
 

 

 

  



 

 

De BMW Motorclub Roosendaal heeft als doelstelling het rijplezier op een BMW motorfiets te 
verhogen.  
Hiervoor organiseert de club regelmatig toertochten en andere evenementen. 
De club is opgericht op 11 nov. 1989. 
Nr. Kamer van Koophandel:        V283764 
 
Voorzitter :     
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Secretaris:    
Frank Heerkens      0165-554631 
Flintdijk 160,4706JW              Roosendaal 
e-mail secretariaat / redactie:  
BMW-MC-Roosendaal@ziggo.nl 
 
Activiteitencoördinator: 
Annemiek Voermans 
 
Penningmeester: 
Johan Rijnvos      0165-761180 
 
Toercoördinator: 
Bert Jansen       0165-541836 
 
Algemeen bestuurslid: 
Ton Gorissen      0165-553889 
 
Toerkalender: 
http://www.bmwclubroosendaal.nl/toerkalender.html  
 
Redactie clubblad: 
Dion van Tilburg      0165-569946 
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Webmaster: 
Peter Hopstaken     0165-548438 
 
Website: 
www.bmwclubroosendaal.nl 
 
Bank: 
ABN AMRO: IBAN-nr.: NL22ABNA0526085096 
 
Clubhuis: 
Huis ten Halve  
Kruisstraat 60, 4707RC          Roosendaal 
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December 2017 
 
Woord van de voorzitter, 
Beste leden, hopelijk heeft de sint jullie allen goed bedacht, de avond voor onze clubavond!! Er 
zijn vast ook leden die het niet, of met Kerstmis, vieren, maar dat alles is jullie eigen keuze en 
daar kan ik me niet mee bemoeien! Waar ik, en met mij de rest van het bestuur, me wel mee 
kan bemoeien is het reilen en zeilen van onze club. Vrijwel nooit als Piet van Zundert, maar 
veelal als bestuur BMW-club Roosendaal. Ook afgelopen maand hebben we weer een 
bestuursvergadering gehad waarbij de nodige zaken de revue zijn gepasseerd. Onder andere 
het rijden in groepen kwam aan de orde en daar hebben we serieus lang over geboomd hoe 
een en ander te verwoorden in het huishoudelijk reglement. Dankzij het voorzetje van Bill en de 
avond daarna in een werkgroepje, aangevuld met op- en aanmerkingen van de leden zijn we tot 
een aantal afspraken gekomen die volgens ons de meeste leden het prettigst vinden. Op de 
jaarvergadering zullen we de gemaakte afspraken definitief in het huishoudelijk reglement 
opnemen. Om alvast een slipje (sorry, tipje) van de sluier op te lichten: aanmelden voor een rit 
wordt zeer wenselijk geacht, in kleine groepen rijden van max. 6 leden heeft de voorkeur, de 
voorrijder volgen geeft de minste onrust in het groepje, inhalen op de snelweg niet als groep, 
maar als individu, geen alcohol voor of tijdens een rit, en zo nog wat zaken die genotuleerd 
staan, maar waarvan ik het allemaal niet zeker meer weet, wordt vervolgd!! 
Verder heeft Annemiek tijdens de vorige vergadering een oproep gedaan voor het 
Moezelweekend. Bij de redactie kwam er ook een papieren, uitgewerkte versie binnen om in het 
clubblad te zetten, maar tevens een berichtje dat Bill en Andre de organisatie op zich zouden 
willen nemen.  Supertof mannen, dank daarvoor!! Gezien de vorige ritten van Bill heb ik het 
volste vertrouwen in een perfect georganiseerd weekend. Welke datum precies is nog ter 
discussie, als ik het goed begreep, dus dat horen we nog. Als ik een voorzetje mag 
geven……we zijn ooit begonnen met het eerste weekend van oktober…..Half oktober kan het 
ook nog mooi zijn, zie foto’s Eifelrit van 15 oktober. 
Ook kwam er een uitvraag voor een werkgroepje feestjaar in 2019. Dus, als je zin en tijd hebt 
om wat ideeën te laten opborrelen en uit te werken, geef je op bij Annemiek.  
Ook onze toercommissaris wilde graag nog een voorrijder voor december…..zowel letterlijk als 
figuurlijk kort dag: wie de schoen past, trekke hem aan. 
Tot woensdag 6 december!                                                                               Piet (de witte ) 

 
Ledenmutaties: geen  
 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 6 december a.s. aanvang 20.00 uur 

1. Opening 
2. Ingekomen post 
3. Toerkalender 
4. Rondvraag 
5. Sluiting 



 

 

WINTERACTIVITEIT  
In de winter staat menig stalen ros op stal, gepoest, in de wax en aan de druppellader te 
wachten tot het voorjaar wordt. 
Om als vereniging dan samen iets te doen wat vrijwel altijd en met elke leeftijd mogelijk is, is 
wandelen een gezond alternatief. Leuk om samen af te spreken met enkele leden, met partner 
of de kinderen die ook best 10 km met pa en/of zijn vrienden kunnen meelopen.  Bovendien zijn 
enkele leden al fanatiek wandelaar en hebben al heel wat kilometers in de benen. 
Vanaf ons clubhuis Huis ten Halve starten in de winter drie winterwandelingen die 
georganiseerd worden door Audax Klub Nederland onder auspiciën van de Wandelsportbond 
KWBN. Tijdens de clubavond werd het voorstel goed ontvangen, vandaar hierbij de data van de 
wandeltochten en de uitnodiging om onderling afspraken te maken. 
 
