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CLUBAGENDA 2012
DATUM
15 januari

23 t/m 26 februari

ACTIVITEIT
Nieuwjaarsreceptie in
Amersfoort

Motorbeurs Utrecht

INFO
Vanaf 14.00 uur bent
u van harte welkom in
Grand café “Fiji”
Yamaha YZF R-club
Hal 9, stand B010

18 maart

Clubrit

Veluwerit

15 april

Clubrit

Peelrit met eventueel film

20 - 22 april
6 mei
1 - 3 juni

10 juni

SBK Assen
Clubrit

Nadere informatie volgt

Eifelweekend
in Zilshausen

Een geweldig weekend.
Al vele jaren een topper

EMMR Clubrit + ALV + BBQ

Een jaarlijks fantastisch
terugkerend evenement

28 - 30 juni

TT Assen

12 augustus

Clubrit

Nadere informatie volgt

23 september

Clubrit

Nadere informatie volgt

21 oktober

Clubrit

Nadere informatie volgt

Bezoek MJK Leathers

Nadere informatie volgt

Feestavond?

Nadere informatie volgt

Voor alle evenementen en activiteiten geldt:
Bekijk het laatste nieuws op onze club-website www.yzfr-club.nl
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Omslag: Foto jubileum model YZF R-1 en origineel van Yamaha

COLOFON
Clubblad van de Yamaha YZF R-Club Nederland
14e jaargang • nummer 1 • april 2012

• Bestuur YZF R-Club
Voorzitter & externe contacten: Wil van Nunen, wil@yzfr-club.nl
Secretaris & binnenlandse tochten: Arnaud Meijer, arnaud@yzfr-club.nl
Penningmeester & ledenadministratie: Eric de Wolf, eric@yzfr-club.nl
Activiteiten & internet: Martijn Huizinga, martijn@yzfr-club.nl
R-mail & fotografie: Eric de Wolf, eric@yzfr-club.nl

• R-force
Eindredactie: Sonja van de Mark
Vormgeving: Dirk Krijgsman en Wil van Nunen

• Redactie-adres
Provincialeweg 154
4909 AN Oosteind
email: r-force@yzfr-club.nl

• Contactinformatie
Bank: ABN-AMRO 55.44.08.880
t.n.v. Yamaha YZF R-Club te Didam
email: contact@yzfr-club.nl
website: www.yzfr-club.nl

• Lidmaatschap
Kosten lidmaatschap: € 30,- per kalenderjaar (laatste 3 maanden half geld)
Opzeggingen, schriftelijk of per e-mail, 1 maand voor einde van het lopende kalenderjaar

• Opmerkingen en kopij
Kopij en/of op- en aanmerkingen over R-force graag naar bovengenoemd redactie-adres
sturen. (kopij bij voorkeur per email)
Overige vragen en opmerkingen graag via het algemene emailadres contact@yzfr-club.nl

• Verantwoording
Alle gegevens in dit blad zijn met grote zorg verzameld. De redactie kan echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor tussentijdse wijzigingen, onjuistheden alsmede zet- en
drukfouten. Ook voor uit deze informatie voortvloeiende contacten en overeenkomsten
tussen de lezers van dit blad en de daarin vermelde bedrijven, instanties en personen,
aanvaardt de redaktie noch de Yamaha YZF R-Club enige aansprakelijkheid.

• Drukwerk
Total Print BV, Oosterhout
© 2012 Yamaha YZF R-club Nederland
www.yzfr-club.nl
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Volgende R-force verschijnt rond
augustus 2012 met daarin oa.
Verslag: Eifel
Verslag: ALV + BBQ
en meer .....
Heb je zelf ook een leuke bijdrage?
Stuur deze per mail naar:
r-force@yzfr-club.nl
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VOORWOORD
F
risse wind,

Je zou zeggen: Een rare tekst om mee
te beginnen. Maar het heeft ook niets
te maken met de wind tijdens het
motorrijden. Met de komst van Toon
van Aken en Martijn Huizinga komt er
een frisse wind door het bestuur. Toon
met allerlei nieuwe ideeën en Martijn
die langzaam de taken van Ralph over
gaat nemen. Ralph gaat ons jammer
genoeg verlaten. Helaas heeft Toon,
doordat er een nieuwe uitdaging/
baan op zijn pad kwam, het bestuur
inmiddels verlaten wegens tijdgebrek.
Maar zijn ideeën gaan we het komende
jaar zeker mee nemen. De mooiste
motorfiets binnen de club, waarvan er
al enkele verkiezingen zijn geweest, is
ook een idee van Toon. Wij vinden het
ook zeer spijtig dat je, mede door het
werk, je inspanningen in het bestuur
moest neerleggen. Toon, hartelijk dank
voor je “korte” inzet en wij wensen je
veel succes met je nieuwe baan.
Ondanks alle negatieve aandacht in
de media, in verband met de crisis,
gaan wij toch proberen er een zo
positief mogelijk jaar van te maken.
De nieuwjaarsreceptie was op een
andere locatie dan we gewent waren,
maar was goed bezocht. Positief! De
motorbeurs heeft ons tijdens deze vier
dagen al 20 nieuwe leden opgeleverd
en er komen nog steeds nieuwe
aanmeldingen binnen. Positief! De
eerste rit werd, ondanks de slechte
weersvoorspellingen, redelijk goed
bezocht en iedereen was gelukkig erg
enthousiast. Positief! Ook de poll van
het Eifelweekend had een verrassende
uitslag. Wij dachten dat ze het wel
gezien hadden in Zilshausen, maar
iedereen gaat toch weer voor dezelfde
opzet. Positief! Dus als we maar
www.yzfr-club.nl

