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LET OP: rondje Zeeuws-Vlaanderen, tunnel tolvrij.
Zaterdag 25-04-2020 Vertrek HtH 9.00 uur. Zelf koffie en brood meenemen.
Woord van de voorzitter,
Beste leden,
en zo ziet het leven er ineens heel anders uit: binnenblijven, thuiswerken, geen afspraken, afgezegde
bruiloften, feesten, vakantie(tje)s en partijen. En sinds gisteren zijn we nog wat verder beperkt in onze
vrijheid. Hopelijk helpen al deze maatregelen om het Coronavirus snel onder de knie te krijgen zodat we
onze dagelijkse activiteiten weer kunnen vervolgen.
Het motorvirus raken we niet kwijt, dus we zitten tandenknarsend te kijken naar alle afzeggingen van
motortochten, -ritten en -vakanties.
Zoals onze Tullepetaonerit, volgende week zondag eigenlijk. Heb hem
vorige week nog nagereden met de kids en ja, het was weer mooi!!
Ook GS weekend gaat niet door, race op Man gecanceld, Hemelvaart
GS weekend waarschijnlijk ook niet, supertoer nog groot vraagteken.
Er zijn nog wel wat kleinere initiatieven zoals afgelopen zondag toen
een 4tal motorrijders toch nog een ritje gingen doen: de
Tullepetaonerit van 2016. Erg mooi ook, filmpje komt op de site.
Gefilmd door onze nieuwe webmaster Gerard Kranendonk die
afgelopen clubavond gekozen werd tot nieuwe webmaster. Ook algemeen bestuurslid Ton kreeg er een
taak bij, werd verkozen tot toercommissaris. Ik kreeg het, terechte, verwijt dat de procedure wel erg
snel ging.... sorry!
Over Ton gesproken, die kwam ten val tijdens de Krokusrit. Velen hebben het verhaal al gehoord en Ton
een kaart, bezoekje, cadeautje of belletje gegeven. Daarvoor, namens Ton, hartelijk dank!
Inmiddels gaat het weer wat beter. Hij slaapt beter, heeft nauwelijks pijn en langzaam maar zeker komt
het hopelijk weer helemaal goed!
Peter Sannen heeft een stukje geschreven over de krokusrit, verderop in het clubblad te lezen. Ik zal er
nog een reactie/vervolg op geven want “uit eerste-handinfo” is betrouwbaarder dan aannames.
Beste leden, geen clubavond, HtH is dicht ,TEAM HtH STERKTE, en tot een volgende keer.
Blijf gezond allen, is de beste wens nu.
Piet.

Ledenmutaties: geen
Agenda
Geen agenda deze keer.

