
 

 
 

 



 

 

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: 
Vacant 
 
Penningmeester: 
Johan Rijnvos      0165-761180 
 
Toercoördinator: 
Bill van den Berghe      076-5016104 
 
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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Juli 2018 
 
LET OP: komende week de avond4daagse en dus 
clubavond woensdag om 21.00 uur!! 
 
Woord van de voorzitter, 
Beste leden, wat een geweldig weer om motor te rijden en dat in Nederland!! We hebben al veel 
moois gehad en er komen nog meer mooie dagen. En dat boft, want we hebben avond4daagse 
dus elke avond vertrek om 19.00 uur!! Mooie ritjes, koffiestop inbegrepen! Over het weer 
gesproken……niet alle supertoerders hadden het helemaal droog gehouden, zie foto’s in het 
clubblad verderop. Ook goed te vermelden is dat we nu net voor de vakantieperiode staan. Ook 
voor HtH is augustus de vakantiemaand dus dan geen clubavond. Maar velen van ons zien 
elkaar al eind augustus voor het Moezelweekend en op de clubavond in september kunnen we 
daar over vertellen, vers van de pers. Afgelopen clubavond hebben we ons AVG-formulier 
ingevuld en ingeleverd. Voor degenen die er niet waren, kan dat komende week nog uiteraard. 
Ik zal de formulieren meebrengen. Mochten jullie nog verslagen hebben van de supertoer of de 
Noorwegenreis of ergens anders van met de motor, graag doorsturen om in het clubblad te 
plaatsen. Een mooi voorbeeld van een verslagje staat er deze keer in van Mister America, Ton 
himself. Lees en geniet!! 
Rest mij nog om iedereen die ik volgende week niet zie (zou dat kunnen…..) een hele fijne 
vakantie te wensen en tot eind augustus of begin september. 

Piet. 
Ledenmutaties: geen 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 4 juli a.s. aanvang 21.00 uur. 

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

  



 

 

USA reis 2018 

De Voorbereiding 

Mijn eerste idee, om een motorreis naar Amerika te gaan organiseren ontstond zo’n beetje na de supertoer van 
2017.  Ik was wat ideeën voor een motortocht aan het opdoen en tijdens het surfen op internet en zag ik dat je 
behoorlijk goedkoop naar Los Angeles kan vliegen.  Tijdens de clubavond gooide ik een balletje op bij de 
supertoermakkers of ze interesse hadden in een motoravontuur richting andere kant van de wereld. Mijn verzoek 
viel goed.  De mannen toegezegd om een begroting te maken.  Zo gezegd zo gedaan en na verloop van tijd 
ontstond er een compleet plan met vlucht, 
motorhuur, hotels, routes etc.   Voorwaarde was 
wel, om het voor mij overzichtelijk te houden,  het 
gezelschap te beperken tot 6 personen inclusief 
mijzelf.   Planning gemaakt voor 20 t/m 5 mei 2018 

 

Eindelijk.  Het vertrek naar de US of A en 

aankomst in LA.                              De 
heenreis 

Lang op gewacht en toch gekomen, de 
vertrekdag, of eigenlijk nacht.   Ons vliegtuig 
vertrekt om 7.30 vanuit Düsseldorf met een 
tussenstop in Londen. Geplande aankomst in 
LA om 13.30( plaatselijke tijd). Ideaal tijdspad, 

echter, we moeten  vanuit Roosendaal om 2uur ‘s nachts op pad.  (bijna)Het hele gezelschap had natuurlijk niet 
kunnen slapen van de spanning voor het vertrek, dus al redelijk slaperig in de taxi richting flughafen Düsseldorf.   
Vliegtuig vertrok stipt op tijd en na 15 uur op pad te zijn geweest landden we in LA.  Omdat het aankomsttijdstip 
mooi ’s middags was, had ik e.e.a. zo gepland dat we de motoren al de avond vóór de startdatum van de trip op 
konden halen. We moesten nog wel even wachten op de 
afhandeling, maar om 18.30 arriveerden we ,met motor, 
doodmoe, bij ons eerste Motel.  De kamers die ik voor deze 
trip  gereserveerd had, waren 3 kamers met 2 

tweepersoonsbedden. Dus ieder had zijn eigen riante slaapplek.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag één: Van LA naar San Luis Obispo 326 km.                              De Westcoast Highway 

