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De afspraak was om tussen 12.30 uur en 
12.45 uur opgehaald te worden met de oto-
mobiele, zodat wij (Wil, Richard, Sonja, John, 
Peter en Grace) gezamenlijk naar Satchmo’s 
Café in Leidschendam konden. Sonja zal de 
“Bob” zijn. Het was voor Peter en mij weer 
een tijd geleden, dat we wat met de R-club 
gedaan hadden, en zo’n nieuwjaarsborrel is 
natuurlijk bij uitstek een goede gelegenheid 
om weer (opnieuw) kennis te maken met 
diverse leden. Een beetje zenuwachtig van 
wat nog komen moest, stapten wij om 13.00 
uur (na het alom bekende Brabants kwar-
tiertje) in Wil’s MPV. Doordat we veel lol 
hadden onderweg, waren wij gevoelsmatig 
snel op de plek van bestemming. De deur van 
het café was nog gesloten, maar nadat ik de 
aardige eigenaresse vertelde dat het nogal 
koud was buiten, ging de deur toch eerder 
open. Marlies, Jaco en kids waren ook al aan-
wezig. 

Eerst, met gepaste trots, de R-club vlag op-
gehangen … Dat ging best wel wat gevaarlijk. 
Richard, op een gammele barkruk, probeerde 
als een cowboy de touwen van de vlag als 
een lasso om de vlaghouders te gooien. Na 
wat hilariteit lukte dat uiteindelijk. Had ook 
minder gevaarlijk gekund, want binnen stond 
notabene een trap!  Maar ach, waarom mak-
kelijk doen als het moeilijk ook kan. Nu gauw 
naar binnen voor een warm bakkie leut. Het 
duurde niet lang, of daar meldde zich al de 
eerste groep R-leden en al gauw zat het goed 
vol. Na de koffie en thee, vloeide het gerste-

nat en de wijn, de frisdrank voor de kids en 
Bobbers, rijkelijk over de bar, later aangevuld 
met superhete bitterballen en frikandelletjes. 
De sfeer was bijzonder goed: ontspannend en 
stik gezellig.  

Het was ontzettend leuk om weer bekende 
leden te spreken, maar ook om kennis te 
maken met nieuwe, of eigenlijk leden die ik 
nog niet kende. Zo ook een stelletje (hij 
kwam met de R1 2006 (!) en zij met een R1 
van 2005) dat ook nog eens dicht bij ons 
bleek te wonen, namelijk ’s-Gravenmoer. Ze 
herkenden mij van een rit van het Karrewiel 
in Dongen-Vaart, waar ik toen een acroba-
tische toer had uitgehaald met mijn Thun-
dercat. Moet toch veel indruk gemaakt heb-
ben bij diverse personen, want ik heb al 
meerdere keren meegemaakt dat men mij 
daarvan herkende. Positief of negatief … 
that’s the question … Toch leuk om daar weer 
eens over te babbelen. Wat ook bijzonder 

was: we hadden een jarige in ons midden, en 
wel Marlies. Die moest natuurlijk op een 
gegeven moment op een stoel gaan staan, 
waarna alle café-bezoekers uit volle borst 
een mooi verjaardagslied ten gehore brach-
ten. Het was één groot gezellig feest, één 
grote familie. 

Nieuwsjaars bijeenkomst 
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Op een gegeven moment kwamen wat leden 
van de RD-club er ook bij. Zij hadden net een 
rit uitgereden. Persoonlijk ben ik een 2-takt 
fanaticus, dus kon ik mijn hartje ophalen aan 
het 2-takt geluid en heerlijke 2-takt luchtjes 
van de RD-tjes. 

Ik had veel lol en mijn wijntjes smaakten 
goed. Zo goed, dat ik niet weet hoeveel ik er 
eigenlijk op heb. Op een gegeven moment, 
op het einde van de dag, viel het me op dat 
de meesten alweer naar huis waren. Ja, 
gezelligheid kent geen tijd en de tijd vliegt 
op zulke momenten. Een handjevol dolle 
dwaze Brabanders, een superaardige Zeeuwse 
familie en een knappe Vliegende Hollander 
was wat overbleef. We besloten om 
gezamenlijk nog wat te kanen bij de Chine-
zen aan de overkant, want het was al laat 
voor het avondeten. Op professionele wijze 
werd natuurlijk eerst nog de R-club vlag van 
zijn vlaghouders verlost. Zijn taak zat er voor 
vandaag weer op. Na een Zeeuwse over-

tuiging dat er van tevoren  gere-
serveerd was (niet dus),  kregen we, 
hetzij wat aarzelend, toch een grote 
tafel in het toch al overvolle restau-
rant, zodat we met z’n allen gezellig 
konden dineren. Nou, dat smaakte 
goed zeg, na al die alcoholpercen-
tages! 

