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Zilshausen 2 en 3 juli 2004 

Het vooruitzicht voor het weekend ziet er niet goed uit: bewolk-
ing en regen …. In gedachte zie ik de Teutoburgerwald rit all over 
again (het regende HEEL de rit). Vertrek ’s-ochtends om 8.30 uur,  
samen met Jan vanuit Zwijndrecht. Om na 10 kilometer te stop-
pen om … de regenoveralls aan te trekken, nee hè!! Aangekomen 
in Tilburg is Richard, onze technische man, er al. En langzaamaan 
komen de andere Eifel gangers ook aan. Na het kennismaken en 
de koffie/chocomel, vertrekken we richting Maastricht, waar we 
de anderen gaan oppikken. En ja, het is droog!! Iets te vroeg ge-
juichd: na 30 kilometer volop regen, allemaal in de regen outfit, 
wat een baggerweer! 

Richting grens volop file, en nu met 15 
man er tussendoor, das pas kicken. Bij de 
grensovergang Heerlen/Aken nog 4 man 
opgepikt, en dus kunnen we nu 
“compleet” richting Zilshausen. Die ene 
afmelder vanwege de regen, ik zal geen 
naam noemen, heeft tot nu toe gelijk gek-
regen. Toch gaat het via mooie wegen en 
een schitterende omgeving richting de 
rustplek. En ja, het is inmiddels droog ge-
worden en de zon schijnt!! Ik zal het 
verder niet meer over het weer hebben, 
maar de rest van het weekend SUPER 
weer, droog en zon, yeah! 

Zoals we allemaal wel weten is motorrijden superleuk, maar het kan ook heel gevaarlijk zijn. 
Daarop worden we nog eens gewezen als we kort na de ruststop een groep motorrijders zien 
staan in een bocht, met 2 man onderuit, 1 onder een laken en die ligt erg stil. Ik weet niet wat 
er is gebeurd en hoe het is gebeurd, maar de rillingen lopen toch even over mijn rug; kop erbij 
houden is het devies. In mijn verbeelding ben ik de Rossi van mijn 
straat, maar de werkelijkheid schudt me wakker als ik zie hoe hard 
die doorgewinterde R-mannen door de bochten knallen!! Als we 
richting Cochum de berg afrijden, ik rij als tweede achter Peter, zit 
het tempo er al goed in. En het tempo gaat nog verder omhoog, ik 
haak af en zie Peter al knee-downend naar beneden knallen. Ge-
lukkig ben ik niet de enige waarvan de kneepads nog maagdelijk 
zijn, dus ik zit al snel in de middenmoot. Belangrijkste advies: ei-
gen tempo rijden, de kick van de bochten is hetzelfde en het 
adrenaline niveau stijgt net zo hard. Ik weet nu wel 1 ding zeker: 
de R is gemaakt om vol in toeren te laten klimmen, en om bochten 
mee te maken. Rechte stukken zij vanaf NU saai, en zoals Manfred 
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al zei: een rechte lijn is niet meer dan een verbindingsstuk 
tussen 2 bochten!! 

In Cochum drinken we koffie en “Extreme-red” eet een 
ijsje … zijn eerste die dag, en er volgen er nog veel meer, 
dus vanaf nu noemen we hem “ICE-man” 

Vanaf Cochum richting Zilshausen, naar het hotel waar we 
ongeveer om 17.00 uur aankomen. De sleutels worden 
verdeeld, ik mag bij Martijn op de kamer. En daarna op 
het terras een glaasje limonade/wijn/bier drinken. Na het 
eten, de schnitzel Schweizer art is super, nog ff met vijf 
man een avondritje maken, richting Cochum om daar een 
ijsje te eten ( ICE-man is uiteraard ook mee, haha). Tot 
halverwege gaat het goed, tot Jorgos zijn uitlaat er bijna 
afvalt, moer er afgetrild …. Nu moet ik even vertellen dat 
Jorgos volgens eigen zeggen in 20 minuten zijn sportdem-
per kan wisselen met zijn originele demper. Helaas, heeft 
hij waarschijnlijk 5 minuten met een of andere blonde 
chick staan praten en toen dus vergeten om zijn beves-
tigingsbout en moer van zijn einddemper vast te draaien. 
Gelukkig voor hem rij ik eigenlijk altijd met een rugzak 

om, nu dus ook, iedereen lachen aan het begin van de tocht en zeggen dat ik die niet mee 
hoef te nemen. Maar nu komt hij goed van pas, er zitten namelijk ook tie-raps in.  Mooie 
blauwe, vallen ze lekker op, haha. 

Na het ijsje eten terug naar het hotel, 
waar alle R-ren voor de nacht in de 
garage mogen staan, SUPER!! Het 
gaat nog ff fout, want ik zet,  samen 
met nog iemand, mijn R in de garage 
van de buren …, sorry, garages lijken 
ook allemaal op elkaar. ’s-Avonds na 
alle sterke verhalen en de nodige 
consumpties is het goed slapen na 
een indrukwekkende dag. En morgen 
weer zo’n mooi vooruitzicht. Ontbijt 
om 09.00 uur, goed eten, het wordt 
weer een mooie dag. ’s-Ochtends 
zetten Manfred & Richard nog ff de 
vering van Dennis wat strakker, die is een beetje afgesteld als een chopper, lekker slap dus. 
Hopelijk gaat het sturen nu beter. We nemen afscheid en vertrekken richting Nürburgring om 
daar te kijken of er nog een beetje aktie is. Daar aangekomen is het akelig stil op de baan, 
weer een ongeluk, één zich vol in de vangrail geboord, ziekenauto/traumahelicopter. Twee 
ongelukken in een weekend is teveel van het goede, kom we gaan!! 

