeerterrein op te rijden.
“Ja meneer de politieagent....mijn koppeling bleef hangen en tja...dan klimt ie
er in hè!
Don en Henri ...sterkte met de motoren!
Dirk Krijgsman

Door weilanden, langs
rivieren, over dijkjes en
draaiend om twee heerlijke
rotondes die ik nog wel
een paar keer had willen
nemen, komen we na een
stukkie toeren in
Woubrugge.
Uitzicht op water en op
- 12 -

R-force 2011 - 1

TECHNISCHE MIDDAG BIJ MVR
T
echnische middag
MVR racing parts.

Op 1 mei was het dan zover de
technische middag bij Mart van Rooij.

Enkele weken ervoor bij inschrijving
had ik al aangegeven dat ik wel
interesse had in een aanpassing van
mijn vering. Echter ging het in mijn
geval niet over de straat R6 maar wilde
ik de R6 racer een keertje goed af laten
stellen.

de laatste clubleden het adres vol gas
voorbij rijden. Mart verteld me dat
hij eerder bij Technoflex werkte maar
dat dat bedrijf door omstandigheden
gestopt is. Voorheen zijn we daar ook al
eens te gast geweest.
Als we allemaal compleet
zijn steekt Mart van wal. We
z
beginnen met de principes
b
van de vering. Mart legt uit
v
wat het verschil is tussen
w
de veer en de demping.
d
Daarbij komen alle technische
D
ttermen voorbij. Ingaande
e
en uitgaande demping,
v
veervoorspanning high speed
e
en low speed demping en
n
negatieve veerweg. Hij laat
o
ons wat schokbrekers zien
e
en verteld wat er allemaal
v
veranderd en afgesteld kan
w
worden. Mart verteld dat van
d
de hedendaagse R1 en R6
n
niet heel veel te verbeteren
v
valt, deze zijn voor de
gemiddelde
elde straat rijder al erg goed.
Al is de achterveer voor de gemiddelde
boerenkool Nederlander wat aan
de slappe kant. Het blijven lichte
Japannertjes die onze motoren bouwen
natuurlijk.

In de ochtend al de aanhanger bij
mijn maatje opgehaald en de racer
opgeladen. Op weg naar Ospel Limburg.
Het was maar een half uurtje rijden dus
ik was er zo.
Aangekomen stond de racer van
Martijn al te blinken in de zon. Een
van de redenen dat we bij MVR terecht
gekomen zijn is omdat Martijn zijn
2008 R1 racer de Mart heeft op laten
bouwen.
De eerste clubleden waren al
gearriveerd met de motor en het werd
al langzaam erg gezellig. Onder het
genot van een goede bak koffie en
een stuk Limburgse vlaai zien we hoe
www.yzfr-club.nl
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Na deze uitleg
tleg is h
het tijd voor
oo wat
praktijk voorbeelden en de vraag is wie
zijn motor geschikt wil stellen om eens
goed af te laten stellen. Nou dat willen
we allemaal wel.
We beginnen met een R1 en mart laat
zien hoe we alles af kunnen stellen en
met welke van de tientallen schroeven
we kunnen gebruiken voor de afstelling.
Inderdaad blijkt bij de eerste kandidaat
de achterveer al aan de slappe kant
maar met flink wat afstel werk is er
wel wat van te maken. Om eerst te
laten zien wat alles doet draait Mart
per instelling van de voorveer een keer
helemaal open en laat dan de berijder
voelen wat de motor doet. Daarna doet
hij hetzelfde met de instelling helemaal
dicht gedraaid. Met deze praktijk
voorbeelden wordt het ons allemaal een
- 14 -

stu
tuk duidelijker
deli k r
stuk
duidelijker.
Ondertussen zijn Rens (Mart monteur)
en ik langzaam begonnen om mijn R6
Racer eens uit te kleden. Dit omdat dan
beter bij de voorkant kunnen. Nadat
we de voorpoten uit de motor gehaald
hebben giet Rens de vork olie uit de
voorpoten. Helaas voorspelt dat al niet
veel goeds. De olie is nogal er dik. Als
we de veren er ook uit hebben gehaald
blijkt er nog meer in te zitten dat er
niet in thuis hoort. We besluiten de
motor en de voorvork maar aan de kant
te zetten en het klusje een andere keer
te klaren.
In de tussen tijd heeft Mart bijna alle
motoren van de clubleden afgesteld.
Als laatste mag de R1 van Arnoud van
verse voorveertjes voorzien worden.
Mart laat zien hoe alles uit in weer in
elkaar gezet worden moet.
R-force 2011 - 1

TECHNISCHE MIDDAG BIJ MVR
Het is een flink klusje maar je kunt
merken dat het voor Mart een routine
klusje is. Als de voorpoten ontlucht zijn
en de lucht kamers afgesteld kunnen de
poten weer in de motor.
Inmiddels zijn er diverse club leden
al vertrokken, we zijn nog steeds erg
naar hun bevindingen van hen nieuw
afgestelde vering. Ik maak een afspraak
om de racer weer helemaal in orde te
laten maken. Een weekje later komt het
verlossende telefoontje dat ook weer
helemaal in orde is. Helaas heb ik zelf
nog niet met de racer gereden maar ik
ben er zeker van dat dit een wereld van
verschil gaat worden.

www.yzfr-club.nl

Mart hartelijk bedankt voor je
gastvrijheid super dat je je technische
kennis met ons wilde delen. Ook Rens
bedankt dat je je vrij zondag op wilde
offeren voor de club.
Ik kom snel nog een keer langs om
mijn straat 2008 R6 ook nog eens door
je af te laten stellen.
Groet John Habraken
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NELONMVR RACING
F
litsende start NelonMVR Racing

art van R
Roij - MVR Racing - e
en N
Nels
Mart
Lont – Nelon Racing - hebben hun
raceteams samengebracht in NelonMVR
Racing. Tijdens de ONK wedstrijden
werd er voor de eerste keer gereden
onder deze nieuwe naam. Met een
fantastische vijfde plaats keek men bij
het team dan ook bijzonder tevreden
terug op het eerste optreden.