Maar aan al het goede komt een 
eind. Op een gegeven moment komt 
toch het onomkeerbare. D’r wordt 
buiten nog wat afgekust en uitgez-

waaid. Van het thuisfront kreeg ik via mijn 
GSM door 
dat “onze” 
J e l l e 
K l a a s e n 
v a n 
B a r n e y 
had ge-
w o n n e n 
m e t 
d a r t e n . 
Wat een 
f a n t a -
t i s c h e 
afsluiting 
van zo’n 
geweldige 
dag. We 
stappen, sommigen nog wat licht in het 
hoofd van de alcohol, weer in Wil’s otomo-
biele, waar ditmaal Sonja het stuur in han-
den heeft. Na wat  “nee, rechtdoor! recht-
door!” ,  “rechtsaf! rechtsaf!”,  “langzamer! 
langzamer!”,  “6e versnelling !” geleuter van 
d’r pasagiers, bracht Sonja ons weer veilig en 
wel thuis. Yes, het is weer gelukt. Bedankt 
Sonja ! 

Aan degenen die, om welke reden dan ook, 
niet aanwezig waren: ik wens jullie alles toe 
wat ik mezelf toe zou wensen, waaronder 
een bijzonder mooi motorjaar 2006! 

 

Grace. 
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Je ooit afgevraagd hoe dat fraaie ledenpasje 
tot stand komt? Marco was er dit jaar bij, 
lees zijn verhaal en kijk nog eens respectvol 
naar je pasje … 

Ik kreeg zo rond 2/3 januari  een mailtje van 
Wil, onze penningmeester, waarin hij uit-
eraard iedereen de beste wensen gaf en 
waarin ook stond: als jullie zin hebben om te 
helpen met de nieuwe pasjes, jullie zijn van 
harte welkom. Eerst drong het mailtje ei-
genlijk niet echt tot me door, totdat ik 2 
dagen later weer een mailtje kreeg, nu van 
Richard, dat we als bestuur toch echt niet 
Wil weer al die pasjes alleen konden laten 
maken. Aangezien  nog niemand op de 
oproep van Wil gereageerd had … Toch maar 
even een mailtje gestuurd dat ik kwam 
helpen, beter laat dan nooit. Wil belde me 
meteen met de vraag:  je neemt toch zeker je 
vrouw en kinderen wel mee? Tuurlijk!! Hoe 
laat begint dat plak & knip feest?? Dus trok-
ken we op zondag met de hele familie  
richting Oosteind.  

 

Aangekomen in het Brabantse land waren we 
al met een aardig koppeltje: 

-Richard & Sonja 

-Jaco & Marlies 

-Marco & Mascha en de kids 

 en natuurlijk Wil met zijn gezin. 

Gaan we al beginnen? Nee Marco, eerst kof-
fie met gebak, dat weet je toch? En de koffie 
staat net op tafel, komt Peter ook nog bin-
nenlopen. Het begint bijna op een bestuurs-
vergadering te lijken … Een uur later, laten 
we dan nu toch maar eens die pasjes gaan 
maken. Houdoe jongens, en succes met het 
maken van die pasjes …. Ja Peter, tot een an-
dere keer dan maar hè (het plak-angst virus 
sloeg toe, haha).  

Hoeveel werk kan het zijn 
zo’n pasje maken en in een 
envelop stoppen? Op de eet-
tafel liggen alle formulieren/
env e l op p en / pa s j e s  e n 
postzegels … shit moet dat 
allemaal?? Als je alle 400 le-
den bij elkaar op tafel ziet 
liggen is het toch wel een 
aardige berg papier. Nou let 
op, zegt Wil, er zijn twee 
stapels stickerlijsten met 
adressen, de ene moet wel 
een ledenlijst in de envelop 
hebben en de andere niet. 
Tot nu toe snap ik het nog. 

Maar, let op: de mensen met 
een kruisje achter hun naam 

geven geen automatische

De ledenpasjes plak & knip sessie  
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betalingsmachtiging, dus daar moet ook nog 
een apart betalingsformulier bij. En, gaat Wil 
verder, de nieuwe leden moeten ook nog een 
R-force en een stickersetje in de envelop 
hebben. Snappen jullie het nog? Uhmm nee , 
kom Jaco, wij doen de pasjes wel, dat is vast 
makkelijker, laat die vrouwen dit maar doen. 

De pasjes dan, nou brand maar los Wil!! Okee, 
zie je deze stapel met formulieren? Dat zijn 
de pasjes. 

Je moet ze alleen nog allemaal los maken via 
de kartelrandjes. En als je dat gedaan hebt, 
zijn ze net te groot voor het hoesje, dus moet 
er een randje afgesneden worden. Daarna 
moeten ze dus in het hoesje, en dan door de 

plastificeerder, 1 voor 1 ... Okee, dit is dus 
wat men noemt: hart voor de club hebben, 
LOL!!! 

We beginnen vol goede moed, en het gaat 
best goed. 

Ik en Jaco maken de pasjes los, Richard snijdt 
ze bij in het goede formaat (niet altijd, haha) 
en Wil begint met plastificeren. Later gaat 
Jaco ook plastificeren, aangezien dit het 
langste duurt. Het gaat als een gesmeerde R!! 

Heb deze zondag ook nog een nieuw woord 
geleerd: on-alfabetische volgorde. Alle pasjes 

worden namelijk op alfabetische volgorde 
uitgeprint, maar ergens tussen het los 
maken/afsnijden/plastificeren is er iets fout 
gegaan, want het alfabet was ver te zoeken. 