voldoende positieve energie uitstralen,
dan wordt het negatieve vast wel
verdreven.
Jullie begrijpen natuurlijk wel, dat met
het wegvallen van Toon uit het bestuur,
er wederom een vacature te vervullen
valt. Arnaud heeft ook aangegeven,
mede door andere hobby’s, het
verzorgen van de toerritten aan iemand
anders over te laten. Dus mocht
er iemand zijn die graag toerritten
uitzet en de voorbereidingen op zich
wil nemen, dan horen wij dat graag.
Uiteraard wordt je niet zomaar in het
diepe gegooid en krijg je voldoende
ondersteuning over hoe alles in zijn
werk gaat.
Ook zijn wij op zoek naar iemand, die
de know-how heeft met betrekking
tot websites. We willen namelijk een
frisse wind, daar is ie weer, door de
site laten gaan, maar jammer genoeg
hebben wij niemand in ons bestuur die
daar geschikt voor is. Dus mocht je je
geroepen voelen, schroom niet en laat
het ons weten.
Als laatste wil ik jullie vele veilige
kilometers toe te wensen en houdt de
gepoetste kant boven. We zien elkaar
wellicht wel op een of andere activiteit.

Wil van Nunen
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NIEUWJAARSRECEPTIE
N
ieuwjaarsreceptie R-club,

Zondag, 15 januari 2012, was het
wederom zover. De nieuwjaarsreceptie
van de R-club. Al jaren werd
die gehouden bij Satschmo’s te
Leidschendam. Tot dit jaar! Het bestuur,
waar ik ook deel van uitmaak, had
besloten om toch eens een keer een
andere locatie te zoeken. Wat centraler
in Nederland en dus kwam
na een meting op de kaart
de plaats Amersfoort te
voorschijn. Deze plaats ligt
namelijk 100% centraal.
Arnaud had al snel een leuk
etablissement gevonden
met de naam: Grand Café
‘Fiji’. Wat de naam betreft
kon het al niet stuk. Net als
Satchmo’s ligt ook Grand
café “Fiji” in hartje centrum,
dus gezelligheid troef. Het
probleem in Amersfoort is,
dat je in het centrum bijna
nergens je auto kwijt kan.
Dus parkeren in de parkeergarage
age
was, na 3 rondjes centrum te hebben
gereden, een must. Wij doen altijd aan
carpoolen, Sonja, Richard, John en
ondergetekende. Ik rijd heen en Sonja
rijdt gezellig terug. Wij rijden altijd op
tijd weg om maar niet te laat op het
“feestadres”aan te komen. Ik kan je wel
vertellen: na al dat heen-en-weer gerij
in het centrum kwamen we natuurlijk

nooit op tijd aan. Ik had de moed al
laten zakken of we ooit nog wel in het
café aan zouden komen, want te voet
moesten we ook nog onze navigatie op
de telefoon gebruiken om daadwerkelijk
de kroeg te vinden. Ik had er al
helemaal geen zin meer in. Uiteindelijk,
toen we binnen kwamen, waren we
zeker niet de laatsten. Schijnbaar
hadden er meer moeite om het Grand
café te vinden.

werd al snel
Toen
oen w
we binnen waren wer
de clubvlag opgehangen, om maar
duidelijk te maken met wie ze hier
van doen hebben. Een bakkie koffie en
het feest kon beginnen. Ik vond het in
het begin wel een koude bedoeling en
verlangde terug naar Leidschendam.
Naarmate de tijd verstreek en er
steeds meer leden de weg naar Fiji
gevonden hadden, moet ik zeggen,
werd het steeds leuker en gezelliger.
Nog even wat moed ingedronken en
N
het was tijd voor de openingsspeech.
h
Ook Toon van Aken en Martijn Huizinga
O
wilden nog even hun zegje doen, zodat
w
iiedereen de nieuwe gezichten kenden
en op de hoogte waren van de nieuwe
e
bestuursleden.
b
Zoals we gewend waren in
Z
Leidschendam, werd er na de receptie
L
gezellig, met degene die zin hadden,
g
gezamenlijk nog wat gegeten.
g
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Om ca. 18.00 uur togen we ook richting
de Griek om de innerlijke mens te gaan
versterken.

