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CLUBAGENDA 2011
DATUM
15 januari

23 t/m 26 februari

ACTIVITEIT
Nieuwjaarsreceptie in
Leidschendam

Motorbeurs Utrecht

INFO
Vanaf 14.00 uur bent
u van harte welkom in
café “Satchmo” op het
Damplein 33
Yamaha YZF R-club
Hal 9, stand B010

18 maart
22 april
6 mei

Clubrit

Nadere informatie volgt

SBK Assen
Clubrit

Nadere informatie volgt

10 juni

EMMR Clubrit + ALV + BBQ

Een jaarlijks fantastisch
terugkerend evenement

30 juni

TT Assen

n.n.b.

Eifelweekend

Een geweldig weekend.
Al vele jaren een topper

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: Eric de Wolf, eric@yzfr-club.nl

• R-force
Eindredactie: Sonja van de Mark
Vormgeving: Dirk Krijgsman en 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
april 2012 met daarin oa.
Verslag:

Nieuwjaarsreceptie

Verslag:

Motorbeurs Utrecht

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

We zijn bijna weer aangekomen bij
de kortste dag van het jaar. Vanaf 22
december worden de dagen alleen maar
langer en kunnen we weer uit gaan
kijken naar het voorjaar. De motoren
kunnen dan weer uit de stalling, uit het
vet, uit de schuur of …………vul het zelf
maar in, want iedereen heeft er wel een
andere uitdrukking voor.
Maar vooralsnog blijft mijn fietsje
voorlopig nog even binnen, totdat
alle rotzooi van de weg is en
de temperatuur weer enigszins
aangenamer wordt om te gaan rijden.
Wat een watje zul je denken, maar
daarin moet ik je dan weer gelijk in
geven. Ik ben tenslotte een mooi weer
rijder, zoals trouwens de meesten onder
ons. En daar is overigens niets mis
mee.
Afgelopen jaar hebben we toch weer
een aantal leuke dingen gedaan met
de R-club. We hebben enkele mooie
toerritten gemaakt en ook de innerlijke
mens kwam dit jaar tijdens de vele
activiteiten niets tekort. Dan bedoel
ik onder andere: de BBQ, tijdens de
ALV en tijdens het Eifelweekend, de
“lunch” tijdens het bedrijfsbezoek
bij Hyperpro en niet te vergeten ons
koperen bestaan bij van der Valk in
Breukelen met een “live-cooking”. Een
geweldige avond met jammer genoeg
maar 39 personen. Een avond die we,
de reacties naderhand aangehoord te
hebben, meer mogen organiseren. Wij,
als bestuur, waren bang dat het niet in
goede aarde zou vallen, maar het werd
een fantastische avond.

breken over waar dat nu toch wel aan
moet liggen. Is het niet interessant
genoeg, wordt het te eentonig, is de
berichtgeving niet voldoende, moeten
we jullie er meer bij betrekken, is het
niet uitdagend genoeg, ligt het aan
de recessie, etc, etc…… , kortom, wij
weten het niet meer.
Ook voor komend jaar hebben wij weer
leuke dingen in petto, beginnend met
de nieuwjaarsreceptie 15 januari en
daarop volgend de Motorbeurs 2012
in de jaarbeurshallen te Utrecht van
23 t/m 26 februari. Jullie kunnen ons
vinden op het oude, vertrouwde plekje
bij ingang West, Hal 9, stand B010. Dit
jaar wordt er een ideeën-box geplaatst
en kunnen jullie anoniem, of juist
niet, ideeën aandragen om activiteiten
aantrekkelijker te maken voor de leden.
Ook zoeken wij altijd weer leden die
een dag op de beurs willen staan, ter
ondersteuning. Vooral de donderdag
en vrijdag zijn lange dagen en het is
prettig als men elkaar af kan lossen.
Zou je het leuk vinden om een dag op
de beurs te staan, geef je op bij
wil@yzfr-club.nl.
Tot slot, wens ik jullie fijne kerstdagen
en een voortreffelijk 2012 toe.
Wil van Nunen

Het afgelopen jaar was de animo
tijdens de vele activiteiten, die we
voor onze leden organiseerden, niet
bijzonder hoog. Tijdens verschillende
bestuursvergaderingen hebben we al
verschillende keren onze hoofden lopen
www.yzfr-club.nl
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YAMAHA FACTORY RACING
I

motoren de finish haalde !!!

n 1961 verscheen Yamaha voor het
eerst bij een grand prix aan de start.
Nu Yamaha met name de racing factory
zijn 50ste verjaardag viert, en ik bij dit
jubileum in de “Bonte Wever” te Assen,
op woensdag-avond voor de Dutch TT
aanwezig mocht zijn, is het mooi ’n
reden om een stukje te schrijven voor
ons clubblad R-force.

In het jaar 1963 haalde Fumio Ito,
Yamaha’s 1e overwinning in de kwart
liter klasse, met de YD-B binnen op het
roemruchte circuit Spa-Francochamps
(Belgie). Hij zou later als 3e eindigen in
de eindstand van het kampioenschap !

Yamaha zou dit jaar in Assen, Lacuna
Seca en wat nader bleek ook in
Indianapolis en Montegi, in speciale
kleurstelling op het circuit verschijnen.
Het kon ook niet anders, dan in de wit/
rode combinatie waarmee men destijds
vele overwinningen en wereldtitels
binnen haalde. De presentatie begon op
woensdag 22 juni om 18.00u, en was
in handen van BBC-presentator Matt
Roberts.