Dus wij, de pasjes-mannen, 
leverden de pasjes op on-
alfabetische volgorde af bij 
de dames, die ze dan in de 
juiste envelop mochten stop-
pen. Tja en dan sta je daar 
met dik 400 van die pasjes en 
400 enveloppen, en dan 
maar uitzoeken. Dus mocht 
iemand een verkeerd pasje 
gekregen hebben ... 

Maar Wil, hoe deden jullie 
dat dan andere jaren, toen 
wij niet kwamen helpen? Oh, 
gewoon, met heel het gezin 
een zondag opofferen aan 
die pasjes. Dat meen je niet!! 

We waren nu al 3 uur bezig met z’n tienen!! 
Dus als je de volgende keer naar je pasje 
kijkt, denk dan ook eens aan het feit dat al 
die pasjes gemaakt zijn door andere R-leden 
met hart voor de club, en dat het bloed, 
zweet en tranen heeft gekost op een mooie 
zondagmiddag in Oosteind. Dus de eerste die 
mij vertelt dat hij zijn pasje kwijt is … grrr. 

Marco Bijnagte 

 

PS: volgend jaar weer Wil? Het was toch wel 
heel gezellig.  
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Wie op het forum van onze website komt, 
kon al maaaanden van tevoren lezen dat de 
Motorbeurs in Utrecht weer op komst was. Er 
werd zich afgevraagd wie er naartoe gingen 
en wanneer, en men maakte zich druk of 
iedereen dan wel wist in welke hal 9 de stand 
van de YZF R-club ditmaal zou komen te 
staan. Dacht de een dat de stand tussen hal 8 
en 10 zou zijn, de ander dacht eerder naast 
hal 8 en voor hal 10. Ik begin nu wel te be-
grijpen waarom GPS-apparatuur zo in is 
tegenwoordig.... 

Zo’n groots gebeuren vraagt een be-
hoorlijke voorbereiding. Ruimschoots 
tevoren werd een vergadering belegd 
met alle betrokkenen, zodat iedereen 
wist, wat van ze op de beurs verwacht 
werd. Met Wil als onze voorzittende, 
werd alles tot in de puntjes besproken. 

Eindelijk is het dan zover..... 

De woensdagavondbeursstandopmaakz-
woegploeg (Dennis van de Geest, Edwin 
van Tiel, Richard Smit, Wil & Zn.) zorgde 
ervoor dat de stand een mooie, profes-
sionele uitstraling kreeg: mooie balie, 
goed gevulde wil-ik-ook-hebbe-dinge-
vitrine,  gave video-beelden, duidelijke 
reclame voor het werven van nieuwe leden 
middels een heuse lichtbalk, hangtafels voor 
de hangers, natjes, droogjes..... En natuurlijk 
een setje mooie blauwe R’s: een super-
schoonheid van een R6 van Richard Smit en 
de blauwe R1 ’98-er, van Cees Doorakkers, 
die tevens te koop werd aangeboden. Er was 
veel belangstelling voor de R’s en er werden 
dan ook veel foto’s van ze gemaakt door de 
vele bezoekers. De 3e blauwe R6 van Ed had 
helaas de deadline niet gehaald. Jammer dat 
die er niet bij kon staan,  maar niets aan te 
doen. Wel wist Wil er op de valreep voor te 

zorgen dat de nieuwe sweaters tentoon 
gesteld konden worden. Echt mooie sweaters, 
waar veel belangstelling voor was. A propos: 
je kunt nu dus ook voor slechts 25 Eurietjes  
een mooie grijze sweater met YZF R-club 
logo bij Wil bestellen ! 

Ikzelf behoorde tot de vrijdag-bemanning, 
mijn debuut op de beurs. Dus vrijdagochtend 
op tijd mijn bedje uit, sandwiches klaargema-
akt, nogmaals 10 x controleren of ik alles bij 

me had (had nauwelijks iets nodig want Wil 
had al voor van alles gezorgd, maar goed, a 
girl is no girl without a purse...etc, etc.) Om 
09.00 uur samen met Peter de otomobiele 
ingestapt, hup, op weg naar de Utrechtse 
Motorbeurs... 

Op de stand aangekomen stond de koffie –
hoe kan het ook anders- al klaar. Na iedereen 
welkom te hebben geheten en nog wat te 
hebben bijgekletst, werd het al gauw drukker 
op de beurs. Het was nog geen middag, of 
John Manders had al diverse nieuwe leden 
geworven. Hoe flikt die kerel dat? Wat een 
vakman! Hierdoor konden wij (Jacco, Ed, 
Dennis, Peter en ikkes) met andere 
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belangstellenden op de stand, en anders wel 
met elkaar (!) lekker babbelen. En ik kwam 
erachter dat we heeeeeel wat babbelaars 
hebben in de club....babbelclub........ 

Gelukkig was onze stand ruim voldoende 
bemand. Zodoende konden we om beurten 
een beetje over de beurs slenteren, foto’s 
maken, bekenden op andere stands begro-
eten....... Voor het avondeten hadden we 
McDonalds op het menu staan. Was namelijk 
een straatje oversteken van onze stand van-
daan. Marlies en de kids waren er ook, om 
Jaco op te halen,  zij gingen ook bij de Mac 
o.a. van die heerlijke frietjes eten.  
Echt gezellig. 