Richard
ard en onder
ondergetekende
eh
hadden
dden bij
de Griekse buurman, op aanraden van
een lid uit Amersfoort, een tafel
gereserveerd voor 15 personen.

Het was een klein zaakje maar het was
geen probleem, volgens de eigenaar.
Nou, dat hebben we geweten. Voordat
iedereen het voorgerecht had was
er inmiddels al meer dan een uur
verstreken. Ook de consumpties wilden
maar niet vlotten. Uiteindelijk, om een
lang verhaal niet te lang te maken,
hebben we 2,5 uur binnen gezeten.
Gelukkig had de eigenaar de prijs
nog een enigszins aangepast, dus dat
was een pleister op de wonde. Hij gaf
achteraf ook toe, dat hij ons eigenlijk
niet aan had moeten uitnodigen.
Een schrale troost, het eten was wel
bijzonder lekker. Weer een leer voor de
volgende keer.
Wil van Nunen

Uitgebreid ontbijt buffet
Maaltijd mogelijkheden
Bourgondische barbecue
Diverse restaurants op loopafstand
Prijzen (zie ook website)
HERBERG LE LOGNARD
BED & BREAKFAST IN DE
BELGISCHE ARDENNEN
RUE SAINTE AGATHE 63
5550 LAFORêT VRESSEsur-SEMOIS
0032-(0)61271233
GSM 06-54717150
Mail:
Info@herberglognard.nl
www.herberglognard.nl

en offertes op aanvraag
Op vertoon van deze advertentie
10% korting op verblijf bij
3 of meer nachten

Gastenkamers met douche en toilet
Voor groepen en individuen
Motorvriendelijk: veilige parkeerplaats
Bar in de salon met Belgische bieren

www.yzfr-club.nl
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HYPERPRO
H

allo Mede- R-rijders,

Mij is gevraagd om een stukje te
schrijven voor de R-Force over de
workshop bij Hyperpro in Werkendam
donderdag 3 november jongstleden.
Eerst zal ik me eens voorstellen. Mijn
naam is: Marco Bos en ben 39 jaar
jong, getrouwd, 2 kinderen en ben
schilder van beroep en ik rij op een R1
uit het jaar 2006 in de kleur zwart. Ik
ben nu 1 jaar lid van de club.
Waarom ben ik naar de Hyperpro
avond gegaan. Nou, ik was heel erg
nieuwsgierig om uit te vinden wat het
zou inhouden en was benieuwd wat
de mannen van Hyperpro aan onze
motoren zouden kunnen verbeteren.
Dus uit werk vandaan snel opgefrist
en wat drinken en de R1 voltanken
en gaan. Het was al druk op de weg,
dus de motor was de juiste keuze. Het
zou een uurtje rijden zijn voor mij.
Tussen de files door aangekomen op
het industrieterrein waar Hyperpro zich
bevond. Hyperpro na enig speurwerk
eindelijk gevonden.

De mannen van Hyperpro kwamen
meteen naar me toe en stelden
zich voor. Na een bakkie te hebben
gedronken kwamen al snel de andere
leden van de club binnen. Sommige
met de auto en 5 (waaronder ikzelf)
op de motor. We waren met een man
of 12/13, een leuk en gezellig groepje.
Met z’n allen hebben we gegeten. De
heren hadden salades, soep, broodjes,
vleeswaren/kaas en broodjes kroket
voor ons klaar gezet.
Na ons buikje volgegeten te hebben,
zijn we de fabriek doorgelopen. De
nodige interessante uitleg gehoord
en de mooie nieuwe onderdelen
voor vering/demping gezien. De
meettechnieken vanwaar de vering/
demping aan moet voldoen, met
behulp van grafieken op de pc en
testapparatuur. Hoe en wat er in de
dempers zit aan onderdelen. Volgens de
heren was het net Lego.
Ook waren er vragen van mensen
die netjes beantwoord werden. Deze
werden later ook meer duidelijk,
naarmate er onderdelen op een manier
in elkaar werden gezet. Dit zodat het
zichtbaar werd wat het deed. En niet te
vergeten: bij de stuurdempers gekeken.
Je kon eventueel nog even voelen aan
een stuur met demper.
Daarna zijn we naar beneden gegaan
naar de werkplaats. Daar hebben we
nog meer uitleg gekregen over lineaire
en progressieve vering/demping en
een tal van soorten en maten veren en
andere onderdelen bekeken.
Tot slot waar een aantal mensen
(waaronder ikzelf) heel erg naar
uitkeken.
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HYPERPRO
De motoren afstellen met uitleg,
aangezien de meeste van ons “leken”
zijn.

helaas voor mij en eigenlijk wist ik het
al een beetje. Ik merkte in sommige
bochten al dat hij een beetje stoterig
aan het veren was.
De achterzijde was wel goed, iig binnen
de toleranties. Er werd ook verteld
dat als ik de voorkant liet doen en de
achterzijde ook, dat alles op elkaar
afgestemd zou zijn en nog beter zou
aanvoelen.