Nu terug naar het heden. Onder de
aanwezige waren o.a. de teamleden
van Yamaha Factory Racing, Monster
Yamaha Tech3, hoogwaardigheids
bekleders, oud-coureurs en natuurlijk
de GP-coureurs ( tevens alle ooit
wereldkampioen in diverse klasses)
: Cal Crutchlow, Colin Edwards, Ben
Spies en… Jorge Lorenzo.

Nadat de expositie-ruimte al snel
gevuld raakte met nationale en
internationale pers, werden de heren
Masao Furusawa (Auditor), Shigeto
Kitagawa (Sr Manager of Motorsports
Development of Yamaha Motor
Racing sri) en Masaniko Nakajima
(General Managment of Motorsports
Development Division of Yamaha Motors
Co Ltd) geintervieuwd. Op het podium
stonden reeds de 2 MotoGP-machines
van Jorge Lorenzo en Ben Spies onder
’n fraaie hoes op onthulling te wachten.
Tevens stond op dat zelfde podium
Yamaha’s eerste GP-motor, waarmee
men in 1961 toetrad tot de grand prix’s.
De Yamaha YD-B van de inmiddels 72
jarige coureur Fumio Ito. Hij was tevens
Yamaha’s eerste grand prix-winnaar (en
wel in 1963).

Menige overwinningen en wereldtitels
zouden volgen voor Yamaha.

Na een inleidend gesprek werden
de YZR-M1’s van het fabrieks-team
onthuld. Als eerste werd de motor met
startnummer 1 onthuld, door Jorge
Lorenzo en 7 voudig wereldkampioen
Phil Read, daarna was de “bike” van
Ben Spies aan de beurt, die assistentie
kreeg van de Nederlander Cees van
Dongen.

In het beginjaar (1961) van Yamaha
haalde het merk met “de gekruiste
stemvorken” direkt 7 punten in de
250cc klasse. Leuke anekdote is dat
de beste prestatie behaald werd in
Argentinie (Buenos Aires)…..4e plaats,
met als kanttekening dat er maar 4
- 6 -
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YAMAHA FACTORY RACING
Cees van Dongen reed in 1970, 1971,
1972 en 1975 op ’n Yamaha 125cc
waarmee hij in totaal 51 punten mee
wist te scoren. Op ’n Yamaha met
250cc was Cees actief in 1970 waarmee
hij 10 pnt vergaarde en 22e werd in het
kampioenschap. Overgens was Cees,
die geboren is op 01 febr. 1932, de
eerste NIET japaner die op ’n Yamaha
fabrieksmotor reed.
Na het onthullen van MotoGP-machines,
waarmee “de laatste zaterdag van juni”
geracet zou worden, en het maken
van ‘n “bordes-foto” met de voltallige
Yamaha-crew, was het de beurt aan
het onthullen van de historische
motorfietsen waarmee Yamaha in de
afgelopen 50 jaar succes me heeft
gehad. Al deze motoren (in totaal
15 stuks) stonden er stuk voor stuk
perfect bij, en konden de dagen erna
aanschouwd worden voor het gewone
publiek.
Of dat al niet genoeg was mocht
wereldkampioen 2010 (met ’n record
aantal punten van 383) Jorge Lorenzo
’n woord van dank bij op het plateau
“zijn” Yamaha schrijven.
Daarna was het tijd voor de individuele

interviews/gesprekken met de
aanwezigen, en het bewonderen van de
17 motorfietsen uit de rijke Yamahahistorie, onder het genot van ’n
drankje en ’n hapje.

Ondergetekende met ’n groot Yamahahart, voelde zich prima thuis tussen al
die merk-genoten. Zeker toen enkele
“hoge heren uit Japan”(S.Kitagawa en
M.Nakajima) me nog herkende als “the
guy with the Rossi-suit”op Schiphol-rijk
twee jaar terug.
Mijn avond/weekend kon niet meer
stuk!
En ik wist toen nog niet eens dat enkele
dagen later, wederom ’n overwinning
van “mijn merk” Yamaha kon worden
bijgeschreven, door het behalen van
de 1e plaats van Ben Spies (zijn 1e
overwinning) in de MotoGP.
Ciao,TOON

www.yzfr-club.nl
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TRACKTRAINING
B

ij de laatste R force werd een brief
meegestuurd voor deelname aan een
training met TrackTraining.
Ik had nog nooit van ze gehoord.
Aangezien het niet mogelijk was om je
fiets extra bij te verzekeren dacht ik het
maar voorbij te laten gaan. Echter na
wat op het forum gelezen te hebben en
de positieve reacties kreeg ik toch wel
weer zin om mee te doen. Helaas kreeg
ik na een mail te horen dat alles al vol
was. Aangezien ik nu toch wilde gaan
kon ik via het forum een inschrijving
overnemen.
De vooruitzichten voor het weer
waren niet best en er was ook regen
voorspeld. Arnaud had ’s avonds nog
laten weten dat het wel doorging, dus
op tijd vertrokken en op na Lelystad.

lekker was dus super!
Naast dat je in 2 niveaus rijdt kun je
ook nog kiezen of je in een snelle of
langzamere groep wilt. Je rijdt dus
nooit boven je kunnen en anders kun
je nog aanvragen om van groep te
wisselen.
De eerste sessie is meer om de baan te
verkennen. Voor mijzelf was het ook de
1e maal op Lelystad. Na de sessie krijg
je weer een stukje theorie voordat de
2e sessie begint en dit gaat zo door.
Het mooie is dat het rustig wordt
opgebouwd en niet naar rondetijden
wordt gekeken maar naar de techniek.
Niveau 2 begint waar 1 ophoud en dat
is met de zithouding in bochten. Later
wordt na de complete houding gekeken
en komt het schakelen en remmen er
ook bij.