Tijdens het binnenproppen van mijn frietjes 
kreeg ik van Sonja geweldig goed nieuws op 
mijn GSM. De Munky’s hebben een mooi, 
gezond knulletje erbij gekregen. Kai is zijn 
naam, weegt 3740 gram met een lengte van 
52 cm!  Spontaan hebben we met onze 
aardbeien-Mac-shake op de kleine man 
getoast.  Gefeliciteerd, Munkys’ ! Ja, zelfs 
op de beurs houden  YZF R-leden elkaar in 
de gaten en op de hoogte, ook al kennen 
we ze niet persoonlijk.....one big family, 
he..... 

Om 21.00 uur werd het de hoogste tijd om 
de spulletjes op te ruimen, alles weer netjes 
maken voor de zaterdagbeursstandbab-
belploeg..... en bij de uitgang was het weer 
moeilijk afscheid nemen van elkaar.....tja, 
zijn altijd dezelfde “hangers”, he..... 

Eindelijk thuis aangekomen, na een lekkere 
douche en met een lekker slaapmutsje, mijn 
warme nestje ingekropen. Jeetjemiena, wat 
een vermoeiende dag! Op de beurs erg veel 
gezien, gehoord en enerverende ervaringen 
opgedaan....en dan heb ik het niet over de 
Xena-stripster, net om de hoek. Want dat is 
voor mij ouwe (wijve-)koek, voor sommige 
aanwezige heren was het wellicht een ander 
sneetje van de peperkoek... HAHAHA... 

Donderdag, zaterdag en zondag hebben an-
dere leden onze stand bemand en ik heb ge-
hoord dat iedereen heel tevreden was en het 
ook heel gezellig heeft gehad. Hoe kan het 
ook anders......... Op onze website kun je on-
der het item “foto album” de foto’s bekijken 
die op de beurs zijn gemaakt. 

Zondag, na sluitingstijd, heeft de  beursstan-
dafbreekzweetploeg (Edwin, Dennis, Marco, 
Wil, Remko en Natasja) een einde gemaakt 
aan het hele gebeuren, door alles weer netjes 
af te breken, op te ruimen en de oooo zo 
kostbare BLAUWE  RRen  weer netjes in hun 
betrouwbare stalletje te plaatsen...  

Al met al is er tijdens de beursdagen heel wat 
merchandising verkocht en hebben zich 23  à 
drie-en-twintig! nieuwe leden aangemeld; 
we mogen dus spreken van een zeer succes-
volle Motorbeurs Utrecht 2006. 

Grace. 
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Zondag 26 maart stond de eerste tourtocht 
van het jaar op het programma. De toon was 
al eerder gezet met de slogan ”de YZF-R Club 
komt naar je toe deze zomer!” en nu was het 
tijd om de daad bij het woord te voegen.  

Voor velen misschien de eerste serieuze rit na 
een voor iedereen veel te lange winterslaap. 
Te koud, te nat, te donker, we zijn behoorlijk 
op de proef gesteld. Ik, en velen met mij, 
hebben in de rats gezeten of het überhaupt 

nog wel goed zou komen in ons kikkerlandje. 
Maar 26 maart zou het anders zijn, moest 
het anders zijn. We verdienden het. Kom op 
zeg, de weergoden zouden onze R Club toch 
wel gunstig gezind zijn. Op 7 maart werd het 
topic “wie gaat er mee met de tourtocht van 
26 maart a.s.?” door Harry op ons forum 
geopend. Nu ik dit zit te schrijven kijk ik even 
snel naar de teller, 417 antwoorden en 5763 

keer werd dit onderwerp bekeken. Er zijn on-
derwerpen die het met minder moeten doen. 
Dat beloofde wat. Belangstelling op het fo-
rum genoeg. De kunst is om het in werke-
lijkheid ook voor elkaar te krijgen, of om “ze” 
bij elkaar te krijgen.  

Voor mij begonnen de fysieke voorbereidin-
gen op zaterdag. De motor moest gewassen 
en gepoetst worden, de ketting nog maar een 
beetje smeren, hij moest natuurlijk tiptop in 
orde zijn voor de dag. Ik moest toch een 
beetje goed voor de dag komen met m’n R. 
De mentale voorbereidingen begonnen ei-
genlijk een kleine week eerder. Iedere avond 
kijken of de weersvoorspellingen voor het 
weekeinde al ergens bekend waren. Van de 
TV weer naar de PC, van teletekst naar de 
weersites op onze web-site. Het beloofde al-
lemaal niet veel goeds en op het forum sloeg 
de stemming van euforie plotsklaps om in 
mineur. Maar vrijdag bereikten ons betere 
berichten, de organisatie meldde zelfs al dat 
de rit definitief doorgang zou vinden. Kijk, 
da’s mannenpraat. Zaterdag was het qua 
weer een heel aardige dag, en dat zou het 
zondag ook zijn. Mooi. Zaterdagavond om 
19.00 uur de klokken in huis en mijn horloge 
alvast een uur vooruit gezet. Zomertijd hè. Je 
zult toch bij de Mac in Gorinchem aankomen 
en je staat daar in je uppie. Dat scenario 
wilde ik voorblijven. Sta je daar quasi non-
chalant aan de balie een koffie te bestellen 

De eerste toertocht van het jaar …. 
 de YZF-R Club Nederland bezoekt Zuid-Holland  
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en vraag je met je beste en strakste poker-
face “ben ik de eerste?”. Zaterdagmiddag 
maar eens contact gezocht met medeclublid 
Stef en eens geïnformeerd of we samen koers 
konden zetten richting het startpunt. Dat 
kon. Zorg dat je om 08.45 uur de koffie klaar 
hebt, want dan ben ik bij jou, zo beëindigde 
ik het telefoongesprek. 

