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CLUBAGENDA 2015
DATUM ACTIVITEIT INFO

18 januari Nieuwjaarsreceptie 
te Houten

Locatie volgt nog

26 februari 

t/m 1 maart

Motorbeurs Utrecht Hal 10 stand D017

meteen bij entree west

22 maart 1e clubrit Informatie volgt

17 t/m 19 april WK Superbike te Assen

26 april Clubrit Noord-Holland

25 mei Pinksterrit Zeeland

14 juni Clubrit + ALV + BBQ Zoals gewoonlijk een 
gezellige Brabantse dag

25 t/m 27 juni TT -Assen TT Circuit Assen

3 t/m 5 juli Eifelweekend Gezellig weekendje in de 
Duitse Eifel/Hunsrück

12 juli YZF R-club Techniekdag van 11.00 t/m 15.00 bij 
MVR Racing in Ospel

1-2 augustus Gamma Racing Day TT-circuit Assen

30 augustus Clubrit Drenthe i.s.m. MotoPaint

27 september Midden/West nederland informatie volgt

18 oktober Noord-Brabant informatie volgt

Voor alle evenementen en activiteiten geldt: 

Bekijk het laatste nieuws op onze club-website www.yzfr-club.nl

Niet alle ritten zijn bekend, dus houdt de site in de gaten

Alle schuingedrukte activiteiten zijn geen club-evenmenten

-
2  -              Omslag: De “meiden” van de R-club tijdens de Motorbeurs 2015
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• Bestuur YZF R-Club
Voorzitter & externe contacten:   Wil van Nunen wil@yzfr-club.nl
Secretaris & R-mail:    Arnaud Meijer arnaud@yzfr-club.nl
Penningmeester & ledenadministratie: Eric de Wolf eric@yzfr-club.nl
Activiteiten & internet:    Martijn Huizinga martijn@yzfr-club.nl
     Ralph Weltens ralph@yzfr-club.nl
Toerritten & Buitenlandse reizen:  Fokke de Jong fokke@yzfr-club.nl

• R-force
Vormgeving en eindredactie: Wil van Nunen

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

• Contactinformatie
Bank: ABN-AMRO NL34ABNA0554408880
t.n.v. Yamaha YZF R-Club te Didam
email: contact@yzfr-club.nl
website: www.yzfr-club.nl

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

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

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

• Drukwerk
Total Print BV, Oosterhout
oplage 400 stuks

© 2015 Yamaha YZF R-club Nederland 

De volgende R-force verschijnt  
december 2015 met daarin oa.

Verslag: Clubritten  

Verslag: verslag ALV

Verslag: verslag Eifelweekend

en meer .....

Heb je zelf ook een leuke bijdrage?
Stuur deze per mail  naar: 

r-force@yzfr-club.nl

INHOUDSOPGAVE
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Dit zal mijn laatste voorwoord worden 
als bestuurslid van ons mooie clubje. 
Met de komende jaarvergadering, 14 
juni a.s., neem ik als voorzitter afscheid 
van het bestuur van de Yamaha YZF 
R-club. Na ruim 15 jaar vind ik het wel 
eens tijd worden dat er vers bloed komt.

Ik weet nog goed hoe het begonnen 
is. Na lid geworden te zijn, 15 mei 
1999, was er in 2000 in Utrecht de 
eerste Motorbeurs  voor de club. Ik was 
met een grote groep vrienden op een 
zaterdag naar Utrecht getogen om daar 
al dat moois te gaan zien. Halverwege 
de middag kwam ik ineens bij de stand 
van de R-club uit. Ron Meidema stond 
achter een tafeltje in de stand. Snel 
even een praatje gemaakt en toen viel 
mijn oog op een A4-tje wat daar op tafel 
lag. De club zocht een penningmeester. 
Nu ben ik altijd wel graag met cijfertjes 
bezig geweest dus mijn vraag aan Ron 
was: “Hoeveel tijd steekt daarin?” Ron 
wist het ook niet, maar hij dacht een 
paar uurtjes per maand, dat zal het 
ongeveer zijn. Een paar uurtjes kon ik 
nog wel redden in de maand en zodoende 
opgegeven als penningmeester. Enkele 
maanden later werd ik uitgenodigd 
door Yamaha Nederland om even 
langs te komen, dan konden zij de 
overdracht doen aan het nieuwe bestuur. 