De eerste
te motor w
was aan b
bod
d en dez
deze
was “helaas” helemaal binnen de
toleranties (gelukkig voor de eigenaar
dan), maar we hadden geen voorbeeld
wat niet goed was dus de volgende
werd gehaald. Daar was wel wat aan
te veranderen, dus kwamen er weer
vragen en antwoorden. De motor werd
afgesteld zoals hij zou moeten zijn(het
was allemaal binnen de toleranties).
De daarop volgende motoren hetzelfde
verhaal. Er was er 1 die wel heel erg
netjes afgeveerd was. Deze was nog
niet al te lang geleden afgesteld.
Als allerlaatste was mijn eigen
motorfiets aan de beurt. Een geïmporteerde fiets uit Engeland, waar ik al het
1 en ander aan probleempjes mee heb
gehad, maar die nu verholpen zijn. Het
was eigenlijk meteen raak, ver boven
de tolerantie aan de voorzijde. Het
advies: nieuwe set veren/demping aan
de voorzijde.
Dat is dus balen. Er werd nog op een
andere manier gekeken of het een
beetje opgelost kon worden. Nee, dus
www.yzfr-club.nl

Ik had verwacht dat gaat dik in de
papieren lopen. Het demonteren van de
voorvork, vering/demping en nieuwe
erin weer monteren. Het is tenslotte
wel een hele klus en aan de achterzijde
ook nog eens een veerkit. Maar de
prijzen vallen mij redelijk mee en de
expertise is zeker aanwezig (voor
zover ik kan beoordelen). Ik ga dus
een afspraak maken voor het volgende
jaar om een complete verenkit incl.
montage en afstellen te doen.
Om ongeveer 23.30 ben ik vertrokken
na nog even gekletst te hebben. Ik
moest nog een uurtje rijden en rond
00.30 was ik thuis. Rond 01.15 in m’n
bedje en om 06.00 ging die rot-wekker
weer af en moest ik weer naar m’n
werk.
Ik ga de volgende keer graag weer
mee als ik kan naar workshops of
“sleuteldagen” .
Ik wil de mannen van Hyperpro en
de clubleiding (de mensen die dit
geregeld hebben) bedanken voor deze
interessante, gezellige en leerzame
avond.
Groet Marco Bos
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MOTORBEURS
A

llereerst wil ik beginnen met de
opening van het nieuwe motorseizoen.
Dat is toch iets wat de motorbeurs voor
mij aangeeft, weer een jaar vol gezelligheid, fanatieke clubleden, en mooie
motoren en ritten. Voor iedereen ook
dit seizoen weer die veilige kilometers
toegewenst!

nieuw, maar met goede aanwijzingen
van iedereen ging het al snel heel vlug
en stond de stand zo op zijn plek. Ik
en een vriend (voor mijn vervoer terug
naar Amsterdam) van mij naar de motorbeurs, want ik moest inmiddels mijn
R1 2001 achterlaten die de volgende
dagen daarna door duizenden mensen
zou worden bekeken en gefotografeerd.

De Motorbeurs in een woord:
GEWELDIG.
Vanaf de dag dat ik gevraagd werd om
met mijn motor te staan tot de laatste
schroef die ik losdraaide van de stand,
heb ik er geen moment spijt van gehad.
Het was een mooie beurs met veel motors, attributen, shows en mensen.
Ik vond het heerlijk om daar aanwezig
te zijn met de leukste en gezelligste
club van Nederland,
Van de oorspronkelijke twee dagen dat
ik aanwezig moest zijn, ben ik er vier
geweest. Helaas had ik de zaterdag een
klus voor mijzelf anders was ik er dan
ook geweest!
De Woensdag:
Was het opbouwen, voor mij totaal