Verslagje van de Krokusrit.
Op zondag 8 maart werd de Krokusrit gereden. Deze was gemaakt door Georgios en zijn TomTom.
Het werd een avontuurlijke rit.
Om kwart voor 10 druppelden de eerste aangemelde leden binnen bij HtH.
Zelfs Bill was erbij, hij twijfelde over het weer. Maar besloot na raadpleging van de diverse weerstations
toch de gok maar te wagen en mee te rijden. Hooguit zou het een natte wind kunnen worden maar geen
regen van betekenis. Dat zou in de loop van de dag wel anders worden.
Kwart over tien vertrek binnendoor rijdend richting Rijsbergen, Strijbeek, Chaam, Poppel Esbeek om
uiteindelijk de alom bekende appeltaart met koffie te nuttigen op een prachtige locatie. Grenzend aan
Landgoed Utrecht ligt verscholen in het bos de herberg: In den Bockenreyder. Prachtig gelegen met
alleen een heel slechte weg ernaartoe. Mooi werk voor de mannen met de GS-en.
De herberg is mede bekend
om het uitgebreide
eenvoudige eten en drinken
maar vooral van de bekende
uitsmijter en de mogelijkheid
van uitbreiding van het
aantal eieren tot 7 stuks.
Naar keuze dan met
spek/ham of kaas per
uitsmijter. Hoezo een
calorieënbom….-😉
Kennelijk hadden er mensen
nog niet ontbeten thuis maar
ongekend op dat tijdstip
hoeveel uitsmijters er
werden uitgeserveerd. Wij
hielden het bij koffie met
appeltaart.
Ondertussen werden de watersluizen wat verder opengetrokken en het kwam er mals uit. Echter op een
zanderig bospad geen gelukkige combinatie. Het werd echt heel voorzichtig sturen met alle dure
motoren. Echter, bij Henk ging het niet goed en kwam ten val. Wat vuile kleren en wat imagoschade.
Voor de rest gelukkig geen stukken.
Tijdens het 2e deel viel de groep toch wat uiteen door verschillende omstandigheden. Soms zat er een
marginale afwijking in de routes maar voldoende om elkaar kwijt te raken. Elke groep reed zo zijn eigen
route. De eerste groep had de kortste weg gekozen na wederom een omleiding, de tweede groep had
keurig de route afgereden en de derde groep kwam 2 minuten na de 2e groep aan in Zoersel, bij Den
Boer. Al met al was het dit gedeelte van de route (de 2e track) toch erg goed opletten met een
combinatie van boerenweggetjes en regen. Kortom, risicovolle omstandigheden.
Het was al later in de middag en iedereen had beste trek in eten. Nu vond ook hier de uitsmijter gretig
aftrek bij de motorrijders. Buik gevuld en we kunnen weer.
Echter, na de lunch vond een groter gedeelte van de groep het toch wel welletjes met het weer en was
de regen beu. Zij besloten de verkorte route naar huis te rijden.
De diehards, een groepje van vier, besloten de geplande route af te rijden door het Belgische land.

Een mooie route werd het zo sturend tussen alle akkers door met weinig verkeer onderweg.
Het leek zelfs zo goed te gaan dat een kort ogenblik de zon begon te schijnen. Dat was echter maar kort.

Ter hoogte van Terbeek ging het mis. We stonden nog maar met twee motoren in plaats van vier.
Zoals de afspraak is blijf je bij een richtingverandering staan maar na een poosje hebben staan wachten
konden we Ton en Piet niet vinden. Nu zijn de navigatiekunsten van Piet niet optimaal en al snel kwam
de gedachte dat ze ergens misgereden waren. Maar het had een andere oorzaak zou later blijken…… 
Op de weg naar Terbeek is de
gloednieuwe toercoördinator ten
val gekomen over modder op de
weg. De gevolgen waren toch
serieus. Ton was gevallen, motor
in de sloot, 2 gebroken ribben,
een sleutelbeen, een ritje in een
Belgische ambulance en
uiteindelijk om 21.00 uur thuis.
Dat was duidelijk niet wat in de
gedachte zat van een Krokusrit.
Met het schrijven van dit stukje
ging het wel met Ton. Veel pijn,
niet geslapen en verboden om
grapjes te maken. Bij gebroken
ribben is dit zeer pijnlijk…..
Voorlopig slaapt Ton in een
makkelijke luie stoel en niet op
bed….. 
Al met al een bijzondere mooie rit, goed geregeld, maar met alleen een kleine opmerking. Pas een
beetje op elkaar met de ritten.
Als Piet niet was geattendeerd door een plaatselijke bewoner had Ton er wellicht wat langer gelegen
voor hij opgevallen was. Nu werd hij erop attent gemaakt dat Ton was gevallen. Met behulp van wat
locals en de opgeroepen ambulance is het uiteindelijk goed gekomen. Ton weer thuis en motor wordt
gerepatrieerd.
Maar wellicht dat we omtrent de afspraken, van hoe om te gaan als je elkaar kwijtraakt, het er op een
clubavond er nog eens over moeten hebben…….
Georgios, bedankt voor het maken en voorrijden van de route.
Al het andere hoort ook een beetje bij het avontuur wat motorrijden heet.
Krokusrit-Verslagje/Versie Piet.
Had er veel zin in, zoals altijd wel. Het weer zou goed blijven, maar tijdens de koffie mét in “In Den
Bockenreyder”, zou het lekker gaan regenen.
De uitbater zag ons al aankomen en gastvrij zoals hij altijd is (we hebben daar een keer een stempelpost
gehad tijdens een van onze open ritten), kwam hij gelijk naar buiten om ons te verwelkomen en te
vragen of we plankjes onder onze motoren wilden. Dat hoefde niet en we begonnen met uitpellen, gps
eraf, regenkleding paraat enzovoort.