Aangekomen in Schiphol-Rijk, voor mij 
de eerste keer bij Yamaha maar zeker 
niet de laatste, werden we vriendelijk 
ontvangen door Hans Verweij en nog 
enkele andere mensen van Yamaha, 
waarvan ik de namen niet meer ken (ik 
word ook een dagje ouder). Ik maakte 
kennis met de andere bestuursleden 

die in het bestuur plaatsnemen.  
Voorzitter Fred Bok, Secretaris Ron 
Meidema, bestuurslid Ad Velthuizen 
en mijn persoon als penningmeester. 
Ik kreeg een map met inschrijvingen, 
adressen van adverteerders en allerlei 
andere stukken. We kregen te horen 
wat ongeveer de bedoeling was en we 
moesten tekenen voor het overdragen 
van de bestuursfuncties. Met al die info, 
wat achteraf heel summier was, keerden 
we weer huiswaarts. Die paar uurtjes per 
maand, werden al snel een paar uurtjes 
per week. Niemand wist eigenlijk precies 
wat er nu de bedoeling was, dus de 
eerste tijd werd er veel geïmproviseerd.  

Na 10 jaar als penningmeester te hebben 
gefungeerd, vond ik het eigenlijk wel 
mooi om die functie over te geven. In 
die 10 jaar heb ik zoveel verschillende 
bestuursleden langs zien komen aan de 
bestuurstafel. Ik ga geen namen noemen, 
want ik weet zeker dat ik mensen ga 
vergeten. Alles was eigenlijk geregeld, 
we hadden een nieuwe penningmeester 
en ik zou doorgaan als bestuurslid. 
Niet dus. Deze keer vertrok plotseling 
de voorzitter, dat was overigens al 
meerdere keren gebeurd, dus er was 
plotseling de functie van voorzitter 
vrijgekomen en dat leek me ook wel 
wat. En nu dus, ruim 5 jaar later vind 
ik het tijd om het stokje over te geven. 

Maar jullie zijn nog niet helemaal van mij 
af. Ik blijf nog lid van het beursteam en 
ook de R-Force blijf ik maken of er moet 
iemand zich melden die ook dat over wil 
nemen. Het ga jullie goed en waarschijnlijk 
komen we elkaar nog wel eens tegen, 
want ik blijf natuurlijk wel motorrijden.
   
          Wil van Nunen

Afscheid,

NIEUWJAARSRECEPTIE HOUTEN
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De nieuwjaarsreceptie!!

 Zondag 18-01-2015

Dit jaar werd de nieuwjaarsreceptie op 
een nieuwe plek gehouden, namelijk bij 
‘Tapperij de Zwijger’ in Houten. Redelijk 
centraal, voldoende parkeergelegenheid 
en ook nog eens gratis.. erg  jn en 
daarmee al gelijk een pluspunt! Hoe het 
er verder uit ziet maakt vrij weinig uit, 
want wij vermaken ons wel met elkaar.. 
toch clubleden?!

