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CLUBAGENDA 2014
DATUM
22 juni

ACTIVITEIT

INFO

Clubrit + ALV + BBQ
Provincialeweg 154
Oosteind

Een jaarlijks fantastisch
evenement in het
brabantse land

26 - 28 juni

Dutch TT Assen

TT Circuit Assen

4 t/m 6 juli

Eifel-weekend

2 augustus

Gamma Racing Day

10 augustus

Clubrit

Noord-Holland

6 september

Clubrit

Friesland

Gezellig weekend in de Eifel
Speciaal progamma voor
R-leden

13 september

Sleuteldag in Oosteind

Nadere informatie volgt

19 - 21 september

British Superbike Assen

TT Circuit Assen

25 september

Bezoek Yamaha Europe

12 oktober

Najaarsrit

18 oktober

Feestavond 15-jarig
bestaan

Rondleiding Schiphol-Rijk
Limburgse Peel
Informatie volgt nog

Voor alle evenementen en activiteiten geldt:
Bekijk het laatste nieuws op onze club-website www.yzfr-club.nl
Niet alle ritten zijn bekend, dus houdt de site in de gaten
Alle schuingedrukte activiteiten zijn geen club-evenmenten
-
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• Bestuur YZF R-Club
Voorzitter & externe contacten:
Secretaris & R-mail:
Penningmeester & ledenadministratie:
Activiteiten & internet:
Toerritten & Buitenlandse reizen:

Wil van Nunen
Arnaud Meijer
Eric de Wolf
Martijn Huizinga
Ralph Weltens
Guido Bierman
Fokke de Jong

wil@yzfr-club.nl
arnaud@yzfr-club.nl
eric@yzfr-club.nl
martijn@yzfr-club.nl
ralph@yzfr-club.nl
guido@yzfr-club.nl

• R-force
Vormgeving en eindredactie: 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
oplage 400 stuks

© 2014 Yamaha YZF R-club Nederland
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De volgende R-force verschijnt rond
december 2014 met daarin oa.

en meer .....

Heb je zelf ook een leuke bijdrage?
Stuur deze per mail naar:
r-force@yzfr-club.nl

www.yzfr-club.nl

VOORWOORD
15 jaar,
De Yamaha YZF R-club bestaat inmiddels
al weer 15 jaar. Daarom doen we dit
jaar tijdens verschillende opkomsten
wat “extra’s” .
Een jaar na de introductie van de
YZF R1, werd de YZF R6 en YZF R7
geïntroduceerd. 15 mei 1999 werd
de Yamaha YZF R-club opgericht door
Yamaha Nederland. Dit werd groots
aangepakt en de liefhebbers van een
R1, een R6 en een R7 konden zichzelf
live inschrijven bij Autotron
Rosmalen. Want daar vond de oﬃciële
aftrap van club plaats. Ik had het net
over de YZF R7. Velen “jongeren” onder
jullie kennen niet eens het bestaan van
een R7. De R7 OW02 was een 750CC
motorfiets, de opvolger van de Yamaha
OW01, die in de Superbike mee reed,
toen nog een klasse tot 750CC. Door
de homologatie moest ook de R7 voor
de openbare weg verkocht worden.
Toentertijd was het een machine van
ca. 65.000 gulden(ja, die bestond toen
nog) In Nederland zijn er uiteindelijk 7
stuks van verkocht en alle bestuurders
daarvan waren ook lid van de R-club.
En masse werd iedereen lid van de
R-club voor het schamele bedrag van
45 gulden. Voor dat bedrag kreeg je
een T-shirt en een toegangskaart tot
de Superbikes, die in september dat
jaar verreden werd. Ruim 500 leden
schreven zich die dag in. Nu, 15 jaar
later, zitten we nog op ruim 250 leden.

hebben we al gehad, een cakeje met het
nieuwe logo erop tijdens de Motorbeurs
in Utrecht. Het tweede extraatje zal
tijdens de ALV plaatsvinden. Dit blijft
natuurlijk geheim, we kunnen tenslotte
niet alles verklappen, maar dat het de
moeite waard is, weet ik zeker. Dus
schrijf snel in voor de ALV om dit niet te
missen.
Het derde bijzondere is de feestavond
die we gepland hebben op 18 oktober.
Wat en hoe blijft ook dit keer weer
uiterst geheim, maar noteer alvast die
datum in je agenda. Het belooft een
spectaculaire avond te worden, waar
je zeker bij moet zijn. Wel moet je
rekening houden met een eigen bijdrage
van € 30,- want niet alles kan uit de
clubkas betaald worden.
Rest mij nog iedereen een heel fijn en
goed motorjaar te wensen en houdt de
gepoetste kant boven. We gaan elkaar
zeker zien dit jaar.

Wil van Nunen

Ook in het jaar van het derde lustrum
gaan we wat extra’s doen. We hebben
gemeend om het uit te strijken over
verschillende activiteiten, zodat iedereen
wel een keertje de kans krijgt om
ergens aan mee te doen. Het eerste
R-force 2014 - 1

- 5 -

VERSLAG DOLOMIETEN
Dolomieten trip van
zondag 2 juni tot en met
zaterdag 8 juni
Het idee om eens een keer in de
Dolomieten te gaan rijden hadden we al
een poosje.
We raakten in gesprek met een van de
R-leden en die had er ook wel oren naar
samen met een aantal anderen, eerste
idee was om van hotel naar hotel te
trekken, echter toen we spraken met
iemand die ook meewilde en die al vaker
was geweest adviseerde hij om (zeker
zo’n eerste x) rustig in 1 hotel te blijven
en vandaaruit tourritten te maken.
Na een oproepje op het forum en wat
gesprekken tijdens tourritten meldden
zich een aantal mensen aan.. daar
vielen er van af, en kwamen er weer bij
tot het uiteindelijk resulteerde in een
groepje van 6; Edwin Schuyt, Edwin van
Tiel (aka Ed6), Barry de Bruine, Ralph
Weltens, Fokke de Jong en Sandra van
Buuren.
Helaas maar met 5 motoren, Ralph
is een paar maanden eerder aan zijn
pols geblesseerd geraakt en heeft de
vakantie meegevierd met de auto i.p.v.
de motor.
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De datum werd geprikt op begin juni
zodat alle bergpassen open zouden zijn.
Het hotel was gekozen in Oostenrijk
dicht bij de Italiaanse grens (aan de
Timmelsjoch pas) zodat de reis met
auto’s en trailers makkelijk in 1 dag
te doen zou zijn. De voorbereidingen
bestonden uit 2 x afspreken in het
ongeveer het midden des lands, en
vooral veel whatsapp en mailcontact.
Toen werd het vrijdag 31 mei,.. de
weersvoorspellingen waren somber,
de meeste passen waren nog niet
open en we hadden de skispullen ook
al tevoorschijn gehaald om voor de
zekerheid maar mee te nemen, altijd
leuk om een paar afdalingen te doen
als er teveel sneeuw ligt om te rijden..
Maar ’s middags stond het bericht op de
Timmelsjoch website dat de pas nog de
hele week dicht zou blijven..! WAT NU
..!??
Spoedberaad op de whatsapp en sms..
wat doen we .. annuleren of niet..
Voorstel kwam al snel van Barry met
een hotel in Italië met Nederlandse
eigenaar in Molveno, het zag er leuk
uit en had nog plaats, weliswaar
gedeeltelijk bij een bed en breakfast
bij de buren, maar dat namen we voor

www.yzfr-club.nl

VERSLAG DOLOMIETEN
lief, en na
kort beraad
heeft Ralph de
ondankbare
taak op zich
genomen
om op zijn
vriendelijkst
het hotel te
annuleren en
het hotel in
Molveno vast
te leggen.
En zo
vertrokken
we op zondagochtend heel vroeg naar
Hotel Lory in Molveno, 50 km boven het
Gardameer.