Ondertussen kwamen twee mennekes van een jaar of 9 kwijlend naar onze GS-sen kijken en foto’s
maken en toen ik er eentje op mijn motor zette en een foto maakte had ik zeker weten een nieuwe
motorrijder gemaakt......
Na de koffie weer verder over een zandpad, spannend, zeker met die paarden die alle kanten opwilden
van schrik. Ik dacht slim te zijn en reed over het fietspad vlot verder maar eind van de zandweg stond ik
toch weer te wachten op de rest. Toen de paarden aankwamen besloot ik maar snel een zijweggetje in
te slaan....... dat deden die paarden ook!!! Kwam goed en de rit werd vervolgd.
Mijn GPS was compleet de weg kwijt dus voorrijders volgen dan maar. Edoch, motorrijder aan de
kant..... voor mij altijd reden om te stoppen. Paniek bij de rijder, vizier sloeg dicht van de
hyperventilatie. “Wat is er gebeurd?” vroeg ik. Al rijdend was hij er achter gekomen dat de
portemonnee niet meer voelbaar was, we kennen dat bijna allemaal wel toch? Heb ik mijn
portemonnee wel bij me? En mijn telefoon?? Enfin, hij was er wel.
Inmiddels de groep kwijt maar Peter kwam in het zicht. Wist het ook allemaal niet precies maar
uiteindelijk kwamen we toch bij de lunch uit. Ikzelf ben slecht in routes maken maar als een route goed
is, doet hij het bijna altijd in mijn zumo 550 van 2006.En dan kan ik prima navigeren hoor: roze lijntje
volgen, piece of cake. Na de lunch vertrokken velen linksaf maar Jan vroeg ons even te wachten want
moest tanken.... Suzuki zeker?
Toen Jan maar niet terug kwam, gingen we zelf de rit maar afrijden: Peter, Georgios, Ton en ik.
Komend langs het tankstation geen Jan te zien. Bleek op aanraden van kompaan toch maar doorgereden
te zijn...
Rijdend over slingerende wegen op weg naar Terbeek een redelijk grote weg overgestoken. Daar linksaf
maar geen Ton..... dus toch maar wachten. (doen Ton en ik al zolang we samen rijden, >20 jaar. ) Terwijl
ik sta te wachten komt een Poolse automobilist aanscheuren, stopt, roept “collega!!”en draait om. Nou,
da’s duidelijk, ik er achteraan. Paar 100 meter verder zie ik het al: Ton zit verdwaasd op de weg, vrouw
naast hem, motor op zijn kop in de sloot, man met tractor door de wei daarnaartoe op weg. Ik praat
even met Ton, vrouw blijft erbij en ik takel met de man de motor uit de sloot.
Ondertussen besluiten we dat de ambulance gebeld moet worden. Als die komt, breng ik de motor met
de man in veiligheid: in een mooie grote schuur vlak naast zijn huis. Toen naar huis en vele scenario’s de
revue laten passeren. Uiteindelijk heb ik thuis het ziekenhuis gebeld, hij mocht weg, toen Georgie, Tons
vrouw, opgehaald en toen naar Westmalle gereden om Ton op te halen. Weer thuisgekomen bij Ton
Adriaan gebeld, die heeft toch zo’n mooie motortrailer, en gevraagd of hij tijd had om een keer...... Nou
ja, dat werd de volgende dag. Wij, met de bloemen als bedankje meegegeven door Ton, weer naar
Westmalle, motor opgehaald (wat een geweldig systeem!, die aanhangwagen)en de motor bij Ton in de
schuur gezet. (hij startte nog!)
Kost een aantal mensen wat tijd, maar we doen het graag en ook dit hoort een beetje bij het avontuur
dat motorrijden heet.
Ton, beterschap!!
BMW Group: 2 miljard minder winst in 2019
De totale BMW Groep heeft over 2019 twee keer zoveel inkomsten weten te genereren dan in 2009. In
totaal komt dit neer op meer dan 100 miljard euro aan inkomsten over het gehele jaar. Toch zag BMW
als groep de winst niet stijgen: In 2019 is een winst gemaakt van 5 miljard euro, terwijl dit in 2018 ruim 7
miljard euro was, Dit is een daling van bijna 30%. Zoals in een eerder bericht al geschreven is de winst
van de Motorrad afdeling echter wel met ruim 10% gestegen. In 2019 is er €187 miljoen winst gemaakt,
tegenover €169 miljoen in 2018. Hiermee is ruim voldaan aan de doelstelling van groei voor 2019, die
tussen de 8% en 10% zou moeten uitkomen.

