
 

 

 

  



 

 

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,   4706  JW              Roosendaal 
e-mail secretariaat / redactie:  
BMW-MC-Roosendaal@ziggo.nl 
 
Activiteitencoördinator: 
Vacant 
 
Penningmeester: 
Johan Rijnvos                    0165-761180 
 
Toercoördinator: 
Ton Gorissen 
 
Algemeen bestuurslid: 
Ton Gorissen                   0165-553889 
 
Toerkalender: https://www.bmwclubroosendaal.nl/club-en-toerkalender  
 
Redactie clubblad: 
Dion van Tilburg      0165-569946 
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Webmasters: 
Peter Hopstaken        0165-548438 
Gerard Kranendonk                  gerard@kranendonk.info 06-39597322 
  
Website: 
www.bmwclubroosendaal.nl 
 
Bank: 
ABN AMRO: IBAN-nr.: NL22ABNA0526085096 
 
Clubhuis: 
Huis ten Halve  
Kruisstraat 60, 4707RC          Roosendaal 
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LET OP: maandag 1e avond vd avondvierdaagse 
LET OP 2: clubavond 1 juli om 21.00 uur!! 
Juli 2020 
 

Woord van de voorzitter, 
Beste leden,  
Het was weer als vanouds vorige maand met dien verstande dat we op de clubavond 1.50 meter afstand 
moesten houden. Of dat helemaal gelukt was, waag ik te betwijfelen…….En toen ik dat weekend daarna 
opgebeld werd met de mededeling dat er corona bij mij op school was en de school dicht ging, heb ik 
me toch maar voor alle zekerheid laten testen: gelukkig 
negatief dus geen corona!! Toen konden we, Ton en ik, 
alsnog aan onze mini/alternatieve supertoer  beginnen. Via 
de westkant van Nederland naar het hoge noorden. Daar, 
bij het dorpje Krabbendam, de West-Friese omringdijk 
gepakt. Prachtig!! 30 meter hoog, meanderend door het 
Noord-Hollandse landschap en maar 3.20 meter breed. 
Lekker sturen. Vervolgens twee dagen op Texel in de 
jeugd(haha)herberg geslapen en dag vier weer naar huis. 
Goed weer, lekker gereden, niks mis mee. Mss. een keer 
een clubrit?? 
Nu zitten we met een hittegolf en dat uis ook een beetje 
afzien op de motor. Gelukkig is het volgende week tijdens 
de avondvierdaagse weer normaal 20 klein nulletje C.  
Denk eraan: dan hebben we woensdag om 21.00 uur 
clubvergadering!  
En als jullie wat verder in het clubblad kijken zien jullie de 
prijswinnende kleurplaat: de eerste prijs gaat naar Carla 
Holstein. Proficiat!!  
Verder hoop ik jullie allemaal te zien op één of meerdere avondvierdaagseritten. De makers hebben er 
vast weer hun best op gedaan, dus laat die moeite niet voor niets geweest zijn… 
Tot maandag! Piet. 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 1 juli a.s. aanvang 21.00 uur 

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



 

 

Verkoop motoren trekt na coronadip weer stevig aan 
De motorbranche lijkt zich te herstellen van een verkoopdaling als gevolg van de coronacrisis. In mei 
was sprake van een inhaalslag. Er werden 6,9% meer nieuwe motoren verkocht dan in dezelfde maand 
vorig jaar: 1772 tegen 1657 stuks. Het is de beste mei-score van de afgelopen tien jaar. Dit blijkt uit 
cijfers van de RAI Vereniging en de Bovag. 
In april leek er nog sprake te zijn van een trendbreuk. 2019 was met ruim 14.000 nieuwe motoren het 
beste verkoopjaar sinds de financiële crisis geweest. Maar in de eerste coronamaand, maart, werden er 
prompt 17% minder motoren verkocht, en het consumentenvertrouwen daalde in april harder dan ooit 
tevoren. Wat ook niet hielp was dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vanwege de pandemie 
geen motorexamens meer afnam. 
Minder ov, meer motoren 
Volgens de Bovag begint de samenleving weer op gang te komen, en is er sprake van een verschuiving in 
het reisgedrag van het openbaar vervoer naar individueel vervoer. De verkoop van tweedehands 
motoren is in de eerste vijf maanden 13% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019, en die 
van snor- en bromfietsen 13,5%. 
'In relatie tot corona op zich een op zich een vrij logische ontwikkeling, aangezien 1,5 miljoen 
Nederlanders een motorrijbewijs hebben, terwijl er “slechts” 750.000 motorfietsen geregistreerd staan', 
aldus de Bovag. 'Een op de twee motorrijders heeft dus geen eigen motor en die mensen hebben nu een 
corona-proof én file-proof alternatief binnen handbereik.' 
De RAI Vereniging en de Bovag zien grote kansen voor gemotoriseerde tweewielers. 'De motor past in 
een stedelijk mobiliteitsbeleid waarbij ruimtebesparing steeds belangrijker wordt en minder 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor auto’s. Ook zet de sector versneld in op verduurzaming met de 
ontwikkeling van schonere motoren. 