Om 8u hadden we met Barry en Ralph
afgesproken bij Venlo, en Ed6 en Edwin
kwamen vanuit Nijmegen wat later
omdat zij met de bus meer vaart konden
maken dan wij met de trailers.
De reis verliep prima, wat waren we blij
toen we door Oostenrijk kwamen en
écht alléén maar bakken regen uit de
hemel zagen komen, dat we naar Italië
gingen, zodra we de Brenner over waren
werd het prachtig weer.. en met een
graadje of 22 in de avondzon reden we
de Dolomieten in.
R-force 2014 - 1

Rond half 7 waren we in Molveno en Ed6
en Edwin arriveerden een half uurtje
later.
Eerst de motoren en spullen afgeleverd
bij ons eerste logeeradres Bed &
Breakfast Villa Nova, en daarna
aangeschoven zo’n 200 mtr verder bij
het avondeten in Hotel Lory.
Het was een redelijk gezellig hotel waar
we een vastgesteld 3-gangen menu
kregen iedere avond. Groot pluspunt
was de map en bijbehorende laptop
met routes. In de map zaten uitgeprinte
kaartjes met routes en omschrijvingen,
waarna je je Garmin of Tomtom aan
de laptop kon koppelen om deze te
uploaden.
Zo was het iedere avond na het
avondeten vaste prik om door de
routemap heen te bladeren en te
bepalen welke route we de volgende dag
wilden rijden, onder het genot van een
biertje en gezellige geklets met andere
motorgasten.
De gemiddelde temperatuur deze week
was in het dal ongeveer 25 gr. en in de
bergen zo’n 18gr. Met daarbij 2x een
buitje van ongeveer een half uurtje
op dinsdag- en donderdagmiddag.De
eerste ochtend was het even wennen
.. wát een ontbijt bij ons B&B …
heerlijk! Daarna snel de motorpakken
aan want de zon scheen en het zag er
veelbelovend uit.
Maandag
En die belofte werd waarheid.. wat
een ongelofelijk mooie omgeving!De
eerste dag een beetje verkennend
rondgereden, de eerste stop was op
een Italiaans dorpsplein.. mét stop- en
parkeerverbod, maar als we wat
kwamen drinken werd dat door de
vingers gezien door de café eigenaresse.
- 7 -

VERSLAG DOLOMIETEN
Daarna de tocht voortgezet en onderweg
de eerste groepsfoto met de motoren
gemaakt, Ed heeft heel creatief een
statief gemaakt met boomtakken.Rond
lunchtijd hadden we een probleem..
de route leidde ons door kleine
bergdorpjes waar men siësta hield en
zodoende weinig gelegenheid om te
eten, uiteindelijk na veel zoeken rond
14:30u hadden we een pizzagelegenheid
gevonden, boven op een berg met een
mooi uitzicht, ze hadden alleen geen
pizza’s…. maar gelukkig wel spaghetti.
We kwamen ook tot de ontdekking dat
tanken in Italië ook een uitdaging is
rond siësta tijd, er is dan vaak geen
pompbediende en de pompen zijn haast
allemaal voorzien van een systeem
waarvoor je een speciale (Italiaanse)
tankpas nodig hebt, óf contant geld
(alleen € 5,- 10,- 20,-) en dát werkt
dat niet altijd.De rest van de week dus
goed opgelet wanneer we moesten
gaan tanken en op tijd een goede pomp
opgezocht en voor contanten gezorgd.

eten een route voor de volgende dag
uitgezocht onder het genot van een
drankje in de bar, en snel naar de 2 mtr
plank.
Dinsdag
De dinsdag werd een tocht naar het
Gardameer en een stuk van de route
er langs/bovenlangs gereden, en
daarna een oversteek door een mega
slingerende bergpas.. zóveel bochten,
uren aan een stuk,…. het was killing,
leek wel een eindeloze achtbaan.. maar
wat een prachtige ruwe ongerepte
natuur met die rotswanden.

Het stuk langs het Gardameer was het
mooiste wat ik gezien heb die week,
de vele tunnels en het uitzicht op het
meer, de palmbomen en tropisch ogende
bloemen. En natuurlijk niet geheel
onbelangrijk de pauze op het terras
aan het meer!! Heerlijk afkoelen met

Daarna nog op een prachtig punt
gestopt bij een plankier voor
deltavliegers.. wow.. het idee dat je
je daar gewoon naar beneden stort
hangend onder zo’n vleugel.Het was een
zwaar dagje, wennen aan de heerlijke
temperatuur van zo’n 23 gr. die dag en
het lange doorrijden voordat we een
lunch gevonden hadden, dus na het
- 8-
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je voeten in
het blauwe
water.. (na
5 minuten
voelden
ze aan als
ijsklompjes)
de sneeuw
lag aan de
overkant
nog op de
bergtoppen
dus zo gek
was het niet
dat het water nog koud was.

Daarna de rit voortgezet en Ralph
opgetrommeld die toch al met de auto
in de buurt was voor een pizzalunch
bij lago d’Idro, waarna we de rit terug
inzetten en rond half 7 weer in het hotel
waren.
Dat was weer een lange dag, dus
die avond besloten om de woensdag
een soort van ‘rustig aan dagje in te
plannen’.
Woensdag
Het rustig aan dagje hield in een late
start om 10:00u en een toerke naar de
Mendel Pas, met Ralph als tourgide bij
ons met de auto.

