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CLUBAGENDA 2016
DATUM

ACTIVITEIT

INFO

24 januari

Nieuwjaarsreceptie

Plein 21, 3991 DL Houten
vanaf 14.00 uur

18 februari

Motorbeurs Utrecht

Hal 10 stand D017

t/m 21 februari
15 t/m 17 april
12 juni

24 t/m 26 juni
1 t/m 3 juli

6-7 augustus
30 sept. t/m 2 okt.

meteen bij entree west
WK Superbike te Assen
Clubrit + ALV + BBQ

TT -Assen

Zoals gewoonlijk een gezellige
Brabantse dag
TT Circuit Assen

Eifelweekend

Gezellig weekendje in de
Duitse Eifel/Hunsrück

Gamma Racing Day

TT-circuit Assen

British Superbike

TT Circuit Assen

Clubritten zijn nog niet bekend. Hierover ontvangen jullie zo snel mogelijk bericht.

Voor alle evenementen en activiteiten geldt:
Bekijk het laatste nieuws op onze club-website www.yzfr-club.nl
Niet alle ritten zijn bekend, dus houdt de site in de gaten
Alle schuingedrukte activiteiten zijn geen club-evenmenten
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Omslag: Het aanzoek van een van onze leden
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• Bestuur YZF R-Club
Voorzitter:
Secretaris:
Administratie/Financiën:
Website:
Financiële administratie/Website:
Clubritten:

Benno Lutje Wagelaar
Arnaud Meijer
Eric de Wolf
Martijn Huizinga
Ralph Weltens
Fokke de Jong

benno@yzfr-club.nl
arnaud@yzfr-club.nl
eric@yzfr-club.nl
martijn@yzfr-club.nl
ralph@yzfr-club.nl
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
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Verslag: Nieuwjaarsreceptie

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

VOORWOORD
Beste

-rijders,

Dit is mijn eerste voorwoord in ons
clubblad de R-force, na inmiddels een
half jaartje voorzitter van deze mooie
club te zijn. Want dat is het met allemaal
leden die dezelfde passie hebben,
namelijk een Yamaha R ! En dan mag
het een oude, een nieuwe, een R1,
R125, R3, R6, R7 … , eentje voor de weg
of voor het circuit zijn dat maakt
allemaal niet uit als het maar een echte
Yamaha R is. Ik kijk terug op een prima
eerste half jaar als voorzitter waarin veel
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is gebeurd binnen en voor onze club.
Zo was daar na onze ALV met rit en
BBQ het volgeboekte en jaarlijks erg
succesvolle Eifel weekend, maandelijks
een R-clubrit, de techniekdag over
vering bij MVR, clubleden die
circuitdagen deden, nog een tweede
Duitsland weekend in de Harz met een
klein R-club groepje en zowaar een
huwelijksaanzoek binnen de R-club,
echt uniek in de historie. Van veel van
deze evenementen las je verslagen op
onze YZF R-club en YZFR-fans FB
pagina’s en natuurlijk in nu deze editie
van ons blad de R-force.
www.yzfr-club.nl

VOORWOORD
Ook als bestuur hebben we zeker niet
stil gezeten en hebben ons best gedaan
om onze club levendig te houden en te
laten groeien en bloeien, nog meer dan
nu het geval is. We vergaderen daartoe
regelmatig via Skype of life en ook de
commissies draaien op volle toeren.
Belangrijk voor onze club zijn natuurlijk
veel leden en leuke activiteiten om met
de R-en samen met elkaar van te
genieten. De oproep voor meer leden
heb ik al eerder aan jullie allemaal
gedaan tijdens mijn installatie als
voorzitter. Daarbij hebben we ter
stimulering de ledenwerfactie
aangekondigd en die is succesvol; we
zien links en rechts de berichten en de
aanmelding van nieuwe leden. Dus
vooral doorgaan met R-rijders
enthousiast te maken, waar je ze ook
tegen komt ! Een tweede initiatief om
meer leden te trekken is onze R-club
yer. Die is met hulp van leden
ontworpen, ziet er super uit en ligt nu
bij de drukker. Binnenkort gaan jullie
hem zien en zullen we onze yer bij
motorzaken, motorevenementen en
natuurlijk op de motorbeurs aanbieden
aan potentiele nieuwe leden.

op motorevenementen organiseren,
een tweede Duitsland weekend voor
volgend alvast inplannen en er zijn meer
plannen bij het bestuur maar daarover
later meer. Verderop in deze R-force
vinden jullie ook nog een stukje over
een nieuwe competitie die we volgend
jaar lanceren. Want we zijn natuurlijk
niet voor niets “de snelste club van
Nederland”. Dit keer gaat het naast
mooie glimmende Yamaha motoren in
“de mooiste R competitie” namelijk om
het snel rijden met een R in de “snelste
R-rijder competitie”.

Ook zijn er leden die zich hebben
gemeld met goede ideeën voor de
club zelf en ook om de activiteiten te
ontplooien en leden te trekken. Daar
zijn we als bestuur erg blij mee want
meer actief betrokken leden is goed
voor de club en dan kunnen we de
werkzaamheden wat meer verdelen.
Dus heb je zelf nog ideeën of wil je
meehelpen met R-clubactiviteiten laat
het ons dan weten en dat mag direct en
persoonlijk maar kan ook via de mail.
Je vindt onze contactgegevens allemaal
op de R-clubsite. Als nieuwe activiteiten
willen we als club meer zichtbaarheid

Benno H.J. Lutje Wagelaar
Voorzitter
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Ja, en dan moet ik helaas afsluiten
met het bericht dat het seizoen van
het motorrijden voor de meeste van
ons er alweer opzit, de echte diehards
daargelaten. Dus gaan de R-en als het
goed is vertroeteld, geprepareerd,
gepoetst etc. op stal om er straks
in 2016 weer topt uit te komen
en lekker op pad te gaan voor een
ritje. Daar kunnen we tijdens onze
nieuwjaarsborrel op 24 januari bij
Tapperij de Zwijger in Houten alvast
naar uitkijken en over praten. Ik hoop
jullie daar allemaal te zien !

- 5 -

VERSLAG CLUBRIT, ALV EN BBQ
Zondag 14 juni was het weer zover, de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met
een clubrit in het altijd zonnige Brabant en als
afsluiting een meer dan uitgebreide BBQ.