Bij mij is het traditie dat als ik op de motor ben, ik altijd wel een keer de weg kwijt raak. Nu 
dus ook …. We rijden in twee groepen, ik zit in de tweede groep. Dennis kan het tempo niet 
helemaal bijhouden, dus Peter blijft bij hem. Jorgos, Jan, Wilco en ik gaan vooruit richting de 
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eerste groep. 

Tot aan de T-splitsing, en nu?? We 
wachten op Peter … na 5 minuten hebben 
we wel door dat die niet komt, shit, fout 
gereden!! Gelukkig weet Jorgos de weg, en 
kunnen we na een telefoontje weer snel 
aansluiten bij de groep.  

Het is tijd om nu echt richting huis 
tegaan, dus de Autobahn op. 200+ is geen 
probleem voor de snelste club van Neder-
land, zo schiet het lekker op. We verliezen 
er alleen een onderweg … Dennis. Vanaf 
hier, ik vind je een aardige gozer, tot de 

volgende keer enne … volgend jaar hou je ons gewoon bij. Na het tanken bij de grens, nemen 
we afscheid en gaan allemaal onze eigen weg. Tsja, en als je dan weer in Nederland bent is 
120 toch wel erg langzaam, en die rechte weg toch wel erg saai. ‘t Is niet anders, volgend jaar 
gaan we gewoon weer, volgend jaar … dat duurt nog lang. 

Samengevat: een SUPER weekend, coole bochten, coole gasten. En die R-clubleden, ze zijn 
allemaal net zo gek als ik zelf ben, dat schept een band, ha ha!! 

 Tekst: Marco Bijnagte 
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5 jaar R club, een stralende dag, veel 
leden en de daarbij behorende R-en. 
Mooie gelegenheid om daarvoor via 
het Forum een R rijder te arresteren 
voor een gesprekje over zichzelf en 
zijn motor!

Er was eens……. 

 de R6 van Gijs Braaij….  

Ik tref Gijs Braaij op nog geen steenworp afstand van een gloednieuwe R6, die staat te pron-
ken in de zon. Alles in stemmig grijs, maar al snel kom ik erachter dat Gijs helemaal niet zo 
grijs is als de kleur van zijn R6 doet vermoeden!!!! Gijs is een prettig gestoorde, vriendelijke 
motorvent met de liefde voor de motor, en voor de R in het bijzonder, op de goede plek.  
Door zijn vriend Alexander meegesleurd  de R wereld in en via de opa der R-en, een YZF 750 R, 
in januari dit jaar een R6 gekocht. Heeft en passant nog een bocht “gemist” met een Thunder-
cat, waarna hij met de motor op de nek naar huis kon. Dat hij daarom nog steeds in een 
washok onder een gieter moet douchen (en dat tot groot “plezier” van zijn meissie), mag de 
pret niet drukken….je stelt gewoon 2 x de verbouwing uit en wat zijn mannen dan ineens blij 
met ons begripvolle vrouwen!! 

Toch laat zijn vrouw weten wel bezorgd te zijn bij zoveel pk’s…meerijden gaat dan ook niet 
gebeuren, vreest Gijs!! 

Ze hoeft niet bang te zijn! Met 
oerhollandse nuchterheid wordt 
gesteld dat hij niks te bewijzen 
heeft met oeverloos gescheur en 
dat mede zijn twee prachtige 
zonen ervoor zorgen dat de rem er 
eerder op gaat!!! Het heeft niks te 
maken met durf, of ik dat toch wel 
even wil vermelden. Natuurlijk wil 
ik dat! Als moed afgemeten wordt 
aan roekeloos rijden, liggen de hel-
den bij bosjes in de berm… Durf zit 
in de held, die durft toe te geven 
waar zijn of haar grenzen liggen en 
als ik zo naar de lachende ogen kijk 

als hij het over zijn zoons heeft, dan zit ik toch maar mooi naast een echte held!!!!! 
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De hoop is dat zijn jongste 
een echte motorman wordt, 
het jong zit met twee jaar al 
kraaiend voorop de R6…goed 
voorbeeld doet dus toch vol-
gen. Hoop ik toch dat de 
zoon zo verstandig is een 
motor niet in het midden van 
de winter aan te schaffen. 
Want de vader moest met 0 
graden de motor inrijden!! De 
R6 gaf geen krimp…( hadden 
we anders verwacht dan  
eigenlijk??!) en hij wist 
waarom hij de R6 had ge-
kocht, de motor trok hem als 
het ware naar zich toe, het 

zat hem gewoon in de “ogen”, zo heeft Gijs ondervonden. 