Om 14.00 uur begon de receptie en 
rond een uurtje of 15.00 was het al 
lekker druk. Iedereen wenste elkaar een 
goed nieuwjaar en uiteraard veel veilige 
kilometers. Er werd lekker bijgekletst 
onder het genot van een hapje en een, 
twee, drie….. drankjes. De verzorging 
was prima en de sfeer zat er lekker in. 
Het was zo gezellig dat er meer mensen 

bleven eten dan er hadden opgegeven, 
waardoor de teller uiteindelijk op 26 
personen stond!! Whoehoee, een nieuw 
record vergeleken bij de afgelopen 
jaren. Zoveel man was er vorig jaar 
niet eens tijdens de gehele receptie 
aanwezig, dus we gaan weer de goede 
kant op met de YZFR-club! 
Enige minpuntje hierdoor was wel dat 
we helaas niet met z’n allen bij elkaar 
konden dineren, wat ik persoonlijk erg 
jammer vond! Maar ja, niets aan te 
doen dus ik ben lekker heen en weer 
gelopen van de ene naar de andere 
tafel, ook leuk.. zo blijf ik tenminste een 
beetje in beweging ;) haha. 
Ik vond het in ieder geval een erg 
geslaagde middag en avond, ik heb 
leuke ‘nieuwe’ leden leren kennen en 
ben weer lekker bijgepraat met de rest. 

Bedankt riders & aanhang!
Groetjes, Eline 



GAMMA RACING DAY 2014
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Op 1 augustus 2015 zijn we als YZF R club door Yamaha Nederland 
uitgenodigd als VIP gast tijdens de Gamma Racing days op Assen. Op de 
zaterdag zijn we dan de hele dag welkom in de paddock, in de Yamaha 
VIP box, en mogen we waarschijnlijk in de middagpauze ook een paar 
rondjes op het circuit rondrijden. Een prima mogelijkheid om een topdag 
te beleven op Assen en eens te proeven aan het rijden op het circuit. Wil je 
meer informatie houd dan de website in de gaten!
Om alvast een beetje de sfeer te proeven, zie hier wat foto’s van het 
evenement in 2014

Met onze neus bovenop de actie!

        Gezelligheid in de Yamaha VIP box

GAMMA RACING DAY 2014
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Ook een YZF R…..maar dan iets anders.

De YZF R Club VIP parking



GAMMA RACING DAY 2014
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Ook zij kwamen even op bezoek in Assen

Parc Ferme na de Superkart race

GAMMA RACING DAY 2014
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De motor waar we allemaal wel een 
rondje op zouden willen…… 

Even babbelen met een van onze 
voorrijders, Patrick van den Goorbergh  

Even babbelen met…euh, ja met wie 
eigenlijk?



GAMMA RACING DAY 2014
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Toegang tot de paddock stelt je in de gelegenheid de techniek van dichtbij te 
aanschouwen…

GAMMA RACING DAY 2014
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De R125-jes in afwachting van hun 
trainingssessie op het junior TT circuit

Michael van der Mark komt ons even 
hallo zeggen.

De toekomstige GP rijders, ook nu al 
gaan ze plat door de bocht



GAMMA RACING DAY 2014
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Frans Verhoeven kan meer dan alleen 
maar hard over de duinen rijden

Na het evenement ruimen we ons 
uithangbord weer netjes op

CLUBRIT 22 MAART
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Van 0 tot 146 km/u…
een snelle blik op een 
winterachtig midden 
Nederland.

Zondag 22 maart was het eindelijk weer 
zover: de allereerste YZFR-clubrit van 
2015!
De voorpret was een lange en hilarische 
discussie op de Facebookgroep over 
het wel dan niet zorgen voor arctische 
kledingkeuzes. Ik wilde me in ieder 
geval goed voorbereiden en stond ‘s 
ochtends vroeg volledig ingepakt als 
geel-zwarte eskimo klaar om opgepikt te 
worden door mijn chaperonne Vince op 
zijn blauwe duivel.

Kom maar op met die kou!

Omdat ik nog moest tanken en Vince 
iets te lang op zich liet wachten, ben 
ik uiteindelijk zonder hem richting de 
afgesproken plek in Breukelen gereden. 
Vince zat amper 5 minuten achter mij, 
zo bleek. 
Het was al behoorlijk druk bij de Mac 
Donalds op deze frisse zondagochtend. 
In totaal 26 R’en en allemaal stoere 
kerels en meiden die met een glimlach 
en vol goede moed de aan vriespunt 
grenzende gevoelstemperatuur wilden 
trotseren. Hoewel het met de zon erbij 
ontzettend meeviel.