De dagen voorafgaand is er al druk
gecommuniceerd op Facebook. Her en der
verspreid door Nederland wordt er afgesproken vanuit diverse uithoeken, het beloofd druk en gezellig te worden.
De weersvoorspelling was droog, maar bewolkt en een prima temperatuur, uiteindelijk bleek zowat de hele dag de
zon te schijnen zoals Wil van Nunen al beloofd had.

Deze keer was ik aan de beurt om te gaan rijden en ging Fokke met de kids ’s middags met de auto.
Om 09:00u had ik afgesproken met André, Leon, Jeroen en Rob bij de A20 vanaf Zevenhuizen.
Langs de A15 nog even een tussenstop gemaakt om te wachten op Patrick, maar die moest helaas afhaken vanwege
motorproblemen.
Bij Gorinchem ook nog Dirk en Bea opgepikt en zo zijn we met zijn 7en naar Oosteind getogen.

In Oosteind nog even getankt zodat we met een volle tank aan de rit konden beginnen, en om 10:00 reden we op de
koffie en ‘Brabantse worste brooikes’ af. Er was nog maar 1 vroege vogel uit Limburg, het kersverse clublid Emanuel,
maar al snel druppelde de rest ook binnen.
Ondertussen had DJ Jelle zijn apparatuur ook al opgesteld en er werd een lekker muziekje gedraaid.
Na de koffie en een welkomst woord van Wil werd er gevraagd wie er voorrijder wilde zijn, helaas zijn dat er altijd
maar weinig en was het wat rommelig omdat niet iedereen wist bij wie hij /zij kon aansluiten.
Uiteindelijk heeft Arnaud bij het vertrek de groepjes in goede banen geleid.
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www.yzfr-club.nl

VERSLAG CLUBRIT, ALV EN BBQ

Wendy Heesen, vriendin van clublid Vince, heeft mooie plaatjes geschoten bij vertrek en tijdens de rit met de door
Boudewijn beschikbaar gestelde camera. Dat heeft een mooi resultaat opgeleverd! Weer eens wat anders dan altijd
de pauze en Mac foto’s.
De route ging door een mooi groen landschap richting Drimmelen, Prinsenbeek, via Oudenbosch (daar was het een
beetje tobben en zijn sommigen een stukje offroad gaan rijden vanwege een wegopbreking) en Zundert naar
Rijsbergen waar de lunch gepland was.

Bij de lunch in Rijsbergen aangekomen was een mooi groot parkeerterrein waar alle RR’en imposant opgesteld
konden worden.

R-force 2015 - 2
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VERSLAG CLUBRIT, ALV EN BBQ
Als altijd was ook de lunch gezellig, het was een uitgebreide ‘Kwalitaria’ met veel keus voor gezonde en ongezonde
hap en vooral.. een ijssalon ernaast!
Eén voor één kwamen de groepjes aan bij de lunch. Hier en daar werd er wat gewisseld van groepssamenstelling,
sommigen waren door omstandigheden hun groep kwijt geraakt en haakten bij een andere aan.
Dat is nooit een probleem gelukkig.

De route terug naar Oosteind liep een stukje door een mooi bosrijk gebied, gezien de ruim aanwezige zon was dat
wel prettig af en toe. Ook kwamen we langs de Efteling Golfbaan, sjieke boel daar,.. grote dure auto’s die niet aan
de kant durfden op de smalle weg.

Bij terugkomst op de ‘thuisbasis’ van de R-club in Oosteind waren er inmiddels al een aantal leden zonder R maar
met aanhang en familie gearriveerd.
Ook een aantal donorleden van de club waren van de partij, erg leuk om deze oud-leden weer te zien en te spreken!
De BBQ is één van de evenementen van de club waar de donorleden voor worden uitgenodigd.
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VERSLAG CLUBRIT, ALV EN BBQ
In de aangrenzende garage van het huis van Wil was door Fokke en Ed 6 de beamer opgesteld en aangesloten op de
laptop zodat er MotoGP gekeken kon worden later op de middag. Dát was wel even een verrassing voor sommigen..
Ook voor een enkeling die eerder vanaf de lunch locatie rechtstreeks was gaan rijden om te gaan kijken.. (die
moesten nog even geduld hebben tot ná de ALV).
In de R-mail heeft een aanbod gestaan om een Yamaha shirt te kunnen bestellen met clublogo zoals deze door het
Beursteam gedragen worden. In de loods stond een
kledingrek met daarop de Yamaha shirts in allerlei maten,
die kon men daar passen alvorens de bestelling te doen.
De Algemene Leden Vergadering beloofde een best
pittige te worden aangezien Wil afscheid nam als
voorzitter en het stokje ging overdragen aan Benno.
Dat is natuurlijk niet niks na zoveel jaren, Wil heeft
jarenlang zijn steentje bijgedragen aan de club en heeft
veel lief en leed meegemaakt.

Gelukkig blijft hij gewoon actief binnen de club en zeker in het Beursteam. Als verrassing werd Wil ook nog benoemd
als Erelid van de YZF-R club! Deze eer is nog niet veel mensen te beurt gevallen en hij was dan ook erg blij met het
bijbehorende certificaat.
Ook werd Fokke officieel benoemd in het bestuur voor de toerritten, wat hij ondertussen al en een jaartje heeft
overgenomen van Guido.
Verder zijn de financiële cijfers doorgenomen, is de agenda besproken, de toename van het aantal clubleden en het
enthousiasme van een aantal nieuwe leden. Zelfs ‘live’ deze dag zijn er een aantal nieuwe leden ingeschreven die
voor het eerst bij een club evenement aanwezig waren!!
En ja hoor.. eindelijk was het tijd voor de BBQ…

R-force 2015 - 2
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VERSLAG CLUBRIT, ALV EN BBQ

Dagwinnares van de mooiste R-verkiezing: Elisabeth, 2x 1e
!! Dat is toch wel uniek!

Bea, met de 1e YZF-R 3 bij de YZF-R club

Het was een drukke, goed bezochte, gezellige en wederom geslaagde clubdag!!!!
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DE SNELSTE R-RIJDER COMPETITIE
Nieuw; de snelste

-rijder competitie !