- 16 -

Nadat vorige week afscheid werd
genomen van Joey den Besten, werd er
direct gezocht naar een rijder voor de
Yamaha van Mart van Roij.
Y
Mart is MtM Moll ontzettend
M
dankbaar dat coureur
d
Gauthier Dewelz plaats kon
G
nemen op de snelle Yamaha.
n
Voorafgaand aan de wedstrijd
V
werd er nog snel door Jenik
w
Performance een nieuwe
P
versnellingsbak en koppeling
v
geleverd, dit omdat de motor
g
nog wel het een en ander te
n
v
verduren had gehad in de
v
voorgaande weken. Ook de
h
hulp van Motorcenter Venlo
e
en MVR Racingparts kwam
g
goed van pas. De training
v
verliep niet soepel, er was
tte weinig
i i tij
tijd voor Gauthier om de
machine richting de gewenste 1.42
te sturen. Een oliespoor neergelegd
door een sidecar gooide roet in het
eten. Met 1.44.0 resulterend in een
zeventiende starttijd mocht de jonge
Belg zondag van start gaan. Hij stond
hierbij gelukkig aan de linkerzijde van
het startveld, dit was dan wel weer een
voordeel.

R-force 2011 - 1

NELONMVR RACING
management van MtM
m
Moll.
M

Na de eerste
ste doorko
d
doorkomst
orkomst zat
at Gauthie
Gauthier
Dewelz al bij de top tien. Hierna
ontstond er een groepje van drie
coureurs die tot aan de finish om de
derde plaats streden. Onderling deden
de rondetijden niets voor elkaar onder,
met een reeks 1.42’ers bewees het
team hun gelijk. Gauthier Duwelz werd
uiteindelijk knap vijfde en dat op een
motor waar hij voor de komst naar
Assen nog geen uur op gereden had.
Mart van Roij: “Dit had ik even nodig
na een paar weken met negatieve
geluiden. De motor en Gauthier deden
het fantastisch!” Uiteraard viel de
prestatie op bij de aanwezige teams en
de diverse reporters langs de baan. Of
Dewelz de resterende wedstrijden aan
de start verschijnt bij NelonMVR is nog
onduidelijk. Dewelz heeft aangegeven
wel graag te blijven rijden. NelonMVR
moet eerst nog om de tafel met het

www.yzfr-club.nl

Voor Nels Lont duurde
V
de wedstrijd 8 ronden,
d
een haperende band
e
zorgde voor een
z
voortijdig vertrek uit
v
de race. Zo kon hij wel
d
de spannende finish
d
meemaken vanuit de
m
pitstraat. Deze week
p
zijn er gesprekken
z
met andere coureurs
m
die het nieuwe team
d
komen versterken.
k
Het ziet er nu naar
H
uit dat de plaats van
u
Nels Lont wordt overgenomen door
een jonge rijder. Nels Lont zal zich dan
voornamelijk met het management
bezig houden en Mart van Roij met de
Yamaha. Monteur Jan Selie zal zich
over de NSR-Honda ontfermen. Op
Assen is de nieuwe teamkleding al
gepresenteerd. Nu worden de machines
en het grote motorhome nog onder
handen genomen door Richard Wigbout
zodat dit nieuw gevormde team er
mooi bij staat. De concurrentie in deze
klasse is zondagmiddag in ieder geval
gewaarschuwd. Gauthier Dewelz: “De
volgende keer ga ik voor het podium!”
Uiteraard zijn Mart van Roij en nieuwe
partner Nels Lont de sponsors bijzonder
dankbaar dat zij het mogelijk gemaakt
hebben om deze prestatie neer te
kunnen zetten.
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YZF R-CLUB MERCHANDISING
T-shirt
140/152-L/XL/XXL
Kleur grijs
Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs
Rugzak Zwart
Reflecterende streep
Stevige ritsen

Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50

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

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

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.-

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

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

R-club sleutelhanger

Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50

BESTELLEN? KIJK
- 18 -

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

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

OP WWW.YZFR-CLUB.NL!
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Den Bosch
ALIST
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Complete Y

We·ve got more in store
Reitscheweg 33 5232 BX Den Bosch
tel. 073-6480590
d b
h
www.motoportdenbosch.nl
fax. 073-6480591

l

Ervaar de ultieme controle van de Yamaha YZF-R1 SP
Grip voor en tractie achter. Pas dan kunt u zich vol vertrouwen uitleven. Een wijze les uit de MotoGP, die de Yamaha-technici
al jaren met succes vertalen naar de beste 1000cc supersportmachine ooit, de YZF-R1. Zo is hij uitgerust met een revolutionaire
crossplane krukas die de motor een indrukwekkend lineair vermogen en de rijder ongekende tractie geeft. En die controle,
over zo’n vermogen, ervaart u nu als nooit tevoren op de gelimiteerde sporteditie: de YZF-R1 SP. In “Heritage White” en
uitgerust met vele extra’s zoals een solo seat en Akrapovic uitlaten.

YZF-R1 SP

www.yamaha-motor.nl