R-force 2014 - 1

In den beginne niet de meest
spectaculaire pas naar boven, maar de
rit naar beneden dan weer wel.
Bovenop van een prachtig uitzicht
genoten, en een spectaculaire blik op de
pas naar beneden.
Een ouder Nederlands echtpaar stelde
ons (gekleed in motorpak en helm in de
hand) de vraag ‘of we hier met de motor
waren’..hmm.
Onderaan gekomen bij een Italiaanse
herberg de lunch genuttigd in een soort
van olijvenboomgaardachtige tuin.
Daarna richting ‘home city’ Molveno
waar we al om 4u arriveerden. Ed6,
Edwin, Ralph en ik besloten om de
ijssalons in het dorp te gaan inspecteren
evenals het meer en strand van
Molveno, terwijl Barry en Fokke nog
even de RR’en van katoen gingen geven.
Rond 17:30u was Fokke ook weer terug
en besloot Barry dat hij er nog wel even
een rondje achteraan kon doen.
Om 19:15u heb ik toch maar ’s gebeld
en even later belde hij terug dat alles in
orde was en onderweg naar het hotel,
maar 10 min. later was het mis, een
blinde bocht waarna een auto dwars
stilstond om een inrit aan de overkant in
te rijden kwam op zijn weg, het meeste
alleen materiele schade gelukkig alleen
een flinke blauwe plek op zijn heup.. de
afdruk van de autospiegel, deze stond
ook precies in de tank van zijn motor!
Ed en Fokke hebben zijn motor
opgehaald met de bus, gelukkig deed de
politie niet moeilijk, rapport opgemaakt
en klaar. Daarna Barry opgehaald in het
ziekenhuis waar hij verplicht heen was
gebracht voor onderzoek, standaard bij
motorrijders.
In het hotel hadden ze heel lief 3 x
avondeten apart gehouden wat Barry,
Ed en Fokke alsnog kregen rond 23:30u.
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VERSLAG DOLOMIETEN
Helaas stond er een muurtje langs de
weg dat niet meegegeven had dus er
was aan de motor wel schade wat niet
direct was op te lossen.De volgende
namiddag is Barry na even twijfelen
(het was tenslotte wel gezellig!) toch
maar richting huis vertrokken om daar
het verzekeringswerk etc verder af te
handelen.
Dat was even een domper, maar
gelukkig is het niet ernstig en komt alles
weer goed.
Donderdag
We hadden woensdagavond al een route
gepland voor de donderdag dus die zijn
we alsnog gaan rijden met zijn 4-en..
namelijk richting de sneeuw. Daarvoor
moesten we een flinke afstand afleggen
voordat we op 2200 mtr eindelijk
sneeuw zouden zien.
De heenrit was prima te doen, de eerste
stop was bij een hotel/restaurant met
de lekkerste apfelstrudel ever.. de
Tiroolse invloed was merkbaar daar.Ook
de wegen waren breed en snel, geen
haakse blinde bochten die ochtend.
Ineens op een bergweg zagen we tussen
de bomen door een ontzettend blauw
meertje, zo blauw het leek wel of er
kleurstof ingegooid was.

- 10 -

Heel apart zomaar zonder rivier in de
buurt, het was redelijk hoog daar, en
waarschijnlijk was het zo blauw van de
kalk uit de bergen, wat vroeger gletsjers
waren maar ondertussen gereduceerd
tot hoge bergen.
Vervolgens kwamen we in een
skigebied, heel stil, niets geopend
alleen bouwvakkers aan het werk …
totdat we bij een lokale pizzeria kwamen
waar een evenbeeld van Mario (van
Luigi) de eigenaar
was.. geweldig zo’n
figuur kom je niet
snel tegen! Echt een
karakter!
Na de stop reden we
weg en klonk mijn
R6 ineens als een
Ducati (niet onaardig
bedoeld maar ’t was
écht een rammelbak)
en bij het gas geven
stotterde hij.. Ik in
blinde paniek..!
Hij liep nog maar op
‘3 benen’ zogezegd.
Ed6 laten luisteren en kijken en die
voelde dat 1 van de uitlaten koud bleef
en dacht dat het de bougies waren,
maar die zijn eind vorig jaar vernieuwd.
Dat bleek ook wel toen ze die
gingen controleren.
De volgende optie was de bobine,
die omgewisseld met een andere
en idd dat bleek het te zijn. Toen
voor advies de Yamaha dealer
MCW in Naaldwijk gebeld, en tja…
een bobine gaat écht bíjna nooooit
stuk.. behalve als je tig km van
huis in Italië in een skigebied staat
waar álles gesloten is.. Doorrijden
en onder de 6000 toeren blijven
was het advies.

www.yzfr-club.nl
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Pﬀf wat was ik verdrietig .. en
chagerijnig.. zelfs geen zin om foto’s
te maken en dat terwijl Ed en Fokke zó
fanatiek aan het sleutelen waren, mijn
halve motor lag uit elkaar.. zadel en
tank eraf, luchtfilter etc alles eruit. Ed is
echt super handig met sleutelen!
Ondertussen op internet gezocht naar
Yamaha dealers en Ralph gebeld die met
Barry nog in Molveno was.
Barry zijn R1 uit elkaar gehaald om te
kijken wat daar in zat, maar dat was
niet duidelijk of dat zou passen.
Dus Ralph de Italiaans sprekende
hotelmedewerker gestrikt om naar de
Yamaha dealer te laten bellen en op
pad naar Trento om daar vervolgens
te horen te krijgen dat een bobine pas
dinsdag binnen zou zijn..tja.. dan waren
we al weer thuis.
Dus rustig doorgereden richting de
sneeuwgrens, later ging mijn R toch
weer wat beter lopen, op 3,5 been zeg
maar en verliep de terugreis nog redelijk
relaxed.
Het tweede buitje regen kregen we
tijdens die terugrit, maar dat duurde
10 min. en omdat het zo’n 26 gr was,
waren we ook zo weer droog!.Dat was
een enerverend dagje dus.

Wat het leuke was aan de routes van
het hotel, en zeker deze dag kwam
dat vaak voor, is dat we als we op een
mooie doorgaande weg reden, ineens
abrupt moesten afslaan een of ander
minuscuul klein weggetje in wat door
wijnranken of kleine dorpjes liep.
De route voerde ons heel hoog de
bergen in, en op een gegeven moment
leek het alsof we op een geasfalteerd
geitenpad reden, met af en toe een
tunneltje waar de weg niet uitgehakt

was in de bergwand. Je voelt je erg
nietig als je daar als mensje op je
R6 rijdt met links een rotswand en
rechts een afgrond (met af en toe een
onderbreking in de vangrail..).

Vrijdag
De vrijdagochtend was het duimen of
mijn motor het wel weer zou doen, zou
hij goed lopen of niet..
Gelukkig klonk hij prima met starten,
en met af en toe een hik tussendoor
deed hij het prima tot het einde van de
middag.
We hadden donderdagsavonds besloten
om er een lange laatste dag van te
maken met een flink aantal km.
Er werden dus weinig ‘fotomomentjes’
gedaan en goed doorgereden.

R-force 2014 - 1
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Onderaan de berg stond ons nog een
verrassing te wachten.. Yeah… Oﬀ Road
rijden!! Dwars over de weg was een
stuk asfalt verdwenen en lagen alleen
nog grote gladde keien..onder zo’n 20
cm snelstromend bergwater!

Dus even een stop ingelast waarna
we pas zagen hoe hoog we weer
zaten, even een rustmomentje op de
alpenweide.. een vaag vermoeden dat
we edelweis gevonden hadden dat werd
door Ed vakkundig op de foto gezet. En
toen de laatste km naar Molveno..
En was de laatste avond aangebroken.
Zaterdag
De ochtend van vertrek was
aangebroken.. nou ja ochtend .. nacht..
Om half 3 ging de wekker, half 4
verzamelen en 4u vertrekken. De
oprit vanaf onze inpandige garage
was dermate stijl dat we die met
motoren op de trailer en in de bus niet
zouden halen, dus alles klaargezet
op vrijdagavond op het terras wat
halverwege de helling lag.
De reis verliep weer prima, onderweg
af en toe een stop om de benen te
strekken en wat te eten en drinken.
Bijna bij de grens hebben we afscheid
genomen van Ed6 en Edwin die via
Nijmegen gingen, en wij gingen Ralph in
Breda thuisbrengen.