Aangekomen in Lelystad was het
redelijk weer. Daarnaast waren nog
enkele R leden van de partij. GertJan, Benno, en Peter waren er ook
en daarnaast kwam het zonnetje dus
dat zou een mooie dag worden. Eerst
was het inschrijven en na de keuring
voordat de instructie zou volgen. De
technische keuring kijkt of alles vast
zit, je remmen werken, banden goed
zijn en het geluid redelijk standaard
is. Daarnaast moet de fiets op
Lelystad een kenteken hebben. Bij het
inschrijven wordt je ook op niveau en
groep ingedeeld.

Normaal vinden er op een dag 5 sessies
plaats maar door de regen in de middag
werden 2 sessies helaas afgelast. Ze
willen helemaal geen risico lopen. Pas
als de baan bijna geheel droog is gaan
ze verder. Dit heeft ook te maken met
de status van het circuit. Het is geen
race maar opleidings circuit.

Er wordt gereden in niveau 1 en niveau
2. Mensen zonder circuit ervaring rijden
in 1 en mensen met 1 of meerdere
dagen ervaring in niveau 2. Nadat de 1e
theorie verteld was en we naar buiten
konden bleek dat ook de temperatuur al

Het is mij ook zeer goed bevallen en ik
zal in 2012 ook zeker weer inschrijven!
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Nadat de dag vordert hoor je toch
veel positieve geluiden en zijn er veel
mensen die nogmaals graag terug
komen. In een ontspannen sfeer wordt
de rijtechniek stap voor stap verbeterd
en dat spreekt veel mensen aan.

Groeten,
Mark
R-force 2011 - 2

GP MALEISIE
Pangkor laut chicane. Dat zijn de eerste 2 bochten na het rechte stuk. Een
prachtige plek alleen we zaten wel ver
van de baan waardoor foto’s met een
mobiel wat moeilijk te maken was.
Na de 125 en de 250 begon natuurlijk
de MotoGP. Na een goede start van Lorenzo kwam Dovizioso dichterbij. Stoner schoof in de eerste ronde al onderuit. Rossi die starte vanaf de 11e plek
wist zich goed naar voren te werken,
waar Rossi en Dovizioso vochten om de
eerste plek en Lorenzo eieren voor zijn
geld koos en rustig op de derde plek de
race uit te rijden. Rossi won de MotoGP
en Lorenzo werd wereld kampioen.

H

allo R club leden,

Het begon al op zaterdag we zaten in
Nilai een stad een klein uurtje vanaf kl
(Kuala Lumpur ). Ik zit hier samen met
vier collega’s voor een cursus van het
werk .

1 maal per jaar word de Menara Tower in Kuala Lumpur opengesteld voor
base jumpers. Ook dit hebben we mee
mogen maken. We konden op de ring
zitten waar de jumpers vanaf sprongen
en dat is 298 meter hoog.

Zaterdag avond kl in, om gezellig
een biertje te drinken, komen we in
een kroeg van Ducati terecht waar de
biertjes goed smaakten. Om 10 uur
komt er een stoet van zo’n 100 motoren de meeste Ducati’s maar ook zeker
Yamaha’s en zelfs nog een R7 voor de
kroeg staan om gezellig wat te drinken
met iedereen na een uurtje gingen ze
weer verder na wat rubber te hebben
verbrand .
Dan op zaterdag naar de race de kaarten had een collega al van te voren
opgehaald en koste 60 rm wat omgerekend op een kleine 15 euro komt. Dat
is even heel wat anders als de prijzen in
Nederland!
We zaten op prachtige plaatsen in de
www.yzfr-club.nl

Ik zit met mijn werk veel in het buitenland maar ik hoop jullie allemaal weer
een keer te zien op 1 van de actieviteiten van de snelste club van nederland.
Groeten Koen ( r freak )
- 9-

NIEUWE REGELS BELGIE
O

p 1 september 2011 treedt in
België de nieuwe Wegcode in werking.
In deze wet staat vanaf dan dat motorrijders kleding moeten dragen die
armen en benen bedekt, evenals een
verplichting tot het dragen van laarzen
of “bottines” (Vlaams voor hoge schoenen of halve laarsjes).

Er wordt dus niet gekeken of het echte
(goedgekeurde) motorkleding is, als het
de armen en benen maar bedekt. Daarnaast wordt de zogenaamde Amazonezit (beide benen aan één kant van de
motor) ook verboden.

Pas vanaf acht jaar mogen kinderen op
bromfietsen en motoren met een cilinderinhoud van meer dan 125cc worden
vervoerd.
Daarentegen wordt het nu wel toegestaan om tussen de files door te rijden
en een motorfiets op het trottoir te
parkeren. De wet biedt nu ook de mogelijkheid motoren, bromfietsen en fiets
toe te laten op busstroken, maar daarvoor moet wel een onderbord geplaatst
worden waarin de betreffende categorie
wordt genoemd.
Als laatste wordt er ook een verbodsbord voor quads geïntroduceerd en mag
een motor nu een aanhangwagen gaan
trekken. Deze gehele wetgeving geldt
natuurlijk ook voor Nederlanders die
in België motorrijden, vooral het rijden
met ontblote onderarmen komt toch
nog regelmatig voor maar is nu dus niet
langer toegestaan.
Bron: Motor