Na een duidelijke opening en uitleg van 
Martijn verdeelden de rijders zich in 
verschillende groepjes en gingen we op 
weg.

Een luisterend oor voor Martijn.

Mijn voorrijder was Vince en ik zat 
verder bij Arie, Dave, Nima en nog één 
of twee jongens waarvan ik helaas de 
naam ben vergeten. Excuses.
Ik startte als tweede rijder, wat ik altijd 
een  jne positie vind omdat ik dan 
minder moet “jakkeren” dan wanneer je 



CLUBRIT 22 MAART
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verder naar achteren in je groepje rijdt. 

Het zonnetje scheen lekker en de rit 
voerde ons over landweggetjes en 
dorpsstraatjes via de Woerdense Verlaat 
naar de Meije.
De Meije is echt een 
prachtig gebied; de 
weggetjes en dijkjes 
krohnelen zich langs 
deze smalle rivier en 
het landschap varieert 
van weilanden met 
grazende koeien, 
schapen en paarden, 
tot bos en dorpen. 
Helaas is het ook erg 
in trek bij wielrenners, 
recreatieve  etsers en 
wandelaars. En er zijn 
momenten dat er ook 
veel boederijverkeer 
te vinden is met de 
daarbijbehorende 
moddersporen en los grind op de 
weg. Daardoor voel ik me altijd wel 
enigszins geremd als ik er rijd. Maar 
daar had zeker niet iedereen last van!

Na de Meije stuurden we onze mooie 
R’en langs Alphen aan de Rijn en via 
de dijk langs Ter Aar en Nieuwkoop. 
Hier was het niet druk en we konden 
op  ink wat stukken behoorlijk met 
onze gashendels spelen. Altijd leuk! 
In Uithoorn was het tijd om ook onze 
knorrende magen voldoening te 
schenken en onder het genot van een 
smakelijke pannekoek kwamen de 
gezellige gesprekken goed op gang.

Hoe verschillend we ook zijn van 
achtergrond, verdere interesses en 
levensvisie – onze passie voor de 
motorsport verenigt enorm en ik heb me 
nog geen enkele keer verveeld in het 
gezelschap van alle leuke clubgenoten.

Een hap en een grol in het Pannenkoekenfort.

Alle grote liefdes op een rij.

CLUBRIT 22 MAART 
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Tijdens de lunch vond de 1e 
R-verkiezing van 2015 plaats. Ik vond 
het schandalig dat mijn bijzondere 
kanariegele motor nog nooit in de 
punten was gevallen, en heb met succes 
geprobeerd om dat deze rit wel te laten 
gebeuren. De eerste plaats was helaas 
niet voor mij, maar welverdiend voor 
Leon Philipse. Een prachtige  ets hoor, 
gefeliciteerd!

Winnaar R-verkiezing 22 maart 2015.

Met volle buiken en wederom die 
glimlach, verdeelden we ons weer in 
groepen. 
Via de Kromme Mijdrecht zijn we naar 
de Vinkeveense Plassen gereden. De 
Kromme Mijdrecht is een meanderend 
riviertje dat loopt van de Grecht in 
Woerdense Verlaat, via De Hoef, naar 
de Amstel bij Amstelhoek. We hebben 
niet het hele stuk kunnen rijden omdat 
er niet contstant een weg langs was, 

maar prachtig was het in ieder geval! 
Na een stuk om de Vinkeveense Plassen 
reden we via de Waver en de Winkel, 
door provincies Utrecht en Amsterdam, 
richting Abcoude en Weesp. Prachtige 
oude dorpen, waar in het centrum de 
kleine huizen zo dicht tegenover elkaar 
staan dat het wel oorlog lijkt als er een 
groep R’en voorbij komt brullen. Wat 
een genot.