Even later in de middag kwam de R1
2008 van Bobby mijn motor vergezellen. Een rode en een blauwe op de
stand!
De Donderdag, Vrijdag, Zondag:
Was ook totaal nieuw voor mij, mensen die van alles willen weten over de
uitgestalde motoren, Informatie verstrekken over de club, hoe leuk en goed
deze club eigenlijk is, en af en toe een
rondje over de beurs om even de benen
te strekken, want stoelen waren er nog
niet op de eerste dag, evenals koffie
filters, en dat is toch heel erg belangrijk
op zo’n dag!
Om de zoveel tijd gingen er een aantal
van de club een ronde over de motorbeurs doen, en hield ik weer wacht bij
de stand, waar onze twee Yamaha’s de
nodige aandacht kregen, en waar ik
aanzienlijk van genoot. Het is mij eveneens gelukt om vier Clubleden binnen
te halen!
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MOTORBEURS
Samen met de anderen zijn het er
dacht ik rond de 20 nieuwe geworden
dankzij de beurs! Jongens (en dames)
allemaal heel goed gedaan ! Zo wordt
onze club nog groter en gezelliger!

om voor de club te promoten, en ja,
dat dan ook nog mijn motor gevraagd
werd voor de beurs, is een hele mooie
bijzaak!
En ik heb meteen maar de nieuwste R1
gereserveerd hahaha.

Ik denk dat dit jongetje alvast een
goede keus heeft gemaakt qua motor!
Ik heb deze beurs met veel plezier
opgebouwd, gestaan, en helaas weer
afgebouwd. Het had van mij zo nog 3
weken mogen duren, zo trots was ik

T
l
d rit!
it!
it
Tott d
de volgende
Vincent van Aalstede (Vince_YZFR1)

21 - 24 februari 2013
De Yamaha YZF R-club is dan weer te vinden op haar oude
vertrouwde plekje, Hal 9, stand B010
www.yzfr-club.nl
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VEILING R1
O

p donderdag 15 december 2011,
ben ik als afgevaardigde van de
YZF R-club door Yamaha Motor Ned.
uitgenodigd aanwezig te zijn bij de
onthulling van ’n Yamaha R1.
Een Yamaha R1 zul je zeggen,..moet
die nu (al-)weer of nog eens onthuld
worden ? JA,…want dit is ’n speciale
YAMAHA YZF R1 !!!
De Yamaha YZF R1 superbike (met
“crossplane”krukas) die onthuld word,
is geheel in de TZ500-look, waarmee
meervoudig wereldkampioen Giacomo
Agostini op de circuits te bewonderen
was.
De mensen van Motopaint Assen
hebben hun uiterste best gedaan om
hier ’n exclusief geheel van te maken,
en onder mijn critisch oog kan ik u

- de heer Giacomo Agostini
wereldkampioen wegrace)

(15 voudig

- de heer Roberto Payer (General
Manager Hilton en persoonlijk vriend
van G.Agostini).
- de heer Jaap van Zweden (Dirigent
en oprichter Stichting Papageno).
En natuurlijk tal van nationale pers en
genodigden.
De reden van de persconferentie was,
deze zeer exclusieve motorfiets, die
geveild ging worden voor de Stichting
Papageno, door
de media onder
de aandacht te
brengen.
Met de veiling
van deze
zeer unieke
(gesigneerde)
“Ago-R1”
ondersteunen
het japanse
motormerk en
de italiaanse
racelegende, de
Stichting Papageno.
Voorafgaand aan het door Hilton Hotel
Amsterdam en de Hilton Foundation
aangeboden 1e Papageno Gala, werd
door motorlegende Agostini en dirigent
Jaap van Zweden de unieke Yamaha
onthuld.

melden dat zij daar goed in geslaagd
zijn.
De onthulling vond plaats in de
ontvangstruimte van het Hilton hotel in
Amsterdam. Bij deze persconferentie
waren o.a. aanwezig :
- 12 -

In samenwerking met het online
veilinghuis BVA-Automotive is deze
schitterende motorfiets inmiddels
geveild. De voor de actie opgebouwde
Yamaha YZF-R1 Agostini is een speciaal
voor deze gelegenheid ontwikkelde
Special Edition.

R-force 2012 - 1

VEILING R1
De hoogste bieder krijgt dan ook een
zéér exclusieve motorfiets in handen.
Naast de “AGO”- kleurstelling draagt
deze superbike de handtekening van
de legendarische wereldkampioen en
ook nog een ruim aantal “special parts”,
waaronder een AGV Ago-replica helm
die de exclusiviteit van deze wereldse
motorfiets onderstrepen.
En dan natuurlijk “het goede doel” !
Stichting Papageno is ruim veertien
jaar geleden opgericht door de
wereldberoemde Jaap van Zweden en
zijn echtgenote Aaltje, met als doel
gezinnen met één of meerdere kinderen
met autisme te ondersteunen.
Hieruit resulteerden programma’s zoals
‘muziektherapie’ en ‘muziekmakers’
met professionele muziektherapeuten
en muzikanten. Daarnaast is er het
kunsteducatieproject ‘ontmoeten’,waar
kinderen met autisme zelf theaterproducties ontwikkelen, samen
met een orkest en kunstenaars
muziektheaterproducties.
Meer info: www.stichtingpapageno.nl
De inmiddels geveilde Yamaha YZF-R1
“Ago” heeft voor de Stichting Papageno
19.100 euro (excl. Btw) opgeleverd,
en wat ook wel leuk is dat ’n club-lid
(P. Langeslag) de “bieding-strijd” heeft
gewonnen en dus deze zeer unieke R1
“in de club” komt!