Dat maakt de man Gijs een “Ogen” mens, hard en nuchter, als hij je niet moet, laat hij dat 
merken en onrecht doet de nekharen overeind vliegen. Wellicht komt dat door de “eenzame” 
jaren op de vrachtwagen. Voordat hij met zijn broer het tankstation van zijn oom overnam, 
heeft Gijs 7 jaar op de “Grote Route” gezeten. Een chauffeur word je niet, dat ben je, het zit in 
je vanaf het moment dat je hersens beginnen te draaien. Dat maakt een man vaak kort van 
stof, omdat hij zo vaak alleen zichzelf heeft om op terug te vallen. Gelukkig heeft Gijs leren 
relativeren en dat heeft bij het hanteren van zijn R6 toch zo zijn voordelen! Scheelt ook een 
stuk tijdens ons gesprek, er valt altijd meer te vertellen dan ik op een A4 tje kwijt kan!! En dat 
doet hij dan ook!! Want heethoofden als het zijn, onze R zessen, zij hebben een gevoelige 
hand nodig om zich geheel te kunnen geven! En dat is wat ik weer merk aan deze R man! Er 
zit zoveel gevoel… 

Ze zijn keihard, stoer, stil, druk, maar o God, wat zit er een gevoel in mannen met R-en. 

En al hoeft al die belangstelling niet zo, ook Gijs kan het niet laten regelmatig een oogje te 
werpen op zijn glimmende grijze Parel. Want viezigheid, daar heeft hij een broertje dood aan! 
Er zal gepoetst worden,  ja! Ieder vlekje, smetje, stofje, zal het niet lang maken op de R6, want, 
om met Gijs’ woorden te spreken: Wat is er mooier in dit leven dan een glimmend achter-
wiel…… 

 Karin 
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Een wens die in vervulling ging  

In het jaar 2000 haalde ik mijn motor-
rijbewijs en ik was daarvoor al druk 
bezig om te kijken wat voor motor het 
zou worden. Wel, daar was ik al gauw 
uit: het werd dus een Yamaha R6. Al 
vrij snel werd ik ook lid van de snelste 
club van Nederland, de YZF R-club. 
Ik weet me nog te herinneren wat ik 
invulde op het activiteitenformulier: 
veel circuitrijden. 

In 2003 bleef het helaas beperkt tot enkele keren: eenmaal met de club en eenmaal met 
Yamaha Nederland de “Advanced Riding Course”. En natuurlijk niet te vergeten het Eifelweek-
end, met al die bochten. En dan is het toch leuk om te horen van die ervaren jongens dat ik 
“best wel goed” kan rijden voor iemand die nog niet zo lang motor rijdt. 

Maar mijn wens was om nog veel meer op het circuit te gaan rijden dan de afgelopen jaren. Ik 
had al gehoord dat de Zomer Avond Competitie (ZAC) een competitie is, opgedeeld in vier 
klassen, voor de beginnende motorracer. Om daar aan mee te kunnen doen moest ik eerst nog 
even deelnemen aan de T.O.M.S. cursus op het circuit van Zandvoort. T.O.M.S. staat voor Trai-
ning & Opleiding Motorsport. Na het volgen van deze cursus kon ik bij de KNMV een districts
(C)racelicentie aanvragen. En na wat kleine aanpassingen aan de motor,  zoals het vervangen 
van de voorvering door een WP exemplaar, een andere ketting plus tandwielen en niet te ver-
geten de banden (Dunlop Sportmax 208 GP), ging ik op weg voor mijn eerste race op het cir-
cuit van Zandvoort. 

Ik was best wel een beetje zenuwachtig, maar gelukkig kende ik het circuit omdat ik daar vaak 
reed met de Motor Auto Club Zandvoort, waarbij je dan een half uurtje kon vrijrijden. Mijn 
eerste indruk was dan ook: “zie mijn straatfiets nou staan tussen al die racers, dat wordt hele-
maal niets.” Gelukkig had ik veel vertrouwen in mijzelf, en niet ten onrechte, zoals later bleek. 
De klasse waar ik in reed was de S0, voor de beginnende racers. Mijn allereerste tijd was een 
1.25.368 (op het korte circuit), en dat leverde mij een 19de plaats op van de 40 deelnemers. Er 
werden 2 manches gereden en beide keren eindigde ik op de 10de plaats met een snelste tijd 
van 1.20.255. Niet slecht, zomaar even 5 seconden eraf gereden, en de dag goed doorgeko-
men. Er waren echter zeker momenten dat ik me vreselijk stoorde op bepaalde gedeeltes van 
het circuit. Op de rechte stukken kon ik de jongens die op een 750 of een 1000 reden niet 
bijhouden en verloor ik al snel de aansluiting om vervolgens in de bochten weer in te lopen, 
en dat ging maar door. Uiteindelijk heb ik me er maar bij neergelegd, maar er zou zeker een 
moment komen dat ik ze wel voor kon blijven. 

De tweede race van het seizoen verliep al een stuk beter doordat ik vertrouwd was geraakt 
met het sfeertje dat er heerst bij de ZAC. Ook die dag verliep naar wens; ik had een tijd 



RR -- f o r c ef o r c e   13 

neergezet van 1.19.264 en had voor het eerst het gevoel eindelijk mee te kunnen komen met 
de jongens die toch zo rond 1.14-1.16.000 
rijden. Daar de komende race op het GP-
circuit van Zandvoort gehouden zou 
worden, had ik totaal geen idee van tijden. 
In de maand mei waren er nog wat circuit-
dagen georganiseerd door Motor Sport Life-
style en MotorXtra en Rensportschool Zand-
voort, om kennis te kunnen maken met het 
GP-circuit. Dus dat kwam voor mij goed uit, 
en inmiddels was ik er al achter welke tijden 
men daar reed, namelijk tussen de 2.01 en 
2.08 en dat is toch behoorlijk snel. Na twee 
sessies van 20 minuten had ik de lijnen te 
pakken, maar de bochtensnelheid kon nog 

wel wat beter. Uiteindelijk, aan het eind van de dag, had ik een tijd van 2.12.265. Ook met 
deze tijd was ik zeer tevreden, het was een goede tijd om te beginnen aan de race op 27 juni 
op het GP-circuit van Zandvoort.  