Ook mogen kinderen onder de drie
jaar niet langer op een bromfiets of
motor worden vervoerd. Tussen drie
en acht jaar mogen zij in een kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd
op bromfietsen en motorfietsen niet
zwaarder dan 125cc.
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ONK STUNTRIJDEN 2011
hun bek gaan.
h

W

heelies, stoppies, driften. Als je
het op de openbare weg doet en oom
agent het ziet, dan kan je rekenen op
een mooie verplichte donatie aan de
staatskas. In Elst mogen de Bad Boys
uit binnen- en buitenland, twee dagen
helemaal los terwijl oom agent erbij
staat....en geniet.
Bij wheelies en stoppies denk ik al snel
aan die gasten in Parijs die op de
Périphérique op hun achterwiel met 180
km/uur tussen mij en de auto naast me
door blazen, verontwaardigd dat ik niet
meer ruimte geef. Van die knakkers in
Amerika die hélémaal vol getatoeerd
zijn, overdag hun roes uitslapen om
‘s avonds weer met achterwiel van
de grond en open uitlaat de buurt de
stuipen op het lijf jagen. Die fanatiekelingen die elk botje in hun lijf al een
keer gebroken hebben en elk onderdeel
van hun motor al een keer vervangen
hebben omdat ze om de haverklap op
www.yzfr-club.nl

Mijn verbazing is
M
dan ook groot als
d
iik tegenover
stuntrijder Arian
s
van Zweden (38
v
jjaar) zit. Arian
organiseert dit
o
jjaar het Open
Nederlands
N
Kampioenschap
K
((ONK) Stuntrrijden in samenwerking met Jan
w
van Dam Motov
rren. Arian heeft
geen zichtbare
g
ttatoeages, werkt
overdag als
o
monteur bij een inpakbedrijf, ruikt niet
naar alcohol en afgezien van de opdruk op zijn T-shirt, zie ik verder geen
enkele associatie met motoren. Eigenlijk zou Arian zo door kunnen voor de
ideale schoonzoon. Niets is minder waar
natuurlijk want schoonmoeders houden
per definitie niet van motoren. Arian
des te meer. Van kinds af aan is hij
bezig met motoren. Zijn eerste motor
is een Honda XL 600. Hij leest voor het
eerst over het stuntrijden in een Engels
motorblad, gaat dan voorzichtig zelf
pro-beren en is dan al snel niet meer te
stoppen. Op de openbare weg stunten? Arian oefent op een apart terrein.
“Oefenen op de weg, dat kan je beter
niet doen”.
Kimberly Schijven gaat nog een stapje
verder. “Dat doen we ook echt niet. Dan
verziek je eigenlijk je eigen sport”. Zij
oefenen ook op apart terrein en rijden
met orginele uitlaten of met dempers
om geen geluidsoverlast te veroorzaken. Kimberly heeft een kapperszaak
in Dordrecht en is de enige vrouwelijke
deelnemer aan dit ONK . Haar eerste
- 11 -

ONK STUNTRIJDEN 2011
motor was een Yamaha WR250F. Ze
ontmoette bij toeval wat
andere stuntrijders en was gelijk verkocht.

Ze is nu twee jaar bezig en oefent minimaal 6 uur in de week. Haar droom is
om ooit samen met andere internationale vrouwelijke stuntrijders competitie te rijden. Bang voor ongelukken
is ze niet. Ze rijdt slechts gekleed in
een shirtje en spijkerbroek maar dan
wel weer met een ruggenbeschermer,
elleboogbeschermers en uiteraard de
helm. “Eigenlijk gebeuren er vrij weinig
ongelukken”, zegt ze.
Wat heb ik nodig als ik wil gaan stunten? Een geschikte motor. De Honda
CBR 600 is zeer populair. Stalen frame,
goede remmen, sterk blok. Kost je
ongeveer 2000,-. Een groter tandwiel,
extra handel aan het stuur om met de
hand de voetrem te bedienen, beugels
en een tank met een deuk er in voor
een comfortabele zit. Bij elkaar zo’n
750,- . Leuk daarna is een Wheely les
volgen bij Alexander Schuit.

Het is een klein wereldje. Ongeveer 20
stuntrijders verspreid over heel Nederland die zeer actief bezig zijn met
stuntrijden. Dutch Stunt Forum is hun
digitale stamkroeg. De wens is groot
om een officiele jaarlijkse competitie te
hebben. Zo ook bij Jan van Dam, één
van de initiatiefnemers van dit event.
“Zoiets als dit, meerdere keren per jaar
op verschillende locaties in Nederland.
Dat zou prachtig zijn.”
Ik heb geen idee wie het ONK 2011 aan
het winnen is. Ik sta te genieten van
de shows van de verschillende rijders
met hun 12 o clocks (motor verticaal),
van hun cirkels die ze al driftend met
één hand in de lucht maken terwijl het
rubber tegen mijn blote benen spat.
Inmiddels zijn al mijn vooroordelen verdwenen en denk ik alleen maar “Wow!
Wat een motorbeheersing! Dat wil ik
ook...”
Voor een film impressie ga naar:
http://www.youtube.com/maxxdali