“Ik ga op tijd naar bed, want morgen moet ik 
er bijtijds uit”, zei ik thuis tegen vrouw en 
kinderen. Maar ik kon niet van het forum ko-
men. Ik moest en ik zou alles tot op het laatst 
blijven volgen. Deels van de spanning, denk 
ik. Uiteindelijk toch maar het (water)bedje 
opgezocht en dan begint het: woelen, 
draaien, nog een keer omdraaien, de slaap 
niet kunnen vatten. Piekeren over wie 
zouden er zijn, als het nou maar mooi weer 
wordt, is de batterij van mijn camera en van 
mijn telefoon opgeladen, mijn papieren moet 
ik niet vergeten, heb ik geld genoeg bij of zal 
ik toch nog maar wat pinnen? Allemaal on-
derwerpen die ervoor zorgden dat ik later 
dan de bedoeling was mijn “luiken” kon 
sluiten.  

Zondagmorgen om 7.30 uur loopt de wek-
kerradio af. Snel de “snooze” knop indrukken 
en luisteren, luisteren of het regent. Raar hé! 
Ik hoor niks. Dan tussen het spleetje van de 

gordijnen kijken hoe het er 
buiten uitziet. Best nat, 
vochtig, in ieder geval zwaar 
bewolkt en mistroostig. Ik 
pep me op met de gedachte 
dat het beter wordt. Dat 
hebben ze toch gezegd. Snel 
naar beneden, een klein 
potje koffie moet er komen. 
Vlug de douche in en me 
aankleden. Mijn lerenbroek 
uit de kast, het nieuwe club-
shirt voor het eerst aan, de 
l aa r z en  ma a r  g e l i j k 
aangetrokken. Kom beneden 
en kijk naar buiten, is het nu 
droog? Nee, op het skate-

board dat in de tuin slingert zie ik de drup-
pels plenzen. Het zijn er niet veel, maar ze 
zijn er. En nu? De PC aan … Is er nieuws? 
Mijn e-mail binnenhalen. De eerste berichten 
van de webmaster@yzfr-club.nl komen bin-
nen. Ja, je zou eens wat missen. 

Volop bedrijvigheid op het forum, de YZF-R 
Club ontwaakt! In het Oosten komt het er 
met bakken uit, regio Rotterdam is ook wak-
ker en daar wordt melding gemaakt dat men 
startklaar is. Brabanders die leden oppeppen 
die in een dalletje zitten. Kom op mannen, te 
paard. Rijden met die R, daar heb je hem 
voor. Het komt goed. Tot straks. Ik kijk op de 
klok, half negen, die computer ook, dat fo-
rum ook. Snel, want ik hou er niet van om te 
laat te komen. Kijk weer eens naar buiten. 
Het klaart op hoewel er toch nog wel een 
druppel valt. Regenpak dan maar aan. Het is 
rustig op straat, even mijn 6-je op tem-
peratuur laten komen en dan lekker rap door 
de stad richting mijn afspraak met Stef. Pik 
zo links en rechts een rood verkeerslichtje 
mee, niet goed, maar ik loop wat achter op 
schema.  

09.00 uur, aankomst bij Stef. De koffie wordt 
ingeschonken, even bijpraten. Leuk. Kom op, 
we gaan, zei ik net voor half tien. Half tien! 
Dan zouden we in Waalwijk moeten zijn. Ons 
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was verteld dat de Brabanders 
daar zouden verzamelen. Och 
ja, Brabants kwartiertje. Re-
gen in Veldhoven, snel de A2 
op richting Den Bosch. Het 
opstuivende water en de re-
gen die neerdaalt op het 
zwarte asfalt zorgen ervoor 
dat het vizier aardig troebel 
wordt. Gelukkig werkt je 
hoofd naar links draaien met 
een goeie 140 kilometer per 
uur hetzelfde als een ruiten-
wisser. Te vaak naar mijn zin 
moet mijn hoofd naar links. 
Maar onze provincie-
hoofdstad begroet ons met 
zon en geen druppel regen meer te zien. Zou 
het dan toch ...? Iets voor 10.00 uur naderen 
we de Mac in Waalwijk. Zouden ze gewacht 
hebben?  

Gelukkig zie ik van een afstandje al enkele 
kopjes. Richard, Sonja, Twan, Beppie en Wil 
staan ons op te wachten. Snel handen schud-
den en een knuffel voor Sonja. Sorry dat we 
“iets” te laat zijn. Het wordt geaccepteerd. Ik 
had er meer verwacht bij de Mac, maar er 
zijn 3 afvallers. Ook dat wordt geaccepteerd. 
Zullen we gaan, opper ik. En zes grijnzende 
gezichten bevestigen mijn hint. Nog snel 
even de tank vol en we kunnen koers zetten 

richting Gorinchem.  