Het was die dag erg druk, zo direct na de TT van Assen, maar wel gezellig. Er waren ook veel 
deelnemers in de klasse S0, 39 totaal. Daar de meeste rijders nog niet op het GP-circuit had-
den gereden, kwam dat voor mij goed uit. Tijdens de tijdtraining moesten we 2 opwarmrond-
jes achter de marshall aan, om vervolgens het gas erop te zetten. Gelukkig reed ik vooraan en 
kon ik flink doorrijden. Helaas, dit was van korte duur, ik kwam al snel in druk verkeer door de 
vele achterblijvers. In de vierde ronde waren er drie rijders onderuit gegaan en werd de sessie 
gestopt. Toch heb ik in dat ene rondje een tijd gerealiseerd van 2.16.383, goed voor een 
tweede plek. Dus een eerste plaats zou haalbaar kunnen zijn tijdens de twee races. Maar he-
laas, door teveel tijdverschillen in alle klassen, vond er een herindeling plaats, waar (ook) ik de 
dupe van was. Dit was echt balen, want ik kwam nu terecht bij de jongens die in de 2.04.000 
rijden. Het voor mij dubbel pech, omdat ik niet op tijd was om met de nieuwe klasse, de F4,  
een tijdtraining te rijden. Dat betekende dus achteraan sluiten bij 27 rijders. 

De start verliep goed en ik had  er al een 
paar te pakken door vrij laat in de remmen 
te gaan, voordat we met z’n allen de Tar-
zanbocht instuurden. Tijdens de race had ik 
het vreselijk aan de stok met een paar 
zware jongens, zoals een Suzuki GSX-1000, 
een Kawasaki ZX10 en een Yamaha YZF-R1. 
Toch was ik op sommige stukken veel 
sneller en daar lagen dan ook mijn kansen. 
Maar ik reed duidelijk op de grens van mijn 
kunnen en moest dat tot twee keer toe be-
kopen met het uitbreken van de achterkant, 
toch maar even laten lopen, die zware  
jongens!. Uiteindelijk finishte ik als 19de met een snelste tijd van 2.13.239. Terug achter de 
paddock, snapte ik niet waarom de achterkant twee keer was uitgebroken; van waar dat plot-
selinge maar volledige verlies van grip? 
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Wat bleek: ik had de uitlaat aan de grond gereden, dat was dus de boosdoener. Het drong tot 
mij door dat ik wel heel erg plat was gegaan. 

Aangezien de tijden steeds sneller werden, kreeg ik steeds meer last van de achterkant tijdens 
remmen. Het kontje kwispelde heerlijk en kwam af en toe los van de grond; dit gaf veel prob-
lemen tijdens het insturen. Door de veervoorspanning te verhogen en de ingaande demping te 
veranderen, voelde de fiets veel beter aan en was het kwispelen bijna weg. Met deze setup 
begon ik aan de tweede manche. Het was wel wennen aan de veranderingen die ik had door-
gevoerd, en de race verliep niet zoals ik wilde. Ik was vreselijk aan het klooien om de juiste 
versnelling te zoeken in bepaalde bochten. En dat had alles te maken met het feit dat het ge-
woon veel sneller ging en dat de tandwielcombinatie voor en achter niet de juiste bleek te 
zijn. Niet bij deze snelheden tenminste ... Terug naar de race: na 4 ronden werd code rood 
gegeven, juist op het moment dat het lekker ging. Maar goed, ik was toch nog als 21ste ge-
finished, van de 23 rijders totaal, met een snelste tijd van 2.10.956. Als je dat vergelijkt met de 
tijd van de eerste training, dan is dat 5.42.700 seconden sneller, toch iets om trots op te zijn. 

 Zandvoort zit er op 
voor de ZAC,  we gaan 
nu naar ASSEN, in  
augustus en september, 
en daar verheug ik me 
zeer op. Want Assen is 
een fantastische baan 
waar je vreselijk hard 
kan gaan en het be-
tekent een nieuwe uit-
daging om mijn snelste 
tijd van 1.42.190 aan 
diggelen te rijden. Ik 
hoop dat jullie dit ver-
slag met veel plezier 
hebben gelezen. 
Tot de volgende keer, 
na Assen. 

 

Richard Smit 

Yamaha R6 

ZAC.nr.344    

Inmiddels weten we dat Richard zijn snelste tijd verbeterde. Hij staat nu op...1.39.457  
Die bijna 3 seconden leverden een mooie 2e plaats op 
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Jan Huiberts, om nooit te vergeten … 

Op 1 maart 2003 verongelukte clublid Jan Huiberts tijdens een rit op zijn fraaie R1. 
Van zijn dochter Yodi ontvingen we dit bericht en deze foto: 

 

“Eind maart op een stormachtige zaterdag was het dan eindelijk zover! M'n vaders 
motor was weer helemaal opgelapt en werd op z'n graf gezet. We hadden zonder 
problemen toestemming gekregen van het bestuur van de begraafplaats. Voordat 
de motor geplaatst kon worden moest er voor gezorgd worden dat hij voor het mi-
lieu geen schade op kon leveren. 
Alle vloeistoffen zijn eruit gehaald en alle bedrading is eraf gehaald. De motor 
staat goed vast. Hij staat in een standaard aan het beton vast. Wij krijgen veel 
reacties en die zijn allemaal positief. Het is een opvallende verschijning op de be-
graafplaats. M'n vader zei altijd dat hij op z'n R1 begraven wilde worden en op 
deze manier hebben we toch een beetje aan z'n wens voldaan ...  