Tekst Dirk Krijgsman
Fotografie Ruud van Kooten

De kampioen van vorig jaar is er helaas
niet bij vanwege een botbreuk. Hij
wordt door de andere rijders gemist.
- 12 -
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NELONMVR RACING
A

ssen
In de vorige wedstrijd op Assen werd
de voor MTM Mol uitkomende jonge
Waalse coureur voor het eerst op de
Yamaha van Mart van Roij gezet. Een
door omstandigheden tegenvallende
zeventiende starttijd werd toen in de
wedstrijd omgezet in een vijfde plaats.
In het TT weekend startte de talentvolle
coureur vanaf pole. De tweede plaats
in de wedstrijd is geen verrassing. De
gevestigde orde heeft er een geduchte
concurrent bij gekregen. Het is dan ook
jammer dat de speaker op enig moment
sprak op een incidenteel deelname.
Mart van Roij: “Het is de bedoeling dat
Gauthier de resterende wedstrijden zal
starten op mijn Yamaha”.
De training op Assen verliep
niet naar wens. Het waren de
weersomstandigheden die roet in het
eten gooide. Zonder problemen reed
Gauthier Duwelz naar zijn eerste pole
position op Assen. Op de racedag
werd er door Mart van Roij gekozen
om met regenbanden te starten. Dit
bleek een juiste keuze te zijn. Gauthier
zijn start was goed en hij ging direct
de strijd aan met Kevin Valk en
Ronald ten Brake. Al snel liepen de
twee jongelingen Gauthier en Kevin
Valk weg van de rest. Gedurende
de wedstrijd leek het er even op dat
Gaulthier de leiding over zou kunnen
nemen. Een valpartij veroorzaakt
door achterblijvers zorgde er voor dat
Gauthier een veilige manoevre moest
uitvoeren om zelf niet van de baan te
raken. Hierdoor ontstond er wel een
gat tussen de twee koplopers van zes
seconden. Op dat moment besloot
Gauthier om zijn tweede plaats achter
de snelle Valk veilig te stellen en de
machine heelhuids over de finish te
rijden. Deze tweede plaats op Assen
werd nog de gehele avond gevierd in
de tent voor de bus van Nels Lont.
Inmiddels heeft Gaulthier 31 punten
uit twee wedstrijden gescoord en is
www.yzfr-club.nl

een eindklassering bij de top vijf zeker
haalbaar. De volgende wedstrijd is in
Duitsland. Het circuit in Oschersleben
is wel nieuw terrein voor deze Belg,
het team kijkt in ieder geval met
vertrouwen uit naar nieuwe successen.

O

schersleben
Vol vertrouwen vertrok MVR-racing
richting Oschersleben. Eenmaal
aanwezig werden er 2 extra vrije
trainingen geboekt. Gauthier was
namelijk nog nooit op Oschersleben
geweest.
Om 8.30 uur een vrije training maar in
de 5e ronde ging het mis. IJlings werd
de R6 opgehaald en werd de R6 weer
klaar gemaakt voor de 1e kwalificatie.
Dat lukte en Gauthier begon meteen
snelle rondetijden te zetten en dat
resulteerde in een mooie 4e tijd.
2e vrij training regen, en die werd
dan ook benut voor de juiste
regenafstelling. Met de WP-vering
was de juiste afstelling dan ook vlug
gevonden. 2e kwalificatie liet Gauthier
van zich spreken en zette ronde na
ronde snelle tijden neer, met een
goed gevoel werd er aan de 1e race
begonnen en die werd met overmacht
gewonnen. 2e race werd het droger en
werden er meer risico’s genomen maar
Gauthier hield zijn hoofd koel en sloot
dan ook met een 2e dag overwinning
af.
Mart van Roij: Dit was een super mooi
weekend. Twee keer eerste is super.
De WP vering, de banden en de Yamaha
zijn super en betrouwbaar.
Gauthier: Voor de eerste keer hier in
Oschersleben en meteen twee keer
eerste scoren dat is super. Tevens
bedank ik MTM MOLL om dit samen met
MVR-RACING werkelijkheid te maken.
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VERSLAG EIFEL
B

este R-clubleden,
Hier dan een verslagje van één van de
leden van de club!

De volgende morgen na een goed
verzorgd ontbijt overleg gehad met
Arnaud en gevraagd voor een groepje
met een extra versnelling waarna ik me
bij zijn groep mocht voegen.

Mijn naam is Peter Bernaards en
volgens mij al twee en een halfjaar
lid. Woonachtend te Heumen en nog
nooit iets actief gedaan tijdens mijn
lidmaatschap.
Mede door mijn vrouw ben ik dus dit
weekend mee gegaan. Het bekende
Eifelweekend wel te verstaan. De
vele rijders hadden zich verzameld te
Tilburg. Ik ben aangesloten in Heerlen
waarna ik was ingedeeld onder Ed (
6) zijn leiding. Samen met Wil, Ed en
Carla die al snel een geoefende rijdster
bleek te zijn!
Afzakkend naar het Eifel gebied zijn
we gelukkig snel van de autobaan
verwijderd, de heuvels ingegaan waar
het perfect sturen was en de pk’s een
beetje los kwamen. Een lekkere tussen
stop gemaakt rond Gerolstein waarna
we in de avond eindigden Bij Gasthof
–Zur Post te Zilshausen. Lekkere
biertjes gedronken en sterke verhalen
aangehoord!