Wat nou, knipper uit!? Richard besluit om bij 
de eerste de beste afslag de A59 te laten 
voor wat het is en gaat op eigen initiatief al-
vast beginnen aan zijn versie van het pro-
gramma “Weg Van De Snelweg”. Of zijn in-
stinct voor richting toe te schrijven was aan 
zichzelf of aan zijn Garmin Quest2 navigatie-
systeem laat ik maar in het midden. Feit was 
dat we alvast heerlijk ontspannen het Bra-
bantse land achter ons lieten en we ergens 
bij ... de sloot overstaken en Zuid-Holland 
enterden. Ontspannen, ook omdat Wil gelijk 
een schaapsherdershondje zijn kudde bij el-

kaar houdt. Waag het niet om ergens af 
te slaan waar de rest van de kudde de 
andere richting kiest. Een blauwe R6 
met fluorgele wielen zal je corrigeren en 
je terugdrijven in de kudde. Geen ontko-
men aan.  

Op de snelweg doemt de grote gele M al 
op. Hier is het, hier moeten we zijn. De 
spanning valt van je af als je daar een rij 
ziet staan van zo’n kleine 30 R-ren 
keurig in het gareel. Het gevoel van 
trots zwelt aan. Zijn ze toch gekomen! 
Wow, wat veel. Als een palet van een 
schilder zie je een mengelmoes van 
blauw, rood en grijs op een rij staan. 
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Veel blauw overigens. Kom op naar binnen, 
eens kijken wat voor vlees we in de kuip heb-
ben vandaag.  

Het halve restaurant wordt bevolkt door leer 

en helmen. De airco doet zijn best om de 
walmen van de shag niet de overhand te la-
ten krijgen. Maar geen onvertogen woord of 
wanklank. Ingetogen, misschien ook een 
beetje gespannen om hetgeen 
er komen gaat, zitten de 
mannen en de enkele vrouw 
van de Club aan de koffie. Er 
wordt gebuurt en gelachen. 
Een leuke sfeer hangt er in de 
Mac op zondagmorgen. Ik ga 
handen schudden, wel dertig 
keer. Hé, dat moet Harry zijn, 
die rooie. Da’s Gerard, die 
herken ik van een foto. In het 
echt is-ie klein zeg. Grappig. 
Gerard heeft zijn vrouw en 
dochter bij, die waren denk ik 
benieuwd met wat voor volk 
papa zondags op pad gaat. 
Moet kunnen en ze zijn zeker 
niet geschrokken. Hoi, oh jij 
bent Style, leuk man. Ik herken Martijn, Theo 
en natuurlijk Marco. Hij is de initiator van 
deze toertocht in zijn achtertuin. KPL waar is 
die, ehh top man dat je gekomen bent. Zijn 
kleine pretoogjes verraden zijn eerdere ac-

tiviteiten van de nachtelijke uren. Een feestje 
had hij met uiteraard het nodige gerstenat 
slechts een uurtje of vier slaap gehad en dan 
toch koers gezet richting Zuid-Holland. Da’s 

een vent. Master zie ik. Samen gekomen 
met KPL. Het Oosten laat ons niet in de 
steek.  

Het valt op dat er veel nieuwe gezichten 
zijn en links en rechts mengen de nieu-
wkomers zich vlot in de gesprekken. Dat 
gaat ook gemakkelijk, we delen tenslotte 
dezelfde passie, een Japans raspaard. We 
weten waar we over praten. Wat dat be-
treft zijn er geen drempels in de Mac. 
Daarbuiten wel, zal later blijken. 

De meute wordt gesplist in drie groepen. 
Drie voorrijders, die ieder een groepje 
gaan begeleiden door het Zuid-Hollandse 
landschap. Gemoedelijk en gelaten ont-

staan de groepen. Niks rangen en standen. Ik 
maak de keuze om in het groepje van  
Richard mee te rijden. Deels omdat ik allang 

gezien had dat hij de meest geavanceerde 
apparatuur aan boord had en ook omdat het 
postuur van Richard het mogelijk maakt om 
over de voorrijder heen te kijken en 
zodoende ook van het landschap voor je te 
genieten. Dat is iets wat bij die andere twee 
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niet zo makkelijk zou lukken. Daar werd het 
kijken beperkt tot alles links en rechts van je! 
Uiteindelijk is het postuur van “die grote 
kleine man uit de Kets” nog het enige ge-
weest wat mijn keuze voor hem positief 
bevestigde. De Garmin gaf er nog net niet de 
geest aan, maar één route per dag vond hij 
wel welletjes. Misschien moesten er wel 
muntjes in en had hij dat nog niet door, maar 
dat heb ik maar niet meer aan Richard 
gevraagd. Na enkele haperingen van de soft-

ware besloot Richard de route verder wel op 
zijn instinct te rijden en ik wed dat geen man 
het gemerkt heeft. 