Groetjes Yodi Huiberts.” 
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Afzien in de Ardèche… 
…. Vergelijkingstest Yamaha YZF-R1 ‘04 - BMW R1150GS ‘03 – 
Harley Davidson Dyna Sport ‘02  

Collega’s, wie kent - of heeft - ze niet? Een wonderlijk volk-
je is het. De meest rare smaken en voorkeuren houden ze 
erop na.  Loop een uurtje rond in het centrum van een wil-
lekeurige stad en je hebt zo’n beetje een beeld van wat je 
dus ook in de afgeschermde omgeving van het bedrijf waar 
je werkt kunt tegenkomen. Blond, zwart, rood, mantelpak, 
spijkerbroek, overall, hoge hakken en ga zo maar door … U 
vraagt en wij draaien, alle smaken zijn voorhanden. Nou is 
dat natuurlijk heel erg mooi, gewenst, zo niet vereist om 
het wat gezellig en spannend te houden, maar zo af en toe kunnen er toch wat ‘kleine’ onvol-
komenheden de goede gang van zaken parten gaan spelen.  Het kan namelijk zomaar gebeu-
ren dat je erachter komt dat je waarde collega’s zowaar niet met jou op één lijn zitten voor 
wat betreft favoriete eten, bier, tv-programma, voetbalclub en - laten we langzaam ‘to the 
point’ komen - wijze van verplaatsing middels 2 wielen. Waar halen ze het lef vandaan verdo-
rie. Weten ze dan niet dat deze jongen hier wel even op één van de meest besproken, snelste, 
mooiste en beste hypersports van de laatste jaren rondknalt? Nee, dan kun je veel beter op 
zo’n plofbak proberen van ‘a naar b’ te komen. Sterkte! Goed, een ieder zal begrijpen, uit mis-
schien wel meer of minder eigen ervaring, dat je een eenmaal gestarte discussie met dergelijk 
volk gewoon beter niet had kunnen beginnen, want er komt geen einde aan. En jij hebt toch 
gelijk dus……… we gooien de handdoek in de ring en het over een andere boeg. We begraven 
de strijdbijl en gaan samenzweren, collaboreren zonder over te lopen en proberen in de prak-
tijk te weten te komen wat onze medemens beweegt. Met andere woorden: we zullen eens 
samen een ‘eindje gaan rijden’ want daarvoor hebben we tenslotte het spul gekocht. 

Maanden gingen er aan vooraf, aan dat 
eindje rijden. Spreekt een normaal mens 
iets af voor de zaterdag- of eventueel zon-
dagmiddag, draait een rondje van een paar 
uur en komt meer of minder voldaan thuis, 
nee, wij moesten het natuurlijk weer iets 
grootser aanpakken en planden een ritje 
naar….Zuid Frankrijk. Om het wat exacter 
te positioneren, Privas in de Ardèche, de-
partement Rhones-Alpes. Voor ons een 
logische bestemming want daar is ons 
moederbedrijf gevestigd. Als alles behalve 
Frans sprekende Nederlanders is het dus 

een voordeel om je collega’s aldaar de zaken vooraf te kunnen laten regelen. Hotelletje boe-
ken, tekst en uitleg over het gebied en noem maar op. Het bleek volgens de routeplanner een 
ritje van zo’n 1000km dus toch maar een dag of 6 voor uitgetrokken. ATV en snipperdagen 
verzameld, het was Pinksteren dus die maandag hadden we al in de knip en niets stond er 
meer in de weg….. nou, niets…. 
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Het had weinig gescheeld of ik had in de 
titel bovenaan in plaats van BMW de illus-
tere naam Honda CB900 Bol D’or moeten 
vermelden. Dat het uiteindelijk BMW is 
geworden is maar goed ook want waar-
schijnlijk waren we nog onderweg geweest 
op moment van schrijven van dit artikel als 
het dus echt die ‘Bol’ was geworden. “Hij 
houdt wel een beetje in als ik gas geef” 
was het commentaar van mijn waarde col-
lega toen ik vroeg of  het gebakkie er klaar 
voor was. Niet echt geruststellende woor-
den en ik hoorde me al in m’n beste niet-
frans de lokale wegenwacht bellen……. Ai…. 

Hoe zijn de bandjes en de ketting verder? 
“Nou ehhhh, bandjes zijn vierkant dus er 

moeten nieuwe op maar de ketting kan nog wel even mee”. 
Ja, als je regelmatig smeert dan gaan die kettingen van tegenwoordig zeker 20k km’s mee. 
“Smeren? Moet dat? Er stond op het doosje dat de ketting ‘onderhoudsvrij’ zou moeten zijn”. 

