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Let op: 2 Paasdag, 2 april:
TULLEPETAONERIT vanaf 9.00 u.
April 2018
Woord van de voorzitter,
Beste leden, als ik bovenstaande lees komt de volgende gedachte bij mij bovendrijven: is dat
wel zo? Ben ik nog wel voorzitter? We hebben op de jaarvergadering namelijk de nieuwe
toercommissaris verwelkomd en van de oude afscheid genomen, evenals van onze
evenementencommissaris Annemiek, maar over mijn mogelijke herverkiezing hebben we het
niet gehad……..Dus, mocht iemand nog interesse hebben in een voorzitterschap van een
motorclub (goed voor je cv….) laat maar horen!! Zo niet, gaan we er vanuit dat ik het nog blijf
doen in de overtuiging dat jullie vinden dat het zo goed gaat….
Voor sommigen begint het seizoen pas, maar voor velen is het nooit geëindigd. Deze laatste
groep wordt steeds groter lijkt wel, want de opkomst van de snertrit, de midwintertocht en de
Lenterit van afgelopen zondag mochten allen meer dan 15 motorrijders verwelkomen. Wat de
Lenterit betreft: zie verslag verderop in het clubblad.
Dan hebben we tweede paasdag nog onze jaarlijkse open rit waarvan ik hoop dat we weer een
grote opkomst mogen gaan zien. Mocht iemand hem alvast zaterdag willen gaan rijden, doe
gerust, de route hebben jullie inmiddels gekregen!! Op- en aanmerkingen over de route kunnen
dan wellicht nog verwerkt worden. Ikzelf kom wat later in de ochtend terug van het GS treffen in
België, en door afzegging van dochter Marieke kan er iemand gratis mee gaan kamperen.
Iemand???
Ook hebben we het gehad over de wet gegevensbescherming, de nieuwe wet die ons dwingt
zeer zorgvuldig met onze gegevens om te gaan. Helemaal niet erg, maar sommige dingen gaan
me wat ver. Toch hebben we wat leesvoer opgenomen in het clubblad zodat jullie weten wat
wel en niet (meer) mag. De bedoeling is dat dit opgenomen gaat worden in het huishoudelijk
reglement zodat eenieder geacht wordt het te kennen en na te leven.
Groeten en tot maandag, met de open rit of woensdag op de clubavond, Piet
Ps.: zalig Pasen!!
Ledenmutaties: We verwelkomen Wiebo de Boer weer als lid.
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 4 april a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting

MOTOREN

De BMW R 80 R, Veel te ouderwets,
veel te modern
By Dolf Peeters | 2 maart, 2018

Geen enkel concept heeft het eeuwige leven. Het feit dat Harley V twins- en BMW boxers maakt?
Ach over 100 jaar praat niemand er meer over. Maar toch: Voor BMW leek de geschiedenis van
de luchtgekoelde tweeklepsboxers eeuwig te duren. Volgens de managers en marketeers duurde
dat tijdperk zelfs al te lang.
HET BEGIN VAN HET EINDE
Marketeers en managers beslisten dat de boxers uitgefaseerd zouden worden. Want ziedaar: Het
Was Tijd Voor De K75 en de K100! De aartsconservatieve BMW ‘Boxer Fan-gemeinde’ had geen
boodschap aan dat modernistische geblaat met drie- en viercilinders en eiste dat er
tweeklepsboxers zouden blijven.
En hoe Goddelijk getalenteerd en miskend managers en marketeers zich ook voelden: De
boekhouding liet Boxers maken en zag dat het goed was. Maar natuurlijk was dat een
achterhoede gevecht. Het tijdperk van de tweekleps boxers werd afgesloten met de BMW R 80
R. Daar konden zelfs de naar BMW maatstaven nogal uitbundige kleuropties niets aan
veranderen.

MAAR HET BEGON ZO
Alweer meer dan een kwart eeuw geleden bedachten de Makers uit München dat het slim zou
zijn een lichtere versie van de nog goed verkopende R 100 R te bedenken. Met 800 Boxers
hadden ze plenty ervaring en met een geknepen 800’er zou het ook goed scoren zijn in de
verzekeringsgunstige 27 pk klasse. Dat was in 1992, vlak voor de presentatie van de
vierklepsboxers. De BMW R 80 R kwam daarmee zij aan zij te staan met de 60 pk sterke R 100
R. In Duitsland was hij maar zo’n 1.000 DM goedkoper dan zijn grote broer. Maar BMW’s
werden en worden nu eenmaal niet door prijskopers gekocht. En al snel bleek dat de 800
eigenlijk mooier rond liep dan de schuddebuikende R 100 R. En dat werd gewaardeerd door
veelrijders die niet blind voor cilinderinhoud gingen.
EEN PRIMA RIJWIELGEDEELTE
Met zijn Paralever achtervorkconstructie en hoogwaardige Showa demping had de BMW R 80 R
het beste boxer rijwielgedeelte aller tijden. Een de ‘raar’ gespaakte wielen waren uniek. Met
behoud van echt klassieke spaken kon de BMW R 80 R genieten van tubeless banden. Stijlvol en
helemaal des BMW’s.
Helemaal afgetankt woog de BMW R 80 R maar 217 kilo. En dat maakte de motor tot een
fantastische danser op secundaire wegen en passen. Hij is wendbaar waar nodig en stabiel waar
gewenst. Alleen bij het remmen in bochten wil hij zich wat oprichten. Verwacht van de enkele
schijf in het voorwiel trouwens geen wonderen. De meeste BMW R 80 R kopers kochten er voor
een gulden of vierhonderd een extra schijf bij.
DE BMW R 80 R MOTOR DUS
De reputatie van de tweeklepsboxers was altijd al beter dan dat ze in werkelijkheid waren. Zo
ook bij de BMW R 80 R. Hij had wat meer koppel mogen hebben – LET OP: een gebruikte BMW
R 80 R kan een 27 pk motor zijn! – en voor mensen die aan Japanse viercilinders gewend zijn is
de loopcultuur ook niet echt overtuigend. Maar aan de standaard op gegeven 50 pk heeft de
BMW genoeg. Op de testbank bleken de blokken overigens vaak 55 pk te leveren. Qua prestaties
doet de BMW R 80 R daarom weinig onder aan de R 100 R. De vijfversnellingsbak vraagt
gewenning en schakelt gewoon niet echt lekker. Maar met wat handigheid ie er goed mee te
leven.
NU NOG DE ASSEPOESTERS UIT HET VERHAAL
Momenteel zijn deze laatste tweekleppers de minst geliefde uit hun hele familie, op de amechtig
dravende R45’s na. De BMW R 80 R wordt door de tweeklepperfans als ‘te modern’ gezien.
Maar wedden dat dat wel over gaat? Misschien is hij nog geen roodhete klassieker, maar het
is nog steeds een heerlijke reismachine.