Na Weesp krulde onze 
route zich over de Vecht en 
langs de plassen rondom 
Ankeveen, en een stuk 
langs de Loosdrechtse 
plassen om uiteindelijk 
weer uit te komen bij de 
Mac Donalds in Breukelen. 
Daar kwamen de groepen 
niet lang na elkaar aan, en 
stopten we voor een laatste 
drankje en groet. Ik had 
nog een afspraak dus ben 
gelijk doorgereden naar 
Amsterdam. Met nog steeds 
diezelfde glimlach en een 

voldaan en gelukkig gevoel. I  my R6!! 

Bedankt Vince!



INGEZONDEN BRIEF
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Club “Gevoel”

“Jullie zijn best close hè allemaal” …
was de opmerking die tijdens het 
Eifelweekend werd gemaakt door een 
clublid wat voor het eerst mee was.

“Euh ..nou nee hoor valt wel mee” was 
mijn eerste spontane reactie.  “we 
zien elkaar soms maar een paar x 
per jaar dus close zijn wordt lastig”.
Maar later zat ik daar nog eens 
even over na te denken en deed een 
review van mijn eigen ervaringen van 
afgelopen jaren en van dit weekend.
Het aantal was minder dan andere jaren, 
maar niet minder gezellig. Wat me opviel 
was dat er dit jaar geen verschillende 
groepjes ontstonden maar dat het 1 grote 
groep was die elkaar telkens opzocht 
met zijn 15en. Was dat misschien de 
reden dat hij deze opmerking maakte?
Toen ik lid werd van de club en de eerste 
evenementen bijwoonde (de allereerste 
was een Nieuwjaarsreceptie) daarna 
de Motorbeurs en de clubritten,  had 
ik ook het idee dat het een soort van 
vaste kliek was die altijd samen klitte. 
Wat niet wegnam dat duidelijk was dat 
nieuwkomers meer dan welkom zijn.
Na verloop van tijd werd duidelijk dat 
degenen die de ‘kliek’ vormden gewoon 
de ‘harde kern’ van de club zijn die bij 
verreweg de meeste evenementen 
aanwezig zijn en hun bijdrage leveren.  
De rest zie je gewoon wat minder vaak.

Zoveel leden ( +/- 250)  en zo weinig 
animo, qua deelname aan ritten, 
qua aanleveren van info voor het 
clubblad..  Van alles is er geprobeerd 
om bij de ritten zoveel mogelijk leden 
op hun R te krijgen. Op één of andere 
manier wil het maar niet lukken..  
Kan iemand vertellen waarom niet?  Wat 
ontbreekt eraan.. volgens mij niet veel..  Is 
het crisistijd.. zijn de RR’en uit de mode…?

En is het dan een ‘kliek’.. dat klinkt zo 
negatief soms, wat mensen afschrikt.. 
maar dat is het niet. Het is een groep 
enthousiaste mensen die zich inzetten 
voor de club.. en voor de leden.
We zijn ondertussen al 2 x een week 
op motorvakantie geweest met bijna 
wildvreemden.. maar wel clubleden. 
Normaal gesproken zou je het niet in 
je hoofd halen om een hele week met 
bijna onbekenden op vakantie te gaan, 
die je slechts 3x een paar minuten echt 
gesproken hebt, waar je dan ook nog 
je dagindeling mee moet afstemmen.  
Maar het rare is dat het helemaal 
niet vreemd aanvoelde! Het waren 
al 2 fantastische vakanties en er 
gaan er vast nog meer volgen. 

