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BMW Motorclub Roosendaal
Juni 2018
Woord van de voorzitter,
Beste leden,
Eindelijk weer een clubavond in het vooruitzicht!! Ik mis ze wel altijd, ook altijd die in augustus,
maar nu was de reden een hele fijne: we zaten in Amerika!! Wat een geweldige reis was dat:
ruim 5.500 km. Gereden op een Harley…….en dat ging best goed, maar eentje kopen….toch
maar niet!!(dan moet ik de club uit, o nee, ik heb nog wat BMW’s  ) Ook de test van de 1600
GTL is goed verlopen: zie verslag van Jan verderop in het clubblad.
En ook de eerste proeve van bekwaamheid van Jack Scheepers naar de Belgische eerstewereldoorlog -gebieden is naar volle tevredenheid verlopen als ik het verslag zo lees. Even
vooruitkijkend komt onze avond-4-daagse er weer aan……..
Ook is afgelopen week de AVG in werking getreden en komende woensdag tijdens de
bestuursvergadering zullen we het er vast over hebben en krijgen jullie info over hoe en wat het
gaat betekenen voor onze club. Ook heeft onze nieuwe toercommissaris leuke ideeën over de
ritten van de toekomst. Wordt vervolgd. En mocht er iemand naar de classic races
willen/kunnen (ik niet) dan kon je kaartjes via Frans Bogers bekomen. (mail heb je al gehad van
onze secretaris) Verder weet ik niet meer zoveel te vertellen maar op de clubavond hebben we
ongetwijfeld weer stof tot (na)praten!!
Tot dan, groeten, Piet.
Ledenmutaties: geen
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 6 juni a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting
Alicante motorreis en test k1600gtl
Waren we vorig jaar met de Mofra op motorreis naar Valencia , dit jaar is de bestemming
Alicante waar we 4 nachten zijn en naar Ayna dit ligt meer in het binnenland waar we 3
nachten zijn.
De motoren hebben we op dinsdag ingeleverd en gaan met de camion naar Alicante en wij
vliegen er op zondagmorgen achteraan, wel een hele vroege morgen dat wel om 5.30 uur staan
we al op vliegveld Eindhoven alwaar we kennis maken met de rest van de groep. Er zijn veel
rijders die vorig jaar ook al mee waren dus is een mooi weerzien zo, vorig jaar reden we samen
met piet en Francien maar die zijn er niet bij dit jaar dus rijden we samen met hans en wil
(komen uit Moerstraten en rijd een GS adventure, hierna te noemen GS want elke keer dat
adventure erachter typen is geen doen).

Jan en Carla bij de sinasbomen, de GTL en GS op de achtergrond
Dit jaar rijden we op onze nieuwe motor mee de k1600gtl (hierna te noemen de k.)net zun
eerste beurt gehad en we gaan eens zien of we net zoveel of meer fun met deze k. zullen
hebben. Vroeg vliegen is ook vroeg aankomen (over de vlucht hebben we het maar niet dat was
een drama weer met benen in de nek 2 uur overleven) , en na een kort busritje zijn we om 11
uur al bij het hotel , eerst maar eens zien of de motor er al is en ja hoor staat achter het hotel
geparkeerd wel erg vuil van de bloesem en wat regen is ie geworden . mooi hotel is het hoor en
ook met de kamer treffen we het ,snel de zooi erin gemikt en de motorkleren aan want we gaan
vanmiddag nog een toer maken en de buurt al eens wat verkennen.
Alles is wel even wennen hoor , de k. ben ik nog niet zo gewent en de nieuwe helmen met
draadloos communicatie hebben we voor het eerst in gebruik , voor helmen en de navigator 6
van herr BMW gekozen omdat het dan allemaal van zelfde merk zou zijn en zo de grootste
kans dat het ook echt met elkaar zou werken , nou geen spijt tot nu de helmen zitten erg fijn en
zijn erg stil communicatie werkt super en ook de navi werkt goed ook de bediening via het
scrollwiel gaat goed we kunnen de handjes aan het stuur houden.
Afspraak is dat ik voorop zou rijden en tempo aan hans zou aanpassen , ook ik mis wel eens
een afslag en dan rijd hans voorop tot hij weer een afslag mist ( dat gebeurt vaak al snel ,
misschien eens naar Specsavers) , zelf rijd ik eens op een erg bochtige weg en kijk op de navi
en niks geen lijn meer verderop keren en terug om de afslag te zoeken , ‘s avonds in hotel
bleek dat een ieder op deze weg alleen maar oog had voor de bochten en verkeerd was
gereden ( nou ja zo erg is dat niet een weg die zo mooi is 2 keer rijden , al waren er toch wat
motoren omgevallen tijdens deze keerbewegingen)
Onze eerste stop is al snel , tanken en de motor van de bloesem ontdoen , op en afstappen
gaat vlotjes eigenlijk beter als op de lt dus dat is alvast het eerste pluspunt. Na het afspuiten zie
ik wel een forse kras op de topkoffer ,oe das nie mooi dat is met transport gebeurt vanavond
eens met Ludo de organisator over hebben , maar nu eerst rijden!! Lekker hoor het zonnetje
schijnt en het is zo 19 graden terwijl we over mooie bochtige en hobbelige Spaanse wegen (en
weggetjes rijden).