Uitdaging!! Ik vond het een beetje
teveel van het goede en liet Fokke mijn
R netjes aan de overkant brengen en
ik ging te voet, het was warm genoeg
dus ﬀ de voeten afgekoeld. Volgens Ed
‘huppelde’ ik naar de overkant..
Aan het einde van de middag ging mijn
R weer af en toe op 3 benen en dat was
met name lastig in de haarspeldbochten
en die hebben we deze vakantie ENORM
veel gehad dus ik had het nu wel een
beetje gehad.
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Zo kwamen we aan het einde van een
ongelofelijk fantastische vakantie in de
Dolomieten!
We hebben nu al besloten.. “dat doen
we nóg een keer” !!

www.yzfr-club.nl
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MOTORBEURS UTRECHT
Het beursteam bestaat dit jaar uit:
Wil van Nunen
Ralph Weltens
Edwin van Tiel
Fokke de Jong
Sandra van Buuren
Dit jaar waren de voorbereidingen voor
de Motorbeurs voor ons wat relaxter als
vorig jaar. Het is immers het tweede
jaar dat we in het beursteam zitten dus
weten we al wat ons te wachten staat.
Vanwege het 15-jarig bestaan is er
wat extra aandacht besteed aan de
versnaperingen en hebben we lekker
uitgepakt.. (afgekeken bij Yamaha’s
Frans Verhoeven tijdens de Dakar preproloog)
Tijdens de evaluatie van de beurs van
2013 was besloten om de stand op te
knappen en dat was wat op de planning
stond toen we de eerste vergadering
hadden.
In oktober op een frisse zaterdag
hebben we er ons aan gewaagd om
bijna alle witte spullen zwart te verven.
De achtergrond van de stand was de
eerste jaren lichtgrijs maar de laatste 2
jaren door de Jaarbeursorganisatie van
zwarte doek voorzien dus leek het ons
een mooi idee om de stand daarbij aan
te passen.
De planning was verzamelen om 8u
in Oosteind waar de spullen staan
opgeslagen.
Om 8:30u was de koﬃe met het
‘quukske’ (koekje) naar goed Brabants
gebruik naar binnen gewerkt en gingen
we aan de slag.
Het viel al met al best mee, het schuren
en verven ging nog redelijk vlot en
Wil had vooraf al gezorgd voor de
materialen.
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Rond 14:00u waren we klaar en kon
alles drogen.
De deurpost moest nog een extra
keertje in de lak
gezet worden
waarvoor Sandra
in de avonduren
nog een x in
vogelvlucht langs
Oosteind ging.
Daarna is door Wil
alles weer in de
opslag gezet tot
februari.
Eind januari nog een overleg gedaan om
de lopende zaken te bespreken en wat
er al allemaal al geregeld was, of nog
moest worden.
We waren het er allemaal snel over
eens wat wel en niet te doen en/of te
organiseren en alles verliep lekker vlot
en gezellig.
Het zou voor het eerst zijn dat de stand
op een andere plaats zou komen in de
Jaarbeurs. De organisatie had besloten
de indeling anders te doen. We hadden
op de tekening gezien dat we aan de
zijkant van een grote motorzaak zouden
staan, met een breed looppad wat recht
op de linkerkant van onze stand uit
kwam. Helaas bleek de werkelijkheid
www.yzfr-club.nl
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anders omdat de organisatie de stand
wat had opgeschoven van de motorzaak
en keken we uit op een blinde muur..
Daar was niets meer aan te veranderen
jammer genoeg, voor ons een reden om
de stand nóg mooier en aantrekkelijker
te maken zodat hij wel in het oog zou
springen.
En toen was het zover… Motorbeurs
2014 ….
Op dinsdagavond is door Ed en zijn
collega het draaiplateau opgebouwd. Die
blikvanger moest er natuurlijk weer in.
(De ronddraaiende hoge R bleek
achteraf voor een heel aantal bezoekers
een herkenningspunt te zijn vanuit de
rest van de hal)
Op woensdag vanaf 14:00u gingen
we met zijn allen de rest van de stand
opbouwen.
Wil had die dag al
vanaf 10:00u hulp
van een Yamaha
R- fan eerste klas
Nick die graag een
handje meehielp
met laden in
Oosteind, ..en met
het ophalen en
testen van de jubileum versnaperingen.

opbouw.
De opbouw ging prima, Wil deed nog
even een ritje extra om de deur op te
halen die vergeten was en toen hij terug
was kon ook de kast weer optimaal in
elkaar gezet worden.
De geluidsinstallatie en tv van
Boudewijn werden geïnstalleerd,
de kledingrekken geplaatst met de
aanbiedingsborden.
De motoren van Martijn en Fokke
stonden erg strak op het plateau.. zelfs
tijdens de opbouw kwamen mensen al
kijken naar het mooie Rossi en Lorenzo
setje.
Nick had via de ‘thuisbezorgd app’ eten
besteld dat werd rond 19:00u bezorgd..
zonder bestek.. dat was een beetje
behelpen maar wel weer humor.
De stand zag er super strak uit met
het zwarte decor, de motoren werden
nog even van onder tot boven van een
poetsbeurt voorzien, en we gingen
tevreden naar huis, we hadden een

We hadden flinke hulp van Ronald
Sloot en Boudewijn Veerhuis die het
beursteam kwamen versterken met de
stand om trots op te zijn.
De eerste dag van de Motorbeurs 2014
brak aan. We waren erg benieuwd hoe
het zou zijn op onze nieuwe locatie in
de drukke hal met alle muziekstands en
bars.
Aardig wat aanloop van bekenden en
clubleden die een bakkie kwamen doen
en/of kennis kwamen maken.
R-force 2014 - 1
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De jubileum cakejes werden goed
ontvangen, ook bij de buren
(Yamahaclubs) en de Yamaha Nederland
stand.
We werden wel minder goed ‘gevonden’
door ons verstopte plekje maar onze
stand sprong er wel uit vergeleken met
de andere clubstands.

Aan het einde van de dag konden we 8
nieuwe leden noteren! De donderdag
blijkt echt een dag te zijn dat mensen
gericht naar iets op zoek zijn, en serieus
met een doel komen. De overige dagen
zijn meer ‘dagjes uit’ bezoekers.

Dit jaar hadden we in het vooroverleg
van de beurs besloten om nu eens voor
een ‘gezonde hap’ te zorgen. Andere
jaren was het altijd rondstruinen in de
Jaarbeurs op zoek naar iets eetbaars
wat niet al te gezond is.

(vrijdag) verliep alles volgens plan.
Veel aanloop, bekenden en onbekenden
die voor een praatje kwamen en een
bewonderende blik op de 2 beauty’s op
het plateau.
Op het menu stond die dag macaroni.