Ja, je leest het goed weer een nieuwe competitie bij de club want we zijn natuurlijk niet voor niets “de
snelste club van Nederland”. Dit keer gaat het dus niet mooie glimmend gepoetste Yamaha R-motoren,
maar om wie er het snelste mee kan rijden. Want er zijn R-clubleden die daar erg veel plezier aan
beleven en soms zelfs niet eens met een R op de openbare weg verschijnen.
We doen die competitie logischerwijs ook niet op de openbare weg want daar gedragen we ons netjes,
ook al hebben we snelle machines die zich lenen voor hard rijden. Nee, we gaan voor een competitie
van snel rijden op een race circuit, waar onze motoren oorspronkelijk ook voor ontworpen zijn. En
degene die de MotoGP dit jaar heeft gevolgd weet dat het er pittig aan toe kan gaan en onze Yamaha’s
het altijd goed doen.

Wat houdt de snelste

-rijder competitie in ?

We gaan kijken naar de rondetijden die door jullie neergezet worden op de Nederlandse race circuits
en dat zijn voor ons Assen en Zandvoort. Het gaat dan om een officiële tijdregistratie die door de
baanorganisatie is vastgelegd met hun apparatuur (transponders). De uitdraai die je na een race,
training dag o.i.d. krijgt waar je naam. motor en rondetijd op staat voldoet als vastlegging.

Hoe werkt onze snelste

-rijder competitie ?

We zullen verschillende race klassen gaan maken waarbij onder andere de 1000cc voor de R1 en de
600cc voor de R6 en voor beide een dames en heren klassement. Per circuit zal er een competitie met
een winnaar zijn. Daarnaast ook een overall snelste R-rijder winnaar waarbij we je snelste circuittijden
zullen optellen. Degene die dus beide circuits in een jaar rijden komen in aanmerking voor deze
eervolle titel.

Wat kan je nu al doen voor de snelste

-rijder competitie ?

Natuurlijk in de winter ervoor zorgen dat je motor en jezelf in top conditie komen voor het nieuwe
seizoen. Je kan een trainingsstage in een warm land zoals Spanje kunnen volgen om volgend jaar goed
te presteren. Of de kalender van volgend jaar bekijken en welke organisaties race en training dagen
organiseren en je planning te maken of afstemmen met vrienden. Kortom je hoeft niet stil te zitten.
Ook zou het wel aardig zijn om alvast je circuit tijden van dit jaar te sturen om ons allemaal een idee te
geven van het huidige niveau binnen onze R-club. Mail deze resultaten gerust naar het bestuur.

Doe vooral altijd voorzichtig en houd jezelf en je
altijd netjes en heel, maar alvast veel
succes gewenst indien in 2016 het Nederlandse circuit op gaat voor een snelle tijd !

R-force 2015 - 2
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EIFELWEEKEND 2015
Naar de Eifel met de YZF
R-club, altijd weer een
avontuur !
Verslag van de groep Arnaud,
Ron, Wouter, Alfred, Peter en
Benno (auteur).
De trip naar de Eifel is er al een aantal
jaren eentje waar ik me erg op verheug.
Lekker een weekendje weg, prachtige
omgeving, met onze gezellige club,
veel rijden met de R en heel veel plezier
met elkaar. Ook eentje waar je jezelf
en je motor, ook naar aanleiding van
de instructies van de organisatie, goed
op voorbereid. Mijn R6 had net een
grote beurt gehad in de winter, nieuwe
banden, nieuwe uitlatdemper met
dB killer en alles de week ervoor nog
gecontroleerd zoals olie, koelvloeistof,
ketting etc. Je wilt immers niet dat er
iets stuk gaat en zeker niet als verse
voorzitter.
Op vrijdagochtend verzamelden we
ons bij Heerlen, het bekende Shell
tankstation Tienbaan langs de snelweg.
Met ruim twintig R-en van de club is het
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daar altijd al gezellig onder elkaar. Hoe
is het met jou, hoe staan de motoren
erbij een kop kofe, een broodje en
veel kletsen en vooruitkijken met elkaar.
Dan vertrekken we in groepjes, van
te voren ingedeeld en handig om met
elkaar overzichtelijk en veilig in de
Eifel aan te komen. Maar ook opdat
je leuk kan rijden met 5-6 man (of
vrouw) in de groep, door die prachtige
heuvels met al die bochten na eerst
een paar kilometers hard knallen op de
Autobahn. .
Het was best warm dus er werd
regelmatig gestopt op een schaduw
plekje langs de weg, een tankstop met
een drankje of een gezellig terrasje. De
lunch deden we aan de Ruhrsee waar
ook de groep van Ed6 al een plekje had
gevonden. Goed maar niet te zwaar
eten en vooral veel drinken, want veel
koeler leek het niet te worden. Ik was
zelf wel erg blij met mijn Magna koel
vest en de zomer uitvoering van de
Dainese Laguna Seca waarin het toch
best goed uit te houden was, zolang we
maar bleven rijden.
De laatste stop voor het hotel
traditioneel in Cochem aan de Moezel

www.yzfr-club.nl

EIFELWEEKEND 2015

voor een overheerlijk ijsje. Tot onze
verbazing waren we hier als eerste
groep en reden er groepen ook gewoon
voorbij, maar sloot Ed6 met zijn groep
wel aan. Met hen ben ik het laatste
stuk naar het hotel gereden onder
het motto “laatste stukje rustig aan”,
maar wat ging het weer lekker vlot met
Ed aan de kop ! En dan eind van de
middag aankomst bij ons vaste adres
Zur Post in Zilshausen, he he..Snel een
kamer zoeken, spullen in de hoek, het
warme motorpak uit, een frisse douche,
heeeeeeeerlijk en de korte broek en
slippers.
Dan volgt
er een
gezellige
avond als
iedereen
binnen is.
Met zijn
allen in een
grote kring,
ervaringen
delen van
onderweg,
bijpraten, af en toe “brommers kiekn”,
stiekem poetsen (ze kan het niet laten
;-) en natuurlijk de nodige drankjes.
Met het heerlijke zomeravond weer
R-force 2015 - 2

vervolgens lekker samen buiten eten op
het overdekt terras en natafelen tot in
de late uurtjes, voor de diehards.
De zaterdagochtend begon al vroeg met
ontbijt om 7 uur en vertrek rond 8. De
groepsindeling werd naar aanleiding
van de ervaringen van vrijdag iets
gewijzigd en Peter en ik overlegden
wie het beste naar de groep van Onno
(want Ed6 trok nu een andere) kon
gaan. Uiteindelijk ging Peter en bleef ik
bij Arnaud, Ron, Wouter en Alfred die
daar wellicht achteraf minder blij mee
waren. Want na een in het begin lekker
frisse en heerlijke ochtend rijden over
de prachtige route berg op en berg af
etc. kreeg ik begin van de middag pech.
We waren op zoek naar een goede
lunchstop en Arnaud deed kaartstudie.
Mijn R6 wilde niet meer starten, geen
power maar even aandrukken bracht
uitkomst. Echter na 500 meter viel alles
- 13 -