De wegen rond Alicante zijn soms erg mooi maar veelal meer hobbelig in vergelijk met de buurt
van Valencia ,maar de k. doet het erg goed de vering staat op road en we zoeven erover of het
niks is en wat een vermogen de k. zeg is iets van 165 pk en ook 165 nm dus die wil wel goed
stuur vasthouden dus want hij trekt zowat onder je vandaan. Vooral de vering valt op dat ie zo
goed is en ook dat je geen rammeltje of niks hoort over de slechtste stukken , al snel normaal
maar dat was bij de lt wel anders die rammelde en stuiterde er nogal eens op los op mindere
wegen , maar ja dat mag je ook wel verwachten van een nieuwe motor de LT was dat ook al 13
jaar oud. Communicatie gaat ook super tot 200 km/uur kun je nog net zo goed mekaar verstaan
en de kwaliteit van de muziek en spraak is erg goed , maar dat mag ook wel voor die centen ,
niet? Scherm staat zo half omhoog en we hebben dan al geen last meer van wind en kunnen
met 100 km/uur met vizier open rijden was erg fijn is als het warm is. Mooi toertje wel hoor om
te beginnen wat drempels in de buurt van de stad maar wat later zijn ze er nog maar schaars ,
rob en wil volgen goed met de GS , op de rechte stukken geef ik geen gas en hans sluit dan
telkens weer aan en de gaten zijn echt niet groot , hans rijd dan ook erg goed (is al 72 jaar) en
kunnen het ook op de stops en met apresrijden in de bar goed met mekaar vinden, gezellig zeg
maar.
S avonds heeft een ieder de smile op zijn gezicht lekker gereden in een mooi land , dus het is
een kabaal van jewelste in de bar want een ieder wil zijn verhaal van die dag wel kwijt , daarna
lekker eten en nog wat pilsjes maakt de dag om en gaan we slapen voor de volgende.
De schade van de koffer melde ik aan de organisator , en die verwees me naar de vervoerder
want die zou ik aansprakelijk moeten stellen , en zonder er nou een heel verhaal van te maken
er is wat heen en weer gemaild waarna afgesproken werd dat het zou worden opgelost na de
reis , wat ook is gebeurt de kras kon er niet worden uitgepoetst dus heb ik hem hier op dorp
laten spuiten en is de factuur naar de vervoerder gegaan, je kunt nog zo netjes vervoeren er
kan altijd schade ontstaan het is maar hoe je het netjes oplost.

Dag 2 begint wat fris is nog geen 10 graden maar zal later in de dag warmer worden met wat
regenkans op einde dag ( de temperatuur in Spanje is al langer veel te laag voor tijd van het
jaar , zal een fris weekje worden zeker als we naar Ayna rijden dat ligt in de bergen, maar om te
rijden is dit niet erg alleen met de stops kun je dan niet lekker op terras zitten) maar het was
weer toprijden vandaag op einde rit wat spetters maar de straat bleef droog en zijn ook nog
eens vroeg terug dus rijden door naar de zee waar we bij de haven op een terras was gaan
mensen kijken en wat drinken. Ja hier krijg je wel het vakantiegevoel van zo op een terras
tussen de palmen.
Morgen weer een rit hier maar nu wat zuidelijker richting Murcia , gaan het zien maar eerst
lekker eten , drinken en slapen hoort er ook bij op vakantie.