www.yzfr-club.nl

Dat met de opbrengst van de Gala/
Concert-avond, waar o.a. Robert
Doornbos (oud-formule 1 coureur),
Bryan Roy (oud-voetballer), Silvia
Tóth zakenvrouw v/h jaar 1985), prins
Bernard en vele andere aanwezig
waren, 1 miljoen euro voor de aanschaf
en inrichting van het te realiseren huis
in ’t Gooi ! EN DAT IN ÉÉN AVOND !

Rest mij de heer Langeslag bij deze te
feliciteren met zijn exclusieve aankoop,
en nodig hem bij deze uit, om het
verhaal achter de aflevering op papier
te zetten zodat wij er ’n stukje van mee
mogen genieten…….
Ciao,TOON
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VELUWERIT
E
en Bandit mee op rit

Week 11 van 2012, de eerste week met
goed lenteweer, waarin Frank vroeg of
ik zin had mee te gaan op de eerste
toertocht van het jaar. Dit was meteen
een reden om de motor op woensdag
uit de winterstalling te trekken en te
starten. Dit was geen probleem, hij
sloeg bij de eerste keer starten weer
aan, maar moest nog wel even warmdraaien. Dit heb ik gedaan op de zaterdag, eerst de vloeistofniveau’ s controleren en de bandjes weer op spanning
zetten en even een stukje rijden, dit
werd meteen al 75 kilometer.
De toertocht zou plaatsvinden op zondag en was georganiseerd door de YZF
R-club en aangezien het de eerste rit
van het seizoen is, was het mogelijk om
als gastrijder mee te gaan. Aangezien
ik niet in het bezit ben van een R1 of
R6 maar een Suzuki Bandit GSF600S,
was dit wel een mogelijkheid om de
eerste tocht van het jaar te rijden. Zo
stonden we op zondagmorgen even
voor 10:00 uur bij de Mac in Huis ter
Heide, waar het startpunt van de route
was gepland.

Langzaam druppelden de leden binnen
en waren we uiteindelijk met 19 motoren aanwezig om te starten. Was nog
wel even zoeken naar een voorrijder
- 14 -

met de route in zijn navigatie, maar gelukkig waren er twee zo handig geweest
om de route te laden. Nadat het papierwerk was afgehandeld en Toon het intro
praatje voor zijn rekening had genomen
zijn we in twee groepen gestart.
Nadat het de afgelopen week mooi weer
was geweest was het eerst even nodig
om een buitje tegen het stof te laten
vallen. Gelukkig stopte dit na ongeveer
een kwartier, waarna we meer van de
omgeving konden zien en de pakken
droog konden waaien. Het eerste deel
van de route ging via Soesterberg en
de Amerongse berg richting Rhenen en
via de Grebbeberg, Wageningen en Ede
en eindigde in Otterlo bij restaurant de
Waldhoorn. Hier konden we even opwarmen en een bak koffie drinken met
een goed stuk appelgebak erbij.
Daarna werd gestart met deel twee van
de rit, dit begon voor sommigen al met
een frontaal fotomoment. Er waren een
aantal mensen overgestapt naar de
eerste groep omdat deze sneller zouden rijden en het aantal kleiner was, zo
gingen we verder met een groep van
9 en een groep van tien rijders. Deze
route heeft ons via Schaarsbergen, Park
Hoge Veluwe, Apeldoorn, Uddel, Voorthuizen naar Barneveld gebracht, waar
we rond 14:15 uur zijn aangekomen op
het eindpunt.
Met name dit tweede deel was mooi
om te rijden, veel bossen, heide en
vooral meer bochtenwerk. Wat ook een
belangrijke rol speelde was het zonnetje dat af en toe doorbrak. Aangekomen
bij het eindpunt moesten we uiteindelijk
nog een kwartier wachten op de snelle
eerste groep. Bleek dat de voorrijder
lek was gereden en een noodreparatie
met zijn plakset nodig was om het eindpunt te kunnen halen.
R-force 2012 - 1

VELUWERIT
Hieruit blijkt weer het nut van een
goede voorbereiding en de handigheid
van een plaksetje.

