
 

 

 

  



 

 

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!!: zaterdag 29 en zondag 30 sept. a.s. 
Herfsttoer van  “MTC De Toervrienden” 

(wil je samen rijden: voorstel: 9 uur HtH) 

 
Oktober 2018 
 
Woord van de voorzitter, 
Beste leden,  
En alweer een maand voorbij…..was het vorige maand nog buitengewoon warm, vanmorgen 
(woensdag)lag er al ijs op mijn garagedak. Toch werd het nog een mooie dag met temperaturen 
tegen de twintig graden. Ideaal motorweer!! Maar helaas, de plicht riep en ik ging maar naar 
mijn werk.  
Ook morgen tot 22 graden en vrijdag dan nog maar een graad of 16. Nou kun je je op kou goed 
kleden, dus dat is geen probleem meer tegenwoordig. Ik herinner me de winter van ’63 nog 
toen ik met kranten onder mijn jas op de Bonkevaart……….o nee, dat was ik niet  
Aan de berichtjes te zien/horen en lezen weet ik dat er nog wat leden op pad zijn geweest. Bert 
en Ria naar de Dolomieten, Jan en Carla waren o.a. in Tsjechië, Ton en ikzelf hadden een 
lichte allroadrit van BMWdealer Meeuwsen in Antwerpen naar de mosselfeesten in Yerseke, de 
mannen van de voorkant (+André) zijn nu op weg naar huis vanuit Spanje, en begin van deze 
maand hadden we natuurlijk het geweldige Eifel/Moezel/Luxemburgweekend c.q. 4daagse. 
Prachtig weer, super hotel, heerlijk eten, bochtige routes en een supersfeer. Bill en André, ik 
denk dat ik namens allen spreek als ik jullie ontzettend wil bedanken voor jullie tijd en energie 
die jullie hier ingestoken hebben!!  
En als we nog even vooruitkijken dan staat er een nieuwe website op stapel, de 
voorbereidingen voor het jubileumjaar krijgen gestalte en er komen nog de nodige ritten aan 
zoals aanstaand weekend van onze Belgische vrinden  “De Toervrienden” zowel op zaterdag 
als zondag en 21 oktober de Zultrit van BMWclub Den Bosch die tegelijk valt met onze 
Ardennenrit, gemaakt en voorgereden door onze penningmeester Johan!!  
 
 

 
Ledenmutaties: geen 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 3 oktober a.s. aanvang 20.00 uur 

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



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
Zie voor verdere info: file:///D:/BMW%20motor-
eisen/BMW%20clubblad/2018/10%20okt/BMW%20MOTORRAD%20-
%20Groot%20boxernieuws!.html  
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Alle motorrijders die mee waren naar de Eifel zagen Marieke op haar vertrouwde F650 GS 
rondcrossen. Ik heb het verhaal toen vaak verteld dat ik een F800 had gekocht en hoopte dat 
het kenteken op tijd binnen zou zijn. Nou, niet dus, vandaar de 650. Een week later waren de 
papieren wel binnen en konden we onze eerste rit rijden. En ik moet zeggen dat ze met haar 
lengte hier beter op zit en mee rijdt dan met de 650. Dat is als je jong bent en al wat beter kunt 
rijden, dan neem je een wat grotere motor. En als je wat ouder wordt, 80 of zo, neem je een wat 
lagere motor…heel verstandig!! 
Ps.: voor iedereen die denkt dat ik nu 5 BMW’s heb……niets is minder waar! Ik heb de K75 
(240.000km) en de R1150 GS (200.000km) en de F650 GS ( 70.000km) alle drie ingeruild en 
de F800 mee teruggenomen. Afscheid van vele honderdduizenden plezierkilometers, maar tijd 
voor wat anders!! 