Toen ik mijn inmiddels afgezakte broek weer had opgetrokken en stevig vastgebonden hebben 
Mr. Harley en ik toch maar voorgesteld dat het apparaat als de ‘gesmeerde’ bliksem richting 
dealer zou vertrekken voor eindelijk eens een keer groot onderhoud. Al dit geklets over de 
‘Bol’ bleek - gelukkig - niet goed voor de gemoedsrust van collega en die besloot dus heel 
wijselijk het ding maar thuis te laten en snel op de huurtoer te gaan hetgeen dus resulteerde 
in…. Een BMW R1150GS. Je weet wel, die ene met die snavel aan de voorkant… Whatever gets 
you home in one piece… 

En dat was het voor wat betreft de voorpret. Tijd om eens echt te gaan rijden, dus daar ging 
de wekker al na een nachtje van 2 
uur slaap. 05.30u wake up call maar 
niet van harte.  Wat veel goed maakt 
is dan toch wel weer de stroom van 
werkverkeer als je eenmaal om een 
uur of 7 (’s-ochtends ja) bij grens-
overgang Hazeldonk wachtend op 
BMW en Harley je derde bak koffie 
staat leeg te lebberen….  Wachtend 
op BMW en Harley, zou dit een voor-
proefje zijn van wat ging komen? Als 
ik het vooraf had geweten ……  Ge-
duld blijkt inderdaad een schone zaak 
want ook waarde collegae wilden 
deze trip niet voorbij laten gaan, dus 
na een half uurtje en nog wat extra 
koffie en peuken ging het op weg richting het onbekende. Maar eerst België door jongens. 
Leuke rit ’s-morgens rond 8 uur. Antwerpen, Brussel en alles wat er tussen ligt. 
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Echte aanrader. Als je je motor bij je 
hebt tenminste. Ga je dan bij Charle-
roi eindelijk de Franse grens over dan 
heb je het wel gehad. Heb ik al ver-
meld dat het weer werkelijk in één 
woord geweldig was? Lekker zonne-
tje, zo ééntje van “je krijgt wat je 
verdient” dus die eerste dag vloog 
voorbij. Uurtje eerder dan gepland bij 
het vooraf digitaal gereserveerde 
pensionnetje. Graadje of 25, terrasje, 
biertje, wijntje, o ja even ketting sme-
ren en niet te laat het mandje in 
want morgen volgt er weer zo’n vermoeiende dag hahaha.. Resumé van de eerste dag: een 
kilometertje of 500 van huis in den vreemde waar ze een niet te begrijpen taaltje spreken en 
toch vandaag nog een fabeltastische 155 als hoogste getal op de teller zien verschijnen. Wat 
kun je je nog meer wensen? Theoretisch was vandaag de eerste versnelling van de R1 dus 
ruimschoots voldoende geweest. Wie heeft in hemelsnaam dat woordje ‘sport’ in de naam van 
die Harley gezet? 

Dag twee. Alweer kregen we wat we verdienden want dat strakblauwe laken met bijbehorende 
koperen ploert deed uitermate z’n best om het ons met een graadje of 30 naar de zin te ma-
ken. Gelukkig 90% snelweg vandaag dus geforceerde luchtkoeling voorhanden. Die bochten, 
uitzichten en natuur komen wel op de plaats van bestemming, gaaaaaaaaaas…… ja, tot 150, 
want dat is genoeg ‘sport’ voor een Dyna Sport ook al zitten er 88 cubic inches in. Zou ik toch 
bijna de BMW vergeten. Nou, die is zo onopvallend aanwezig dat ik er eigenlijk helemaal niets 
over kan zeggen. Beschouw het maar als een compliment. Ik zie mezelf ook nog wel eens op 
zo’n ding. Ziet er heel relaxed uit zo’n torenhoge rechtopzit. Frankrijk op z’n best oftewel de 
peage met z’n prima wegdek, regelmatig 3 rijstroken en geen file (althans niet toen wij er 
waren). Het brengt je in een mum van tijd van omgeving Reims via Dijon en Lyon waar je 
moet zijn, in ons geval Privas. Die paar euro die je ervoor moet betalen als motorrijder wegen 
dus echt niet op tegen het gemak dat je ervan hebt. Het is alleen wel wat geklungel bij de 
kassa maar ja, ook daaraan zijn ze daar gewend. In Frankrijk hebben ze nou éénmaal niet die 
vooroordelen tegen motorrijders zoals hier. Maar daarover later meer….. 

Privas, een mooi stadje aan de oostelijke 
rand van de Ardeche. Een beetje in het mid-
den dus een mooie uitvalsbasis voor een 
paar dagen de omgeving verkennen zoals 
later bleek. Bij aankomst natuurlijk eerst 
eventjes bij moederbedrijf binnengewipt. De 
fransen even het betere vakantiegevoel 
bezorgen. Noem het maar zo. Daar waren ze 
tenslotte hard aan het werk. De motorrij-
dende franse collega’s waren komen kijken 
naar al het moois en na de nodige bakken 
koffie en een uitvoerige uitleg van de om-
geving (met bijbehorende detailkaart,
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merci beaucoup messieurs) ging het eindelijk richting ter-
ras. Bier moeten we hebben, koud graag! Merci bien made-
moiselle. 