EIFELWEEKEND 2015
uit, dashboard, verlichting en stopte
weer de motor ergens heuvelopwaarts
met een fout code 46.
Wat overleg met elkaar en Google
hulp leidde tot de conclusie; de accu,
spanningsverdeler of dynamo stuk.
Bellen met Topmoto in Apeldoorn
onderstreepte onze eerste conclusie.
De spanningsregelaar leek op het oog
in orde waarop er spontaan een accu
uit de motor van Arnaud werd gehaald
en uitgewisseld. Beide motoren deden
het toen weer dat was het goede
nieuws, maar het slechte nieuws dat het
probleem dus groter was. Even terug
in het dorp was een klein werkplaatsje
waar ze een spanningsmeter hadden
en inderdaad geen laadspanning, grrr.
Alle Yamaha dealers in de buurt waren
al dicht, dus verzekering bellen, van het
kastje naar de muur en terug, ANWB,
ADAC etc.
Ik gaf aan dat de groep rustig verder
kon met de route of gaan zwemmen,
maar daar wilden ze niets van weten. Ze
bleven tot de hulp er was. Na een drie
kwartier was de ADAC er al en Wouter
en Ron waren zo goed lunch te halen
en Arnaud en ik zetten de accu’s weer
terug opdat hij veilig en zeker verder
kon. De R6 hebben we opgeladen op
een aanhanger (zie foto) en op weg naar
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een motorzaakje die mogelijk nog iets
kon betekenen. De rest van de groep
zou meteen volgen om mij mogelijk
mee te nemen. Dat motorzaakje bleek
een oude blokhut met veel maar vooral
oudere motoren, een welwillende
eigenaar met veel tattoos en een lange
paardenstaart en een combinatie van
gedrag en communicatie die mij niet het
gevoel gaven dat de R6 hier in de juiste
handen was. Dus opladen maar weer,
naar het ADAC depot en dan maandag
naar Yamaha Schmitz in Adenau, die
volgens een aantal van ons wel een
prima dealer was.
Toen moest ik nog terug naar
Zilshausen en de groep had de mening
“samen uit, samen thuis”, echt top. Er
werd overlegd en bepaald wie mij dan
wel achterop wilde en kon hebben.
Wouter kon niet, Alfred liever niet,
Ron had geen zitje en Arnaud wilde
wel maar die had geen stepjes. Niet
getreurd en de oplossing was snel
gevonden en er werd gesleuteld, de
stepjes van Ron omzetten op de motor
van Arnaud. Nog voordat mijn R6 in
depot stond mocht ik opstappen op
Arnaud zijn blauwe R1 als taxi naar het
hotel, geweldig toch.
In de praktijk voelt dat dan toch iets
anders. Ik rij met veel plezier voorop
mijn R6, een R1 of mijn Vmax, maar
achterop … Hoog en met je knieën in
je nek, geen plek om je vast te houden
en totaal geen controle op zo’n racer
is een ervaring apart. Daarbij begon
het te regenen, is de Eifel vol met
(scherpe) bochten bergop en bergaf
en had Arnaud het idee om mij te
laten merken dat hij best stevig kon
www.yzfr-club.nl

EIFELWEEKEND 2015
rijden met iemand achterop. Dus het
was warm en werd ook steeds natter
niet alleen buiten het pak. De regen
veranderde in een najaarsstormpje met
bakken water in de straat en rukwinden,
dus we besloten te schuilen onder een
brug. Nadat de bui was overgewaaid
ging het verder en modderstromen,
takkenbossen en meer trotserende
en een beetje op de rest van de
groep uitlopende stuurde Arnaud met
schijnbaar veel plezier ons in een uurtje
naar het hotel. En ik was blij dat we er
waren en de de mannen van mij groep
super dankbaar voor alle steun en hulp!
In plaats van de motoren van Wouter,
Alfred, Ron en Arnaud te moeten
poetsen als wederdienst kwam ik eraf
met het weggeven van een aantal
drankjes.
Naast het regelen van een overnachting
van zondag op maandag in Adenau
en mijn transport daar naar toe met
Ralph (top) had ik natuurlijk heel wat
verhalen te vertellen. Maar die waren
er ook van de andere groepen en de
avond vloog dan ook om, met veel
gelach en gekletst en onder het genot
van de barbecue verzorgd door het
hotel. Als voorzitter van onze R-club
heb ik tijdens het eten nog wel even
het woord genomen en kort mijn
ervaringen van die dag gedeeld. Maar
veel belangrijker heb ik de mannen van
de groepjes waarmee werd gereden
en in het bijzonder Fokke, die er veel
werk aan heeft gehad, bedankt voor de
voortreffelijke organisatie en het plezier
wat we daardoor hebben met elkaar.
Klasse !
En ja de volgende morgen is er dan
R-force 2015 - 2