Daar op terugkijkend denk ik 
weer ‘zijn we echt helemaal 
niet close? ‘.. hoe kan dat dan..
Afgelopen week is dat maar weer eens 
te meer duidelijk geworden met het 
overlijden van een ex-clublid. Waarom 
ex..omdat ze niet meer in goede 
gezondheid was daarom..en omdat ze 
een vast clublid was wat nog steeds 
als ‘een van de club’ gezien werd. 
Als ik zie hoe men dan daar mee 
omgaat, en hoe het de mensen raakt,. 
Vaste leden maar ook nieuwe leden die 
kwamen opdagen om de laatste eer te 
bewijzen.. dan weet ik niet zeker of ik 
nog wel zo gedecideerd kan zeggen ‘nee 
we zijn helemaal niet close’.  Al zie en 
spreek je de clubleden soms enkele of 
1x per jaar er is tóch wat bijzonders. 
Het forum en facebook doen daar ook 
goed aan uiteraard.. maar de ‘RR-
en’ zijn de gemene deler waardoor 
je iets gemeen hebt met elkaar.
Natuurlijk klikt het met de 1 meer als 
met de ander dat is logisch met zoveel 
verschillende mensen bij elkaar, maar 
toch geloof ik dat ik ondertussen wel 
kan zeggen in sommige gevallen.. 
‘onze vrienden van de YZF-R club’ ….

WIE HEEFT ER NIET........
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MOTORBEURS 2015
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Motorbeurs 2015,

Dit jaar werd de Motorbeurs Utrecht 
gehouden van donderdag 26 februari 
t/m zondag 1 maart. Gelukkig hebben 
we al enkele jaren een beursteam, zodat 
de voorbereidingen goed verlopen. Dit is 
wel eens anders geweest.

De eerste keer dat ik de beurs 
meemaakte als organisator van de club 
heeft zijn oorsprong in 2001. Dus voor 
de rekenaars onder ons, dit was de 
15e keer voor mij. In de eerste jaren 
stonden alle motorclubs in hal 5. De 
ouderen onder ons, die weten wel waar 
hal 5 was. Die bevond zich namelijk 
op de 2e verdieping. Uiteraard hoefden 
we niet met de trap alle spullen naar 
boven te brengen, maar was er een 
tansportlift van ca. 4 X 3 meter. Het 
opbouwen van de stand was nog wel te 
doen, maar op zondagavond was het 
een groot drama om alle spullen weer 
naar beneden te krijgen. Iedereen wilde 
natuurlijk tegelijkertijd naar huis, maar 
dat was niet te doen met die ene lift. 

Vechtpartijen en onenigheden waren 
dan ook schering en inslag. Degene die 
rustig bleef en veel met zijn ellebogen 
werkte was meestal als eerste thuis.

Ook de stand zelf heeft er enkele jaren 
over gedaan, om er uit te gaan zien 
zoals ie er nu uitziet. De eerste jaren 
waren het de wandjes van de beurs 
zelf, aangevuld met hier een daar een 
vlag, postertje en altijd wel een leuke 
en speciale motor  ets. Samen met 
Ad Velthuizen zijn wij verschillende 
avonden aan het brainstormen geweest 
hoe we het deze keer weer in moesten 
richten. Zeker die eerste jaren was 
het afzien en improviseren, maar het 
lukte ons altijd weer om er 4 prachtige 
dagen van te maken. Samen hebben 
we veel gelachen en een hoop lol 
beleefd. Gelukkig gaat het de laatste 
jaren een stuk gestroomlijnder.  Ik ben 
best wel trots, al zeg ik het zelf, op ons 
beursteam. 
Door de komst van Ed van Tiel, voor 
de kenners Ed R6, heeft onze stand 
toch wel een professionele uitstraling 
gekregen. Doordat Ed nogal handig is 

Stand Motorbeurs 2004



MOTORBEURS 2015
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met ijzer en hout is er een stand tot 
stand gekomen waar menig motorclub 
een puntje aan kan zuigen. Het is wel 
vaak op het laatste moment dat er 
nog iets gemaakt moet worden, maar 
zodra op donderdagmorgen de deuren 
opengaan van de beurshallen, staat 
er toch weer een mooie R-club stand. 
Ook dit jaar was dat weer het geval, 
maar het lijkt erop dat we het steeds 
beter gaan doen. De basis is ook elk 
jaar hetzelfde, maar door wat kleine 
aanpassingen links en rechts ziet de 
stand er toch net weer even anders uit. 
Het lijkt wel of we ook steeds sneller 
klaar zijn, maar dat komt natuurlijk door 
de routine. 