Ook op de tweede dag van de beurs

Als je de opbouw meetelt zit je zo op
3 avonden fastfood en dat is niet echt
wenselijk.
Dus hadden Sandra en Fokke de
magnetron meegesjouwd en voor de
donderdagavond stond zelfgemaakte
nasi met saté op het menu. (in de
evaluatie van 2014 is besloten dat deze
mag blijven).
De bezetting was dit jaar erg goed op
onze stand, en dat was ook te merken
op deze eerste dag al.... het was een
leuke, drukke dag maar erg gezellig!!
- 16 -

Ook die maaltijd werd met volle buiken
en lege borden afgesloten en op de
planning voor volgend jaar gezet.

www.yzfr-club.nl
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De kleding ging
ondertussen
als warme
broodjes over de
toonbank, het
was natuurlijk
ook een erg
scherpe prijs
€ 5,- voor een
clubshirt.
Mooi veel
verkocht, dus
aardig wat
mensen die met
een clubshirt
onze naamsbekendheid vergroten.
Diverse zaken hadden aanbiedingen in
helmen. wat resulteerde in minstens 3
standleden die met een mooie nieuwe
helm in hun bezit de dag afsloten!
De zaterdag was duidelijk anders dan
de donderdag en vrijdag, meer een
familiedag. Veel ouders met kinderen
en het was dan ook druk bij de X-Box
op onze stand. Ook zaterdag werd er
weer veel gekletst. Het was bijpraten
met leden, oud-leden en vrienden en
bekenden van de standbemanning.
Soms serieus, en vaak met veel lol.
De opruiming van de kleding ging
onverminderd door en ook de cakejes
en koﬃe ging er goed doorheen. Door
de ruime bezetting was het ook voor de
standleden mogelijk om zelf een rondje
over de beurs te maken. Dat viel soms
wel tegen, want het was op sommige
plekken goed druk.
Aan het einde van de dag weer een
nieuw lid erbij en nadat de stand weer
netjes was gemaakt voor de zondag,
ging iedereen tevreden naar huis.
En zondag de laatste dag van de
Motorbeurs 2014. Een hele drukke
‘familiedag’ met vooral veel kijkers,
kinderen en wandelwagens.
R-force 2014 - 1

Maar toch weer 3 nieuwe leden erbij!
Wat het eindresultaat op 12 bracht
waarvan 4 dames!
Er was ook veel te doen op de beurs,
er waren allerlei evenementen op het
binnenplein zoals een stuntteam.
Omdat de bezetting lekker ruim was
dit jaar was er gelegenheid voor het
beursteam om ook even een kijkje te
nemen hier en daar.
Rond half 6 werd er voorzichtig
begonnen met wat spulletjes inpakken
en opruimen, en om 6u zijn we eerst
met het hele team weer lekker gaan
eten bij De Branding, net naast het
beursterrein.
Even bijkomen, de eerste evaluatie
gedaan (héél geslaagde Motorbeurs
2014) en uitgerust om daarna vol
goede moed rond half 8 aan het
afbreken te beginnen.
De chaos was al aardig minder toen
wij aan de slag gingen, en Martijn en
Fokke konden de motoren veilig van
het plateau halen en op de aanhanger
zetten.
Om half 10 waren we opgeruimd en
ingepakt, en ging ieder zijn weg richting
huis. Moe maar erg voldaan!!
En inmiddels is het beursteam weer
begonnen met de voorbereidingen voor
2015…

Dan zien wij jullie graag weer!
Wil, Ralph, Edwin, Fokke, Sandra
- 17 -
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C

lubrit

Zoetermeer-Muiden,
zondag 13 april 2014
Tijdens de motorbeurs in Utrecht
ben ik lid geworden van de club, en
ik verheugde mij gelijk op de vele
clubritten waar ik de komende tijd aan
mee zou kunnen doen! Helaas was ik in
maart verhinderd dus mijn allereerste
clubrit was op zondag 13 april j.l.
Het was een gemakkelijk startpunt
voor mij, want Leiden naar Zoetermeer
is natuurlijk een kippeneindje. Alleen
helaas wel een kippeneindje van
grotendeels 60 km/u. Ik zou met twee

introducés komen, maar eentje kon
toch geen oppas krijgen en de andere
was net de avond ervoor zijn rijbewijs
kwijtgeraakt. Zonde!
Voor de verandering was ik eens op
tijd, wat meestal niet het geval is, maar
er stond al een flinke groep motoren
en motorrijders te wachten. Ik vond
het gelijk een gezellige boel, al miste
ik wel naamstickers of motorjacks met
geborduurde namen. Ieders naam
onthouden zou een onmogelijke opgave
worden, maar de gesprekken waren
er niet minder geanimeerd en amicaal
om. Toen het tijd van vertrek was
genaderd en de pitstops op de WC van
de McDonalds achter de rug waren, riep
Fokke de groep bijeen en zorgde dat de
benodigde formulieren getekend waren
en de huishoudelijke mededelingen
gedaan waren.
Omdat we in totaal met zo’n
40 rijders waren, zouden we
in groepjes van 5 à 6 gaan
rijden met voorop iemand met
de route op GPS, ingedeeld op
snelle en minder snelle rijders.
Ik koos een groepje met 5
mannen uit en we reden als
eerste of tweede groepje bij de
Mac vandaan. Allemaal op een
R1 of R6, als een echte eenheid
reden we Zoetermeer uit. Wat
voelde dat gaaf!!
Ik had me opgesteld als derde
rijder en begreep achteraf dat
dit de beste positie is voor als
je niet teveel wilt jakkeren. En
met nog maar een minimaal
aantal ritten op mijn 123pk
achter de rug was dat totaal
ook niet mijn insteek. Eerst
mijn gele monsterfiets maar
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beter leren kennen, voordat ik de
sporen er écht in ga zetten. We hadden
een lekker tempo, vond ik, en ik voelde
me veilig en kon echt met volle teugen
genieten van mijn R6, van het onder
mij wegglijden van het asfalt en van
de omgeving. Want wat een ontzéttend
leuke route was er uitgekozen! Langs
mooie dorpjes, langs weilanden met
dartelende kalfjes, lammetjes en
veulentjes, over bochtige dijken en
alom mogelijkheden om wandelaars
en fietsers ervan te overtuigen dat
motorrijden écht wel een heel erg
leuke hobby is. Hier en daar waren
de wegen die we met hen deelden
best smal, en bijna reed ik ergens van
een weg af toen ik net genoot van de
dalende zon en mijn voorgangers op
de rem gingen voor een tegenliggende
auto. Gelukkig ging het goed en kon
ik op mijn tenen langs de auto komen
omdat de weg naast mijn tenen ophield
en de berm met best een spannend
dalingspercentage richting een
kabbelend slootje verdween. Dat was
wel even spannend!