Het grote verlies van de BMW Group zit echter in de automotive kant. Hier is namelijk 36% minder winst
geboekt dan in 2018. Dit komt voor een groot deel omdat BMW naar eigen zeggen veel tijd en geld
stopt in de ontwikkeling van elektrische modellen. In 2025 heeft het Duitse bedrijf als doelstelling om
hierin 30% te groeien. De totale ontwikkelingskosten stegen hierdoor met bijna 12%. Toch geeft BMW
aan hier in de toekomst verder in te gaan ontwikkelen. Doordat de verkopen van de auto's en
motorfietsen stegen, ontstaat er namelijk voldoende financiële ruimte om meer geld in de ontwikkeling
van elektrische en autonoom rijdende voertuigen te steken. Verder mikt BMW met name op een
stijgende verkoop van het luxe segment in de automotive tak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan merken als
Rolls Royce. Ook de kosten aan onderhoud van panden en apparatuur steeg, evenals de kosten van
grondstoffen. Waardoor deze kosten 12% hoger uitvielen in 2019 dan in 2018. Verder heeft de
negatieve wisselkoers ook effect gehad op de uiteindelijke winst van het Duitse bedrijf.
Ondanks de minder goede cijfers over het geheel 2019, zijn er in het laatste kwartaal van afgelopen jaar
toch betere cijfer genoteerd dan het vierde kwartaal in 2018. In het laatste kwartaal is namelijk een
stijging gerealiseerd van 6,7% ten opzichte van 2018. Hierdoor wist de BMW Group het vierde kwartaal
af te sluiten met een winst van 1,4 miljard.

Thuis? Gratis MotoGP en WorldSBK races terugkijken!
Nu het coronavirus alle motorsport stillegt, heeft Dorna als organisator van MotoGP en World
Superbikes (WorldSBK) op haar websites een aantal klassieke races gratis ter beschikking van de fans
gesteld. Waar hiervoor normaal een VideoPass nodig is, kunnen nu een tiental "classics" van elke
kampioenschap gestreamd worden. Dorna heeft hiervoor zelfs de normale inlogbeperking verwijderd,
zodat iedereen de wedstrijden kan zien, zonder in te hoeven loggen.
Van de MotoGP zijn de 10 meest iconische MotoGP & 500cc races ooit te zien, met klassiekers als Lorenzo-Rossi
in de laatste bochten van Barcelona, of Stoner-Rossi door de Corkscrew van Laguna Seca. Wat ouder is Criville vs
Doohan in '96 op Jerez en juist heel recent de enorme strijd in de kopgroep tijdens de Dutch TT van 2018.