Dit jaar was voor mij de eerste keer 
dat ik op zaterdag acte de presence 
gaf. Altijd heb ik mijn best gedaan op 
de zondag, maar dit jaar dus een keer 
op zaterdag. Ik moet zeggen, het is mij 
heel goed bevallen. 
Lekker druk en heel 
veel aanspraak van 
bestaande leden, 
oud-leden en niet te 
vergeten aspirant-
leden. Ik ben ook heel 
blij dat we dit jaar 
weer veel nieuwe leden 
tijdens de beurs hebben 
mogen verwelkomen. 
Na enkele jaren in 
een neerwaartse 
spiraal terecht te zijn 
gekomen, dit omdat de 
sportmotoren werden 
en nog steeds slecht 
worden verkocht, 
lijkt het dat wij met 
de club de weg naar 
boven weer hebben 
gevonden. Ook tijdens 

de clubritten die we afgelopen maanden 
hebben gereden was er weer volop 
animo. Via deze weg wil ik dan ook 
graag alle leden bedanken die het al 
jaren mogelijk maken om er voor te 
zorgen dat we als club 4 dagen stralen 
op de Motorbeurs Utrecht.  Het is 
altijd een hoop gedoe maar zoals de 
uitdrukking luidt: “Vele handen maken 
licht werk”. Ik ga geen namen noemen, 
want je vergeet altijd wel iemand, maar 
uit de grond van mijn hart, ontzettend 
bedankt mensen. Ik ben best trots dat 
ik deel uit mag maken van een club 
die het motorrijden een warm hart toe 
draagt.

Ik hoop dat we deze spirit nog vele 
jaren kunnen vasthouden en we gaan op 
naar de Motorbeurs 2016.

Tot een volgende keer,
  Wil van Nunen

YZF R-CLUB MERCHANDISING

Polo “nieuw” 2010
M t/m XXL 

Kleur rood-wit-blauw
Geborduurd clublogo

Yamaha-logo
op mouw geborduurd

Prijs leden € 27,50
Niet-leden € 32,50

Rugzak Zwart 
Re  ecterende streep

Stevige ritsen 

Prijs leden € 25,-
Niet-leden € 27,50

R-club sleutelhanger Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50

R-club Cap
Nieuw 2009

Prijs leden € 15,-
Niet-leden € 17,50

R-club mok, 25cl
Gemaakt van porselein

Prijs leden € 6,50
Niet-leden € 7,50

Bu  y
Zwart met club-logo

Prijs leden € 7,50
Niet-leden € 10,-

Kentekenplaathouder
Moto-Klik systeem

Prijs leden € 5,-
Niet-leden € 7,50

T-shirt
140/152

Kleur grijs

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

Sweater 100% katoen
L/XL/XXL
Kleur grijs

Prijs leden € 25,-
Niet-leden € 27,50

Stickerset
1x groot + 1x klein

20x88mm + 60x44mm

Prijs leden: € 1,-
Niet-leden: € 2.-

BESTELLEN? KIJK OP WWW.YZFR-CLUB.NL!
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Alleen nog 
kindermaten



YZF R-club sponsoren
Bedrijven waar wij afspraken mee gemaakt hebben omtrent kortingen.

 Motortrailerverhuur Oss  Motal

 MJK Leathers    So-Secure V.O.F.

 Motorsticker.nl    MotoPort Wormerveer

 Sidekick Nederland   MotoPort Breda

 Grieks restaurant Parthenon  van Meel Motoren

 Roteg Racing B.V.   Vos Oss

 JVP Higtech Motorproducts  Klazen Motoren

 Road Runner Motoren   MotorCentrum West

 Bolski Trading Company  YZF shop

 Hans van Wijk Motoren

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