MOOISTE R
H

et nieuwe jaar is begonnen, de
winter zit er weer op, en we kunnen
ons opmaken voor de lente, zomer en
herfst van 2012. Een jaar waar “onze”
club van alles in petto heeft, waaronder
de bekende clubritten. Juist met deze
clubritten willen we dit jaar iets extra’s
gaan doen. WAT?.......dat gaan we u
vertellen.
Al jaren wordt er gediscussieerd wat of
wie de mooiste R is/heeft.

Wat dit jaar nieuw is, is de verkiezing
van de mooiste motor, uiteraard moet
dit een Yamaha zijn en geen Suzuki.
Wie deelneemt aan de toertochten kan
via een puntensysteem worden verkozen tot bezitter van de mooiste motor
van de club.
Toon heeft dit uitgelegd en tijdens de
rust en de eindstop een keuring laten
uitvoeren door een onafhankelijk persoon. Met name de laatste was gemotiveerd om dit te doen, omdat anders
de motoren niet om zijn auto werden
weggehaald.
Het is een mooie dag geweest waarbij
we ondanks de kou en het kleine beetje
regen hebben genoten van de eerste
tocht van het jaar. De eerste 260 kilometer staan er voor dit jaar al weer op.
Als laatste wil ik jullie bedanken voor
de mogelijkheid tot deelname en het
uitzetten van de route.
Veel rijplezier voor dit jaar en wie weet
tot de volgende keer.
Richard

www.yzfr-club.nl

aar gaan we nu iets
s mee doen
d
na
Daar
doen, namelijk “de Mooiste R” -verkiezing. Aan
deze verkiezing (waar ieder clublid aan
mee kan doen) zitten wat spelregels
verbonden. Deze spelregels willen wij
even duidelijk maken.
Bij elke clubrit wordt er tijdens de
pauze en aan het einde van de rit door
één van de aanwezige bestuursleden
een ‘jury’ uit het publiek gevraagd om
de 6 mooiste motoren aan te wijzen.
De (willekeurige) jury zijn mensen
die daar toevallig aanwezig zijn en de
mooiste motoren kunnen 6 R6-en zijn,
maar ook 6 R1/R7’s of een mix van
deze 3.
Door gebruik te maken van een “publieksjury” kan IEDER clublid (inclusief
bestuur) deelnemen aan de verkiezing.
- 15 -

MOOISTE R
Introducés zijn uitgesloten van deelname.
De punten worden als volgt verdeeld:
1e (mooiste)
10 pnt.
2e

7

pnt.

3e

5

pnt.

4e

3

pnt.

5e

2

pnt.

6e

1

pnt.

gescoord als winnaar uit de bus.
Geeft dit nog geen uitsluitsel dan gaat
dit zelfde op voor de 2e plaatsen enzovoorts.
De einduitslag wordt op de jaarlijkse
Clubfeestavond bekend gemaakt; prijswinnaars dienen wel aanwezig te zijn!
Aan het einde van het seizoen (na
de laatste rit cq toertocht) zal dus de
“MOOISTE R” bekend zijn.
Tevens zal de einduitslag bestaan uit

De tussenstand van de “Mooiste R”
-verkiezing zal in iedere (komende) Rforce gepubliceerd worden.
Nu zal menig persoon denken, leuk zo’n
verkiezing, maar wat als ik niet iedere
rit kan meerijden? Geen probleem……
Om ook mensen een kans te geven die
minder ritten rijden zijn er 2 “wegstreepresultaten”. Dit houdt in, dat aan het
einde van het rittenseizoen er 2 ritresultaten wegvallen (weggestreept).
Voorbeeld: Indien er iemand (alle) 4
ritten meerijdt, waarin hij/zij 1x 1e, 1x
2e, en 2x 4e wordt en dus 23 punten
scoort, hoeft niet per se winnaar te zijn.
Een ander die maar 2 ritten rijdt, en
deze 2x wint (20 punten) is hier mee
aan het einde van het seizoen winnaar.
Bij degene die in het eerste geval alle
ritten gereden heeft vervallen de 2
slechtste resultaten (2x 4e plaats = 6
pnt), dus eindigt op 23 - 6= 17 punten
omdat bij degene die 2 ritten heeft gereden dus 2 “0-resultaten” kan wegstrepen.
Mochten er aan het einde van het seizoen meerdere personen op de eerste
plaats eindigen, dan komt
degene die de meeste 1e plaatsen heeft
- 16 -

de “mooiste
ooiste R6”
6” en de ““mooiste
oo
R1/R7”
afzonderlijk, dus.. afzonderlijke prijzen.
Mocht het spelreglement niet voorzien
in een regel of regels m.b.t. de verkiezing, dan beslist het bestuur en komt
hier openbaar (middels een schrijven
in de R-force) op terug met eventuele
uitleg.
We hopen dat de regels die we opgesteld hebben omtrent de verkiezing,
duidelijk zijn.
Mocht u nog vragen en/of suggesties
hebben, laat het ons dan weten.
Rest ons u nog te vertellen, dat wij hopen u met in groten getalen te mogen
begroeten tijdens onze clubritten.
Saludos cordiales,
TOON
R-force 2012 - 1