BMW’s unieke spaakwielen

De Lenterit.
Op 25 maart stond de Lenterit op de kalender. Gelukkig werd dat weekend weer de zomertijd
ingevoerd. Dat zal voor de pensionada’s, en dat worden er best veel, wel tegen hebben
gevallen. Zij moesten er op de zondag een uurtje eerder uit. Maar iedereen was keurig op tijd
voor de koffie bij Jan.
De groep bestond uit 12 aangemelde leden maar ook nog een 5 tal niet aangemelde leden
welke ook mee reden. Gelukkig had ik het lunchadres en de aantallen nog niet gereserveerd en
kon ik onderweg nog even het aantal mensen doorgeven.
Na de koffie vertrokken we om 10.20 uur bij HtH richting Essenhoek en Huijbergen. Daar
werden we verrast door een plaatselijke omleiding en moesten we de route even aanpassen.
Dat was even slingeren door allerlei woonwijkjes en gelukkig is Huijbergen niet zo heel groot.
Op naar Ossendrecht en richting Bergen op Zoom. Onderweg richting Calfven werden we een
weggetje ingestuurd waarbij het onderbuikgevoel aangaf; komt dit wel goed? Gelukkig voor de
GS-rijders hield het asfalt op en konden ze even over de klei-ondergrond rijden. Voor de
meeste rijders was het toch even spannend om over een smal wegje met veel kuilen en
moddergaten te rijden. Gelukkig hield iedereen het droog. Op weg naar Bergen op Zoom
dreigden we weer een onverharde weg op te moeten rijden maar deze afslag werd tijdig
vermeden.
Ondertussen was de zon hard bezig haar werk te doen namelijk de temperatuur te laten stijgen.
Kortom, het werd na een frisse start uitstekend motorrijdweer. De route verliep zonder
problemen over Heerle, Moerstraten, Steenbergen richting Dinteloord. Daar was bij restaurant
Dintelmond de lunch gereserveerd. Uitstekend verzorgd allemaal en uiteraard als bewijs weer
de nodige foto’s gemaakt voor het thuisfront om aan te geven dat we toch echt gezond bezig
waren met eten.

Na de lunch weer in het zadel richting Stampersgat, Klundert, Standdaarbuiten, Hoeven.
Heerlijk was het weer eens om te sturen over weggetjes waar sommigen nog nooit gereden
hadden en gelukkig niet al te veel verkeersdrempels.
Maar de route had opnieuw een verrassing in petto. Wederom niet aangekondigd maar weer
een weggetje wat begon met goed asfalt maar richting het einde van de weg eindigde in heerlijk
zwarte bosgrond alwaar de plantenkwekers hun werkzaamheden verrichten met tractoren en
andere landbouwwerktuigen. Daar stonden we dus tussen allerlei kweeksoorten van planten en
struiken. Het was kiezen tussen met 18 man draaien op een klein weggetje of doorrijden en
maar zien waar het avontuur eindigt. Gelukkig kwamen we er ook hier weer zonder veel
kleerscheuren van af. Toch stond de aanduiding van onverharde weg vermijden in het
navigatietoestel aan. Is kennelijk toch niet altijd betrouwbaar.
Uiteindelijk de tweede stop genoten bij restaurant de Tijd in Rijsbergen waar de voorzitter de
groep trakteerde, van onze eigen contributiebijdrage, op een drankje.(nvdr: en mij op mijn telefoon)
Ondertussen waren de temperaturen verder opgelopen zodat de winter voeringen van de
jassen er uit gehaald konden worden. Het was T-shirt weer geworden. Bij een temperatuur van
een graadje of 22 was het heerlijk om even in een goed gezelschap bij te kletsen over allerlei
zaken.

Na even de tijd bij de Tijd te hebben genomen gingen we wederom op weg naar de laatste 40
km van de rit onder Zundert langs richting Achtmaal en Roosendaal. Om half vijf waren we met
een man of 12 bij HtH. De rest was kennelijk afgehaakt onderweg ergens.
Kortom, een heerlijke rit van 200 km inclusief enkele hindernissen maar zeker volgend jaar
weer voor herhaling vatbaar.
Peter S.