Figuur 1in ayna is film opgenomen en dit is de gebruikte motor er in
De rit richting Murcia was ook weer fraai ,al blijkt meer en meer dat de wegen vooral geschikt
zijn voor een GS ,hobbel kuilen en soms onverhard ( de organisator rijd zelf ook GS) maar de k.
vind het niet erg we tuffen er
lekker op los. Vandaag op de
route een motormuseum waar
we stoppen en ons vergapen
aan het moois wat hier
binnenstaat (ja vroeger wisten ze
wel wat mooi was echt heel mooi
om te zien allemaal) veel types
Bultaco maar ook nogal wat
BMW en Harley , niet erg groot
het museum maar wel vee
kwaliteit een aanrader!( in
Guadelest ).
Figuur 2wat fraaie beemers bij
mekaar

Daarna een echte spaanse lunch in een mooi oud restaurant , effe de broek wat losser en we
rijden weer ( een siesta zou wel lekker zijn na zo’n warme maaltijd) want met al dat stoppen er
moet wel 250 km gereden worden.

Figuur 3de straatjes zouden nog smaller worden

Dag 4 rijden we naar ons volgende hotel dus dat word bagage inpakken en inleveren bij onze
volgbus die zal de spullen meenemen naar ons volgende hotel , wederom is het fris en een van
de duodames rijd met de bus mee ze vind het te koud, haar man heeft een racer en ja als je
daar achterop zit met een jethelm zo vol in de wind brrrrr. Wij niet zadelverwarming en
handvatverwarming aan , scherm wat verder omhoog en geen centje last van de kou en rijden
dan ook een fraaie toer richting de bergen waar ons volgende hotel is. Onderweg komen we op
een weg van 30 km waarvan werd gezegd dat het typisch gs-pad zou zijn ,nou dat was het ook
smal en meer gaten dan asfalt maar de uitzichten waren geweldig naast de weg steeds
restanten van eeuwenoude aquaducten , niet dat ik daar veel oog voor had er ging nogal wat
tijd zitten in het om de gaten sturen en het gravel in de bochten vermijden, maar alles ging
goed en aan het einde van de weg was een mooi uitzichtpunt waar ik wat kon opdrogen en
weer bijtanken. Vanaf hier is het nog wat puzzelen de weg staat niet op kaart en vergt wat
improviseren , maar via een boerenerf vinden we toch een doorgang om weer op track te
geraken. Laatste 10 km een echt stuk scheurweg topasfalt met mooie curben, fijn zo een toetje
doen we morgen weer . bij het hotel aangekomen daar valt het weer wel mee hoor geen wind
tussen de bergen dus er kan op het terras gezeten worden al is het verder niet warm ,nog effe
wachten want de bus is er nog niet met onze spullen dus de eerste pilzen worden nog in het
harnas gedronken , en een mooi uitzicht hier over de vallei , je zou er haast stil van worden.

4mooi gelegen hotel
Figuur 5hotel van boven aan klif gezien
Er wordt goed gestookt in het hotel en het eten is hier best , de wijn is hier included dus het ken
niet beter , het wordt dan ook erg gezellig vanavond nu een ieder zat op heeft , vakantie moet
kunnen toch?

Morgen krijgen we wat aanhang erbij , ze hadden ons al eens voorbij zien komen en wilden
graag eens met ons rijden , Jan-Willem en Mariska (en ook uit Moerstraten ) met zijn LT omdat
hij dan zijn lijnenrijden wat zou kunnen verbeteren en Mario op GS die normaal alleen reed met
Stella , wat erg goed ging hoor Jan-Willem kan ook lekker gooien en smijten met zijn lt ( zijn
banden zullen wel wat eerder versleten zijn nu) , en Mario bleek moeilijk bij te houden toen hij
voorop kwam te rijden. Eerste stop is bij een erg mooi klooster het is hier berekoud en een ieder
vlucht al snel naar de kantine waar een kachel staat te loeien , en vele staan er dan ook zo
dicht op dat je de verschroeide motorpakken ruikt. Sommige rijders kunnen bij de kachel
wegblijven die hebben over hun leren pakken regenkleding aan om nog enigszins warm te
blijven (die zouden ze de komende dagen niet meer uit doen onder de 10 graden is leer toch
wel te koud om mee te rijden) ,verder veel stuurwegen vandaag het landschap is erg

