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BMW Motorclub Roosendaal
Let op: zaterdag open dag Prinsenbeek, zondag rit Mofra!!
April 2019
Woord van de voorzitter,
Beste leden, wat boffen we toch tot nu toe met onze ritten!! Afgelopen zondag de Lenterit
gereden met prachtig weer, zon en een koud windje, maar wel een stuk of twintig enthousiaste
motorrijders die genoten van een prachtige rit door de Hoekse Waard met een koffiestop op een
heel leuk plek midden in de polder en een smakelijk lunchbuffet bij de jachthaven in Herkingen.
Alleen Jan N. zat ,volgens mij, bij Du Commerce in Kruisland….of niet????
Ook ons nieuwste lid Sander met zijn GTL had het volgens mij wel naar zijn zin. Behalve een
mooie motor heeft hij ook een airbagvest. Dat hebben we nog niet in de club, maar hoop het
nooit in werking te zien!!
De vrijdag daarvoor heeft Ton de Open Rit nog eens gereden en dingetjes aangepast, waarna
ik hem zaterdag ook nog eens reed. Ach ja, hoe vaak je hem ook rijdt, er blijven altijd
verbeterpunten dus goed is goed nu. Bill rijdt hem 6 april nog voor zodat we geen verrassingen
tegenkomen zoals kermissen, wielerkoersen, wegafzettingen e.d.
Over de open rit gesproken: in de bode stond een mooi stuk (halve pagina!) over onze
jubilerende motorclub, geschreven door Cees Oostvogels. Wij waren trots op het mooie stuk en
ook Cees zelf was uiterst tevreden. (stuk na te lezen op onze clubsite, Peter, bedankt!)
Ook komt er nog een stukje in BN DeStem want Ton en ik zijn woensdagmiddag geïnterviewd
en gefotografeerd, dus houd hem in de gaten. (die krant dan hè)
Peter heeft ook nog een evenement aangemaakt in MyRouteApp, dus ik verwacht meer dan
100 motorrijders!
Er zullen dan ook de nodige leden nodig zijn die de routes voor de deelnemers inladen. Tot nu
toe hebben zich opgegeven: Ton, Peter H., Jan v H.(jaa Jan) en Annemiek. Mochten we
aanstaande woensdag besluiten dat we meer mensen nodig hebben, zijn er vast wel
vrijwilligers…
Tot woensdag! (of zaterdag al in Prinsenbeek)

Ledenmutaties: geen
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 3 april a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting
Vraag het aan Bill…: Bill, hoe was je vakantie? 

Nieuws van de webmaster
Sinds de vernieuwde website operationeel is hebben inmiddels 34 clubleden het login menu
gevonden.
Letop: als je een nieuw e-mail adres hebt doorgegeven aan de secretaris gelieve dit e-mail
adres dan ook aanpassen in je login profiel. Dit voorkomt problemen mocht je een nieuw
wachtwoord via de website willen aanvragen.
De laatste website update betreft het kunnen downloaden van de Openrit 2019 flyer en het
jubileum-bericht uit de Roosendaalse Bode.
Zie de homepagina van de BMW Motorclub Roosendaal website:

Via Myrouteapp is een evenement aangemaakt voor de komende Openrit. Ik ben benieuwd
naar de opkomstresultaten via dit medium.