toch een kleine kater, niet van de
drank maar van de realiteit. Geen R
en iedereen vertrekt lekker na het
ontbijt voor een mooie gezamenlijke
rit huiswaarts. Na ze te hebben
uitgezwaaid vertrokken Ralph en ik met
de auto naar Adenau, een klein uurtje
rijden. Het hotel was snel betrokken
en gelukkig ligt Adenau aan de
Nordschleife met een inrij mogelijkheid
en dat bleek al uit al die bijzonder auto’s
die we zagen rijden in het dorp. Ferrari,
Lamborghini, Porsche, Bugatti, BMW,
Subaru, Noble etc etc. Motoren waren
er minder en zeker niet veel (circuit)
racers.
Na een tijdje wat rondrazende auto’s en
af en toe een motor te hebben bekeken
ging ik aan de wandel bij de ingang
van de Nordschleife. Daar bleek dat je
met een instructeur en een gehuurde
race auto ook een ronde kon rijden,
hmmmm leuk. Dus zo gezegd zo
gedaan, 170 euro betaald, een dikke V8
Corvette met 380pk uitgezocht en met
instructeur de baan op. Super wat is
dat vet die baan zo een keer te kunnen
rijden, maar hij is niet gemakkelijk.
En dan zo’n carrousel waarbij je op
de binnenbocht een 45 graden strook
beton hebt waar je de auto ingooit en
vol gas erop houdt, heel bijzonder. Een
prachtige ervaring dus.
Mijn instructeur en de eigenaar van de
rijschool gaf aan dat als ik een keer snel
wilde over de Ring ik wellicht met Alex
mee kon. Deze voormalige, wat stevige
en redelijk agressief ogende Rus had
een volledig geprepareerde BMW M3
CSL met 400pk waar hij voor leefde
en hij reed regelmatig (elk weekend)
- 15 -
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zijn supersnelle ronden. Dus ik bleef
hangen, kop kofe en wat kletsen met
de overige aanwezigen, veelal rijk, allen
racers met top auto’s of race fans. Toen
kwam Alex terug met een andere Rus
als duo passagier en die moest uit de
auto getild worden. Hij zag lijkbleek
voelde zich niet goed en had een half
uurtje in de koelte nodig om bij te
komen van de rit met Alex. Hmmm toch
maar niet doen ?
Ben je gek deze kans laat je niet gaan.
Dus ingestapt bij Alex nadat de auto
motor weer was afgekoeld, want de olie
temp ging naar 130 graden in een paar
rondes. Ik zei nog even tegen hem dat
ik een ronde record niet nodig vond,
maar Alex zou wel even laten zien wat
hij kon. Ongelofelijk hoe hard een auto
over zo’n circuit kan en dat het ding
ook nog aan de grond blijft. Daar waar
ik met de Corvette regelmatig werd
ingehaald moest nu alles wijken voor
Alex en zijn CSL en liefst snel. In een
kaal interieur met een grote pook voor
op en terug knallen in de versnellingen,
vastgesnoerd in mijn stoel vlogen we
met 250km plus bergop zonder iets te
zien. Remmen deed Alex erg weinig
en de M3 schudde en vloog van links
naar rechts. De anderen leken soms stil
te staan op de baan en elk gaatje werd
benut of afgedwongen om er vooral
snel langs te komen.
Toen doemde er een motor voor ons op
en ja hoor een echte R1, blauw, Engels
kenteken, achter een blauwe Noble en
heel mooie lijnen rijdend. Voor mij een
held met een groot hart deze man, maar
voor Alex veel te langzaam en in de
weg. Dus al snel drukte hij hem ernaast
- 16 -

waarbij ik de motor rijder met zijn hoofd
net langs de spiegel zag komen en in
zijn ogen kon kijken. Dat voelde niet zo
lekker voor mij als R-rijder. Alex deerde
het niet en die was alweer druk met de
Noble, ook veel te traag en in de weg…
en zo ging het de hele baan. Nou houd
ik van snelheid, uitdagingen en ook
wel gevaar maar net al achterop de R1
bij Arnaud was dit ook een heel pittige
ervaring, alhoewel ik wel fris en monter
uitstapte na de rit en Alex bedankte.
De volgende ochtend is mijn R6 door
Yamaha Schimtz onderzocht en helaas
zowel de dynamo als spanningsregelaar
defect. Gelukkig hadden ze een vrijwel
nieuwe schade R6 staan en werden de
onderdelen overgebouwd. Dat scheelt
een tot twee dagen blijven, maar kost
wel een paar cent aan dubbel werk.
Het grappige was dat net na mij de
blauwe R1 aan kwam rijden. Een toffe
Engelsman die elk jaar een rondje
Europese circuits met vrienden deed,
waaronder altijd de Nordschleife,
waarbij hij de nige motororijder was.
Dit was overigens de R1 van zijn vrouw
die hij voor het circuit werk gebruikte.
Ik vertelde hem dat ik hem al eerder
had gezien en legde het uit met het
verhaal van de dag ervoor en dat ik niet
de bestuurder van de M3 was geweest.
Hij nam het goed op en kon er wel om
lachen.
Na 866 euro te hebben afgetikt kon ik
na anderhalf uur mijn trip naar huis
beginnen. Ik had me verheugd op een
leuke binnendoor “On Route” rit via de
Garmin maar omdat ik deze zaterdag
in alle consternatie had laten vallen
weigerde hij. Dus iPhone op de Garmin
met tie wraps, een korte (snel)weg rit
www.yzfr-club.nl
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naar huis en tegen de avond de R6
weer veilig naast de Vmax in de garage.
Home again safe.
Mijn R-club Eifel avontuur conclusies;
 ondanks de goede
voorbereiding kan er altijd iets
fout gaan


ondanks dat er iets fout gaat
kan je een heel leuk weekend
hebben



de support die je krijgt van je
groepsleden als er iets fout gaat
is absoluut top



we hebben een geweldige
R-club waarmee het erg goed
toeven is in de Eifel, of elders !

en ging samen met Ruben terug naar
het hotel, met Ruben spraken we af dat
hij later naar het meertje zou komen
om te zwemmen. Dat was de eerste
keer in de geschiedenis van de YZF
R-Club dat er gezwommen werd tijdens