R-force 2014 - 1

Op een gegeven moment reden we in
een dorpje toen we werden ingehaald
door een Snelle Jelle op racefiets.
We reden achter een auto en netjes
in baksteenformatie. Doordat het
ook daar best smal was, reed mijn
voorganger met zijn R1 grotendeels
op het fietspas. De wielrenner haalde
mij in en schroomde geen moment, hij
gooide zijn fiets naar links en ging aan
de linkerkant van mijn voorganger naast
hem rijden. Hij tikte mijn voorganger op
zijn schouder, die natuurlijk geen idee
had wat hem overkwam: een wielrenner
aan zijn arm! Ze moesten erg om elkaar
lachen, en hij manoeuvreerde zijn R1
van het fietspad af waarna de wielrenner
met een zwaai en glimlach zijn kuiten
spande en met een vaart verder
fietste. Voor hem geldt natuurlijk geen
snelheidslimiet binnen de bebouwde
kom!
De lunchstop in Muiden was een welkom
pauzemoment. De honger (nee, trek!)
was bij mij inmiddels wel aangewakkerd
dus ik had wel zin in een versnapering.
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Helaas moesten we constateren dat
hoewel wij als één van de eersten
waren vertrokken, wij door bijna
iedereen waren ingehaald vanwege
mijn beginnersfout: ik had niet getankt
omdat ik er stellig van overtuigd was dat
ik na mijn laatste tankbeurt nog maar
een kilometer of 10 à 20 had gereden.
Oeps! Dat gebeurt me dus niet weer!
Het terras van Ome Ko was al flink bezet
en de straat stond vol met motoren.
En we waren niet de enige motorclub
op pad, want ik spotte ook een groep
Choppers en later kwam er ook een
groep All-roaders de brug over zetten.

uiteindelijk kwamen we voldaan aan bij
de Happy Moose aan de Zoetermeerse
Plas. Na nog wat fotosessies, waaronder
een kiek met de – een unicum in
clubgeschiedenis – vijf R1/R6-rijdende
dames, konden we met een enigszins
geslonken groep proosten op een
fantastische ontdekkingstocht door
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.
Prachtig weer gehad en mooie
kilometers gemaakt, dit is zeker voor
herhaling vatbaar!

Tijdens de lunch was het weer
ontzettend gezellig; overal aanspraak
en de grappen vlogen de tafels over.
Heerlijk vond ik het, motoren, zon,
humor en gezelligheid.
We vertrokken met volle magen, goed
gemoed en ronkende R’en voor het
vervolg van de clubrit. Weer lekker
binnendoor en tot mijn genoegen reden
we terug via de Meije, mij al bekend
van een eerdere rit op mijn GS500.
De bochten slingerden, de motoren
brulden van plezier en we zigzagden
erop los. Vrijheid! Bij Alphen verloren
we twee van onze groep die via de
snellere wegen terug richting Leiden/
Voorschoten gingen vanwege een
vermogenprobleem van de R1 van één
de rijders.
Het laatste stukje door Zoeterwoude
werden we goed door elkaar getrild
door de kinderkopjes en een aantal
bijzondere drempels die ook als
lanceerplanken hadden kunnen
fungeren. Toen was het nog even
zoeken omdat de GPS eigenlijk ook
wel aan een afzakker toe was, maar
- 20 -

Josta Kolkman, R6 2003, Leiden
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UITNODIGING ALV
Beste Clubleden,
Voor zondag 22 juni aanstaande staat de traditionele combinatie van toertocht
(voor de liefhebbers), algemene ledenvergadering en een zeer smakelijke barbecue
op het programma in het altijd zonnige Brabant. Het bestuur van de R-club nodigt
alle leden plus partner uit om op 22 juni deze traditie voort te zetten. Zoals jullie
gewend zijn komt deze gehele dag komt voor rekening van de club, inclusief het
eerste drankje tijdens de pauze in de Clubrit (overige consumpties tijdens de rit
vallen hier buiten).
Het programma:
Vanaf 10.00 uur ontvangst met koﬃe/thee/fris met koek
11.00 uur: start Eric Mientjes Memorial Rit
15.00 uur: aanvang algemene ledenvergadering
De agenda voor de ledenvergadering:
1. Verslag vorig jaar (wordt uitgereikt tijdens de vergadering)
2. Financieel verslag 2013 (wordt uitgereikt tijdens de vergadering)
3. Rondvraag
15.30 uur: barbecue, muziek en verassende acts…
Locatie: zowel de start van de toertocht als de ledenvergadering en de barbecue
vindt plaats bij
Wil van Nunen, Provincialeweg 154, 4909 AN in Oosteind.
Let op: we starten op tijd, dus zorg dat je er bent!
Voor de barbecue willen we graag weten hoeveel mensen er mee-eten.
Iedereen die er de afgelopen jaren bij is geweest, zal het graag bevestigen: zeker
de BBQ is een groot succes, dus meld je vooral tijdig aan om teleurstellingen te
voorkomen!
Inschrijﬀormulier en route via de website www.yzfr-club.nl
Tot 22 Juni!
PS: Ook zal er stilgestaan worden bij het 15 jarig jubileum van onze club!

R-force 2014 - 1
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EVEN VOORSTELLEN
Even voorstellen
Naam
Woonplaats
Motor

: Reyn van Hemel
: Putten
: R1 2012 50e
anniversary
Mijn naam is Reyn van Hemel en
ben 52 jaar jong. Ik ben vader van
en woon samen met mijn twee
geweldige dochters. Daarnaast ben
ik bevoorrecht met mijn geweldige
vriendin Astrid.
Van kinds af aan ben ik
geïnteresseerd in motorfietsen.
Al snel werd ik getroﬀen door het
motorvirus. Vanaf 1971 ben ik trouwe
bezoeker van de TT in Assen.
In 1982 de eerste motorfiets gekocht,
een Yamaha RD350 LC. De eerste
straatmotor van Yamaha waarin hun
wegrace ervaringen zichtbaar zijn
verwerkt. Wat een geweldige motorfiets.
Snel en enorm handelbaar. Deze een
jaartje gereden.
Daarna enkele jaren geen motorfiets
i.v.m. huisje boompje beestje en
trouwen.
Maar in 1988 kwam er weer een
motor, een Yamaha RD350 LC YPVS.
Wat was deze motor snel, meende ik.
Niet wetende dat ik een aantal jaren
later met 185 PK onderweg zou zijn.
Na enkele jaren met veel plezier op
de RD te hebben gereden heb ik deze
ingeruild voor een FZ750 van 1985. Een
alleskunner en een heerlijke motorfiets.
Twee jaar na de introductie van de
FZ750 kwam Yamaha in 1987 met
de uitvoering voorzien van een volle
kuip en met de prachtige rood witte
kleurstelling.
Jullie begrijpen het al. Dit zou mijn
volgende motor worden.
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Met deze FZ750 ook de eerste rondjes
op het circuit van Assen gereden tijdens
de nationale motordag. Beleven hoe het
is om op een circuit te rijden. Je kan je
enigszins een voorstelling maken hoe
de echte coureurs dit moeten beleven.
Wat een ervaring. Dit zou zeker niet
de laatste keer zijn dat we op Assen
zouden rijden.
Deze FZ 750 heb ik een vijftal jaren met
veel plezier gereden.
Het was intussen 1999. Mijn
motorvriend Gert had intussen een
nieuwe R6 gekocht. Ik vond dit een
pracht motor. Hij liet mij regelmatig op
de R6 rijden om mij zo over te halen om
ook een R6 te kopen. Wat een geweldige
sportfiets. Zijn stuureigenschappen,
vermogen en kleurstelling. Ik vond het
prachtig.
Ik was er voor mijzelf uit de volgende
motor zou een R6 gaan worden, meende
ik.
Tot dat een andere motorvriend mij
voorstelde om een stukje op zijn R1 te
rijden.
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Wat was dat een enorm brok geweld.
Het voelde als te worden afgeschoten.
Huiveringwekkend. Wat zou het
geweldig zijn om zo’n motor te kunnen
kopen.
In dat najaar bij een aantal motorzaken
wezen shoppen.
Jullie raden het al. Er kwam een wit
rode R1 van 1998 op mijn pad. Ik
was direct helemaal verkocht. Het was
een enorm spannende ervaring met
deze motor om telkens tijdens het
accelereren de agressieve vermogens
afgifte te beleven.
Het leek wel een wild dier. Deze
geweldenaar gereden tot begin 2002.
Begin 2002 een nieuwe R1 ( type 2001
) gekocht, wederom een rode.
Deze versie was een beetje tammer dan
de versie van 1998.
Vijf jaren met deze R1 gereden.
In 2007 de rode R1 van 2002 ingeruild
voor een R1 van 2004. Dit keer een
blauwe. De toen aangeboden rode
versie kon mij niet bekoren. Dit was
een flinke stap vooruit. Een PK of 30
extra. Ondanks flinke toename van het
vermogen is deze R1 gemakkelijker te
rijden omdat het vermogen beter is te
doseren. Deze blauwe R1 heb ik 5 jaar
met veel plezier gereden.

