
 

 

 

  



 

 

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      06 33 63 88 55 
 
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 
 
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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BMW Motorclub Roosendaal 

  

 
 

Let op: 26 mei Langeafstandsrit 
Vertrek HtH: 08.00 (onder voorbehoud van droog weer) 

 

juni 2019 
 
Woord van de voorzitter, 
Beste leden, alweer bijna een maand voorbij…… ik schrijf dit op 20 mei, omdat ik volgende 
week een aantal dagen op schoolverlaterskamp ga en daarna gelijk doorrijd naar de Vogezen 
met Ton. Een ritje van de BMW GS Club.  
Twee weken terug, op Moederdag,  zijn we met een aantal naar Zeeuws-Vlaanderen gereden 
om aldaar mee te rijden met een tocht van de plaatselijke motorclub, die ook bij ons kwamen 
rijden. Voor wat, hoort wat, toch??  Een supermooie rit die alle kleine dijkjes aaneen reeg tot 
een waar bochtenfeest. Er zat zelfs een zandpaadje in. Hoera, we waren met alleen maar 
GS’en volgens mij. Toch koos één van onze leden ervoor om zijn motor schoon en het rubber 
onder te houden. Ook dat mag natuurlijk!!  
Onze eerstkomende rit zou eerst 19 mei geweest zijn, maar als ik de MRA goed lees, heeft 
niemand gereden. Oké, dan gokken we op 26 mei. Misschien hebben we weer, aldus de 
toercoördinator, geluk. Fingers crossed!! 
Verder ligt natuurlijk de Supertoer er aan te komen, een rit voor de ervaren 
motorrijder/kilometervreter. Allen hebben er al zin in volgens mij, als ik dat goed hoorde op de 
vorige clubavond.  
Over clubavond gesproken: eindelijk werd er weer eens, lekker ouderwets, gebold! Altijd garant 
voor een amusant uurtje met een hoop gelach. Ook dit maakt de club tot een club! Houd dit vol!! 
Ps.: In juli is het weer avondvierdaagse! Wil je voorrijden of heb je een mooie route? Graag 
aanmelden op de clubavond. 

Tot woensdag 5 juni! Piet. 
 
Ledenmutaties: geen 
 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 5 juni a.s. aanvang 20.00 uur 

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

 
 
 
 
 



 

 

Vraag het aan Bill – nr 5 -  20 mei 2019 
 
De vraag : 
Ik heb een track ontvangen van de toercoördinator, ik heb de track geladen en van die track in 
mijn Zümo een route gemaakt. Ik rijd deze route en onderweg krijg ik een probleem! Ik kan de 
route niet volgen want de weg is opgebroken en versperd. Het is me duidelijk dat de weg over 
langere afstand afgesloten is en ik zal moeten omrijden, maar er zijn geen omleidingsborden. 
Wat nu ? Hoe kom ik weer op de route en hoe vervolg ik daarna deze route? 
 
Excuses aan de TomTom bezitters. 
Sorry mannen, maar ik weet niets over TomTom. De onderstaande uitleg is alleen voor Garmin. 
Ik heb zelf een Zümo 350 en daar heb ik de uitleg mee gedocumenteerd. Alle Zümo’s werken 
ongeveer hetzelfde. Als er vragen zijn specifiek voor een bepaald apparaat dan hoor ik het wel. 
 
Het antwoord : 
Iedereen is wel eens in een dergelijke situatie terecht gekomen en iedereen lost dit op zijn 
manier op. Sommige mensen hebben een zeer goed gevoel voor richting en oriëntatie en laten 
de route gewoon in het scherm staan, zij zoomen een beetje uit op het beeldscherm om te zien 
in welke richting ze ongeveer moeten rijden en pikken een aantal km verder het magentarode 
lijntje weer op en vervolgen de route. 
Dit kan ik je niet leren, dit is het resultaat van gevoel en ervaring en dit heb je… of dit heb je 
niet. 
Wat ik je wel kan leren is dat je jouw navigatieapparaat aan het werk zet om zo snel mogelijk de 
route weer op te pakken. 
Dit kost even tijd en aandacht, maar als je goed en systematisch te werk gaat (en bereid bent 
om hier wat aandacht aan te besteden) dan valt dat best wel mee. 
Ga op een veilige plek staan, en liefst in de schaduw want dan kun je (veel) beter zien en lezen 
wat er op het scherm van jouw navigatietoestel staat. 
Zonnebril af want die filtert een deel van het beeld weg. 
Handschoenen uit, en als je een touchscreenpennetje hebt, neem die erbij. Dat werkt preciezer 
dan met een dikke wijsvinger. 
Om goed te kunnen kijken op je beeldscherm is het voor velen onder ons ook zinvol om het 
leesbrilletje even op te zetten. 
Let op ! als je een Zümo 550 hebt en je rijdt een stuk terug van waar je gekomen bent dan gaat 
de 550 her berekenen en dat wil je nu (nog) niet hebben. Je staat op de route en je moet nu 
een aantal km verderop een punt gaan kiezen op de route, voorbij de wegafsluiting. 
 