Op tijd weg . We moesten toch nog  terug naar de verhuurder om de 
motor van Peter op te halen.  Schitterend weer. Via de Highways in LA  
en dan langs de Pacific Coast via Malibu naar San Luis Obispo. Dagje 
met niet te veel km’s, om te wennen aan de Harley’s..  Schitterende rit 
om er “even” in te komen.  ’t Is wel even wennen aan die Harley’s, 
maar 1700cc onder je kont, heeft ook wel weer zijn charme.  Mijn 
motorkù, een Heritage softtale “classic” van april 2018 met 2 miles op 
de teller, was verrassend wendbaar. In de bochten geen GS, maar 
treeplankje vonken, kon tie wel.  Bij een stoplichtsprintje, had je het gevoel dat je krijgt, als het aan het optrekken 
bent met een 6 literdiesel RamVan automaat .  

 

 

 

 

De Highway 

 

Dag twee: Van San Luis Obispo naar  San Francisco. 458 km.                 De Westcoast Highway 

Een van de drie lange ritten van de vakantie. We moesten eerst een (schitterende) 
alternatieve route van ca 100km nemen, want de kustweg  was gesloten tot september 
wegens aardverschuivingen. Eenmaal terug aan de kust was er het  typische  west Coast 
klimaat. Volle zon , flarden mist, koele zeewind.  Mooie meanderende weg. Bij Big Sur 
getankt, geluncht tussen de Nederlanders en verder via Monterey naar San Francisco. 
Deze laatste 100km was echter niet veel bijzonders.  

 

 

 

 

 

Big Sur 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag drie: Van SF naar Fresno 352 km.                                                 Golden Gate Bridge 

We waren weer vroeg op pad.  Over de typische steile staten  van SF, via Lombard street naar Fishermans warf.  
Over de Golden gate en de  Richmond-San Rafael Bridge via binnenwegen en 
de route 99 naar de plaats Fresno. Vlak bij aankomst in het Hotel…  SHIT!! Ik 
ben mijn rugzak kwijt.  Direct terug gereden naar de laatste tankstop een 
paar miles terug.   Geen tas.. Toen naar de vorige stop 200km terug. Kijken of 
daar mijn tas zou zijn. ’t Was inmiddels donker toen we (Piet en ik) 
aankwamen. Gevraagd, geen tas gevonden of gezien. Wat nu. Inmiddels 
bleek dat de mannen in Fresno mij gebeld hadden.  Had ik maar eerder op 
mijn mobieltje gekeken.   Er had een agent gebeld naar het hotel met de 

mededeling dat hij mijn tas in bezit had.  Gelukkig. Ik naar de 
agent gebeld.   Afgesproken dat ik  tas de volgende ochtend 
op mocht halen. Agent had vroegedienst ,dus lag al op bed. 
Het zou nl weer een kleine twee uur rijden zijn voor we in 
Madera , een plaats vlak bij Fresno, zouden zijn. 

 

 

Dag vier: Van Fresno  naar Ridgecrest 460km.                                 
Sequoia national park 

 De volgende ochtend om 6.oo naar het politiebureau in Madera. Daar 
aangekomen de agent weer gebeld.  Nee, ik moest niet in Madena zijn, maar 
in Corte Madera.  Vlak bij de Golden Gate brug dus.  De mannen gebeld. Eea 
uitgelegd en afgesproken dat ze de route van de dag gingen rijden. De route 
liep via Sequoia national park naar Ridgecrest.  Ik dus op weg naar San 
Francisco. De rest de andere kant op. Om 11.00 aangekomen, de Highway  
Patrol officer gebeld en mijn rugzak terug gehad. Man had vreselijk zijn best 
gedaan om mij te vinden  Vond uiteindelijk in het achtervak van mijn tas de 
planning waarop stond, dat we de vorige nacht een hotel in Fresno hadden.  
Nog een uur zitten kletsen. Agent was zelf ook motorijder. Hij ging het 
komende lange weekend met zijn BMW GS vrienden offroad-ten in Nevada.  
Inmiddels was het 12 uur geweest en ik moest nog naar Ridgecrest. Nog 
even autobanen. 620 km te gaan.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag vijf: Van Ridgecrest naar Las Vegas 487 km.                                                    Death Valley 