In 2009 heeft Yamaha een nieuwe versie
van de R1 uitgebracht. De Big-bang
R1. Of dat nog niet genoeg was kwam
er in 2011 een SP uitvoering. Het begon
bij mij intussen behoorlijk te kriebelen.
Tenslotte werd er in 2012 een R1 in de
50e anniversary editie uitgebracht. Voor
deze motor viel ik als een blok. Wat
een weergaloze kleurstelling. Het toeval
deed zich voor dat ik de mogelijkheid
had om deze droomfiets te kunnen
kopen. Op de motorbeurs in Utrecht
werd de koop geregeld.
De motor is voorzien van alle SP opties
en met name het geluid dat wordt
geproduceerd door de uitlaten van
Akrapovic geven mij telkens weer een
onbeschrijfelijk gevoel.
Intussen rij ik met bijzonder veel
plezier alweer 2 seizoenen rond op deze
geweldige motor.
Reyn van Hemel.
@: r1vhemel@hetnet.com
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MARATHONMOTOR
Moto73 Rubriek
Marathonmotor
Eigenlijk ontstond het idee al 2,5 jaar
geleden, tijdens de nieuwjaarsreceptie
van 2012…..
Tijdens de receptie had ik een gesprekje
over koetjes, kalfjes en Rren (zoals we
meestal doen binnen de club ) met
mede clublid Toon. Ik vertelde hem
dat ik inmiddels mijn R1 uit 2003 voor
woon-werk had ingezet, en dat de
kilometers er in rap tempo bij kwamen,
zo’n 300 per week aan woon-werk
alleen al. Dan komen daar de toer ritjes
nog bij. Op dat moment stond de teller
op zo’n 84000 a 85000 km.
Toen vroeg Toon me of het geen leuk
idee was me op te geven voor de
Marathonmotor voor Moto73. Ik had er
nog nooit van gehoord. Na enige uitleg
door Toon en wat google research op
internet kwam ik erachter dat dit een
tweewekelijkse rubriek was waarin
ze lezers interviewen die een motor
bezitten met die minstens 50k km
gelopen had. Het artikel bestond uit
een interview met de bezitter, en een
grondige inspectie met bijbehorend
verslag van de motor in kwestie.
Het idee sprak me meteen aan. Nu is
een motor met 85000 km niet heel
bijzonder vind ik, maar op een R1 zie je
het niet zo vaak en zeker niet van een
eerste eigenaar (ik heb de motor nieuw
aangeschaft). Bovendien heeft deze R1
de nodige km’s gemaakt op het circuit.
Alles bij elkaar is het voor mij een
bijzondere motor die best een artikel in
een motorblad waard is, en bovendien
was ik wel nieuwsgierig wat de heren
van Moto73 ervan zouden vinden.
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Dus ik besloot dat ik dit wilde doen.
Maar niet op dat moment. Het leek mij
leuker om te wachten tot de mijlpaal
van 100.000 km was bereikt. Dus heb ik
het idee even geparkeerd, en ben verder
gegaan met km’s bijzetten op de R1.
In juli 2013 was het zo ver. Exact
100k km op de teller, foto gemaakt,
en dezelfde dag nog een aanmeld
formuliertje verzonden. De man die
deze artikelen verzorgd voor Moto73 is
Peter van der Sanden, van Motorsport
Press Service. Binnen een dag had ik
een positief bericht: ze ware enthousiast
en ik was geselecteerd!
Aangezien ze het blad elke 2 weken
moeten vullen, doen ze natuurlijk niet
alles last minute, dus er waren nog vele
aanmeldingen voor mij. Daarbij zit het
bedrijf dat de inspectie zou uitvoeren in
Volkel, dus niet ver van mijn woonplaats
Helmond. Dat betekende dat ze me
in zouden plannen voor de winter van
2013/2014. Zo plannen ze de mensen
die van ver weg moeten komen een
beetje buiten de wintermaanden, en
word met iedereen rekening gehouden.
En zo kwam in de winter de uitnodiging
om op 10 januari met de R1 langs te
komen bij van Sleeuwen motoren, een
motorzaak en Yamaha dealer in Volkel,
en vast adres voor de tweewekelijkse
marathonmotor inspectie.
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doorbladeren van
het verslag, dat dit
wel een geschikte
marathonmotor
zou zijn. En een
kwartier later
stond ik voor de
deur. Dat was dus
meteen een leuke
kennismaking 
Na een kop koﬃe
werd er begonnen
met een korte
proefrit door
van Sleeuwen
op de R1. Even
attenderen op
het feit dat mijn
schakelpook
verkeerdom
zit (raceschakelpatroon
voor op het circuit)
en weg was íe,
voor een ritje van
een minuut of 5.
Altijd even wennen
om iemand anders
op jouw motor te
zien wegrijden….
toch was ik wel
benieuwd naar de
feedback, want
natuurlijk bevalt
Ons geliefde clubblaadje lag bij Sleeuwen op de koﬃetafel!
de R1 mij prima,
Bij aankomst om 9:00 ’s ochtends werd
maar als je al zo lang op dezelfde motor
mijn motor meteen herkend. Dit omdat
rondrijd dan weet je niet beter en
van Sleeuwen als Yamaha dealer van
misschien valt er bij een ander wel iets
ons ook alle R-Force edities ontvangt.
op wat niet 100% in orde is. Gelukkig
De nieuwste editie van de R Force
was dit niet het geval en de algemene
was net uitgekomen en hierin stond
indruk was dat er aan weinig te merken
een foto-verslag dat ik had gemaakt
was dat de R1 er al 105k op had zitten.
nav. het bereiken van de 100.000km.
Zowel Gerard (van Sleeuwen) als
Peter waren het erover eens, na het
R-force 2014 - 1
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Vervolgens ging de motor op de brug
voor een inspectie door van Sleeuwen.
Ook hier bleek dat de motor, die de
laatste 8 jaar zelf is onderhouden, in
prima staat verkeerd al waren er wel
enkele aandachtspuntjes.

