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Roosendaal

BMW Motorclub Roosendaal
Let op: zondag 19 mei (onder voorbehoud):
Langeafstand-rit, 500 km.
Vertrek HtH 7.00 uur
Mei 2019
Woord van de voorzitter,
Beste leden, wat een feestje hadden we toch tijdens onze open rit! 1287 betalende bezoekers,
een perfecte route, geen ongelukken (dat ik weet) ,alleen tevreden gezichten. Ook ikzelf heb
hem weer maar eens gereden, nu met dochter en en een motormaatje van me. Blijft mooi om te
rijden en om al die blije gezichten te zien tijdens de lunch in De Heen. Onze begenadigde
schrijver Cees 1200 RT heeft er weer een mooi verslag van gemaakt. Zeer de moeite om te
lezen, zeker doen!! Ook de bijgeplaatste foto’s geven precies weer hoe het waas: zonnig, druk,
gezellig en vakkundig.(aan de inschrijf-en laadtafel) Dankzij een grote diversiteit aan soorten
routesystemen konden we zo ongeveer alle GPS-en laden; zie verder verslag Cees.
Over goed weer gesproken: afgelopen Paasweekend zijn Ton, Marieke en ik naar het GSweekend geweest van de BMW GS club Nederland. Geweldig weer, 75 tentjes met alleen maar
GS-rijders. Hoewel niks met onze club te maken, toch leuk om even te vermelden. Aangezien ik
op het Paastreffen jarig was, werd ik wakker in een (van buiten) versierde tent! Leuk!! Een dag
eerder had ik al een prachtig gekleurd paasei voor mijn tent gevonden. Hopelijk hebben ook
jullie fijne Paas/motordagen gehad. Tijd om vooruit te kijken: de mailing over de “VRO”cursus
door mannen van de marechaussee is al bij jullie binnen. Ook zijn er al best veel aanmeldingen
binnen, maar er kunnen er nog meer bij. Het wordt een combinatie van mooi stukkie rijden naar
BMW dealer in Deurne voor de koffie, daarna VRO en als laatste een BBq bij Jack.
Ook gezinsleden zijn welkom, dus schroom niet om je aan te melden: worden we allemaal
betere motorrijders van! More bikes, less cars!! 
Tot woensdag,
Piet
Ledenmutaties: wij verwelkomen als nieuwe leden: Sander van Wijngaarden, Ad Franken en
Gerard Kranendonk. Veel rijplezier allen!
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 1 mei a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting
Vraag het aan Bill: …geen vragen, dus ook geen antwoorden…..

Jubileumrit BMW-Motorclub Roosendaal 30 jaar
Uitbundig wapperende vlaggen en banieren verwelkomen al van verre de aan onze
Tullepetaonerit deelnemende motorrijders. Het is zondag 7 april, de dag van onze openjubileumrit. BMW-Motorclub
Roosendaal 30 jaar!
Tegen tienen draai ik de inmiddels
bijna volle parkeerplaats van Huis
ten Halve op en zoek een plekje.
Behulpzame clubleden wijzen naar
nog vrije spots. Op dit uur, terwijl er
dan toch al tientallen deelnemers
vertrokken zijn, is het er nog een
drukte van belang.
Her en der staan groepjes
gelijkgestemden tussen een veelveelvoud aan modellen, kleuren en
merken. De koffie wordt buiten
genuttigd, gewacht wordt op
motorvrienden of onderwijl
misschien ook al de route doorgenomen.
Op de bok en onthelmd zie ik op de Passenberg steeds nog plukjes motoren de rechterpinker
uitzetten juist voor ons clubheim. Wat een deelname!
Een lichte bries onder een gestaag stijgende lente-temperatuur staaft het gelijk van hoopvolle
verwachtingen van de nieuwe SBS-6 weervrouw. De keuze wintervoering uit de jas versus
doorwaaier aan bleek soms een beetje lastig. Wel of juist niet goed aangedaan, wordt op de
HtH-parking hier-en-daar zichtbaar; de ‘teveel kleding voor deze dag’ verdwijnt bij menigeen al
vóór de start in de zijkoffer.
Richting Jan-voor-de-koffie tref ik een
glunderende penningmeester in de
deuropening aan. Aan zijn brede grijns
en twinkeloogjes leid ik af dat hij deze
ochtend in gedachte toch minstens al
tweemaal zijn dagbegroting naar boven
heeft bijgesteld.
Aan een brede tafel wordt in de HtHruimte, waar doorgaans de
boogschutters vertoeven of gevulde
kanariekooien hun wedstrijddag
beleven, door vele helpende
clubhanden de aangeboden
navigatieapparatuur deskundig gevuld.