Tot zover.
Peter

Aan alle leden van BMW motorclub Roosendaal,

BOS Exhausts in samenwerking met Bavarian Motorrad World / BMW Motorrad Over The Line
Magazine biedt u eenmalig de mogelijkheid om op Zondag 12 mei 2019 onder deskundige
begeleiding tussen 10:00 - 16:00 uur een bezoek te brengen aan de fabriek gelegen a/d
Zilverhoek 11 te Steenbergen.
Sinds 1976 heeft BOS Exhausts gestaag een reputatie opgebouwd als het gaat om
innovatieve uitlaatsystemen. Op basis van deze vijftig jaar ervaring met verschillende soorten
uitlaatsystemen, zoals die voor straatfietsen, cruisers, op maat gemaakte fietsen, off-roads,
scooters en speciale projecten inclusief uitlaten in het motorracen, lanceren ze een
sensationele lijn van uitlaatsystemen die perfect overeen komt met het ontwerp en het gevoel
van moderne motorfietsen.
Het concept BOS Exhausts is de afgelopen jaren beproefd en getest. Nieuwe technologieën en
feedback van raceteams die zei sponsoren, worden onmiddellijk ten voordele van het
productieproces gebruikt. Elk nieuw systeem wordt op hun eigen Dynojet op de proef gesteld
om te zorgen voor meer vermogen en tegelijkertijd dat geweldige BOS-geluid te behouden. Tot
op de dag van vandaag passen zei al hun ervaring en knowhow uitsluitend toe op de productie
van motoruitlaatsystemen. Check ook BOSExhausts.com
Naast deze interessante rondleiding zijn op het buitenterrein verschillende gerelateerde
bedrijven aanwezig waaronder het Nederlandse bedrijf Hyperpro. Zei ontwikkelen en
vervaardigen complete schokdempers, progressieve verensets, verhogings- / verlagingskits en
stuurdempers voor motorfietsen. Hyperpro zorgt voor de beste performance, maakt niet uit wat
voor motorfiets U heeft en welke bestuurder U bent.
Tevens zijn verschillende BOS Performance uitlaatsystemen te bewonderen en te horen op
diverse tentoongestelde motoren.

Interesse om BOS te bezoeken ? dan :
Inschrijven bij Bill tot en met 10 april 2019
Per E-mail aan : billvdberghe@ziggo.nl
Je ontvangt de details over het bezoek op 12 mei dan later van Bill.
Groeten van Bill
Toercoördinator

30-maart kick-off day bij Motor-id, Vianendreef 93a, 4841 LE Prinsenbeek
Noteer vast in uw agenda , op 30 maart 2019 organiseren we de jaarlijkse Kick-off day , tal van
leuke motorgerelateerde bedrijven en clubs komen dan onze winkel versterken.
Zo hebben we ;
 Ride-On tire protection, op deze dag een speciale
aktie plaatsing van Ride-On in uw banden.
 A2 Cleaning komt een demo geven , hoe en wat te
doen met een motor met lak/ poets problemen.
 Mc Roadrunner uit Prinsenbeek heeft weer een
leuke motorroute uitgezet, onder begeleiding kunt u
deze tocht rijden, ook is het mogelijk om de route in
uw navigatie te laden.* (* deelname is op eigen
risico).*
 In samenwerking met Ros motoren weer een
hoop mooie Ducati en Triumph occasions.
 Een fotomoment met je eigen motor, de foto krijg
je gratis op een memory stick
 Circuitschool.nl is aanwezig om u het een en
ander uit te leggen over circuit rijden,
Dit kan bij deze organisatie op alle niveaus , van de
beginnende motorrijder tot zeer gevorderd.
En met diverse leuke dingen zijn we nog bezig.
Tot 30 maart

VOORJAARSRIT 2019

31 MAART
Dit jaar rijden we de voorjaarsrit op zondag 31 maart. Rijd gezellig mee. Met vrienden, alleen of
met motorrijders die je bij Mofra ontmoet.
Vanaf 10.00 uur ben je welkom bij ons voor een kop koffie of thee.
De route is ongeveer 175 km lang. Er zijn diverse stops in verwerkt om voor de inwendige mens
te zorgen. Je kunt uiteraard zelf kiezen of je daar gebruik van maakt of niet.
Tot 17.00 uur kun je bij ons terecht om gezellig na te praten, op te warmen of af te koelen
(afhankelijk van het weer) en een versnapering te nuttigen.
Om de route te downloaden zie: https://mofra.nl/voorjaarsrit-2019-0