Verder bleek dat de voorrem teveel
aanliep. Iets wat ik zelf ook al had
gemerkt, nadat in enkele dagen voor
de afspraak de volledig versleten
remblokken had vervangen door nieuwe.
Ik had het zelf gegooid op rommel in

Radiator is inderdaad niet nieuw meer, check J

Er werd me aangeraden om de radiator
maar niet te fanatiek schoon te maken,
want dan zou er wel eens heel snel
lekkage kunnen ontstaan. Tot nu toe is
me dat bespaard gebleven, maar ik had
inderdaad al gezien dat de radateur niet
meer in nieuwstaat was na 11 jaar lange
aanslag van vliegen, stenen, zand, etc.
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de remklauw, wat op zich een keer kan
gebeuren als je in de winter (pekel)
gewoon stug blijft doorrijden. Wat
bleek: remvloeisofniveau stond veel
te hoog. De nieuwe remblokken waren
veel dikker (want remvoering was nog
niet weggesleten). Leerpuntje: in het
vervolg na remblokken vervangen even
remvloeistofniveau checken en zonodig
bijstellen.

www.yzfr-club.nl
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Inderdaad duidelijk boven het streepje….

De motor grondig op alle mogelijke
punten geinspecteerd. Balhoofdspeling,
niet aanwezig. Exup-klep, ziet er
aangevreten uit, maar werkt nog prima.
Optische staat van alle onderdelen,
blok vertoont wat lakschade maar
kuipwerk ziet er nog heel netjes uit.
Zadel eraf, hee, er zit wat roest op de
tank….gevolg van de vele wasbeurten
en regenbuien waarbij er daar altijd
wat water achterblijft. Laadspanning
meten, nejes volgens specificatie. En
ga zo maar door. Erg leuk om zo samen
met een expert je motor te bekijken en
bespreken. Ondertussen maakte Peter
foto’s voor in het blad.Daarna was het
technische gedeelte voorbij en volgde er
een foto-sessie. Eerst werden er enkele
statische foto’s van motor en rijder
gemaakt op de parkeerplaats achter de
motorzaak. Daarna gingen we op pad
R-force 2014 - 1

voor wat actiefoto’s. Er werd benadrukt
dat het hier niet om kneedown foto’s
ging, maar gewoon wat toer-foto’s  Er
lag redelijk wat rommel op de weg bij
de fotolocatie, en de weg was nog nat,
maar de zon scheen en in een typisch
hollandse omgeving (B-weggetje door
de akkers) werden een paar mooie
plaatjes geschoten voor in het blad.
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waren. De foto’s werden
bekeken, ik had zelf natuurlijk
ook flink wat foto’s bij me die
werden uitgewisseld. Tevens
werd er een heerlijke warme
lunch bereid.
Je merkt aan Peter dat het
motor-bloed door zijn aderen
stroomt. Hij is zelf meer
geinteresseerd in Oﬀ-road
en organiseert ook meerdere
oﬀroad-trips per jaar. Tevens
is hij zowel op persoonlijk als
professioneel (journalistiek)
vlak erg geinteresseerd
in de Dakar-Rally, die op
dat moment in volle gang
was. De hele dag worden
de verrichtingen van de
motorrijders zo veel mogelijk
live in de gaten gehouden.
Het hele gezin leeft mee. Erg
leuk om te zien.
En zo kwam er om een uur
of 3 een eind aan de dag en
reed ik het laatste stukje
van Gemert naar Helmond
naar huis. De zon scheen
nog steeds, het leek de hele
dag wel lente. Een prima dag
om met de motor op pad te
zijn… Omdat er tijdens de
winter vanwege het weer
altijd de nodige afzeggingen
zijn, word er in het najaar
Op pad met de rugzak met laptop, dit plaatje had elke zoveel mogelijk vooruit gewerkt
doordeweekse dag geschoten kunnen zijn….
om er zeker van te zijn dat de
voorraad artikelen die verwerkt
Daarna reden we door naar het kantoor
worden voor het blad niet “opdroogt”.
van Peter, aan zijn huis in Gemert,
Echter, we weten inmiddels allemaal hoe
echt op een steenworp van Helmond.
de winter, of eigenlijk meer het gebrek
Hier werd ik geinterviewd, zodat alle
aan winter, in 2013/2014 is geweest….
ingredienten voor het artikel aanwezig
Dat betekende dus dat er nog flink wat
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artikelen geplaatst zouden gaan worden
voordat ik in het blad zou komen. Op
het moment van schrijven van dit
artikel (begin Juni) is het artikel nog
niet gepubliceerd, het staat gepland
voor Moto73 nummer 12 van dit jaar.
Waarschijnlijk ligt deze ten tijde van
het verschijnen van deze R-Force in de
winkel! Ik ben benieuwd, ik heb het
artikel zelf al gelezen maar ben wel erg
benieuwd naar de selectie foto’s die het
blad heeft gemaakt.
Alles bij elkaar een hele leuke ervaring
dus, eentje die ik zeker kan aanraden
aan mede-clubleden en R bezitters
die aan de voorwaarden voldoen.
Marathonmotors, ik wee dat ze er zijn
binnen de club, dus heb je een mooie
staan, zet de YZF R dan op de kaart en

meld je aan en wie weet krijg jij ook
een artikel (6 pagina’s!!) in een van de
toonaangevende motorbladen van ons
land!
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Wil je meer weten kijk dan even op

hƩp://www.mpsadventure.nl/ en klik op

“Marathonmotor”

Op moment van schrijven brengt de
R1 me nog steeds iedere dag naar het
werk. Intussen heeft ze een week na
het bezoek aan Sleeuwen motoren
een schuivertje meegemaakt, even de
kop er niet bij gehad. Dus de optische
staat is niet meer zoals het was,
hoewel het je op het eerste gezicht
niet zou opvallen, dus het valt mee. Ik
doe ook geen moeite meer om het te
herstellen, het hoort nu gewoon bij de
motor . 110.000 km is inmiddels ook
gepasseerd. Nog een tonnetje erbij? As
het aan mij ligt wel…..

Note: de foto’s in dit artikel zijn
eigendom van Peter van der Sanden,
Motorsport Press Service
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R-CLUB MERCHANDISING
T-shirt
140/152-L/XL/XXL
Kleur grijs

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

Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs

Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50

Rugzak Zwart
Reflecterende streep
Stevige ritsen

Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50

R-club mok, 25cl
Gemaakt van porselein

Prijs leden € 6,50
Niet-leden € 7,50

Buﬀ y
Zwart met club-logo

Prijs leden € 7,50
Niet-leden € 10,-

Kentekenplaathouder
Moto-Klik systeem

Prijs leden € 5,Niet-leden € 7,50

R-club Cap
Nieuw 2009

Prijs leden € 15,Niet-leden € 17,50

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

Prijs leden: € 1,Niet-leden: € 2.-

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

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

R-club sleutelhanger

Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50

BESTELLEN? KIJK OP WWW.YZFR-CLUB.NL!
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YZF R-club sponsoren
Bedrijven waar wij afspraken mee gemaakt hebben omtrent kortingen.
Morortrailerverhuur Oss

Motal

MJK Leathers

So-Secure V.O.F.

Motorsticker.nl

motoport Wormerveer

Sidekick Nederland

motoPort Breda

Grieks restaurant Parthenon

van Meel Motoren

Roteg Racing B.V.

Vos Oss

JVP Higtech Motorproducts

Klazen Motoren

Road Runner Motoren

MotorCentrum West

Bolski Trading Company

YZF shop

Kijk op de website www.yzfr-club.nl voor meer informatie.