Lange rit vandaag, dus vroeg gestart. 
We zaten om 7.30, na een goed ontbijt 
bij Denny’s, op de Harley’s. 
Mooie rustige wegen.  De hitte viel alles 
mee, graadje of 30-33,  het was 
tenslotte nog  pas April. Na een aantal 
malen extra gestopt te zijn,  voor de 
nodige foto’s,  waaronder het bekende 
Zabrinskie point en Furnace Creek, waren we rond een uur of vier  in Las Vegas.  We hadden een motel pal aan de 
Strip. We stapten zo de wereld van de Zonden binnen. De eerste keer dat je er bent kijk je je ogen uit. Overal 
lichtreclame, de één nog spectaculairder dan de andere. Eindeloze reeksen gokkasten in de allermooiste kitsch-

paleizen van de wereld.  Speelhallen , eettenten, dure kledingzaken, zwoele 
avondtemperaturen en overal volk.  Ik lag op tijd, nog vermoeid van mijn extra 
ritje naar San Francisco, op bed, de andere mannen gingen nog een pilsje 
drinken in het Hardrockcafe op de hoek. 

 

 

Dag zes: Van Las Vegas naar St George 374 km.                                                   Valley of Fire 

t was al vroeg druk in Las Vegas toen we vertrokken, maar even buiten de 
stad werd het al snel veel rustiger op de weg. Eerst even langs  de 
Hooverdam gereden,  deze ligt een kilometertje of 50 van Las Vegas.  Van 
hier uit naar Valley of fire.  Een schitterende rotsformatie met een vol rode 
kleur. Redelijke korte rit gehad deze dag. We waren op tijd in St George.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag zeven: Van St George naar Page 340 km                                                     Zion National park 

Deze dag stond in het teken van een bezoek aan Zion National 
park .  Een Natuurgebied in Utah met zijn typische bergen en 
kloven. We reden de  Zion-Mount Carmel Highway. Deze 
bijzonder mooie weg is een deel van de UT-9, en loopt over 
een afstand van 10 mijl door het zuidoostelijke gedeelte van 
het park. Onderweg passeer je twee hoog in de rotsen gelegen 
tunnels die een totale lengte hebben van 1,7 mijl. Zeer mooi, je 
rijdt er met een sukkeldrafje door, lekker rondkijkend naar de 
omgeving.  Lekker op ons gemak gedaan, het was een vrij korte 
route deze dag. Genoten van een pilsje en de zwoele 
avondtemperatuur op het  parkeervak voor de deur van onze 

kamers.   

 

Dag acht: Van Page naar Bluff  316km.                                                                     Monument Valley 

Een hoogtepunt van de vele hoogtepunten uit deze reis. Hèt beeld 
van het wilde westen:  Monument Valley.  Je kent ze wel, de 
loodrechte kubusvormige rode bergen, staand op een piramide van 
puin, midden in de desert. Al van kilometers ver , rijdend over een 
eindeloos lijkende  lange rechte weg, doemen  ze al van ver aan de 
horizon op.  Het weer deze dag was voor woestijnbegrippen  slecht. 
We hadden wat lichte 

regen en er stond een frisse noordenwind. Normaal is het hier eind 
April bloed heet. Monument Valley is een Navajo Nation Tribal Park, 
dat betekent dat het behoort tot het grondgebied dat wordt beheerd 
door de Navajo Indianen.   Als voorproefje voor de Grand Canyon zijn 

we nog de stopt bij de z.g. 
Goosenecks, een scherpe 
rivierbocht in de San Juan 
river, Mexican hat, een grote 
platte steen balancerend op een scherpe rotspunt, en laatst but not het 
minste, een offroad uitstapje naar Moki Dugway en  de Mulay point 
overlook. De avond doorgebracht in het gehuchtje Bluff. Heerlijk gegeten 
in een echt Amerikaans openlucht steakgrillrestaurant.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag negen: van Bluff naar Holbrook 461 km                 Canyon del Celly en Petrified Forest 