afwisselend en de temperatuur loopt gaande de dag toch op naar 13 graden. Maar niet als we
de bergen in gaan al snel zitten we op 1500 m hoogte en de temperatuur is nog maar net boven
nul en verschijnt steeds meer sneeuw naast de weg en vlak voor hoogste punt ook wat op
wegdek net voldoende om de motor er in te parkeren en wat winterse foto’s te schieten en dan
weer snel door. De lunchstop is een ideale plek in een beschut dorpje terras vol in de zon
vlijden we ons neer voor een hamburger de luxe met een grote coke, en we zullen in het uur dat
we hier vertoeven toch nog verbranden ja op hoogte moet er al snel gesmeerd worden dames.
Na zo dag is het weer heerlijk bij hotel te zijn de dames stappen af om zich op te frissen en
hans en ik besluiten om de buurt nog wat te verkennen ,we rijden het dorp in dat erg smal wordt
en nog smaller en smaller tot de spiegels bijna de muren raken en onderwijl daalt de weg het
dal in met zo 15-20 % , spannend dus onderin komen we bij een rivier met een aantal rapids
erin erg mooi om te zien en erg groen hier en volgen de kronkelige rivier een aantal km voor we
weer op de strakke asfaltweg komen die ons eerder naar hotel voerde dus weer gas erop gaat
toch makkelijker de bochten nu de duo er niet op zit.

En nog niet veel gemist de dames zitten nog aan hun eerste glas als we aanschuiven voor ons
pils, Ludo zou dit pad in de route moeten opnemen zo is onze mening wel net wat voor hem om
zulke paden te laten rijden.
Vandaag weer een rit maar nu meer
oostelijk en rijden weg met de zon in
de rug en al na een aantal km ligt
Ludo met zijn telelens foto’s te maken
van rijders en omgeving, we zullen
hem vandaag nog een aantal keer
tegenkomen hoop dat we er mooi op
staan en sloven ons dan ook uit zo
fraai mogelijk in beeld te komen, ja
toch niet dan hans! ( en dames niet
zwaaien hee !) Kijken de dag onze
ogen uit van de vele landschappen
die voorbij komen het is hier erg fraai
en het verveelt nooit zo rij je door
dennebossen dan weer sinasbomen of een stuwmeer , kortom er word genoten door rijder en
duo.
Vandaag is ook weer de laatste avond hier, morgen rijden we weer naar Alicante voor onze
laatste overnachting dus vanavond is er speciaal menu met champagne ( of cava ) en weer vino
ohne ende dus hoppa we maken er weer een mooie avond van.
De rit naar Alicante loopt zuidelijker dan de heenrit en voert ons langs kastelen ( castillos )
stuwmeren en mooie uitzichtpunten waar het goed stoppen is en wat fotos te schieten , rijden
wel door erg verlaten gebieden er is hier weinig te koop dus de route loopt wat om om langs
een lunchplek te komen , met als gevolg dat het hele reisgezelschap in het zelfde restaurant
komt te zitten wat lukt er worden wat andere ruimtes geopend en dan gaat het er toch van
komen ,je bent niet in Spanje geweest als je geen paella op heb dus hans en ik bestellen de
paella met kip en konijn. En er komt me toch
een pan op tafel zeg leek wel voor een heel
weeshuis, keken mekaar eens aan en zijn met
goede moed begonnen en verrek zeg een uurtje
later haalt hans nog een korst door de lege pan
man man wat was dat lekker zeg pfffff.
Nou hoef niet te zeggen dat het nogal moeite
kostte om weer op stalen ros te komen en
benen weer op te stepjes te trekken eerst wat
rustig aan wel de spijsvertering op gang houden
hoef voor de rest vandaag niks meer denk.
Dichter naar de kust weer veel sinasbomen en
op de vlaktes staat een enorme wind overdwars
zo erg dat ik middenop blijf rijden wat de vlagen
zetten de k. zomaar een meter om af en toe ,
verder komen er meer moerassen in beeld en
rijden zelfs door een bos van palmen .
Deftig en nieuw hotel voor de laatste avond ,
eten is geweldig en drank inclusief weer hier(
ook de pitchers heineken) , een mooie manier
om de reis mee af te sluiten , we zijn het erover
eens dat het weer zeer geslaagd was ( en weer
aantal nieuwe motorvrienden gemaakt) .Daar
proosten we op en wellicht tot volgend jaar !