De zaterdag vanuit een ander
oogpunt en een andere groep
bestaande uit Fokke, Ruben,
Edwin, Fiona, Elisabeth en
Sandra (auteur).
Na het vroege ontbijt om 7u zijn we
rond 8u vertrokken om de kortere route
te gaan rijden. De keuze van de korte
route was vanwege de hitte en het plan
om te gaan zwemmen ’s middags.
Het was erg jn rijden rond deze tijd
in de koelte van de ochtend, zeker
toen we tussen de bomen door reden,
op de open wegen kon je de warmte
van de zon al voelen. Na een uurtje
ongeveer kwamen we in een dorpje
bij een wegopbreking en was het even
tobben om een omweg te vinden op de
erg steile, smalle weggetjes geplaveid
met kasseien. Fiona besloot dat zij de
dag niet wilde vol maken op de motor
R-force 2015 - 2

het Eifelweekend, maar met deze
temperaturen wel een must.
We wisselden regelmatig van plaats in
de groep zodat iedereen even lekker
gas kon geven, of rustig aan doen net
wat men wilde. Edwin reed voorop
rond kofetijd en zag (scherp en alert)
de motoren van een ander groepje
geparkeerd staan langs het water van
de Moezel.
De mannen, Ed-6, Rob, Leon en Hans,
- 17 -
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zaten heerlijk op een terrasje en we
besloten dat we daar ook wel aan toe
waren!
Het was inmiddels zo warm geworden
dat ik al zin had om een duik in de
Moezel te nemen.. heb het toch maar
bij mijn voeten gehouden aangezien het
lastig is om je leren pak aan te krijgen
met een nat onderpak.
Direct na vertrek even getankt en de
route verder vervolgd met de nodige
stops om te drinken en even het pak los
te gooien om af te koelen.
De lunch hadden we in het dorp
Manderscheid gepland en daar zagen
we de groep met Ed-6 ook weer terug.
Helaas stonden we bij 1 restaurant voor
een gesloten deur en bij het 2e kregen
we “NEIN NEIN!!” toen we vroegen of
er geluncht kon worden.
Ed-6 ging ‘eten’ zoeken op zijn
navigatie en kwam “Am Vulkanberg”
tegen.. ‘dat ziet er bekend uit’. Dus
de lunch bij Wim en Marja in de tuin
genuttigd, heerlijk onder de bomen.
Na de lunch linea recta in 20 minuutjes
naar het meertje gereden waar
we wilden gaan zwemmen, das
Gemündener Meer in Gemünden.
- 18 -

Het parkeerterrein was
afgesloten vanwege
een muziekevenement
die avond, en de Duitse
medewerker maakte dat al
schreeuwend bekend, maar
na een pittige Nederlands/
Duitse discussie met Rob
en Fokke en bijval van 2
Duitse motorrijders die wel
mochten parkeren hebben
we besloten de R’en te laten
staan.
Bij aankomst bleek ook
het strandbad gesloten, maar geen
probleem want de wateretsstijger
was geopend. Het duurde even voor
we die mijnheer hadden overtuigd van
onze bedoelingen, maar daarna was hij
zo deel om zijn sleutel van de kiosk
te gebruiken om drinken voor ons te
regelen. Ruben was ondertussen ook
gearriveerd.
We hoorden dat Benno pech had met

zijn R en dat hij met zijn groepje het
zwemmen niet zo redden, dat was
balen.
Het was heerlijk om een paar uurtjes af
te koelen en met de waterets die Ed-6
huurde hebben we ons prima vermaakt.
Rond 4u zijn we naar Cochem
vertrokken voor een ijsje!
De lucht werd steeds donkerder en
www.yzfr-club.nl
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dat resulteerde in een inke hoosbui
met onweer en storm. Fokke en Ruben
waren als eerste vertrokken en moesten
stoppen onderweg om te schuilen,
toen wij wat later gingen rijden was
het nog steeds regenachtig en er
lagen afgewaaide takken op de weg en
modderstromen.
Aangekomen in Zilshausen snel
douchen en dan was het tijd voor de
BBQ van Harry!
Zondagochtend wederom vroeg aan
het ontbijt en om 08:00u vertrekken
voor een mooie route naar de grens.
Het was zo’n beetje stuivertje wisselen,
dan reed een groep voorbij, die zat even
later aan de kofe of bij een tankstation
en dan reden we hen weer voorbij.
Helaas had Fokke nog dikke pech toen
er 2 gaten in zijn achterband bleken te
zitten na een korte pauze. Gelukkig had
Leon een goede reparatie set bij zich
(hint) en kon het probleem snel worden
opgelost. Het viel niet mee om met 0.8
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bar naar de benzinepomp te komen,
maar daarna was het weer vol gazzzz.
De lunch was bij de Ruhrsee, ook bij
een ‘Zur Post, de temperatuur was
ondertussen alweer ink hoog en het
was ook benauwd, maar de sfeer was
weer super! We waren weer even met
(bijna) de hele club bij elkaar en de
belevenissen van die ochtend werden
uitgewisseld.
Er werd overlegd wie welke
grensovergang zou nemen voor de
snelste weg naar huis, en we namen
afscheid van elkaar en van een
geweldig weekend!!
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R-Club rit van noord naar
oost
Dit jaar had ikzelf nog geen enkel rit
meegereden, dus vond het toch wel een
keer tijd om weer eens van de partij te
zijn. Alleen Hoogeveen is toch wel een
eindje rijden vanuit Veldhoven. Diverse
clubleden hebben nog slaapplaatsen
aangeboden in het hoge noorden maar
heb toch besloten om er in de ochtend
maar gewoon heen te rijden, dit was
ten slotte toch het eerste weekeind van
mijn vakantie. Toen ik thuis om half acht
wegreed was het prima weer alleen
het wegdek was nog wel een beetje
vochtig. Echter onderweg op de A50
kreeg ik een wolkbreuk over me heen
met eerst regen en daarna zelfs hagel.
Toch maar even de afslag genomen
om te schuilen onder het viaduct. Nat
was ik al maar doorrijden met hagel
en twintig meter zicht vond ik toch
enigszins onverantwoord op de motor.