Achteraf gezien is 100 kilometer Zuid-
Holland, rijdend op een R, niet echt een straf 
te noemen. Je komt al snel tot de conclusie 
dat we een heel mooi land hebben en dat er 
een paar mensen heel mooi zitten te wonen 
aan het water daar. Links en rechts een forse 
SUV en dito sloep erbij. Wat gaat het toch 
slecht hé! Veel, héél veel bootjes, huisjes aan 
de dijk, rietkragen, geknotte wilgen, ganzen, 
molens, links en rechts nog een scheepswerf.  

Wat meerdere mensen blijkbaar ook opviel is 
dat er ook flinke bulten in het Zuid-
Hollandse wegdek zitten. Of de bomen 
groeien daar buitensporig hard en de wortels 

hebben daar vrij spel en schieten onder het 
wegdek door óf we hebben in ons land naast 
een boterberg ook een teerberg en proberen 
we die kleiner te krijgen door om de honderd 
meter een “plateau” te maken. Wellicht dat je 
met een Gold Wing dit niet merkt (wil het 
niet weten ook) maar met zo’n strak gev-
eerde R voel je die toch aardig. Komt bij dat 
het de vaart er aardig uit haalt. Maar daar 
zal het ook wel om te doen zijn ... Maar goed, 
we moeten niet mopperen. Het is droog en 

de temperatuur is heel aan-
genaam. Dat wilden we, en 
we kregen het ook. De AC 
Meerkerk is het eindpunt en 
wat onderweg niet lukte, 
lukt bij het eindpunt wel. 
We zijn er met de finish in 
zicht een paar kwijt. In zo’n 
geval wacht je een minuut 
of tien en dan hoor je het 
geronk van een R wel weer. 
Ze komen vanzelf terug 
naar de kudde, anders 
sturen we Stille Willy op 
pad.  

De benen strekkend en met 
de helm in de hand de in-
gang van het AC restaurant 

maar opzoeken voor het welverdiende bakje 
koffie, of iets anders nats naar keuze. Je 
moet ze zien kijken als zo’n delegatie in leer 
gehulde mannen en vrouwen het restaurant 
betreedt. Mobieltjes gaan van tafel en snel 
weer in de binnenzak en tasjes gaan van de 
vloer zo op tafel naast de Schnitzel met Stro-
ganoffsaus. Dat het hengsel aan de andere 
kant in het bakje met de appelmoes met kers 
hangt ontdekken ze later wel en nemen ze 
maar op de koop toe. Maar vervelend zijn we 
niet, voldaan wel. Glunderende gezichten, 
haren in de war van die helm 3 uur op je 
harses. Jackjes gaan snel uit want sommigen 
van ons hebben hun voorspoilers of sixpacks 
al de hele middag in de wurggreep ge-
houden. Het is een verademing als die de 
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ruimte krijgen. Er wordt volop gebabbeld en 
nader kennisgemaakt. Onbekenden worden 
bekenden. Dat is ook het mooie van zo’n 
middag. Naast je R uitlaten is het ontmoeten 
van (nieuwe) mensen die dezelfde passie en 
motor als jezelf delen, een prettige bijkom-
stigheid. Na een uurtje gaan de eerste jackjes 
weer aan, worden laarzen weer gesloten, 
links en rechts wordt een hand gegeven en 
gaat een duim omhoog. Wat opvalt is dat er 
geregeld de volgende kreet te horen valt: …
bedankt en tot de volgende keer! Nog snel 
wordt even de blaas geleegd, voordat de 
sleutel weer in het contactslot gaat en de 
600 of 1000 cc’s weer aan het werk worden 
gezet. Op huis aan!   

Ook ik stap weer op om richting Brabant af 
te reizen. Ik moet op de snelweg aardig aan 
het gas om een blauwe R6 met fluorgele 
wielen te kunnen bijhouden. Wil, die eigenlijk 
niet zo stil is, wil naar huis. Zijn 
“schaapsherdershondjes”dag zit erop. Zijn 
blik is zoals altijd vooruit gericht. In m’n 
spiegel zie ik Stef volgen. Een mooi beeld. We 
stomen gezamenlijk op richting Waalwijk en 
Breda. Ik sla af richting de A59 en groet nog 
even snel Wil, die me een groet teruggeeft. 
Stef kom ik onder aan de afslag tegen. Ik zie 
zijn gezicht niet door het donkere vizier van 
zijn helm, maar ik weet dat hij een brede 
glimlach op zijn gezicht heeft. Ook hij vond 
het een leuke dag. Het licht springt op groen 
en Stef geeft zijn R de sporen, zijn Laser 

DuoTech brult van plezier. Rustig draai ik de 
A59 op en zet koers naar huis. Gewoon eens 
netjes 120 en ik laat me niet verleiden als 
zo’n gozertje met een Civic-je me uitdaagt. 
Jongen, je hebt geen schijn van kans. Ik laat 
je maar in de waan, want anders is die Anita 
van je ’s-avonds al op zoek naar een nieuwe 
vlam. Met een Yamaha R …  

Thuisgekomen blijkt dat de rest van de fami-
lie nog aan het shoppen is. Ik zet de PC aan 
en zie de eerste reacties al op het scherm 
verschijnen. Unaniem positief, iedereen is 
enthousiast. Velen zullen nog gauw wat van 
de eerste MotoGP hebben meegepakt. De dag 
kan niet meer stuk en het is nog steeds 
droog. In de avond vallen de eerste druppels, 
maar dan zit ik alweer druk te posten op het 
forum en let er niet op wat er buiten ge-
beurt. Net na twaalven doen de wijntjes en 
de vermoeidheid hun werk en ik zet koers 
naar mijn mandje. Deze dag pakken ze me 
niet meer af.  