Leuke anekdote was nog dat we 2 week later op een terras stoppen en daar zit ook Jan-Willem
samen met wat maten die een andere toer rijden, toeval bestaat niet toch , en zijn maten zijn
het er over eens dat Jan-Willem enorm beter rijd nu en of we hem nog maar eens een weekje
mee willen nemen.
De motoren staan in de kelder van het hotel en die moeten we morgenvroeg nog 1 keer starten
en naar de verzamelplek rijden voor transport naar Nederland alleen wel in het donker ‘s
morgens vroeg en hoewel maar 500 m er zijn er nogal wat die verdwalen om dit punt te vinden.

Erg fijne rit met k1600 gtl in alle opzichten geslaagd , is echt een blijver wat een beest van een
motor de zescilinder toert erg fijn rond 2500 toeren schakelen gaat zonder koppeling omhoog
en omlaag door de versnellingen als door boter en zodra je gas opendraait begint de six te
brullen vanaf 3500 toeren geweldig , stuurt superstrak en vering is zowel sportief als op comfort
te zetten zodat drempels als vanzelf genomen worden , en bij keren is de elektrische achteruit
een heeeel handig hulpmiddel , als er wat te klagen zou zijn is het het dat er geen elektrische
middenbok meer op zit is zwaar ding om erop te krijgen en ik laat hem dan ook vaak op zijn jiffy
staan , Carla zit heerlijk achterop en ik vind het ook een hele verbetering terwijl de lt al erg
goed was. De teller van de k. staat nu op 3500 km en ik controleer nog eens de motor , de
banden zijn flink opgeruwd de rullen zitten erop maar lijken nog wel een trip aan te kunnen, dat
moet ook want donderdag is de motor in rijen en vrijdag rijden we naar Sauerland , het is toch
wat gaat bijna op werken lijken. ( de banden zouden het wel houden dat weekend in Sauerland
trouwens maar dan wel net bij km 4200 waren de eerste slijtnokken weg en het is dat eerste
paasdag sneeuw viel zodat we rust hielden konden we met 4700 km erop thuiskomen volledig
kale banden dat wel , eerste set van de fabriek waren Bridgestone

6na 42oo km
volgende set wordt Dunlop eens zien of we daar meer km uit halen en anders is de k1600gtl
gewoon een bandenvreter geworden )En o nu hoor ik er denken zou dat niet aan je rechterhand
liggen, wellicht maar wat dan de motor maar in rainmodus laten en al die pk en nm ongebruikt
in het blok laten, lijkt me ook geen optie dus ….hoe dan!!!
Jan en Carla van Holsteijn

Afgelopen februari kwam er een interessante mail voorbij over de Route WestHoek met Travel
Jack met daarin o.a. beschreven:
Via een toeristische route rijden wij richting West Vlaanderen waar we net in de middag hopen
aan te komen de laatste 80 km gaat via smalle weggetjes met veel draaien en keren. Onderweg
komen we langs monumenten zoals sluizen van Nieuwpoort, Dodengang, Diksmuide om
uiteindelijk uit te komen bij het hotel. Dit rustig gelegen hotel met voldoende
parkeergelegenheid is ooit een Abdij geweest. Eenvoudig naar goed, gelegen in een rustige
omgeving.

Afstand eerste dag: 272,61 km, tweede dag 240,97 km, totaal 513,58 km
In de daaropvolgende flyer het programma met daarin een leuke aanvulling:
Diverse bezienswaardigheden worden aangedaan en er zal regelmatig worden gestopt voor
een foto moment.
Dat zag ik wel zitten – een Edu-rit van twee dagen – met mooie dag afstanden. Geen stand-by
dienst dat weekend en mooie oefening voor de Eifel rit eind dit jaar. Dus aangemeld.
Fotocamera weer eens voor de dag gehaald.
In de loop naar dit weekend nog mail verkeer gehad voor de puntjes op de i. In dit weekend
kan ik ook een test uitvoeren met de, uit China bestelde, GPS-Tracker (SinTrac). Zit een sterke
magneet in gemonteerd achter in de RS en is ook via een App te tracken.
Routes ontvangen – met de tips van Dick – overgezet naar track in BaseCamp en van track
naar reis op de 350LM. Eens moet het gaan lukken om een route te kunnen volgen met de
Zumo, toch?
Zaterdag 21 April
Verzamelen bij HtH. 5 clubleden (Jack, HansV, HansM, Richard en ik) en een vriend van Jack
op een niet BMW. Volgauto als back-up. Weersverwachtingen zijn prima.

