
 

 

 

  



 

 

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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BMW Motorclub Roosendaal 

  

 

Let op: zondag 11 november: 

PANNENKOEKENRIT, vertrek: 10.00 HtH 
 

November 2018 
 
Woord van de voorzitter, 
Beste leden, het is al weer bijna november en het heeft de hele dag staan regenen! Een 
weersverschijnsel wat we al heel lang niet meer meegemaakt hebben. Goed voor het land, de 
aarde en de rivieren. Wat minder voor ons, motorrijders en sowieso voor het verkeer want 
vandaag stonden er de langste files van het hele jaar!! Een reden temeer om motor te rijden 
want dan kunnen we er, op gepaste snelheid, tussendoor. Dat deden we ook toen we terug 
kwamen van de Ardennenrit vorige week zondag. Prachtig weer, 3 graden bij vertrek, 
opklimmend naar 20,5 in de loop van de dag. Mooie, vlotte rit, prima voorgereden door Johan, 
waarvoor dank!  
Onze volgende rit zal onze pannenkoekenrit zijn, voorgereden door Corné op 11 november. De 
route en de uitvraag zijn inmiddels in jullie bezit!  
Op de volgende clubavond zal er vast ook wat informatie komen over de nieuwe opzet van 
onze digitale bereikbaarheid, My route App is het programma waarmee we heel veel kunnen 
doen, zowel qua routes, foto’s, smoelenboek, afgeschermde omgeving enz. Ik ben benieuwd of 
we het voor elkaar krijgen dat wij allen enthousiaste gebruikers worden. Dat ligt aan jullie want 
als het niet duidelijk is, niet aan de kant gooien, maar vragen!! Dat er kinderziektes boven 
komen drijven is m.i. onvermijdelijk maar daarvoor laten we ons niet uit het veld slaan toch?? 
Iets heel anders en heel ver weg is de feestavond tgv ons 40-jarig bestaan maar de datum is al 
bekend: 16 november 2019!! Noteren in de agenda, wordt leuk en lekker!! 
Tot de 7e november!!          Piet. 
 
 
Ledenmutaties: geen 
 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 7 november a.s. aanvang 20.00 uur 

1. Opening 
2. Ingekomen post 
3. Toerkalender 
4. Rondvraag 
5. Sluiting 
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Op 10 november wordt de zwaarste strandrace gereden. En jij kan daar gewoon bij zijn 
om de (internationale) riders aan te moedigen. Toegang is gratis en we beloven je een 
écht spektakel. 
 
Wat is Red Bull Knock Out? 
Eigenlijk denken we dat uitleggen niet meer nodig is. Maar misschien ben jij nog een rookie en 
in dat geval laten we vooral graag ZIEN wat Red Bull Knock Out is. Leef je in.... 1000 
motorcrossers op het strand van Scheveningen die alles geven om als eerste de finish te 
bereiken. Wie gaat zandhappen en wie gaat snoeihard over de finishlijn? 
Zie ook: https://www.redbull.com/nl-nl/events/knock-out-2018  
 
 

 
https://dehollandsemotorbeurs.nl/  
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Steile Wand stopt, laatste keer op motorbeurs! 
 
De beroemde Steile Wand van Henny Kroeze gaat stoppen en vertrekt uit Nederland.  
Dé Hollandse Motorbeurs is de laatste motorbeurs in Nederland waar men dit unieke 
spektakel kan bekijken! 

 

Veel motorliefhebbers kennen de Steile Wand, als het niet van vroeger is van de kermis dan 
wel via Henny Kroeze. Hij reisde er de hele wereld mee door en was op menig motor 
evenement te zien. Na 18 jaar in de Internationale Speedway had Henny zich gericht op the 
Wall of Death zoals men de Steile Wand in het Engels noemt. En, dat is niet voor niets want het 
rijden in de Steile Wand is niet geheel zonder gevaar. Zo eindigden enkele optredens op Dé 
Noordelijke Motorbeurs voor Henny in het ziekenhuis. 

Henny Kroeze gaat stoppen en met pensioen want het is mooi geweest. Er is helaas geen 
opvolger dus de Steile Wand wordt verkocht aan iemand in het buitenland. Dat betekent dat dit 
stukje nostalgie uit Nederland gaat verdwijnen want Henny Kroeze was de enige die dit nog 
deed. 

Wie dat wil kan nog één keer Henny Kroeze in actie zien op zijn unieke ouderwetse Indian 
motorfietsen tijdens Dé Hollandse Motorbeurs. Kom langs voor Henny en moedig hem nog 1x 
aan. Hij verdient nog een weekend volop gejuich. Laten we Henny een mooi afscheid bezorgen. 

De toegang tot de Steile Wand op Dé Hollandse Motorbeurs is gratis. 

 