Met deze info ben ik verder gereden en
me maar netjes aan de snelheid houden
omdat de Nederlandse politie bij dit
soort evenementen graag het verkeer
in de gaten houdt. Was uiteindelijk wel
netjes op tijd in Hoogeveen waar de
eerste clubleden al klaar stonden. Het
verzamelpunt was rijschool ‘de weg’
waar Elisabeth voor kofe, thee en
lekkere koeken gezorgd had.
Na wat formaliteiten kon de
rit beginnen. We vertrokken in
verschillende groepen zodat het
niet een grote lange optocht van
motorrijders werd. Ik ben met de laatste
groep mee gereden waar Onno en
Mano ook mee reden. De rit vertrok
in zuid oostelijke richting over mooie
landwegen en gravel paden (dit laatste
niet altijd de bedoeling). Het weer werd
steeds beter en warmer. Onderweg

Na 20 minuten schuilen kon ik weer
verder en bij de volgende pomp toch
maar even gestopt voor kofe. Daar trof
ik diverse motorrijders aan die op weg
waren naar de motorcross in Assen.

moesten we nog even het water
oversteken met de pond dit omdat de
lunch locatie aan de andere kant lag.
Tijdens een goede lunch werd er over
motoren en motorrijden gediscussieerd.
- 20 -
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Vince had wat problemen met zijn
richting aanwijzers, eentje was namelijk
uit de behuizing geschoten in hing op
half elf. Echter met wat tie wraps is alles
weer professorisch gerepareerd zonder
kans op meer schade of kortsluiting.
Een drietal clubleden uit regio Nijmegen
zijn rechtstreeks naar de lunchstop
gereden omdat het weer in de ochtend
te slecht was om te vertrekken. Nou
dat verhaal klopte wel. Rick en Robin
zijn bij ons aangehaakt. Onderweg zijn
we Onno nog even kwijt geraakt in het
drukke weekeind verkeer op een dijk
weggetje. Het werd onderweg wel erg
warm en toen we in Zutven ook nog in
de le zijn komen te staan vond Mano
het tijd om toch maar even eens wat te
gaan drinken en maakte al toeterend
duidelijk aan Onno dat het tijd werd
voor een extra stop. Hup van de route
af en naar het dichtstbijzijnde plaatsje
Exel en daar op het terras even wat
gedronken.

Tijdens de rit naar huis ben ik met Ed,
Fokke en Sandra meegereden. Eerst
nog een stukje binnendoor daarna toch
over de snelweg verder. Onderweg
nog even lekker buiten gegeten bij de
La Place en genoten van het zonnetje.
Daarna zijn zij verder gereden richting
het westen en ben ik over de A2
weer afgezakt richting het zuiden. Het
was een mooie lange dag met veel
kilometers.
Organisatie bedankt en tot het
volgende evenement allemaal! John
(Habracadabra) Habraken.

Na de extra tussenstop hebben we
besloten om maar rechtstreeks naar
de eind stop bij het Motor hotel in
Meddo te rijden. Natuurlijk waren
we de laatste die daar aankwamen
en zat de tuin al vol met enigszins
verhitte clubleden. Helaas bleek dat Rit
organisator Fokke een kleine schuiver
gemaakt had gelukkig kwam hij er zelf
zonder kleerscheuren vanaf. Tijdens
de ritten is er altijd de Mooiste R van
de dag verkiezing. De jury zijn altijd
buitenstaanders van de club die tijdens
de lucht pauze of eindstop gevraagd
wordt de 3 RR’en te kiezen. Dit maal
was Rob de Groot de gelukkige dag
winnaar. Bij deze: Rob gefeliciteerd!
R-force 2015 - 2
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Niet echt een klus voor als je daar geen verdere ervaring mee hebt en voor diegene die
zich hier wel aan durven te wagen is een notitieblok wel noodzakelijk om daar elke
verstelling in te noteren om niet geheel t spoor bijster te raken.
Al deze informatie tot ons nemende is Bart Meukens van BM Suspension inmiddels druk
met mijn R achter in de werkplaats bezig om daar de veerpoten van nieuwe, en meer op
mijn gewicht afgestemde, veren en dikkere olie te voorzien later bijgestaan door Mart
van Roij
Ondertussen worden alle aanwezige motoren door Mart met ogenschijnlijk gemak op een
goede afstelling van de demping voorzien.
Aan t eind van deze geslaagde dag kunnen we wel concluderen dat we een tipje van de
sluier hebben kunnen zien van t complexe wereldje welke de geometrie en afstelling van
t rijwiel gedeelte van een motor omvat.
Een ieder heeft, na in ontvangst nemen van een aantal relatiegeschenken van de MVR
renstal, weer plaatsgenomen op zijn R om de reis huiswaarts aan te vangen, en sluit ik
me aan bij Ed 6 om (na t nuttigen van een ijsje in de lokale ijssalon, hoe kan het ook
anders) en de R van de nodige brandstof voorzien te hebben, de reis richting het westen
van 't land binnendoor aan te vangen. Zodoende hebben we het nodige stuurwerk
mogen doen en op die manier meteen kennis gemaakt met het rijgedrag van de R na
afstelling en vervanging van de voorvorkvering en olie.
Nu dacht ik s' morgens met een goed sturende R van huis te zijn gegaan maar
concludeer zo naar huis rijdende dat de afstelling en aanpassing toch wel een wereld van
verschil maakt en iedereen die nog met fabrieksinstellingen rijdt aan te raden om een
specialist m.b.t. afstellen van de vering te bezoeken.. Bij voorkeur MVR Racing
uiteraard!
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AANZOEK EMANUEL

Het was al een hele tijd geleden dat ik
me aan het bedenken was hoe ik Ine
een aanzoek moest gaan doen.
Na 7 jaar samen werd het ook eindelijk
wel tijd. De mensen om ons heen
begonnen zich ook al af te vragen
wanneer het eindelijk eens ging
gebeuren.
Na lang denken bedacht ik me dat het
iets moest zijn dat ook echt bij mij past.
Ik nam contact op met Fokke en Sandra
en zo begon alles te rollen.
In het begin leek het of er tijd genoeg
was maar aangezien we samen gingen
wonen, ging de tijd ineens ontzettend
snel.
Ine had gelukkig helemaal niks door en
heeft zelfs een aantal keer naast de ring
gegrepen waar hij verstopt lag.
Ine moest natuurlijk ook zo snel
mogelijk haar rijbewijs halen en nadat
ze ineens op het examen gezakt was
begon ik me zorgen te maken.
Maar gelukkig 3 weken voor de uiterlijke
datum was er nog een examen vrij!
En gelukkig heeft ze het toen gehaald en
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waren al die zorgen voor niks geweest.
Nu moest ine klaargestoomd worden
voor de rit want het zou een zware dag
voor haar worden.
Van Roermond naar Utrecht, dan
naar Wijk bij Duurstede, dan richting
Rotterdam en dan weer naar Roermond.
Dus we gingen ‘savonds een aantal keer
richting duitsland en zochten een aantal
leuke bochten op en het ging al snel
heel goed.
Voor ik het wist brak de dag aan en
was ik enorm zenuwachtig. De rit naar
de startplaats was koud en langdradig
(1 uur en 40 min snelweg) Eindelijk
aangekomen en verzameld vertrokken
we al snel en had ik er enorme zin in.
Het rijden ging toen helemaal niet!
Ik was zo zenuwachtig dat elke bocht
gewoon helemaal niet meer wilde en
het duurde een eeuwigheid tot we
eindelijk bij de rustplaats kwamen. Na
met moeite wat naar binnegestouwt te
hebben en gezellig gekletst te hebben
kwamen er al een aantal grapjes: wat
als je de verkeerde vraagd, wat als Ine
www.yzfr-club.nl