L
kk llopen k
ll
dd
Lekker
knallen
rond
de M
Moezell tot
we een geratel hoorden bij de R1 van
Frederic. Wat later zijn achterwiellager
bleek te zijn. Ik hoop dat ik de goede
naam bij de juiste man zet want ik heb
helaas een geheugen als een vergiet,
en het was mijn eerste keer met de
club dus vergeef me even deze keer.
Dus om verder te gaan: motor
afgevoerd naar een depot en achter op
b
bij elkaar om
o
onze weg te
v
vervolgen. We
h
hoorden ook,
d
dat nog een
g
groep problemen
h
had met de
k
koppeling die er
u
uit lag dus ook
w
werd deze
a
afgesleept.
V
Verder deze dag
w
wel geweldige
s
stukken tegen
g
gekomen en
g
genoten van een
p
prachtig parc
cours. Nog
fff 292 kunnen
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klokken bij Witlich.
‘s Avonds had onze gastheer de BBQ al
klaar staan en hebben we genoten van
de ongelooflijke stukken vlees die ze in
Duitsland kunnen vinden. Dit moet van
een zeer groot dier zijn geweest.
De volgende morgen wederom
begonnen aan een mooie terug trip
waar we vooraf gaande wel twee leden
achter moesten laten. Eén voor een
gladde burnout band waar het staal
doorheen zat. Eén voor een alarm wat
niet meer te deactiveren was.
Het weer was behoorlijk goed en 99 %
droog dus perfect. Na een tussenstop
en schnitzel met pommes ging ieder
zijn eigen weg.
Terug kijkend op het weekend heb ik
heerlijk gereden, gelachen en genoten.
Organisatie bedankt en tot het
volgende evenement!!!!!!
Peter Bernaards
Voortaan : PETE R1

www.yzfr-club.nl
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BEDRIJFSBEZOEK ARAI
Z

ondagmorgen 28 augustus was het
dan zover ! Rond 10 uur verzamelen
bij de Mac op de grens van Amersfoort
en Hoevelaken. Ondanks het zeer
wisselvallige weer was toch bijna
iedereen met de motor. Na een klein
uurtje bijkletsen vertrokken we met
zo’n 25 man richting een bedrijfspand
in Hoevelaken. Een ruime locatie met
meerdere vertrekken dat voor een
aanzienlijk deel ook ingericht bleek als
testruimte. Hier werden we gastvrij
onthaald door René Steenbeek en zijn
collega, en ons medeclublid, Martin
Helbig. Bij de koffie/thee werden we
getrakteerd op heerlijke, door Martin
eigen gebakken, appeltaart. Is, ook
zonder bedrijfsbezoek, voor herhaling
vatbaar Martin !

René is al vele jaren verbonden aan
Arai. Professioneel houdt ie zich ook
bezig met het verzorgen van Seminars
en het uitvoeren van testdemonstraties,
namens het bedrijf. Met de focus op
kwaliteitsontwikkeling. Dit in combinatie
met de ervaring en kennis van “onze”
Martin, die als after-sales man/
servicemedewerker aan Arai verbonden
is, werd het een gezellige, interessante,
leerzame en dus zeer geslaagde middag
!
Bij binnenkomst viel ons gelijk het
indrukwekkende aantal, aan de muur
bevestigde, helmen op.

Op het eerste gezicht leken deze
Arai helmen nog in orde. Toch
waren ze allen afgekeurd, intensief
gebruikt of licht beschadigd werd ons
verteld. Diverse helmontwerpen en
kleurstellingen werden door enkele
clubleden automatisch in verband
gebracht met bekende nationale- en
internationale motorracers.

V
lf
k d ook
k op d
d
Vanzelfsprekend
de zogenoemde
‘Wall of Fame’, waar daadwerkelijk
gesigneerde helmen hingen van
bekendheden uit de racerij. Op
één muurzijde waren, meer op
ooghoogte, alle denkbare helmaccesoires bevestigd. In dezelfde
ruimte stond bovendien ook alle
testapparatuur opgesteld. Hier raakte
je als motorliefhebber dus nauwelijks
uitgekeken.
Maar minstens zoveel tijd brachten
we toch door in het naastgelegen
‘filmzaaltje’. Waar Martin en vooral
René, ondersteund door een Power
Point presentatie, ons enorm veel
wijzer hebben gemaakt. Onder meer
ook m.b.t. de noodzaak- en het nut
van de aanschaf van een kwalitatief
hoogstaande helm (Kortom: Why….
Arai ?). Om in vogelvlucht toch een
indruk te geven van wat er die middag
allemaal aan de orde is gekomen
probeer ik dit aan de hand van
hoofdpunten. Hierbij betrek ik ook een
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stukje geschiedenis van de helm in het
algemeen.
Kortom. Wist je dat:
Er tot aan de 2e W.O. door motorrijders
nauwelijks een helm gedragen werd. Ze
waren er niet en er was geen behoefte
aan. Een doorsnee motorfiets reed
destijds niet harder dan 45 km/u.
Alleen fanatieke rijders droegen een
leren kapje op het hoofd.
Er na de 2e W.O. met motorfietsen
steeds harder gereden kon worden en
dat hiermee de vraag naar leren kapjes
toenam.
Rond 1950 de 1e schaalhelm
uitgevonden werd: een pispotje
van geperst hout, papier en/of
kurk. Een latere laminaatconstructie
was revolutionair vanwege het
‘schokabsorberende vermogen.
Pas eind jaren 50 de sprong naar
veiligheid gemaakt werd met de
opkomst van kunststoffen;
Pas eind jaren 60/begin jaren 70
de valhelm opgevolgd werd door de
zogenoemde ‘Full Face’ helm;
Vervolgens gezocht is naar verbeterde
kunststoffen voor de buitenschaal.
Zoals glasvezel, polyester, carbon en
dyneema. Ook werd er meer aandacht
besteed aan het binnenmateriaal
(piepschuim= polystyrol i.p.v.
schuimrubber);