Garmins hebben de overhand, maar TomTom blijkt een serieuze opstomende tweede.
Omdat voor deze laatste maar één laptop beschikbaar is, en er daardoor een overzienbare
wachtrij ontstaat, is dit meteen een van de eerste leermomenten voor de organisatie van de rit
van volgend jaar.
Ook het aanbod van één of twee te laden mobieltjes,
waarop ook niet echt gerekend was, wordt op
adequate wijze opgelost. Chapeau voor de mannen
van de techniek!
Echter, één (naar ik meen Belgische…) deelnemer
wordt teleur gesteld. Aan zijn verzoek om de route
met een gele marker uit te tekenen op zijn Michelinrouterol, kan gelet de drukte vandaag, helaas geen
gevolg worden gegeven.
De jubileumroute is met recht een product van
gezamenlijke inspanning te noemen.
De ritbasis is van de hand van Corné waarop Ton de
ontbrekende kilometers toevoegde om te komen tot
een acceptabel totaal van 220. Tot slot werd er nog
door voorzitter Piet in beperkte schaal fijn en scherp
geslepen.
Bill, onze Garmin-specialist bij uitstek, nam de route
op zaterdag fysiek on-bike geheel onder de loep.
Georgios, wat Grieks is voor Sjors en deze dan ook als zodanig in de volksmond bij ons zo
genoemd wordt, neemt de TomTom honneurs voor zijn rekening. Beiden hebben tijdens de
controlerit kleine omissies hersteld en wegomleggingen omgelegd. Ja, zelfs extra lussen
werden ingebouwd om toch maar zeker een veelvoud aan horecastops aan te kunnen doen.
Ook een benzinestation werd opgenomen.
Fout rijden kan en kon hierdoor geen optie meer zijn. Need I say more?
Het krantenartikel in BN/DeStem zorgde
samen met de advertorial in De Bode en
onze eigen website-informatie voor een
‘lentedrang de weide eindelijk weer te
kunnen betreden’. Het aantal deelnemers
voor de jubileumrit steeg boven
verwachting; volgens een enthousiast
bestuur 128 betalende deelnemers, wat
later enigszins wordt getemperd en
neerwaarts bijgesteld naar ‘slechts’ 127!
Een kleine twintig clubleden gestoken in
blauwe blouse of grijze polo verhoogden
mede de feestvreugde en tilden deze
jubileumrit naar een historisch deelnemershoogtepunt.
Later op de avond kon dit misschien nog verder toenemen, maar door gebrek aan voldoende
relevante informatie hieromtrent, blijft dit verder buiten de context.

Met zonnebril op in een open vizier wordt de 1e
versnelling gezocht. In een clubkwartet rijd ik
deze zondag onze rit. Met korte, heldere
commando’s worden we door het Brabantse land
in zuidoostelijke richting geloodst. Tussen weiden
en door bosschages worden binnenwegen
aaneengeregen tot routedelen.
De zon wordt steeds overtuigender en due de
heerlijke rit passeren we verschillende horeca- en
andere uitspanningen, waarop we vrijwel steeds
motorvrienden ontwaren.
Zij waren wellicht wat eerder vertrokken en
genoten dan al van de lunch. Even van de route
afwijken, levert ons een dan nog leeg terrasje op.
Een tafel in de zon, een aantrekkelijke lunchkaart
en vriendelijke bediening valt ons na ruim 80
kilometer ten deel.

Gelaafd en keurig afgerekend zetten wij de reis
voort richting ‘t Bergse en later de Belgische
grens. Omdat de vochtbalans uit balans dreigt te raken, wordt een extra ice-tea-pauze ingelast.
Hoewel heerlijk gekoelde pinten onze tafel voorbijgaan, houden wij stug vast aan het
verenigingscredo –Veiligheid boven alles!- en genieten van onze frisdrank.
Tegen de klok van half vijf bereiken we met 210 kilometer op ieders teller weer Huis ten Halve.
De parkeerdrukte is opgelost en
gedecimeerd tot een handvol bikes.
De houtzagers zijn verdwenen. De
voorbereiding voor het strijken van
vlaggen en vaandels staat op het
punt te beginnen. Een laptop staat
werkeloos en moederziel alleen. De
Tullepetaonevlag hangt nog fier aan
het plafond. De voorzitter kan even
nog niet naar huis. Zitten op zijn
buddy is onmogelijk geworden door
de vele veren in zijn…….
Wat een mooie motordag! Wat een
opkomst! Namens velen hierbij een
woord van dank aan de organisatie en aan leden die op een of andere wijze een steentje tot
deze succesvolle dag hebben bijgedragen.
Aldus opgetekend,
Cees Oostvogels (R-1200-RT)