Deelnamekosten van het wandelen bedragen € 3,00 per persoon. Leden van de Wandelbond 
krijgen € 1,00 korting. 

DATUM VERTREKTIJDEN AFSTAND SOORT TOCHT 

10 december 2017 8 – 10 uur 
9 – 11 uur 
9 – 12 uur 

25 km 
15 km 
10 km 

Eerste wandeltocht 
in de 24ste 
wandeltocht serie 

21 januari 2018 8 – 10 uur 
9 – 11 uur 
9 – 12 uur 

25 km 
15 km 
10 km 

tweede 
wandeltocht in de 
24ste wandeltocht 
serie 

18 februari 2018 8 – 10 uur 
9 – 11 uur 
9 – 12 uur 

25 km – 40 km  
15 km 
10 km 

derde wandeltocht 
in de 24ste 
wandeltocht serie 

 
Annemiek 
activiteitencoördinator  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
Onze jaarlijkse Ardennenrit ging dit jaar naar de Eifel/Rheinland-Pfalz. Een prachtige rit, waarbij 
iedereen met een volle tank aan de start verscheen, behalve Jack, die ons trof bij de eerste 
koffiestop met wat lekkers. Bedankt Jack!! Verder had Bill alle mooie weggetjes opgezocht die 
cer zijn, gelardeerd met een idyllische bikertreff waar ongeveer 1000 motoren/rijders 
stonden/zaten….Dus maar door. Temperaturen boven 25 graden waren meer regel dan 
uitzondering. Kortom: je krijgt wat je verdient!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EICMA: BMW F750GS EN F850GS 
DOOR REDACTIE IN NIEUWS, DINSDAG 07 NOV 2017 11:11 

Een kleintje allroad en de middenklasse BMW-allroad radicaal aangepakt.

 

We beginnen met de kleinste van de twee: de F750GS. Deze nieuweling heeft dezelfde vernieuwingen als de F850GS, met het 
verschil dat deze zich meer richt op de beginnende motorrijder. Hij of zij krijgt meer vertrouwen van een lager zadel en minder 
vermogen. Het vermogen van de F750GS bedraagt 77 pk en is lager dan zijn groter broer, maar de cilinerhoud van 853 cc is 
wel hetzelfde. De hoogte van het zadel blijft beperkt tot 815 mm, of 790 mm met het lage zadel. Wanneer je aanpassingen doet 
aan het rijwielgedeelte zakt dat zelfs tot 770 mm. Is dan alles gedaald? Nee zeker niet. Het gewicht is gestegen tot 224 rijklare 
kilo's. Verder dan de kilo's zijn er geen specificaties gestegen. Het wiel voor is zelfs gezakt en meet 19" omdat 
offroadcapaciteiten van minder belang zijn dan bij de grote avontuurlijke broer. De F750GS komt in drie kleurcombinaties en 
gaat € 10.944 over de toonbank. 

Grote broer F850GS 

Deze middenklasse allroad is volledig op de schop gegaan. Waar hij regelmatig updates kreeg sinds de introductie in 2007 
staat er met de F850GS een compleet andere motor. De motor is bijvoorbeeld alleen al volledig nieuw, wat zeker nodig is om 
de concurrentie aan te kunnen. Het maximum koppel van 92 Nm stijgt flink ten opzichte van de 83 Nm van de F800GS. 

Het geluid van de F850GS is voorzien van een 90 graden V-twin door de 90 graden verdraaide kruktappen en een 270 graden 
ontstekingsinterval. Twee balansassen reduceren trillingen en leverne een soepel lopend blok op. De koppeling kreeg een anti-
hop-functie en de eindoverbrenging (ketting) verhuist van rechts naar links. Standaard heeft de twin twee rijmodi en traction 
control. Tegen betaling van de nodige pegels komen daar de rijmodi Dynamic, Enduro en Enduro Pro bij. Het ABS heeft 
eveneens een optionele Pro-variant, wij kennen het als bochten-ABS.  

Het rijwielgedeelte gaat ook flink op de schop. De benzinetank onder het zadel maakt plaats voor een gewone benzinetank. Dit 
levert een smallere achterzijde en een grotere bergplaats onder het zadel op. Het achterframe is gemaakt van staal vanwege de 
hufterproof eigenschap, want als nadeel wel een toename in het gewicht heeft. Dat gaat van 217 rijklare kilo's naar 224. Het 
stalen frame blijft, maar als een monocoque-constructie. De F850GS kreeg een iets luiere geometrie ten opzichte van de 800 
en dat verhoogt de rechtuitstabiliteit.  

Verder heeft de F850GS een upsidedown-vork met 204 veerweg en een monoschokdemper met 219 mm. Dit levert een 
zithoogte op van 860 mm. 

Van de ontelbare accessoires trekken het TFT-dashboard en Intelligent Emergency Call de aandacht. Dankzij het 6,5” grote 
scherm – en een beetje hulp van bluetooth - kun je bellen en muziek luisteren. Na het downloaden van een BMW-app fungeert 
het ook als navigatiesysteem. Het Intelligent Emergency Call belt hulpdiensten bij een noodgeval en geeft de coördinaten van 
de motorfiets.  

BMW levert de F850GS in drie uitvoeringen/kleuren: in sportief Racing Red, Exclusive matzwart en Rallye wit. De prijs bedraagt 
€ 13.894. 

 

http://www.motor.nl/nieuws/categorie/nieuws/