Het waaide flink vandaag.  Het voorbijglijdend landschap was, 
omdat we al flink verwend waren natuurlijk, wat minder 
spectaculair dan de vorige dagen. We waren dan ook 
aangenaam verrast met de view in Canyon del Celly,  toen we 
door deze minder bekende Canyon reden.   Later op de 
middag bezochten we painted dessert met de bekende  
versteende bomen, het Petrified forest. Door de harde wind, 
was het deze dag best vermoeiend geweest . We lagen vroeg 
op bed na van  
een uitstekend 
diner genoten te 

hebben  in een Thais restaurant.  

  

 

 

Dag tien van Holbrook naar  Flagstaff   308 km              Winslow , Meteor crater en Sedona         

 “ Well I’m standing on a corner in Winslow Arizona, it’s such a fine sight to 
see”  is een stukje tekst uit het nummer “Take it easy” van de popgroep the 
Eagles.  De  bedoelde corner in Winslow bestaat echt en is blijkbaar een 
religieus heiligdom in de  route 66.  Iedere easyrider, die de complete route 66 
van Chicago tot LA   op een Harley rijdt,  is verplicht om hier te stoppen, een 

foto te maken en wat te kopen 
in de  souvenirshop op de hoek 
tegenover deze corner. Wij dus 
ook.  De nodige inkopen 
gedaan en op naar de volgende 
stop. Meteor crater.  De enige ,nog als zodanig, zichtbare 
inslagkrater van een meteoriet op aarde.  Lijkt niet groot maar is 
toch dik anderhalve mile in doorsnede.  Echter het hoogtepunt van 
deze dag was een rit door het berggebied rondom de plaats 
Sedona, we hebben  van zuid naar noord gereden. Eerst door wat 

lager gelegen halfwoestijn, daarna, al stijgend,  overgaand in een dicht coniferenbos. Mooie bochtige bergwegen. 
Aankomst in het hooggelegen Flagstaff.  Hier bleven we twee dagen overnachten en natuurlijk heerlijke tandoori 
mixgrill gegeten  inn Flagstaff het Himalaya restaurant. 

 

 

 

 

 



 

 

Dag elf:  Flagstaff en weer terug naar Flagstaff   361 km                       Grand Canyon 

Het was koud vanochtend in Flagstaff. Net een paar graden boven nul.  
Vandaar stond de dag in het teken van het bezoek aan de Grand 
Canyon.  Maar eerst even een uitstapje naar de snowbowl  Een heuvel 
vlak bij Flagstaff. Hoogte 3500 meter NAP. Het was stervens koud 
bovenop. -3 werd er geroepen.  Zomerhand-schoenen, Harley’s zonder 
handvatverwarming etc. etc.  arremoelije dus.  Snel weer terug naar 
beneden naar een aangenamere 2500m boven  NAP ( nog steeds erg 
koud hoor). Op weg naar de Grand Canyon.   Rob, Piet R, Peter en 
Hans waren geboekt voor een helikoptervlucht.  PietvZ en Ik reden 
alvast naar de Canyon.  Wat een uitzicht!!! Ik was er al een keer eerder geweest, maar wat het was weer een 
verrassend magnifiek uitzicht.  Om nooit genoeg van te krijgen.  Na weer verenigd te zijn met de helimannen, nog 
diverse malen gestopt om te genieten van het formidabele uitzicht op de diepgelegen Colorado rivier.  

