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BMW Motorclub Roosendaal
Februari 2019
LET OP: zondag 17 februari: midwinter/kouweklauwetocht.
Vertrek 10.00 uur HtH.
Woord van de voorzitter,
Beste leden, na een zeer gezellige nieuwjaarsreceptie waarbij we ons weer bijzonder hebben
vermaakt met de nieuwjaarsactiviteit van met name Ton en een beetje van Frank en mij zelve,is
het alweer eind januari. We hebben al de nodige sneeuw gehad en een eerste
schaatsmarathon, weliswaar in Haaksbergen, maar toch….. Ook hebben we genoten van alle
bochtige weggetjes in West Brabant, die Jan voor ons aaneen had geregen tot een bijzonder
mooie snertrit. We waren dan ook met een respectabel aantal, 13??, maar al snel viel een
deelnemer af vanwege kou. Het valt ook niet mee op een naked bike, vol in de wind en zonder
de 6 lagen isokleding…..Cornee, het was een prachtige rit, zeker nog eens doen met warmer
weer!!
Ik ben nu volop bezig met de midwinter/kouweklauwetocht en heb hem al een keer gereden,
maar niet mooi genoeg naar mijn zin. De lat ligt ook erg hoog na Jan zijn rit, moet ik zeggen..
Gisteren met Ton nog wat zitten rommelen in Mapsource en komend weekend nog eens rijden.
Daarna zal de route wel via Bill naar jullie komen, nadat hij zijn terecht kritische blik er ook nog
op geworpen heeft. Want….zoals jullie kunnen lezen in het stukje hieronder(vraag het aan Bill)
blijft het toch grappig hoeveel discussie de route toch elke keer weer oplevert. Maar ja, zolang
je de voorrijder blijft volgen, rijd je nooit verkeerd, hoogstens anders .
Bill heeft ook de toerkalender weer in orde gemaakt en daaronder staat een printscreen van My
Route App. Daarin wordt gevraagd om een routemaker/voorrijder voor de lenterit. Ook als je
een mooie route hebt, maar niet wil voorrijden, kan dat geregeld worden, contacteer Bill!!
Het verdere nieuws is de Motorbeurs Utrecht, eind februari. Als het zo doorgaat, waarschijnlijk
de laatste keer in deze vorm. Al het nieuws is al bekend en steeds meer importeurs komen niet
meer. Jammer dan, er komt vast weer iets anders om het motorseizoen onofficieel te starten.
Maar eerst…onze clubavond!!!
Tot woensdag, Piet.

Ledenmutaties: geen
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 6 februari a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting

Vraag het aan Bill…
Vraag het aan Bill – nr 3 - jan 2019
Tijdens de vorige clubvergadering had ik nog geroepen dat het mijn doel was dat iedere
deelnemer aan een clubrit dezelfde instructies op zijn navigatieapparaat zou krijgen zodat we
allemaal dezelfde route zouden rijden en ….
Wat gebeurt er bij de snertrit ?
We zijn net weggereden bij HtH en een deel van de groep krijgt de instructie om rechts af te
slaan en een deel krijgt de instructie om links af te slaan ??!!
Een bekend verhaal met de Zumo’s als je die niet allemaal op dezelfde manier gebruikt :
De valse start
We zijn niet alleen, en er zijn methodes om dit te vermijden. Dus lees verder.
MT Zaanstreek schrijft dit over de valse start :
Bij het starten van een route om deze te gaan rijden, kan het soms nog wel fout gaan met de
Garmin serie Zumo 340/345/346/350/390/395/396/590 en 595 en de BMW NAV V & VI ondanks
dat hetzelfde kaartmateriaal van route of gps is gebruikt. En dat geldt ook bij het starten van
een omgerekend spoor.
Dat heeft namelijk te maken met waar je zelf staat, met het startpunt van de route en de
nauwkeurigheid van de satellietontvangst. Indien de afstand tussen je GPS positie en het
startpunt verder weg is dan pakweg 20 meter, dan ben je dus niet “op de route” en als je dan
kiest voor het eindpunt om te navigeren, dan maakt de gps een eigen berekening naar het
eindpunt wat altijd zal afwijken van de geplande route. Bij een rondrit ben je dan echt heel snel
klaar. Als die berekening inderdaad gebeurt, beëindig dan deze poging en start opnieuw maar
kies er dan vervolgens voor om de route te starten naar het beginpunt. De Garmin maakt dan
een (zeer korte) route naar het beginpunt en plakt daar op de kaart al direct de gewenste route
achteraan.
Nu kan het rijden beginnen en mocht er geen navigatiestem te horen zijn en zijn er ook geen
pijlen te zien, dan is toch het startpunt gemist en moet je, als je nu wèl op de route bent, deze
stoppen en opnieuw starten, maar nu naar het eerstvolgende of eindpunt.
Dus om een valse start te vermijden moeten we als club een aantal afspraken maken.
In het vorige artikel had ik al gezegd : rijdt naar HtH, je kent de route wel ook zonder de route
van die dag al thuis op te starten. Je hebt dan nooit het probleem dat je heen en weer gaat
rijden op de route waardoor sommige apparaten gaan herberekenen, zelfs als herberekenen
uitgeschakeld is.
De voorbereiding thuis :

