
 

 

 

  



 

 

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 

  

 
 

Oktober 2019 
LET OP: wil je bij de feestavond zijn?? Geef je dan snel op! 
(zie mail van Frank, verderop in het clubblad) 
LET OP 2: pannenkoekenrit zaterdag 12 oktober. 
 

Woord van de voorzitter, 
Beste leden, we zijn weer een maand verder. Een maand waarin we met de halve club zo ongeveer naar 
Duitsland zijn geweest. Een prachtige locatie, geweldige routes, gezellige mensen, smakelijk eten en een 
prima motorenstalling. Jammer dat Mia er niet bij kon zijn vanwege een valpartij, nog maar net 
vertrokken van huis. Gelukkig lijkt het allemaal mee te vallen, maar toch Mia: beterschap!!  
En alsof dat nog niet allemaal genoeg is, zijn een aantal leden alweer op weg voor een tripje zuid 
Frankrijk. En zo heb ik nog van meer motorrijders gehoord van hun reizen(reisjes) Gelukkig zijn we nog 
steeds een actief rijdende club.  
Tijdens de clubavond hebben we het even gehad over nog een kledingronde. Alleen Jan stak zijn vinger 
op dus we zullen als bestuur ons even beraden wat daarmee te doen. Ook de feestavond kwam ter 
sprake en als je er bij wil zijn, en wie wil dat nou niet…., graag op tijd 10 euro betalen. En als je met je 
partner komt, twee keer 10 euro. Dan heb je voor weinig geld een fantastische bbq, de drank is voor 
eigen rekening.  
Verder las ik in het MAGazine dat het aantal boetes dit jaar ruim 10 % gedaald is. Dat hebben we met de 
club in Duitsland weer snel teniet gedaan.  
Ook had ik het met iemand over de beste manier om je vizier schoon te maken. Dat is met gewoon 
water daar het plastic vizier gevoelig is voor allerlei chemische reacties waardoor het niet meer taai is, 
maar verhard en daardoor in 100.000 (afgerond) stukjes kan versplinteren bij een aanrijding met een 
steentje. Nu lees ik dat Rain-X (al 50 jaar op de markt) ook op de markt is gekomen met Rain-X Plastic. 
Dat zou dus moeten kunnen in de komende herfst- en wintermaanden. Slecht zicht, natte bladeren op 
de weg en het spoor….. 
Kortom: pas een beetje op de komende tijd! 
Tot woensdag, Piet. 
 

 
Ledenmutaties: wij verwelkomen 2 nieuwe leden: Aard Schrauwen en Arnold Marcusse. 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 2 oktober a.s. aanvang 20.00 uur 

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



 

 

 
Vraag het aan Bill… : geen vragen. 
 

Het september weekendje weg met de BMW-club. 
 
Dit jaar stond het weekendje weg met de club gepland voor 13 t/m 16 september.  
Dat vrijdag de 13e geen gelukkig dag zou worden zou snel blijken.  
We zouden vertrekken met Richard, Peter, Dimphy, Henk, Mia en Eric. 
Verzamelen vanaf 09.00 uur in Rucphen en vertrek 09.30 uur stipt.  
Het had de ochtend wat geregend en de weg was nog nat toen we vertrokken richting St. Willebrord en 
A58.  
Echter op de rotonde in St Willebrord op de Luienhoeksestraat-Vosdonkseweg ging het mis. Mia valt 
met de motor bij het verlaten van de rotonde. Even paniek om dat wat er gebeurd was. We hebben haar 
overeind geholpen en zijn op een bankje bij de benzinepomp gaan zitten. Het leek in eerste instantie 
mee te vallen maar de aanspreekbaarheid werd steeds minder waarop we besloten 112 te bellen voor 
hulp en of een ambulance. Binnen 10 minuten was de eerste hulp ter plaatse en constateerde een lichte 
hersenschudding. Mia kon zich van het gehele voorval niets meer herinneren. Uiteindelijk heeft ze een 

rit in de ambulance naar het mooie ziekenhuis in Bergen op Zoom mogen meemaken 
voor zover ze het zich kan herinneren. Gelukkig gaat het beter met haar bij het 
schrijven van dit stukje.  
 
Echter voor de andere rijders zat de schrik er toch even flink in en wat een impact het 
heeft.  
Uiteindelijk 1,5 uur later rijden we zonder Eric en Mia verder richting Duitsland.  

Na de stop in Sevenum is het allemaal een beetje gezakt bij iedereen en komen we weer in het ritme 
van km maken. Dit alles onder de leiding van de wegwijspiet Richard. Een van de vele kwaliteiten van 
hem. Niet een keer fout gereden….. 
 

De route leidt ons door de drukke plaatsjes van het Ruhrgebied 
waar het aanzicht van de Wuppertaler Schwebebaan heel 
bijzonder was. Een vervoermiddel wat boven de weg hangt en je 
er met je motor vrolijk onderdoor rijdt.  
Voor het overige is het een gebied waar je maar beter met een 
grote boog omheen moet rijden.  
 
Tot verrassing van de groep werd in de middag duidelijk dat Mia 
goed verzorgd thuis was en Eric besloten om na te komen. Dat 
heeft hij bijzonder vlot gedaan. Voor we bij het hotel kwamen 
stond hij al te wachten op ons. Hij had lekker doorgereden was 

de reden……. De uitlaat was weer schoon😉 
 
Zaterdagmorgen, halfnegen ontbijt en half tien weg voor een 
rondje Westerwald. Een mooie route in een gebied waar ik nog 
niet eerder was geweest. Een heerlijke route die wederom werd 
voorgereden door Richard, hij had er weer zin in.  