American. Waarbij de ‘American’
maatvoering zich onderscheid door
een grote ei-vorm. Grappig was dat
een vooraanstaand clublid tijdens de
voorlichting tot het besef kwam dat ie
onlangs een helm had aangeschaft met
zo’n Amerikaanse maatvoering. Qua
hoofdvorm had ie zo’n miskoop nog niet
begaan besloten we unaniem;
De zogenoemde ECE 2205 de huidige
Keuringsstandaard is voor WestEuropa. Waarbij ‘05’ aangeeft in welk
land daadwerkelijk gekeurd is. Zo staat
‘E 04’ bijvoorbeeld voor Nederland.
De zogenoemde ‘EDB Keuring’ die
in de VS toegepast wordt minder
omvangrijk- en uitgebreid is dan onze
keuringsstandaard (lagere eisen dus);
Op een zgn. ‘be square’ helm, die
je bijv. bij de Lidl kunt kopen, echt
maar minimale veiligheidstests zijn
uitgevoerd. Op een scoreschaal van 6
tot 10 wordt dan maar net voldoende
gescoord.
Zo’n 60 % van de motorrijders eigenlijk
een iets te grote helm draagt;
M.b.t. het helmgewicht vooral gekeken
wordt naar een juiste balans in gewenst
draagcomfort & benodigde veiligheid
en de juiste gewichtsverdeling van de
helm.

Vandaag de dag bijna alle helmen in
Japan geproduceerd worden.
Er in feite twee helmconstructie typen
zijn, namelijk: de Thermoharder en de
Thermoplast. Waarbij de Thermoharder
doorgaans wat duurzamer is.
Er wereldwijd in drie hoofdvormen
helmen worden geproduceerd.
Namelijk: Asian, European en
www.yzfr-club.nl
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Voormalig hoedenmaker Hirotake Arai
is de oprichter van Arai. Hij begon
reeds in 1937 met de ontwikkeling
van de helm. Momenteel wordt aan
de vervaardiging van één separate
Arai-helm, ook nu nog !, zo’n 18
arbeidsuren besteed. Iedere helm is
bijna 100 % handgemaakt en wordt
voorzien van een handtekening van
zijn maker. Ieder exemplaar wordt vijf
maal geïnspecteerd door verschillende
kwaliteits-inspecteurs. Meer dan de
helft van de Formule 1 racers geeft
de voorkeur aan een Arai-helm. De
racehelm die op het Circuit door
professionele racers wordt gedragen
is exact dezelfde als de helm die je
als consument in de winkel koopt. Dit
wordt bevestigd door huidig president
Michio Arai, hij zegt hierover: ‘Hoe
kun je stellen dat het hoofd van een
bepaald persoon meer waard is dan dat
van een andere persoon’.

Deze exemplaren, waarvan één zelfs
ten dele van gaas, bleken tot ieders
verbazing echter goedgekeurd als
motorhelm.

De eigen “in-house” test standaard van
Arai is omvangrijker en uitgebreider
dan de wettelijke ECE-tests. Zo worden
er meerdere testlocatie-punten over
het gehele helmvlak meegenomen. Ook
wordt er een zogenoemde perforatietest
uitgevoerd die wettelijk niet nodig
blijkt. Op dit onderwerp toonden René
en Martin ons een drietal helmen die
(ons) bedoeld leken voor skaters of
wielrenners.

Leuk om te weten is verder dat iedere
Arai-helm ook in een minder dure witte
variant bestelbaar is. Dit exemplaar
kun je vervolgens bij/via Arai laten
overspuiten in ieder gewenst kleurontwerp. Een fotootje van het ontwerp
is vaak voldoende. Prijs-indicatie
hiervoor loopt van € 75,- tot € 750,per helm.

Arai heeft momenteel zo’n elf helmvarianten in het assortiment, arvan de
Chaser-V, de Quantum Helmet Range
en de RX-7GP de echte racehelmen zijn.

Aanwezige clubleden kregen, van
ondergetekende, een lijstje mee met
wat algemene helm aankooptips.
Dat was het !
Groet en tot een volgende keer,
Gert Jan
Voor aanvullende info:
www.araihelmet-europe.com
www.arai-europe.com
www.adengin.it (testapparatuur)
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KERSTGROET
Het bestuur van de
Yamaha
YZF

R-club

wenst alle leden
fijne kerstdagen
en een
gelukkig maar
vooral veilig
2012 toe
www.yzfr-club.nl
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LANG LEVE DE NAVIGATIE
I

k ben een R1 rijder maar wij ( mijn
vrouw en ik) zijn in het rijke bezit van
een Honda Goldwing, waarmee we
samen regelmatig toeren als we bagage
moeten meenemen. Meestal op de
bonnefooi waar het goed weer is.
Dit jaar vanwege het contact met Joost
Overzee van het blad MOTOR hup naar
Frankrijk. Ik heb hem benaderd omdat
hij een gite ( zomerhuisje) heeft samen
met zijn vriendin in Cazaux Villecomtal.
Dit plaatsje ligt een klein uurtje rijden
van Lourdes af. Hier wilde ik eigenlijk
heen als doorvoerpunt naar de Motor
GP in Spanje op het circuit van Aragon
op 18 september 2011 samen met een
stel vrienden. Dit ligt toch te ver van
het circuit af dus zodoende zijn mijn
vrouw en ik deze vakantie die richting
opgegaan om toch eens de Pyreneeën
te bekijken en Joost te spreken over
zijn werk.
Onder Parijs een klein hotelletje gepakt
om daarna vervolgens lekker naar
het zuiden te toeren dwars door de
Dordogne. In Sarlat kwamen we samen
met onze dochter en ondertussen bij
het uitkomen van dit verhaal onze
schoonzoon. De volgende ochtend
binnendoor gereden naar Cazaux
Villecomtal. Helaas waren de wegen,
zeg maar gerust weggetjes vol grind.
Bij aankomst op onze vakantieplek,
waar we één week zouden verblijven,
de boel bekeken en lekker met Joost
en Marianne een biertje gepakt. We
hebben een mooi uitzicht over het dal
en de omgeving geeft je volledige rust.