 
Herinnering: ‘flitswaarschuwers’ nu echt verboden in Duitsland 
Door: Marien Cahuzak Motornieuws  25/05/2020 10:19 
 
Nu Europa langzaam weer ‘open’ gaat, plaatsen wij hierbij een herinnering die je 
wellicht veel geld kan besparen. Duitsland heeft per 27 april namelijk een verbod 
ingevoerd op alle apps, navigatiesystemen soortgelijken die waarschuwen voor 
flitsers. Het gebruik hiervan kan daardoor dus worden bestraft met een boete. 
Het gaat hierbij om een verbod op zowel speciale flits-apps en -apparatuur als 
bijvoorbeeld navigatiesystemen die waarschuwen voor flitsers. Je 
navigatiesysteem mag je natuurlijk nog wel gewoon gebruiken, maar dan moet je 
wel je flitswaarschuwingen uitzetten. Vaak handmatig! 
TomTom meldt in reactie hierop flitswaarschuwingen standaard uit te schakelen 
voor Duitsland op haar systemen. Je kan deze wel zelf weer aanzetten als je buiten Duitsland bent. 
Nakijken of flitswaarschuwingen standaard uitstaan op jouw TomTom (of hoe dit in te stellen), kan op 
de site van je gps. 
Flits-apps 
Populaire apps die waarschuwen voor flitsers zoals Waze en Flitsmeister mogen conform de Duitse 
verkeerswet evenmin worden gebruikt. Je hoeft deze niet van je telefoon te verwijderen, maar word je 
betrapt op het gebruik ervan, dan volgt een boete. 
Dit is de link naar bovenstaande website: 
https://www.motor.nl/motornieuws/herinnering-flitswaarschuwers-nu-echt-verboden-in-

duitsland/?utm_source=Publicate&utm_medium=email&utm_content=...&utm_campaign=Publication+1
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Preview: TankTasTocht #5: Langs de Brabantse Wal 
Je leest een Premium artikel 
Door: Paul Vreuls | Fotografie: Jacco van de Kuilen 
  
Motorroutes 
 

 
We publiceren dit artikel over de Tanktastocht 5 al heel vroeg, speciaal voor onze premium leden. Abonnees die 
het leuk vinden kunnen de route dan alvast narijden cq. nakijken of hij klopt. Wij doen dit uiteraard zelf ook voor 
de definitieve publicatie, maar we dachten dat jullie als trouwe abonnees dit ook misschien wel leuk zouden 
vinden. Van motorrijders – voor motorrijders! Dus lees verder en laat ons vooral weten wat jullie bevindingen 
waren. 

Waarom weet ik niet. Maar er zijn streken die me totaal niet trekken. Dus toen het hoofdkwartier met 
TankTasTocht vijf aan kwam zetten, dacht ik: ‘Noordwest-Brabant… loop heen!’ Want wat moet je ermee, met 
Klundert en Rucphen en Zundert? Niks te doen toch, en landschappelijk… geen idee hoe het daar uitziet. Maar 
veel soeps kan het niet wezen. Ik heb er nog nooit iemand over gehoord. 
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Kijk, en op zo’n moment komt de grote dichter J.C. Bloem om de hoek kijken. ‘Alles is veel voor wie niet veel 
verwacht’, schreef hij in zijn beroemde gedicht De Dapperstraat. En verdomd als het niet waar is. Grootste 
verrassing is wel de abrupte overgang van de Brabantse zandgronden naar de zeekleigebieden.  
Het ene moment rijd je door de bossen, het andere moment stuiter je van de Brabantse Wal zo de polders binnen 
met, jawel, het ene fijne dijkje na het andere. 

En er is meer. Zo maken wij kennis met Steenbergen en 
Zevenbergen – nu opgeslokt door de polders maar ooit 
bloeiende handelssteden en dat verleden proef je, aan 
de Kaaistraat en het Haveneind en de Noordwal. Rijden 
we over de Koeveringsedijk en de Stadsedijk en de 
Hoge Zeedijk; ja, ooit drongen de zeearmen tot hier 
door. Scoren we bij snackbar Moerdijk, aan de 
Wethouder Mattheestraat, een frietje met kroket. En 
herinneren ons opnieuw De Dapperstraat van J.C. 
Bloem: 
Dit heb ik bij mijzelven overdacht 
Verregend, op een miezerigen morgen 
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat 

TankTasTocht #5: 
We zien je in Fort Sabina! 
Wanneer? 
zaterdag 5 en zondag 6 september 
Lengte toer: 
zo’n 150 km 
Specs: 
Vrijblijvend toeren in de 1,5-metermaatschappij. Dus als we elkaar de ruimte geven, zijn we lekker coronaproof 
bezig. 
Start & finish: 
McDonald’s, Trivium 180, Etten-Leur. 
Fotostop: 
Fort Sabina in Brasserie De Kletsmajoor, Fortweg 1, Heijningen. Motoren kun je in het fort parkeren! 
De week erop staan de foto’s op motor.nl. 
 