Bedankt organisatie, bedankt bestuur, be-
dankt medeclubleden en bedankt Zuid-
Holland. Het was me aangenaam. Ik zou zeg-
gen, tot volgend jaar. Tot mijn clubleden wil 
ik me richten met de opmerking: tot de vol-
gende rit. Je komt toch ook weer!? 

 

 Met hartelijke groeten, 

Wilko Haus 
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Seizoen 2006: Nieuwsbrief 1 

Hallo Racefans, 

 

Het nieuwe raceseizoen gaat weer beginnen 
en vraagt om veel voorbereiding. 

De R6 is aan de voorkant gedeeltelijk gede-
monteerd om het nodige schoonmaakwerk te 
kunnen verrichten en de noodzakelijk aan-
passingen door te voeren. Na de maand de-
cember begint het al behoorlijk te kriebelen, 

maar gelukkig is er nog veel te doen aan mijn 
nieuwe aanhanger, die nog moet worden 
voorzien van binnenverlichting en stopcon-
tacten. 

 

De maand maart staan nog cursussen ge-
pland, onder andere de wegracecursus van de 
KNMV, waarbij vooraf een theorie gedeelte 
wordt gegegeven. Vervolgens zijn er twee 
praktijkdagen op het TT-circuit Assen waarbij 
er wordt gereden over het gehele circuit dat 
voor dit jaar helemaal verbouwd is. 

 

Op 8 april staat dan de eerste super-
cup race op de kalender, ik heb dan al 
enige ervaring opgedaan, wat in mijn 
voordeel zou kunnen werken. Ik hoop 
op een mooi resultaat, waarbij de es-
sentie toch is om de boel heel te 
houden. 

 

Tot dan, 

 

Richard Smit  

 

www.rs-racing.org 
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Het nieuwe wegraceseizoen 2006 kan van 
start gaan voor Frank Coppens uit Zijtaart en 
Mark Loeffen uit Odiliapeel. Helaas moeten 
ze nog tot zaterdag 8 april a.s. geduld op-
brengen, voordat zij hun eerste race op het 
vernieuwde TT-circuit van Assen mogen  
rijden. 

Maar zaterdagmiddag 18 maart was het ein-
delijk zover: de presentatie van het team en 
de teamnaam. De showroom en werkplaats 
van DJ Motors in Odiliapeel was helemaal 
omgetoverd in een ware pitlane, waar de 
Yamaha R6 motoren en de AGV helmen van 
Frank en Mark stonden te glimmen in de 
speciale Yamaha lay-out (gespoten door 
AutoMoto Colour uit Volkel) waarmee Valen-
tinio Rossi heeft gereden. Om de teamnaam 
bekend te maken was er niets aan het lot 
over gelaten want hiervoor hadden zij een 
deskundige presentator in de persoon van Jos 
Damen en twee pitspoezen in huis gehaald. 
Voordat de naam bekend werd gemaakt wer-
den de coureurs door de presentator aan de 
tand gevoeld over het seizoen 2006. Beide 
coureurs waren het eens dat zij duidelijk een 

plaats in groep A bij de 
Supercup 600 kunnen 
rijden. Ook zagen ze het 
vernieuwde TT-circuit van 
Assen als een uitdaging, 
want nu rijden ze het 
hele GP-circuit en dat 
was voorheen niet zo. Nu 
is iedereen benieuwd wat 
voor tijden er worden 
gereden. Frank heeft een 
voordeel dat hij op 
dezelfde motor rijdt als 
afgelopen seizoen. Dat 
kan Mark niet zeggen, 
want hij heeft de over-
stap van Suzuki naar Ya-
maha gemaakt. Dus dat 

zal wennen zijn, maar gelukkig hebben ze 
voor de eerste race een circuitdag geboekt 
om aan alles te wennen. Frank en Mark 
hopen spannende races te kunnen rijden, 
want daarvoor komt het publiek. Het seizoen 
2006 is lang: zij rijden 11 races om de Super-
cup 600, 7 races voor de Zomeravondcom-
petitie en 5 circuitdagen. Maar de presenta-
tor miste nog een evenement en wel de ONK 
race op 5/6 juni in Oss!!?? Ja, die willen wij 
wel rijden als we het budget (sponsor) rond 
krijgen. Gevraagd naar hun favoriete circuit 
was het antwoord eensgezind: de circuits van 
Spa-Francorchamp en Oschersleben en als 
stratencircuits Oss en Eemshaven. Maar na 
veel woorden werd dan eindelijk de vraag 
gesteld voor welk team zij eigenlijk gingen 
rijden; die vraag werd binnen een minuut 
door de pitpoezen Linda en Sara beantwoord. 
Zij overhandigden de coureurs het fraaie 
bord waar de naam”MAFRA RACING TEAM” 
op stond vermeld. Deze naam werd met een 
groot applaus beloond.  

Met vriendelijke groet 

MAFRA RACING TEAM 

MAFRA RACING TEAM  nieuwsbrief 1  
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