 

 

 

 

 

Dag twaalf: Flagstaff naar Kingman  256km                                                            Historic Route 66 

Het  had licht gesneeuwd vanochtend in Flagstaff en de donkere lucht beloofde 
meer neerslag.  Er stond vandaag een stuk van de route 66 op de planning. 
Regenpak aan en weg.  Tijdens de koffiestop in de plaats Willams, begon het 

weer te sneeuwen. 
Wij weer op weg.  Na 
ongeveer een half 
uur door de sneeuw 
te hebben 
geploeterd, er bleef 
gelukkig nog weinig 
sneeuw op de weg  

liggen, de bermen en landerijen waren al wit, daalden we af naar lager gelegen gebied en de sneeuw ging over in 
hagel. Niet zo comfortabel onder mijn jethelm. Ik moest mijn sjaal over mijn 
mond trekken en zo ver mogelijk achter het  dicht gesneeuwde scherm van 
de Heritage kruipen. Daar we steeds verder lager terrein inreden, duurde de 
ellende gelukkig niet te lang.  Het landschap veranderde van naaldbos in 
halfwoestijn , de neerslag stopte en er kwam een waterig zonnetje 
tevoorschijn.  Tweede stop op de route 66 was het plaatsje Seligman. Een 
hoop jaren 50/60 cafeetjes en souvenirwinkeltjes bij elkaar.  Door het 
sombere en koude weer en lopend in onze regenpakken was het niet al te 
uitnodigend om hier lang te blijven.  Bij het oude tankstationnetje 

Hackberry zijn we wat langer blijven hangen. Op de foto is de dreigende sneeuwlucht  in het noorden nog goed te 
zien.  Op tijd in Kingman aangekomen, ik ging nog wat wandelen , de andere mannen gingen een potje bollen in 
het t.o.het motel gelegen restaurantje.    

 



 

 

Dag dertien : van Kingman naar 29 Palms.     384km                               Oatman, Parker dam 

Strakblauwe lucht, aangename ochtendtemperatuur, windstil. Op 
weg naar Oatman. Ook een nostalgisch plaatsje aan de route 66. 
Koffie gedronken in de Saloon en de burro’s gevoerd. Deze dag 
voerde ons via  Lake Avasu met de Parker dam langs de Sheephle 
valley wilderness naar het plaatsje twentynine palms, ons laatste 
Motel van deze reis. Het was warm deze dag voor mijn gevoel 
zo’n 30 -35 graden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag  veertien: Van 29 Palms naar LA 338 km                                      Joshua tree en Hollywood 

Laatste dag op de Harley. Vroeg weg. We reden om 08.00  het Joshua tree park binnen.  De typische Yucca achtige 
bomen in het zuiden van California.  Highway 60 genomen. Al snel 
kwamen we weer in de drukte van California. Via San Bernardino 
verder naar  Los Angeles. Het was nog 100km naar Hollywood.   

Hier in de file staand, te langzaam rijdend, de veel te hete  
Hollywood- en Sunset 
boulevard afreden.  Nog een 
stukje Mulhollanddrive gehad 
voordat we de motoren weer 
bij de verhuurder afleverden.  
Het was inmiddels 17.30.  Op 
weg met de taxi naar LAX.  Het 

motoravontuur was helaas ten einde gekomen.   



 

 

 

Terug naar NL 

De vertrektijd van het vliegtuig  stond gepland op 21.30 , dus we hadden nog een hele avond om op ons gemak 
nog wat te eten en te drinken op de luchthaven van LA  Voordat de  lange vlucht terug naar  Düsseldorf startte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten het akkefietje met mijn rugzak, hebben we een perfecte en probleemloze reis gehad.  Wat mij betreft voor 
herhaling vatbaar. We zien wel wat de toekomst brengt.  