Deze races zijn te zien: Dutch TT Assen 2018, Philip Island (Australië) 2017 en 2015, Estoril (Portugal)
2006, Barcelona (Catalonië) 2007 & 2009, Laguna Seca (USA) 2008 & 2012, Donington (UK) 2000 en
Jerez 1996. Daanaast staan er nog een aantal mini-documentaires op de site. Aanrader voor fans in dit
genre is ook de documentaire Undaunted over Andrea Dovizioso, gratis te zien op de site van Red Bull
TV.
Link naar de gratis MotoGP pagina: https://mtrn.ws/Top10MotoGP
World Superbikes heeft ongeveer hetzelfde gedaan, met de 10 grootste classics in dit kampioenschap
gratis te zien als WorldSBK #StayAtHome essential bundle. Denk dan aan Carl Fogarty’s eerste
overwinning voor Honda op Hockenheim in 1996, of Regis Laconi op Imola in Race 2. Ook de meest close
finish aller tijden tussen Leon Haslam en Michel Fabrizio op Phillip Island en Sepang Race 2, met dat
incident tussen Chaz Davies een Jonathan Rea in de laatste bocht. Of Toprak Razgatlioglu die vorig jaar
de eerste Turkse winnaar ooit werd. Ook is de Donington Park Race 2 in 2000 te zien, met een bizar
gevecht tussen de Britse wildcards, maar natuurlijk ook Imola Race 2 in 2002 met het iconische gevecht
om de titel tussen Colin Edwards en Troy Bayliss. Tijdens Aragon Race 2 in 2017 was het spannend tot
aan de finish door een gevecht tussen Chaz Davies en Jonathan Rea, terwijl Michael van der Mark op
Donington Park geschiedenis schreef. Daarnaast is er ook de race uit 2015 op Phillip Island, met een
briljant gevecht tussen Leon Haslam en Jonathan Rea in de laatste ronde. WorldSBK belooft elk weekend
een extra race toe te voegen. (update: zojuist is het volledige raceweekend van 2018 op het TT-Circuit in
Assen vrijgegeven)
Links naar de gratis WorldSBK
pagina: https://mtrn.ws/WorldSBKstayAtHome1 en https://mtrn.ws/WorldSBKstayAtHome2, de nieuwe
gratis races worden steeds apart aangekondigd.
Voor de gamers onder ons is nu de nieuwe TT Isle of Man game te winnen: Thuis? Win de nieuwe game
TT Isle of Man - Ride on the Edge 2
Een overzicht van alle actuele motorsportkalenders vindt u
hier: https://mtrn.ws/motorsportkalenders2020

Nieuwe versie BMW Motorrad Connected-app

BMW heeft een nieuwe versie van de app BMW Motorrad Connected uitgebracht. Met de vorige versie
van de app was het al mogelijk om de smartphone te koppelen en te navigeren. Door middel van pijlen
in het TFT-display van de motor wordt dan de route weergegeven. Voor het navigeren was er ook de
mogelijkheid om te kiezen voor een bochtige route. Mits in het bezit van een BMW communicatie set,
bestond ook de mogelijkheid om binnenkomende oproepen te beantwoorden, gesprekken te starten of
door de muzieklijst op de telefoon te scrollen. Daarnaast kon ook de status van de motor bekeken
worden voor wat betreft bandenspanning, motortemperatuur en eerstvolgende onderhoud.
Met de nieuwe app blijven bovenstaande functie uiteraard behouden, maar zijn er met name voor wat
betreft navigatie het nodige aantal zaken nieuw. Zo is het mogelijk om door middel van de app nu ook
zelf routes uit te zetten. Kaarten van ieder land zijn beschikbaar en te downloaden op de telefoon.
Tijdens het instellen van een route is het hierbij dus ook mogelijk om hierbij zelf een keuze te maken
voor een alternatieve route door middel van waypoints. Na het samenstellen van de route bestaat de
mogelijkheid deze te delen met andere door middel van een GPX-bestand, waardoor de route
eenvoudig in te laden is in een ander navigatiesysteem.
Verder is het navigeren uitgebreid met de mogelijkheid om onderweg foto's te maken, die dan
automatisch aan de route gekoppeld worden. Tijdens het rijden verzamelt de Connected app gegevens
over maximale hellingshoek, een snelheidsdiagram, remvertraging en de snelheid van optrekken. Via
social media zijn bovenstaande zaken eenvoudig te delen.
Helaas is het nog steeds nodig om voor de volledige telefoon- en muziekervaring een BMW
communicatie aan te schaffen, omdat er nog niet geschakeld kan worden met een universeel
communicatie systeem.
De app is enkel bruikbaar bij motoren die zijn uitgerust met het Connectivity pack en bijgaande TFTdisplay. Koppeling met de smartphone gaat via bluetooth, waarbij de uiteindelijk bediening kan via de
multi-controller op het stuur.

https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/25046-nieuwe-versie-bmw-motorrad-connected-app