Een goed hotel en mooi weer, dus de basis voor nog een 
paar geslaagde dagen was aanwezig. We waren er door 
onze collega’s al op gewezen dat de Ardèche eigenlijk grof-
weg in 2 delen kon worden verdeeld qua omgeving; zuide-
lijk en noordelijk. Het zuidelijk deel heeft wel wat weg van 
Oostenrijk (Tirol) naar mijn idee. Wel een stuk lager natuur-

lijk maar rotsachtig en wegen a la ‘bergpas’. Perfect dus weer voor de R1 die echter nu wel 
moest wennen aan het helemaal alleen rijden want vraag me niet hoe het komt maar de be-
zemploeg bestaande uit BMW en Harley was nu echt in geen velden of wegen meer te beken-
nen. Tja, wil je voor je gevoel nog een beetje leuk rijden en dus lekker relaxed door de (ruime) 
bochten zwaaien en zwieren dan moet er 
toch wel een zeker tempo worden aange-
houden. Mooi ook voor de koeling want het 
bleek ineens rondom 30 graden te zijn. Goeie 
van Yamaha dat de R1 ook de buitentempe-
ratuur kan aangeven voortaan. 

“Jongens, als ik afsla of een andere weg ga 
aanhouden dan stop ik op de kruising en 
wacht op jullie, goed?” “Gewoon dezelfde 
richting blijven volgen als je me niet ziet”. Ik 
reed dus met de kaart rond. Zowel BMW als 
Harley hadden daarvoor geen plaats op de 
tank ofzo… zucht. Bij deze dus de tip aan 
eenieder die dit leest. Ga niet samen met 
Harley’s en andersoortig gespuis een aantal dagen op pad zonder van te voren een onthaas-
tingscurcus te volgen!! Een dag later was het (gelukkig) geen 30 graden meer en het noorde-
lijk deel van de Ardèche bleek ook een stuk bosrijker. Beetje a la Vogezen om maar een verge-

lijking te trekken. Bergje op en bergje af , dorpjes door, vele 
kilometers en een overdosis frisse lucht doen de mens goed 
eten, drinken en slapen dus de beide dagen daar ter plaatse 
vlogen werkelijk snel voorbij. Eigenlijk zijn 2 dagen ook wel 
voldoende als je niet van bezichtigen van ‘dingetjes’ houdt èn 
als je samen met een cluppie R-rijders bent. Misschien wel een 
mooi alternatief voor de Eifeltocht van de club. 4 dagen Frank-
rijk. Dagje er naar toe, 2 dagen ter plaatse en dagje terug. Ver-
boden voor Harley’s! Wie weet in de toekomst. De biefstukken 
zijn er echter wel veeeeeeel slechter dan in de Eifel. Kwestie 
van prioriteiten stellen misschien. 

I-mode werkt prima in Frankrijk dus de ophanden zijnde weers-
verandering kondigde zich al geruime tijd digitaal aan. Als ge-
diplomeerd streskip om het uur de radarbeelden geraadpleegd 
maar gelukkig bleek de eerste dag van de thuisreis voor 99% 
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droog te verlopen. En net die ene % die deed het ‘m. Tjonge wat kan het in Frankrijk (ook) 
regenen zeg. Ach, beetje Hollander die gaat gewoon door. Nou bleek de R1 ineens de meeste 
bescherming te geven tegen de ele-
menten. Gelachen dat we hebben. 
Ga met je Harley onder de douche 
staan of rij gewoon de plomp in, 
zelfde effect. Heb trouwens nooit 
geweten dat een peperduur Dainese 
regenpak zo slecht afdichtte. Het 
water liep zowat m’n camera en 
GSM uit en die zaten toch echt on-
der 2 lagen verstopt. Kortom, als het 
maar hard genoeg gaat verzuip je 
toch wel. Maar stoppen….. echt 
niet…. Hoefde ook niet van met 
name de Michelin Pilot Power’s die 
dus ook in de regen hun kwaliteit 
bewezen. Het zal echter ook wel 
hebben gelegen aan de in de regen tot absoluut dieptepunt afgenomen snelheid van Harley 
en BMW.  Een beetje R-rijder past zich aan en staat dus ook stil. Gelachen dat we hebben….. 

De laatste dag vertoonden de I-mode radarbeelden een egaal rood gebied ter grootte van 
Noord-Frankrijk, dus is het de moeite niet daarover nog iets te zeggen. Als je echt krijgt wat je 
verdient dan stond het er slecht voor toen. Hoe dan ook, na een laatste 500km (voorzichtig) 
sturen waren we weer heelhuids thuis. Gelukkig was die laatste dag niet volledig verregend 
want bij Brussel scheen de zon en was het weer 25 graden. Mooie omstandigheden om crea-
tief jezelf door het spitsverkeer van Antwerpen te bewegen zonder al te veel risico. Moe maar 
voldaan en terugkijkend op de voorbije 6 dagen samen met BMW en Harley kan ik alleen maar 
zeggen: het was leuk maar NOOIT meer. Volgende keer met R-rijders? Ja hoor geen probleem. 
Maar graag een groepje met onderling vergelijkbare rijstijl en snelheid. Dat blijkt toch leuker. 
Alles moet je eens gedaan hebben zeggen ze en ‘ze’ hebben nog gelijk ook. Op naar een vol-
gend plan, idee of wie weet wat. Iemand nog suggesties? 

Ik ben alleen met een vraag blijven zitten die nog steeds niet beantwoord is:  Wie heeft in 
hemelsnaam het woordje “sport” in de naam van de Harley gezet? 