 

 

Echter deze dag zou een goede dag worden voor het CJIB van Duitsland. Tijdens de route passeerden we 
het B255 bord. Dat bord geeft aan dat je er met de motor niet in mag.  

 B255 Verbot für Krafträder, Kleinkrafträder, Mofas  
 
Echter een zichzelfrespecterende 
motorclub denkt: dat geldt niet voor 
ons….. Helaas deze keer waren we abuis.  
Boven aan de prachtige bochtige weg 
stond een aller vriendelijkste agent 
inclusief een stopbord te zwaaien naar 
ons met het verzoek even aan de kant te 
gaan.    
Uitgebreid kregen we uitleg van de reden 
van staande houding. We waren al twee 
eerdere aanduidingen van een 
geslotenverklaring voor motoren voorbij gereden. 
Duidelijk even niet opgelet. Gelukkig kregen we allemaal 
een handgeschreven bonnetje en moesten we het bedrag 
van € 20,- voor de overtreding afrekenen. Kijk, daar kun je 
nog eens staande voor gehouden worden en bovendien 
een allervriendelijkste uitleg van een Duitse agent die het 
allemaal begreep, het heel jammer vond voor ons maar 
onverbiddelijk was…… 
  
Op de vraag of we groepskorting konden krijgen hebben 
we flink gelachten. Helaas niet gelukt.  
Gelukkig reden er meer dezelfde route en kwamen de andere collega motorrijders van de BMW-club 
ook deze ome agent tegen. Kortom hij had een topdag met de Hollanders.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gelet op de hoogte van het boetebedrag heeft het onze dag verder niet verpest. Daar was de route te 
mooi voor alsmede de weersomstandigheden. Alles bij elkaar een kadootje om zo een mooie ronde te 
rijden in het Westerwald. Complimenten aan Bill voor de mooie route en voor herhaling vatbaar.   
 
Zondag stond in het teken van het vertrek van de mensen die maandag weer moeten werken. Zij reden 
weer huiswaarts.  
Pensionadas en mensen die het zich konden veroorloven bleven nog een dagje.  
Ik heb die dag gekozen om alleen een rondje te rijden in het Roothaar gebirge. Wederom een mooie 
route uitgezet door Bill variërend van schitterend vlak nieuw asfalt op prachtig glooiende wegen tot erg 
slecht asfalt in bosrijke gebieden maar allemaal goed te doen.  

 
Op sommige weggedeeltes werd er gereden of ze op een circuit reden. Met dik boven de 200 km/h, 
hangend aan de zijkant van de motor, kwamen ze voorbij razen. Wat een snelheden voor een openbare 
weg. Zou mooi zijn geweest als de agent van gisteren daar eens een kijkje kwam nemen. Bizar gewoon 
hoe hard daar gereden werd.   

Na een uurtje genieten van het uitzicht toch weer 
verder gereden. De aanwezigheid van een gezellig 
terrasje of iets waar je kon eten was moeilijk te 
vinden. Erg druk met heel veel motoren wat het 
uitzichtpunt Rhein-Weser toren. Daar was het zo 
giga druk dat ik maar doorgereden ben.  
 
‘s Avonds hebben we de dag afgesloten met de 
overgebleven groep en nog een gezellige avond 
gehad.  
 
 



 

 

De eigenaresse van het hotel verzocht om ‘s avonds de drankjes en het openstaande bedrag af te 
rekenen. Hierover ontstond nog wat verwarring omdat een ander bedrag gehanteerd werd voor wat we 
moesten betalen.  
Door tussenkomst van Bill is dit rechtgezet en heeft iedereen het juiste bedrag betaald. Het scheelde 
voor de meeste ca € 25,- per boeking. Daar hebben we maar het laatste biertje op gedronken.  
 
Maandagochtend om 08.00 uur ontbijt en stipt om 09.00 uur vertrek. Nu weer met een groep meerijden 
viel me op dat Bill er erg veel zin in had en moest ik alle zeilen bijzetten om bij te blijven….. Het was 
stevig doorrijden. Bij de oversteek met de Rhein even een rustmomentje….. 

  
De route terug verliep verder voorspoedig met wederom een kleine zoektocht naar een restaurantje 
welke uiteindelijk weer gevonden werd. Gelukkig waren het grote 
of hele grote borden frites. De meeste hebben bij thuiskomst ‘s 
avonds niet veel meer gegeten.  

 
Als je dan na de lunch de snelweg weer op draait weet je weer dat de reis bijna ten einde is en ga je op 
in de drukte en waan van alle dag van het verkeer. Gelukkig is iedereen weer veilig thuis gekomen.  
 
Het was weer een weekend vol avonturen, mooie ritten en uitstekende verzorging georganiseerd door 
Bill. Complimenten voor alles en op naar volgend jaar. Ik heb er nu al zin in.  
 

Grtzz Peter en Dimphy.  
 
 
 
 



 

 

Beste leden, 
 
Zoals al eerder gemeld, heeft het bestuur als 30 jarig-jubileumactiviteit een barbecue gepland op 
zaterdag 16 november. 
Wij vragen van de leden een eigen bijdrage van € 10, - per persoon en de drank is voor eigen rekening. 
 
Aanmelden kan door de bijdrage over te maken op de clubrekening: 
 
NL22ABNA 052.60.85.096 t.n.v. BMW motorclub Roosendaal.  
Onder vermelding van: “BARBECUE”. 
 
Aanmelden is mogelijk tot 20 oktober. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Frank Heerkens Secretaris BMW-motorclub Roosendaal 
 
 

 
 
Toekomstmuziek? Zie onderstaande video voor verdere info: 
https://www.youtube.com/watch?v=0T7WJJUqe9c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0T7WJJUqe9c


 

 

 
 