Als 3e van start. Aan het einde van de HTH straat wilde de Zumo al rechtsaf…. Voorrijder Jack
ging links, de juiste route. Voorspelde niet veel goeds met de 350LM.
Enfin, route ging langs verrassende, nog niet bekende wegen, van West-Brabant en Zeeland in
richting Westerscheldetunnel naar Terneuzen. Dicht daarbij 1e koffie stop. Zonnetje kwam al
goed op.

Verder de tunnel door. België in. Inderdaad heel veel, soms venijnige, bochten, betonplaten,
wegen met agrarische achtergelaten werkzaamheden (lees zand – gelukkig droog = stuifzand).
Er zat voor mij veel vaart in. Zeker op dit soort wegen. Het was bijbenen.

Tussendoor een tankstop – 250KM max. op volle tank.
Lunch bij:

Tevens GPS-Tracker status uitgelezen: het werkt!

Volgende koffie stop bij Rattevallebrug Middelkerke:

Het werd al wat later. Was ook mede door verkeerd rijden, elkaar kwijtraken in een dorp. Een
klassieke fout, kan gebeuren. 17:00 bij het hotel gingen we niet halen. Laatste stuk moesten we
rijden volgens Jack. En inderdaad, dit zijn de wegen die mij beter liggen: mooi asfalt met
glooiende bochten. Een heel mooi stukje route (die moet je erin houden Jack).
Aangekomen bij Oude Abdij Lo in Lo-Reninge, inchecken, douchen, verdiende Hoegaarden
voor het diner. Diner was prima geregeld. Het was voor mij een vermoeiende rit – ruim 300KM
met veel bochtenwerk. Niet uitgerust aan het weekend begonnen.

Vanuit hotel view:

Zondag 22 april
Door de vermoeidheid besloten de 2e dag van de rit niet mee te rijden. Mijn gevoel was dat het
te veel zou worden. Mijn beslissing tijdens het prima ontbijt aan Jack en anderen doorgeven.
Ben via Diksmuide de rijksweg opgereden en naar huis gereden. Onderweg nog wat regen
gehad.
Ik kreeg de vraag of ik volgende keer weer mee zou gaan. Zekers, maar dan graag meer van
die glooiende bochten en hetzelfde hotel  Meer EDU dan wat in de brochure staat vermeld.
De fotocamera deze keer niet gebruikt. Die is voor de volgende keer!
Peter
Rode R1100RS
(Foto’s zijn in kader van aankomende AVG wet selectief gekozen)

BMW eencilinder motorfietsen
By Dolf Peeters | 13 december, 2017

BMW is in 1925 begonnen met het bouwen van ééncilinder motorfietsen. Toen werd de 247 cc
lichtgewicht (110 kg) R39 geïntroduceerd. Kenmerken van de R39 motorfiets waren de droge
enkelvoudige koppeling en een aandrijfas met ingekapseld kegeltandwiel en hardyschijf. En
omdat je niet moet veranderen wat goed is werden tussen 1925 en 1967 de eencilinders wel
steeds door ontwikkeld, maar bleef BMW trouw aan de opzet.
EEN LANGE HISTORIE
Voordat BMW de R39 presenteerde had het merk in 1923 al de R32 boxer uitgebracht. Een
schone, stille, trillingsvrije en voor zijn tijd snelle motorfiets, met cardanaandrijving Probleem
voor BMW was wel dat de ééncilinder R39 nauwelijks goedkoper was dan de tweecilinder R32
en tegen het einde van 1927 was het dan ook niet meer lonend om de R39 verder te
produceren.
In 1931 kwam BMW met de opvolger van de R39. Dat werd de goedkope en praktische R2.
Een geperst stalen frame, 95 kilo zwaar, 198 cc (en daardoor belastingvrij). In vijf jaar tijd zijn er
zo’n 15.000 van verkocht.
In 1932 bracht de R4 De 12 pk sterke motor daar van bleek zo’n soepel karakter te hebben dat
er direct stevige leger orders voor kwamen.