je verifieert dat jouw Zumo in de modus MOTORFIETS staat
en dat onder instellingen , onder Navigatie

herberekening routes uitgeschakeld is !

Thuis heb je de tracks ontvangen, je hebt de tracks omgezet in routes.
Je staat nu bij HtH en je start de route. Als tourcoördinator leg ik het startpunt van de route altijd
plusmin 20 meter voorbij het kruispunt met de Willem Dreesweg. Links als we naar links starten,
in de Kennedylaan als we rechtdoor starten, en rechts als we richting de N262 starten.
Dit betekent dat we bij HtH NIET OP DE ROUTE STAAN !!!
Je klikt op reisplanner :

Je kiest de route die we gaan rijden :

Je klikt op Ga!

En bij de volgende STAP MOET JE NU GOED OPLETTEN !!!
Standaard kiest de Zumo voor het eindpunt maar jij moet kiezen voor het STARTPUNT.
In dit geval Willem Dreesweg21

Het blauwe puntje moet dus bij het startpunt staan.
Je klikt op start en iedereen gaat dezelfde kant op !
Het oranje vlaggetje is het startpunt, en om het even waar je stond op de parkeerplaats
van HtH, je rijdt naar het vlaggetje en vanaf daar begint snertrit deel 1.

Snertrit deel 2
Dus ook als we bij een (lunch)stop wegrijden, dan is het voor de routemaker onmogelijk om te
weten of jij bij het opstarten van het tweede deel van de rit met je motor op de route staat.
(grote parkeerplaats, of je hebt een parkeervak iets verder weg moeten kiezen) Als de
routemaker dus altijd het beginpunt van het vervolg van de rit minimaal 100 meter van de stop
verwijderd laat beginnen en iedereen kiest weer voor het BEGINPUNT, dan krijgt iedereen
weer dezelfde instructies op zijn apparaat en rijden we dezelfde rit.
Geen valse starts meer ?
Ik ben benieuwd of bij de midwinterrit alles loopt zoals ik het me heb voorgesteld.
Noot:
De afbeeldingen zijn screenshots van een Zumo 350.
Zoals iedereen weet verschillen de schermen per toestel, maar het principe is bij Garmin altijd
hetzelfde.
Als er vragen zijn : Vraag het aan Bill billvdberghe@ziggo.nl

Een screenshot vanuit My route App.
(Aanbevelenswaardig!! Nog niet aangemeld?? Snel doen!)



27-01-2019: Update club-en-toerkalender. Zie: website!
2 dagen geleden door Peter Hopstaken



LENTERIT PLUSMIN 250 KM
7 dagen geleden door Bill van den Berghe



HEEFT ER IEMAND HEEL VEEL ZIN OM DE JAARLIJKSE LENTERIT UIT TE ZETTEN EN
VOOR TE RIJDEN ? STAAT IN DE AGENDA VOOR 24 MAART, HET MOET DAN OOK WEL
MOOI LENTEWEER ZIJN, ANDERS SCHUIFT DIE RIT DOOR NAAR APRIL.
7 dagen geleden door Bill van den Berghe

Zie: https://www.motorbeursutrecht.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx

Voor de liefhebber…

Voor de liefhebber…