 

Tekst en foto’s Peter Broeders 
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Hij heeft gedurende meerdere jaren, en op 
 cruciale momenten, zowat alles voor de R-club 
gedaan wat je maar kan bedenken, van beurs-
organisator tot reisleider, van toertochtuit-
zetter tot prijsuitreiker, van redacteur tot 
voorzitter. Zonder Yamaha was de R-club niet 
opgericht, zonder hem had de R-club nog geen 
twee jaar bestaan. Het bestuur van de R-club 
heeft daarom unaniem besloten om tot erelid 
te benoemen  

Ad Velthuizen 

Hij was vanaf het allereerste begin beroeps-
matig bij de R-club betrokken, maar heeft, 
ook vanaf het allereerste begin, steeds van 
een meer dan beroepsmatige betrokkenheid 
bij de club blijk gegeven, ook nadat hij  
Yamaha had verlaten. Vanwege die nu precies 
vijf jaar durende grote betrokkenheid heeft 
het bestuur van de R-club unaniem besloten 
om tot erelid te benoemen 

Hans Verwei 

Hij had al aangetoond tot de beste hard-
rijders ter wereld te behoren en heeft in 
recordtijd bewezen ook op een Yamaha R6 
tot de absolute wereldtop te behoren. Niet 
alleen op het circuit maar ook daarbuiten een 
toonbeeld van sportiviteit en vakmanschap, 
daarmee verantwoordelijk voor een onschat-
bare positieve uitstraling van de Yamaha R-
series in het algemeen en de R-club in het 
bijzonder. Daarom heeft het bestuur van de 
R-club unaniem besloten om tot erelid te 
benoemen 

Jurgen van den Goorbergh 

Ereleden met ingang van 15 mei 2004: 
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De man en de motor 

Ik ben weer erg boos. Dat is op zich niks nieuws, zeker niet omdat ik woest ben op mijn 
kerel en op de R7!! “We gaan lekker een weekendje Eifel doen, schat … jij bent moe, ik 
ben het zat, het is goed voor ons om een paar dagen samen door te brengen.” Snorrend 
als een blij katje vlij ik mezelf tegen zijn brede borst, ik heb de liefste, meedenkende, 
non-egoistische man van Nederland. En dat is voor een motorman al heel wat, geloof me 
maar. Ik prop wat T shirts en schone sokken in een tas, die achterop gaat op de R6, want 
een tas op de R7, nee dames dat kan ECHT niet. Verliefd tot in mijn tenen kijk ik naar 
man en motor, beiden stralend in het vroege ochtendlicht, de R7 is tot in zijn schroefjes 
gepoetst, de splinternieuwe overall als gegoten om zijn lekker lijf. Mijn Rzesje staat nog 
vuil en blubberig van de laatste week regen op mij te wachten en ik frut mezelf in mijn 
oude kloffie tussen tas en tank, dat valt niet mee met zulke korte beentjes, maar ach, het 
perfecte plaatje hè??! 

We rijden in een mooi tempo richting Eifel, de zon schijnt nog steeds, tijdens koffiestops 
wordt er geknuffeld … met de R7, maar hé, ik ben niet moeilijk, we zijn samen weg en 
dat is heerlijk!! 

Dan naderen we de eerste bochten van de “258” … Vertelde ik nou net dat ik zo blij was? 
O ja?? 

Weg is-ie en ik zag het al aankomen! Ik zag zijn voeten de ideale houding op de stepjes 
zoeken, ik zag hem “rechts uit flank” in het zadel gaan zitten, het koppie scheef, o … ik 
ken die houding zo goed!!! En vervolgens geniet ik helemaal in mijn eenzame uppie van 
het mooie landschap, de fraaie bochten en de gezellige dorpjes. Ik zie een prachtige 
roofvogel boven de bossen zweven, ik zie hazen door de weilanden rennen, ik zie gekken 
die mij voorbij schieten op veel te snelle motoren …. Niets van alles kan mij deren, als ik 
bij stoplichten, 20 kilometer verder, het bekende silhouet van mijn vent en de R7 ont-
waar. “Die heeft heerlijk gereden”, denk ik naief, “dat is mooi voor ze, dan kan hij mij nu 
mooi de ideale lijnen nog een keer laten zien!” Vrolijk zwaai ik ze toe en hij laat me 
voorgaan. Dat vind ik ook prima, ik mag graag die twee heerlijke smoeltjes in mijn 
spiegel zien.  

En dan *&^%*&^$#!!! nog geen 500 meter verder hoor ik een schrikbarend bekend ge-
jank,  in een flits schieten ze langs me en weg zijn ze weer!!! Dat gebeurt dus vijf keer 
voordat ik des duivels bij een hotel het erf op rij en besluit geen meter meer te rijden … 
Die dekselse R7, die volledig hysterische man! Dit is niet waar ik me op had verheugd, dit 
is niet het “samen uit” weekend, dit is een “samen-uit-alleen-onderweg” weekend. Ik pik 
het niet meer, ik ben het zat, ik rij altijd alleen, achteraan, verdwaald, verloren, maar nu 
zal ik het hem eens even haarfijn vertellen!!! Met de adrenaline tot in mijn haarwortels 
zie ik ze na de zoveelste “sessie” aankomen. Ik zucht … heel diep …. Ze stoppen … dicht, 
dicht naast me …. Ik hoor het gegrom van de R7 …, ik zie de opgetogen grijns in de ogen 
van mijn kerel … 

Mijn God … wat hou ik van ze!! 

      Karin 