Wanneer je een route rijdt dan zie je de visuele instructies op het scherm het best wanneer je 
onder instellingen/kaart en voertuig/autokaartweergave hebt gekozen voor 3D en automatisch 
zoomen hebt ingeschakeld. 
Wanneer je wilt kijken waar je bent en waar je heen moet, dan ben je gewend om op een 
papieren kaart te kijken en daar is het Noorden altijd boven. 
Ga dus naar een beeld dat vertrouwd is en ga als eerste naar instellingen/kaart en 
voertuig/autokaartweergave en kies daar voor Noord boven en klik op Sla op. 
Als je je beeldscherm aantikt dan verschijnt er bovenaan een PLUS en een MIN knop waarmee 
je het beeld kunt inzoomen/uitzoomen. 
Kijk waar je bent en waar je heen moet en maak een inschatting waar je weer op de route wilt 
komen. 
Om deze uitleg te documenteren heb ik een route gemaakt van Prinsenbeek naar Hoeven en 
de route loopt door mijn straat. 
Voor mijn deur kan ik doen alsof de weg is versperd , en de vervolgstappen testen. 



 

 

  
De Zümo kaart geeft me een paar hulpmiddelen : 
De in – en uitzoomknoppen 

 
 
 
De schaal links onder , zodat ik de afstand op de kaart kan inschatten 

 
Mijn huidige locatie 

 
In dit voorbeeld doe ik alsof ik niet weet welke straten er allemaal opgebroken zijn in Etten-Leur 
en ik ga dus de Zümo laten werken.  Ik kies een punt op de uitvalsweg van Etten-Leur en tik 
daar de kaart aan. 
Op de kaart verschijnt er een wit vlaggetje op blauwe achtergrond, en als ik maximaal inzoom 
op dat vlaggetje dan zorg ik ervoor dat de punt onder het vlaggetje op de route ligt. Gewoon de 
kaart weer aantikken en het vlaggetje verspringt naar de laatste locatie die je aangetikt hebt.  

 



 

 

Ik klik daarna op  

 en krijg dan de volgende vragen en kies voor nieuwe route starten 

 
 
Mijn Zümo gaat nu de actuele route stoppen en een nieuwe route berekenen. 
Voorbereiding is het halve werk, dus voor je vertrekt thuis kun je op een dergelijke situatie reeds 
voorbereid zijn en je kan standaard al een aantal instellingen goed zetten. 
Wil je, als jouw Zümo een route berekent, de snellere tijd of de kortere afstand? mijn advies kies 
snellere tijd. 
Vink aan onder te vermijden wat jouw wensen zijn. Mijn advies, vink aan tol en kosten 
(vervelend namelijk wanneer je muntjes moet zoeken) en vink aan onverharde wegen (als je bij 
slecht weer op onverhard terecht komt dan kan dat wel eens tot onaangename glijpartijen 
voeren)  
En zet een vinkje bij geavanceerde omwegen, dit is belangrijk als je straks OMRIJDEN gaat 
gebruiken. 
De route die ik aan het volgen was, die staat nog steeds in het geheugen van mijn Zümo en 
daar hoef ik me nu even niet mee bezig te houden. 
Ik wil weer goed zichtbare visuele instructies en zet instellingen/kaart en 
voertuig/autokaartweergave weer op 3D . 
Op mijn scherm verschijnt nu de nieuwe route in 3D dus dit,  

 
maar de Zümo kan niet weten dat ik niet rechtdoor kan… 
Hij heeft enkel de route berekend naar het puntje dat ik op de uitvalsweg van Etten-Leur heb 
geplaatst. 
BELANGRIJK !!  ik ga nu rijden van mijn huidige locatie naar een punt verderop maar ik heb 
geen idee wat ik ga tegenkomen, misschien zijn er wel nog meer afgesloten wegen. 
Ik ga dus naar instellingen onder Navigatie/ Herberekening route en kies voor Automatisch. Het 
maakt me namelijk niet uit via welke weg ik dat gekozen punt bereik en als ik bij een volgende 
wegafsluiting moet improviseren dan krijg ik nu toch voortdurend gecorrigeerde instructies. 
 
 
 



 

 

Ik ga nu rijden en op dit moment kan ik kiezen uit twee opties: 
 
OFWEL de optie OMRIJDEN van de Zümo inschakelen (mijn advies) 

daarvoor klik ik rechts onder op    

en vervolgens op  
 
omdat ik geavanceerde omwegen heb ingeschakeld krijg ik de volgende vraag 
 

 
Ik maak een keuze en de Zümo berekent zelf een route naar het door jou gekozen punt.  
 
OFWEL  ga je gewoon rijden, je gokt wat volgens jou de beste richting is en vermits jouw Zümo 
op herberekening automatisch staat gaat hij de snelste weg rijden. Je moet er de eerste paar 
honderd meter wel zelf voor zorgen dat je niet telkens weer naar de afgesloten weg wordt 
gestuurd en opnieuw moet gaan zoeken. 
 
Wanneer je op het eindpunt van deze korte route bent aangekomen dan stopt deze route 
automatisch.  
Ik gaat eerst naar instellingen en onder Navigatie/ Herberekening route kies je voor Uit. 
Je start de route die je aan het rijden was weer opnieuw. 
De route die je aan het rijden was kende maar twee routepunten, het begin- en het eindpunt. Je 
staat op de route (dat kun je ook visueel controleren, CHECK !!) en je vervolgt de route naar het 
eindpunt. 
Als er nog vragen zijn :  billvdberghe@ziggo.nl 
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Overgenomen uit het clubjournaal van de BMW Motor Club Vlaanderen. 



 

 

 
 