Ton 

  



 

 

 

Waterballet Supertoer 2018 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De BMW R69S (1960-1969).  
(Ooit) De snelste seriemotor ter wereld 

 

Voordat Honda het nieuwe motorrijden uit vond was er maar één zware, snelle, betrouwbare 
motorfiets: de 594 cc BMW R69S. Met een zittende berijder liep de R69S in elk geval 150+ 
km\u. Hij lekte geen olie en explodeerde niet. Dat was indertijd uitzonderlijk 

De BMW ‘Vollschwingen’ modellen met hun kenmerkende Earless schommelarm voorvork 
waren definitieve kwaliteitsproducten. Mondiaal gezien werden de dure BMW’s niet verkocht. Ze 
werden gekocht. Dat de R69S de snelste in serie gebouwde motorfiets was, dat maakte hem 
nog niet tot een sportmotorfiets. Met (lederen) tassen of hoogst moderne polyester koffers er 
aan werd zo’n BMW een tourmotor. Met een lager stuur een sportmotor. 

BIJ VROEGE R69’SEN BRAK ER DOOR TRILLINGEN NOG WEL EENS EEN KRUKAS OF 
CILINDER AF 

Daarom werd de krukas van de R69S in 1963 op de voorste krukasstomp voorzien van een 
torsie/trillingdemper. De modificatie is te zien aan de ´bult´ op de voorzijde van het carter. Die 
bult maakte een geringe afvlakking van de onderste achterboog van de Earless vork nodig. De 
R69S is ook herkenbaar aan de iets bredere kleppendeksels met slechts twee lengteribben. 
Een ander kenmerk is dat de uitlaatbochten van af de koppen ‘naar binnen’ in plaats van 
tamelijk direct naar achteren lopen. De getailleerde uitlaatbochtlijn zorgde voor net wat meer 
grondspeling in de bochten. De uitlaatpijpen van een R69S zijn ook een fractie dikker dan die 
van de R50 en R60. 

RIJDEN OP EEN BMW R69S 
Wat het eerst op valt: de topper van toen is een ranke, lage motorfiets. De BMW start ´dwars´. 
Na de Bing carburateurs gechocked te hebben start de motor na de tweede trap met zijn 
kenmerkende, ´holle´ grom. De choke kan er al snel af. De vlakke –bijna-  600 cc twin ligt 
tevreden dan schuddend in het frame. Het schakelen van de links geschakelde bak gebeurt met 



 

 

een duidelijke ´Klak´. Bij het laten opkomen van de koppeling komt de achterkant van de 
machine wat omhoog. Die cardan as is overigens zo ‘slank’ getekend dat hij feitelijk als 
torsiestaaf werkte en de starre overbrenging daar mee soepeler maakte. Schakelen doet de 
vierbak goed wanneer de berijder geen haast heeft. Voor de koppeling bediend wordt wat druk 
op het schakelpedaal opbouwen en dan rustig opschakelen. De BMW R69S is een snelle, maar 
niet nerveuze machine. 
De bouwwijze met de midden, hoog in het blok liggende nokkenas zorgt voor een klepbediening 
te veel massa heeft om echt hoge toeren lekker te vinden. Maar de R69S wil wel graag wat 
hoger in de toeren gereden worden. Dat maakt hem trouwens minder geschikt als 
zijspantrekker, Ook bochtentechnisch is de BMW weinig temperamentvol. Hij wil best graag 
nadrukkelijk ingestuurd worden, maar het stabiele rijwielgedeelte laat hem wel keurig de 
gekozen lijnen volgen. De mooie volle remnaven waren indertijd gewoon goed, maar voldoen in 
het huidige verkeer nog matig. 

HET DUBBELE WIEGFRAME MET ZIJ OVAAL GETROKKEN VOORPIJPEN IS EEN 
TOONBEELD VAN TEUTOONSE ENGINEERING     Om de mooie aluminium 2.15 B x 18 
velgen horen 3.50 x 18 banden. De volle naaf trommelremmen zijn Ø 200 mm (de voorrem 
heeft twee oplopende schoenen). De tankinhoud is 17, optioneel 24 liter en met een volle 17 
liter tank weegt de machine 195 kilo. Het brandstof verbruik van een R69S was gemiddeld 1 op 
18,5. En een R69S als zijspantrekker? Dat was eigenlijk geen goed idee. De R69S is een 
draver, geen sjouwer     Met dank aan Theo Terwel, Vorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie idee?   www.zwartecross.nl  

 
 