Na de R4 kwam in 1936 de R3. In 1937 al was het tijd voor de R20. Die had weer een gewoon
buizenframe en als eerste mono een telescoopvoorvork. Verder had hij een voet geschakelde
drie versnellingsbak en een gereedschapskastje op de tank.
HET EINDE VAN DE PLAATSTALEN FRAMES
De R35 was in 1937 de laatste mono met een geperst plaatstalen frame en nu óók met een
telescoopvoorvork. Deze motor is veel in het Duitse leger gebruikt. Toen Duitsland de
belastingvrije cilinderinhoud van 200 naar 250 cc vergrootte, kwam de R23. Deze was op de
cilinderinhoud en het vermogen na identiek aan de R20. In 1941 werd gestopt met het bouwen
van ééncilinders. Door de oorlog zou het 7 jaar duren voordat BMW weer een ééncilinder
presenteerde.
BMW EENCILINDERMOTOREN NA DE OORLOG
De R24 was een mix van vooroorlogse types. De motor was krachtiger en soepeler dan zijn
voorlopers met dezelfde cilinderinhoud. Hij had een nieuwe dynamo met een automatische
vervroeger en een schokbreker op de hoofdas in de versnellingsbak. Zijn opvolger, de R25,
kwam al in 1950. Een nieuw buizenframe met plunjerachtervering, verwisselbare wielen, rechte
spaken en een wat andere voorpartij maakten van de R25 een nog betere motor. In 1952
verscheen de R25/2, die maar in detail was gewijzigd.
HELEMAAL NIEUW
De in 1953 gepresenteerde R25/3 was een compleet nieuwe motorfiets en werd voor BMW een
bestseller. Voor het eerst kreeg een mono een gedempte telescoopvoorvork, 18″ wielen met
volle naven en lichtmetalen velgen, een koppeling met een diafragmaveren een vermogen van
13 pk.
1955 Is het geboortejaar van de R26 het. Die leverde 15 pk en had een swingarm vóór (Earles
voorvork)en achter. De cardanas liep nu binnendoor door een vorkpoot.
HET EINDE
Na de R26 kwam in 1960 de R27. Het was de hoogst vermogende eenpitter van BMW tot aan
‘de moderne tijd’. Hij levert 18 pk bij 7.400 tpm en had een top van 130 km/u. Het meest
opvallende aan de R27 was de rubberophanging van het motorblok in het frame. Hierdoor
worden veel trillingen geëlimineerd. 1967 is het laatste BMW ééncilinder stoterstangen
produktiejaar.
En de eer van deze dappere eenpitters, die wordt hoog gehouden door de leden van de BMW
Mono club. En dat zijn allemaal reuze aardige mensen.

AVG:
Beste leden, na de bestuursvergadering van woensdag hebben wij als bestuur uitvoerig
gesproeken over de consequenties voor onze club. Annemiek heeft er goed zicht op en
zodoende is het volgende afgesproken: alle leden ondertekenen een keuzeformulier waarin ze
toestemming geven om al dan niet beeldmateriaal te delen. Deze zit bij het clubblad, maar ligt
ook ter ondertekening op de clubavond in HtH.

Toestemming gebruik naam- en/of beeldmateriaal op website/Social media.

Hierbij deel ik,………………………………………………………………………………………….
het bestuur
van BMW Club Roosendaal en de door haar aangestelde beheerder(s) van overige
huidige en in toekomst te gebruiken website/Social media, hierna te noemen
“website/Social Media” het volgende mede.

0

Ik stem in met het gebruik van naam- en/of beeld materiaal op de besloten
website/Social Media;

1

Ik stem in met het gebruik van naam- en/of beeldmateriaal op alle vormen van
website/Social Media;

2

Ik weiger toestemming te geven voor gebruik van naam- en/of beeldmateriaal
op alle vormen van website/Social Media.

Het staat mij vrij bovenstaande toestemming te wijzigen. Ik dien hiertoe zelf de
ledenadministratie en de aangestelde beheerder(s) van de desbetreffende website/Social
Media schriftelijk op de hoogte te stellen middels dit, gewijzigd toestemmingsformulier.

Naam:

Datum:

handtekening

Een ander punt wat we besproken hebben is de rol van Bill als Toercoördinator. Jullie hebben
vorige keer al de nodige ideeën gehoord en veel van deze ideeën zullen via onze website vorm
krijgen. Kortom: de website wordt steeds belangrijker: o.a. voor het stellen van vragen aan Bill,
het zoeken naar mooie ritten, het organiseren van spontane ritten, enz. Om onze verzameling
motorritten uit te breiden ,wordt jullie gevraagd jullie mooiste ritten naar Bill te sturen
billvdberghe@ziggo.nl met een korte beschrijving: waarheen, hoe lang, hoe mooi, leuke
pauzeplaatsen enz.