AANZOEK EMANUEL
heb meegekregen. En voor ik
het wist zaten we weer op de
motor en gingen we door naar
de laatste halte.
Gelukkig en doodmoe kwamen
wij pas laat op de avond thuis
en gingen al vrij snel naar bed.
Het was echt een superleuke
dag!
Ik ben enorm blij hoe alles
gelopen is en wil iedereen
die er was bedanken voor de
geweldige reactie’s en voor het
helpen van het bereiken van
een super dag!
Natuurlijk Fokke en Sandra in
het bijzonder die al maanden
ervoor er veel tijd en uren
ingestoken hebben.

Iedereen ontzettend bedankt
Emanuel Janssens

nu de weg kwijt raakt. Natuurlijk werd ik
daar alleen nog zenuwachtiger van.
Toen we vertrokken en verzamelden bij
de daadwerkelijke plek liet ik bijna nog
de motor omvallen. Gelukkig had Fokke
een snel reactievermogen en alles
kwam goed.
De tijd leek enorm langzaam te gaan
en elk beetje motorgeluid wat voorbij
kwam deed mijn hart sneller laten gaan.
Toen ze eindelijk aankwam gereden
ging alles zo enorm snel dat ik eigenlijk
van het moment zelf niet zo heel veel
R-force 2015 - 2
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CLUBRIT 27 SEPTEMBER
vond het toch wel
spannend, zo voor
de eerste keer.
Ik werd gerust
gesteld en het zou
een leuke dag gaan
worden!

Toen was eindelijk de dag aangebroken,
de dag waar ik toch wel een beetje
tegen op zag. 3 weken geleden had
ik m’n rijbewijs gehaald en nog met
‘spoed’ wat rij-ervaring op moeten gaan
doen. Maar bij het idee om van het
zonnige zuiden helemaal naar Bleiswijk
te rijden en dan nog een hele rit te
maken, waarbij ik niet weet wat me te
wachten stond, kreeg ik toch wel de
kriebels.
De heenreis viel
me uiteindelijk
heel erg mee, en
bij aankomst bij de
Mac zagen we al
een paar clubleden
staan. Langzaam
kwam iedereen stuk
voor stuk aanrijden.
erg leuk om voor
de eerste keer
tussen zo’n grote
groep motorrijders
te staan. En wat
een mooie motors
allemaal! De
groepen werden
gemaakt en ik
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Het was er een
erg mooie rit
over de dijk, wel
vermoeiend voor
me. Het voelde
erg prettig dat de
mensen in de groep me begeleidden
en rekening met me hielden, ik voelde
me al snel veilig. Toch was ik blij dat
we eindelijk aangekomen waren bij de
eerste stopplaats, want comfortabel
voelde het al lang niet meer;)
Tijdens de lunch was het erg gezellig,
ondanks dat ik eigenlijk nog niemand
kende. Ik heb een beetje uitgerust en
hierna konden we weer verder gaan
met de trip, toen nog niet wetende wat
me te wachten stond..

www.yzfr-club.nl

CLUBRIT 27 SEPTEMBER
We kwamen aan in Wijk bij Duurstede.
Jeetje wat een gedoe tussen al die
mensen en kleine straatjes door te
rijden. Midden in de drukte verreden
we ons en moest er gedraaid worden,
ja echt weer wat voor mij. Hierna
moest ik een klein staatje in rijden
wat afgezet was, en volstond met alle
clubleden. Ik snapte er even helemaal
niks van. Ik moest af stappen en daar
zag ik Emanuel staan, ja toen wist ik
hoe laat het was. Het ging allemaal zo
snel, voordat ik het wist zat Emanuel
op zn knie. Hét moment waar menig
vrouw al vaak over hat gedroomd.
Ja natuurlijk wil ik met je trouwen!
Het was een erg mooi moment en
het geronk van alle motoren om ons
heen maakte het natuurlijk helemaal
af. Leuk om te zien dat iedereen zo blij
voor ons was en ervan genoten had
om dit met ons mee te mogen maken.
Ik stond nog na te trillen en was nog
een beetje abbergasted, toen we al
weer verder moesten gaan met de

R-force 2015 - 2

trip. Ja dát heb ik geweten. Ik kon
me niet meer concentreren en menig
schoonheidsfoutje werd gemaakt (ik
zal niet verder uitwijden haha). Zonder
kleerscheuren, maar wel helemaal
kapot, hebben we het eindpunt bereikt.
Ik vond deze dag erg gezellig en
natuurlijk een dag om niet meer te
vergeten. Na even uitgerust te hebben
begon voor nog de lange terugweg
naar het zonnige zuiden. Ik weet niet
meer hoe ik thuis ben gekomen, maar
met een houten kont en een pijnlijke
rug ben ik thuis op de bank geploft. Het
bubbelbad mocht helaas niet baten, Ik
heb een week spierpijn gehad;) Maar
ik heb zéker een hele mooie dag gehad
en veel ervaring op gedaan. Dankjewel
voor deze dag, jullie hulp en veiligheid
tijdens de rit en jullie inzet om het
aanzoek mogelijk te kunnen maken!
Groetjes Ine
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YZF R-CLUB MERCHANDISING
Alleen nog
kindermaten

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

Rugzak Zwart
Reecterende streep
Stevige ritsen

Prijs leden € 25,Niet-leden € 27,50

R-club mok, 25cl
Gemaakt van porselein

Prijs leden € 6,50
Niet-leden € 7,50

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.-

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

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

R-club sleutelhanger

Prijs leden € 2,50
Niet-leden € 3,50

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