Waanzinnig 
We pakken de draad op in Zundert, zoals bekend de geboorteplaats van 
Vincent van Gogh, maar onze interesse geldt toch vooral De Scooter. 
Onder die naam beheert de oude Cor van Seters een particuliere 
verzameling tweewielers. Het zijn met name Lambretta’s, maar hij heeft 
ook een paar Heinkels staan, een Florett met zo’n knots van een koplamp 
en, waanzinnig apparaat, de Honda Stream. 
Allemaal prachtig natuurlijk, vooral die Stream met zijn kantelbare 
voortrein. Maar wat heeft-ie toch met Lambretta? Cor, een man met veel 
gevoel voor techniek: ‘Die zijn niet kapot te krijgen. Op dit moment rijden 
ze er nóg races op.’ Eh… pardon… niet kapot te krijgen, Cor? Het is 
Italiaans… ‘Ja, maar Lambretta heeft Duitse kwaliteit. Alleen de 
ontsteking deugde niet. Die heb ik zelf daarom omgebouwd naar 
elektrisch. Maar verder… Lambretta is nog steeds mijn grote liefde.’ Zelf 
val ik als een blok voor een roze ISO uit de jaren vijftig, met het 
reservewiel horizontaal achterop. Een draak van een apparaat, er komt 
geen eind aan. 
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Vanaf Cors tweewielermuseum aan de Heischoorstraat rijden we zo de bossen in – daar hebben ze er hier veel 
van. Fluitenkruid in de berm, lammetjes in het gras en, o ja, een nieuwe soort die je steeds meer ziet: mannetje 
en vrouwtje, allebei op een elektrische fiets, bij voorkeur van hetzelfde model en met spiegel. Erger nog, ik zag 
zelfs een paar in dezelfde kleding. Tegen die tijd mag je mij overhoop schieten! 

Dubbeltje 

Natuurlijk ook even geprobeerd het hart van Roosendaal te bereiken, maar alle mensen, wat hebben ze dat goed 
verstopt. Het is één aaneenschakeling van nieuwbouwwijken, van puntdaken en voortuintjes en woonerven, geen 
doorkomen aan. Nee, dan Bergen op Zoom, met zijn Markiezenhof en zijn Paradeplaats en zijn Grote Markt. Echt 
oude luister. We bereiken het via de Rietgoorsestraat en de Westelaarsestraat – fijne bochtige wegen met goed 
overzicht, waardoor we flink door kunnen stampen. De Heerlesebaan, nog zo’n mooi stukkie. 

Maar dan. Terwijl we over de Schansbaan zoeven, met links langzaam oplopend bos, duikt rechts ineens een 
totaal ander landschap op. Voor we het weten, hebben we de intimiteit van de Brabantse zandgronden verruild 
voor de openheid van het zeekleigebied. De eerste die we er tegenkomen, is een gele kwikstaart. Ja, vergeef me, 
maar die gele buik spatte zo in mijn gezicht dat ik hem wel moest waarnemen. Weids en verlaten is het hier, aan 
de Glymesweg en de Rubeerdijk en de Zeeweg, licht ook en zo plat als een dubbeltje. 

Binnen de kortste keren laveren we over smalle dijken naar de torenspits van Steenbergen, nooit geweest en de 
eerste van een paar verrassingen. De grootste is misschien wel Willemstad, ooit begonnen als een gehucht van 
waaruit de omgeving werd ingepolderd, later door Willem van Oranje tot vesting veranderd in zijn strijd tegen de 
Spanjool. Het blijft wonderlijk om te zien hoeveel schoonheid het krijgsbedrijf soms oplevert. De Koepelkerk, het 
Mauritshuis, het Arsenaal en dan dat haventje, aan het eind van de Voorstraat. Denk de witte schimmel weg (lees 
al die pleziervaartuigen) en het volmaakte is nabij. 
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Levensgevaarlijk 

Nu schreef ik al dat het wemelt van de fijne dijkjes, daar in het noordwesten van Brabant. Maar één wil ik apart 
noemen en dat is de Koekoeksedijk langs de Roode Vaart bij Zevenbergen. Het is twee kilometer rijden in de 
schaduw van volledig uitgegroeide essen en werkelijk, zoiets imposants kom je zelden tegen. Eén probleem: de 
bomen lijden aan de essentaksterfte wat erop neerkomt dat bij een beetje wind de takken uit de kroon van de 
bomen breken – levensgevaarlijk. En dus dreigt de Koekoeksedijk (net als de Landekensdijk in de buurt) te worden 
ontdaan van zijn essen en daarmee van zijn majestueuze decor. 
Na de iepziekte van twintig jaar geleden en de kastanjebloedingsziekte van tien jaar geleden is dit de derde 
epidemie die onze bomen treft. Zou er iets aan de hand kunnen zijn? 

 

Kijk op: https://www.bmw-

motorrad.nl/nl/modellen/upgrade.html?cid=pm_UpEd_loc_disp_MTNL_MDRT_MR1_20200602  
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