R6-R1=R5
A

ls men bovengenoemde kop zo
leest zou je kunnen denken, waar slaat
deze berekening op? Is dit een of andere natuurkundige formule? Waar R1
en R6 voor staat dat weten wij natuurlijk wel,…maar R5?
Nu we in de periode zitten (lees : jan./
febr.2012) waarin maar weinig (of ook
eigenlijk geen) motor-gereden wordt,
ben ik eens achter m’n PC gekropen om
te kijken wat er in de wereld te koop is.
Na wat rond gesurft te hebben op het
“World wide web”, kwam ik er achter
dat de Yamaha R-serie (eigenlijk)
NIET in 1998 geboren is,…maar veel
eerder (jaren ’70)! Wij maar denken
dat er alleen maar ’n R1, R6, R7 en de
onlangs verschenen R15 bestaan.
Mis,……….er bestaat ook nog ’n R5!!!
De Yamaha R5 blijkt ‘n 350cc
luchtgekoelde 2-cilinder (2-takt) motor
te zijn met boring en slag-verhouding
van 64 x 54 mm (347cc).
Het motorblok heeft een horizontaal
deelbaar carter, waaruit ’n vermogen
van 36 pk bij 7.000 t/pm gehaald kan
worden.

opgepompt door de krukas (autolube
smeersysteem). Het droog-gewicht van
deze motorfiets is 141 kg en heeft ’n

to
topsnelheid
opsnelheid van
an meer dan 160 km/uur.
Aangezien er in de jaren ’70 ook
geracet werd met motorfietsen die
direct van de showroom-modellen
waren afgeleid, kon men zowel de
fabrieks- als de productie-racers
(afgeleid van de R5) op de circuit
zien rond rijden. In die tijd bestond
het startveld uit ’n overgroot deel uit
de Yamaha’s, die qua motorisch als
rijwieltechnisch vlak veel gelijknis
vertoonde met de Yamaha R5
Jarno Saarinen won voor teamgenoot
Kel Carruthers de zeer prestigieuze
Daytona 200 in 1973 met de TZ350.
Deze machine werd overigens in 1974
wereldkampioen met Giacomo Agostini
in het zadel. De opvolger van de R5 is
de veel bekendere RD350 !

De Yamaha R5 heeft ’n buizen-frame
met zowel voor als achter ’n trommelrem. Het 36 pk sterke motorblok wordt
gestart door middel van de “kick”, die
zich aan de rechter-zijde bevindt.
De benodigde 2-takt olie wordt
www.yzfr-club.nl

Terugkomend op de “kop” boven dit
artikel, je hoeft dus GEEN universitaire
opleiding te hebben gevolgd. “By the
way”, mocht ik na speurwerk een R2,
R4, R8 (en dan wel van Yamaha) of R9
tegenkomen dan meld ik me wederom.
Ciao,TOON
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YZF R-CLUB MERCHANDISING
T-shirt
140/152-L/XL/XXL
Kleur grijs
Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs
Rugzak Zwart
Reflecterende streep
Stevige ritsen

Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50

Niet-leden € 27,50

Fleecejack M t/m XXL
kleur zwart - licht grijs
Geborduurde logo’s van
R-club en Yamaha
2 steekzakken met rits

Ritsen afgezet met
reflectiemateriaal

Long sleeved shirt
M t/m XXL
Kleur zwart - wit
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo
Prijs leden € 17,50
Niet-leden € 22,50

R-club mok, 25cl
Gemaakt van porselein

Prijs leden € 6,50
Niet-leden € 7,50

Buffy
Zwart met club-logo

Prijs leden € 7,50
Niet-leden € 10,-

Kentekenplaathouder
Moto-Klik systeem

Prijs leden € 5,Niet-leden € 7,50

R-club Cap
Nieuw 2009

Prijs leden € 15,Niet-leden € 17,50

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

Prijs leden: € 1,Niet-leden: € 2.-

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

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

R-club sleutelhanger

Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50

BESTELLEN? KIJK
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Prijs leden: € 12,50
Niet leden: € 15,-

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

OP WWW.YZFR-CLUB.NL!

R-force 2012 - 1

Bedrijven waar wij afspraken mee gemaakt hebben omtrent kortingen.
Kijk op de website www.yzfr-club.nl voor meer informatie.

Motortrailer Verhuur 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 Hightech Motorproducts

Klazen Motoren

Road Runner Motoren

MotorCentrumWest

w w w . va n m e e l m o t o r e n . n l
Brieltjenspolder 26
4921 pj, Made
(0162) 42 76 17