was de Tour de France net een paar
dagen eerder deze passen gepasseerd.
Omdat het weer niet echt mooi was
hebben we besloten onze toch naar
Andorra aan de kant van Spanje te
vervolgen. De Pyreneeën over en in
Spanje op de Navigatie Andora in
tikken. Hier ging iets dramatisch mis
maar daar komen we later op terug.
Het weer werd warmer en de omgeving
was ook anders dan in Frankrijk, dus
tot aan de lunch hebben we heerlijk
gereden. Omdat mijn vrouw altijd op de
kaart wil zien waar we ongeveer zitten,
snapten we even niet toen opeens een
zeer grote mooie plaats Zarragoza voor
ons verscheen. “Hé wat jammer dat
de navigatie de snelweg gaat volgen
ipv mooie weggetjes wat we eigenlijk
gewend zijn. Maar ja misschien dat aan
deze kant van de Pyreneeën niet veel
wegen naar Andora gaan????. “
Het was ons ook opgevallen dat de
Pyreneeën hier niet echt hoog meer
waren. Nou als je hier wilt skiën,
wat gebruikelijk is in Andorra, ben
je zo beneden. Bij Zarragoza liep de
Garmin ook nog kompleet vast en zelfs
uitzetten lukten niet meer. De wegen
waren hier veranderd dus snapte
de navi het niet meer. Ik heb een
vrouwenstem er in staan. Misschien ligt
het daar aan? Anders zou je misschien
horen: “geen gelul gas erop en
doorrijden!”.

We hebben lekker een paar dagen
rustig aan gedaan en vanuit deze
locatie tripjes naar de Pyreneeën
gemaakt. Over de Col Tourmalet (
2115mtr. ) naar Pic du Midi de Bigorre.
En via Col de Soulor en Col d’Aubisquel
naar Pic de midi d’Ossau ( 2884 mtr.).
Het was hier heerlijk toeren. Gelukkig
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Maar vanaf hier begon het avontuur
pas echt, onze schoonzoon heeft in
zijn jeugd met ouders eens Andora
aangedaan en die zei het is niet zo
schokkend hoor. En gelijk krijgt hij, als
je hier je motor parkeert zie je hem
waarschijnlijk niet meer terug, wat een
gat. Maar zaten we wel goed, waar zijn
de Pyreneeën?
Omdat we luisteren naar de navigatie,
die het weer doet nadat ik bij een
pompstation de batterij er even had
uitgehaald, en ook kijken op de kaart
snapten we niet waarom we maar
steeds terug naar Zarragoza reden.
Heel wat uren rond gereden in een
uitgestrekt gebied wat veel leek op
het wilde westen van Amerika. En wat
zagen we tot onze verbazing ook nog
eens op 25 km Aragon??? Goh, daar ga
ik toch met de jongens naar toe. Hoe
kan dat nu zo dicht bij Andora liggen???
Naar mate de tank inhoud daalde en
wij geen bewoonde dorpen meer tegen
kwamen raakte ik lichtelijk in paniek
en besloot toch maar een tankstation
via de navigatie te zoeken al was het
vertrouwen in dat ding ver te zoeken.
In de verte bleek inderdaad de
bewoonde wereld weer te zijn met
tankstation en aan de overkant een
wegrestaurant en hotel. Het was
intussen al avond geworden en we
wilden eten en slapen. Morgen zien we
wel weer verder.
De tourbuffel kon buiten blijven staan
want deze tent was 24 uur per dag
open, het was een truckers café. We
deden ons te goed aan een buffet voor
slechts 13,50 en met een pot bier erbij
werd het leven toch weer dragelijk.
Toch maar eens de kaart erbij gepakt
en de gelukkig beetje engels sprekende
ober gevraagd waar we nu in godsnaam
zitten. Dat bleek te zijn ver in Spanje
bij het dorpje Andorra in Spanje ipv
Andorra in Andorra.
www.yzfr-club.nl

Toen begrepen we pas dat er een
dorpje Andorra in Spanje is en er een
Staatje is dat Andorra heet. We konden
er gelukkig naderhand om lachen.

Na een goede nachtrust hebben we in
de Navigatie Andorra met Land Andorra
ingetikt en tegen de middag reden we
de Staat Andorra binnen met mooie
hoge bergen. In het plaatsje Sant Julia
de Loria, boven op een berg vonden
we een leuk hotel met zwembad en het
weer was prachtig dus even zwemmen
maar. De volgende dag rondje stad
Andorra gemaakt, nog even tax free
een protectie vest gekocht voor de
eventuele hete dagen in de toekomst
en een nieuwe spiegels voor op de R1.
In Andorra stad zijn zeer veel motor
speciaalzaken die toevallig op zondag
ook nog open waren ongelofelijk na
regen komt toch echt zonneschijn.
We kunnen terug kijken op een mooie
vakantie met een bijzondere ervaring.
Al met al het moraal van het verhaal:
kijk op tijd waar je zit en waar je naar
toe moet en in wat voor land.
Groetjes van Pete-R1 en Bea
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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

Nieuw 2009

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

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

OP WWW.YZFR-CLUB.NL!
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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

