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BMW Motorclub Roosendaal
Let op: zaterdag Zeelandrit van de Motorclub Zeeuws Vlaanderen uit
Sluiskil. Check MRA voor starttijd!! ( ikzelf vertrek om 8.30 vanaf HtH)

September 2019
Woord van de voorzitter,
Beste leden, wat een geweldige zomer hebben we weer (gehad)!! Tenminste, als je van
lekker warm, droog weer houdt om te gaan motorrijden. Ikzelf heb de nodige toertjes
gemaakt; natuurlijk de supertoer, wat dagritjes en een weekje Friesland (1400km) om
vervolgens nog met Marieke en Ton naar Ouren te gaan voor een kampeervierdaagse.
Maar helaas, aan alle leuke dingen komt een eind, dus nu weer volop aan het werk, sorry,
op school! (zo, dat gras is ook weer weggemaaid… ) Ook de clubactiviteiten zijn weer
begonnen, zie verderop in het clubblad het verslag van de VRO-cursus bij Quispel
motoren in Deurne. En natuurlijk staat ons buitenlandweekend in september weer voor
de deur. De mail hebben jullie gekregen van Bill inmiddels.
Ook hebben we weer een bestuursvergadering gehad en daar zijn een aantal dingen
besproken die ik ook met jullie wil delen om alvast over na te denken:
* We willen de site meer laten leven, dus: stuur a.u.b. jullie leuke (motor)vakantiefoto’s
naar Ton, dan zorgt hij dat ze op de website komen.
*Onze secretaris heeft het huishoudelijk reglement geoptimaliseerd, definitieve versie
staat inmiddels op onze site, Frank, bedankt!!
*Ons 30-jarig bestaansfeest komt eraan en dat betekent: een BBQ op 16 november in
HtH, eigen bijdrage € 10,- en drank voor eigen rekening.
* We zijn nog een cadeautje voor jullie aan het verzinnen, dus dat komt ook goed!
* Ook werd het idee geopperd om wederom polo’s of T-shirts te laten maken. WAT
VINDEN JULLIE DAARVAN??
Dit was het nieuws….tot woensdag, Piet.
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 4 september a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting

Vraag het aan Bill…: Hoe vind je een MOOIE route in MRA Bill?

VRO-dag in Deurne
We schrijven zaterdag 17 augustus en zetten vandaag koers naar Deurne. Hier wacht ons
een VRO dag; een cursusdag Voortgezette Rij Opleiding motor. Georganiseerd door onze
eigen Bij-Jack onder auspiciën van rij-instructeurs van de Koninklijke Marechaussee.
Een lichte motregen begeleidt ons op dit nog vroege tijdstip Roosendaal uit.
Bij vertrek zijn we met 16 in getal, waaronder enkele gastrijders m/v.
In Deurne zelf sluiten straks nog enkele clubleden aan die op eigen gelegenheid rijden.
Hoewel grijze luchten ons blijven volgen, is het inmiddels motordroog onder een
aangename temperatuur. Soepel verdwijnen Tilburg en later ook Eindhoven onder de
wielen. Met afslag Deurne wordt de A-67 verlaten en meanderen we richting Quispel
Motoren, dat vandaag onze gastheer en uitvalsbasis is.
De ontvangst is hartelijk. In de koffiecorner treffen
we, naast onze andere BMW-makkers, ook 3 zeer
ervaren VRO-instructeurs van de Marechaussee.
Deze laatsten gaan ons vandaag ‘onder handen
nemen’ en gaan trachten een deel van hun rijke
rijervaringen ( 1.500.000 km elk over de laatste 16
jaar……) aan ons over te brengen. De kennismaking
onder genot van een bakkie verse koffie is
ontspannen en een kort voorstelrondje leidt de
dagindeling verder in.
In de ochtenduren één groep buiten het veld in en
dan wacht na de lunch voor hen het theorielokaal.
Voor de anderen geldt dit andersom.
Op basis van eigen opgave zijn twee groepen
geformeerd. Negen deelnemers starten in de
‘beginnersgroep’ en de rest doet de ‘gevorderden’.
Eenmaal buiten, in een rustig stukje praktijk omgeving, staan we rond een van de
instructeurs. Voor we gaan ‘gassen’ volgt eerst een korte samenvatting uit de Wet op de
Klassieke Mechanica van Isaac Newton. Wie kent ‘m niet, zou ik zeggen….? Massa x
Snelheid = Onderlinge samenhang.
Rolweerstand, reactiesnelheid, houding op de motorfiets en Kijken-Kijken-Kijken
completeren het eerste inleidende praktijkonderdeel -Plotseling obstakel op de rijbaan!-.

Er ligt ‘iets’ op jouw weghelft. De tijd ontbreekt je simpelweg altijd om te beoordelen
wàt. Een balk? Een dooie hond? Een lege doos?
Wat staat je te doen! én Wat moet je juist niet doen? De motordocent doet het eerst een
keer of twee voor en dan zijn wij.
Met een gangetje van 50 ligt er ineens een motorband op de weg. Uitwijken of omzeilen
is géén optie. Er overheen dus! Kon en kan ook niet anders.
Pfff…dat liep goed af. Gelukkig kneep ik stevig in de handvatten. Wat?
Nu nog een keer met een iets hogere snelheid en met één hand vriendelijk zwaaien naar
Hermandad. Warempel, óók dat ging ons goed af. De slotproef dan. Met een bestendige
vaart van 55 km/u op het obstakel af en dan met twee handjes de lucht in. Wie zich
ongemakkelijk voelt, hoeft dit niet te doen natuurlijk; drie van ons wagen zich aan deze
‘uitdaging’ waarna een euforisch gevoel de ultieme beloning is. Wat voelt deze oefening
goed. Weten wat er in zo’n situatie kan, en ervaren wat jouw motor dan onder de bips
doet.
Tweede proeve van bekwaamheid heet -Remmen!Vóór, Achter en Beide. Solo en Duo en Kijken-Kijken-Kijken, ja-haa óók bij de noodstop.
Snelheid én massa…die Newton was zo gek nog niet. Maar waar laat jij jouw massa? Hoe
zit je tijdens het remmen? Waar is jouw (totaal)gewicht? En belangrijker nog: Hoe houd
je alle gewicht op de juiste plaats!
Instructeur doet weer voor. Daarna volgen wij, steeds per tweetal tegelijk naar de
remproef, waarna een één op één persoonlijke uitleg volgt wat men aan jou en jouw fiets
zag. Opnieuw! En nu met een verkorting van de remafstand van 1,5 meter. Ook dan weer
een positief commentaar. Opnieuw! Nóg ‘n meter korter dan zojuist wil ik zien. Haal er
uit wat er in zit! We luisteren goed en volgen de adviezen. Ja, ja wat een remvermogen
zit er op. Durven en doen, zonder overmatige risico’s. Wéér bijgeleerd.
Pionnen worden uitgezet. Eerst op zeven meter, later op zes.
We gaan -Halve cirkels draaien-. Links om eerst. Hoe zat het ook weer? En waar is die
weggezakte theorie toch…. Denk eens hier en denk eens daar aan en blijf gerust ruim van
die denkbeeldige stoeprand! Rechts zwenken en links indraaien en Kijken-Kijken-Kijken!
Als jonge eendjes rijden we keer-na-keer braaf achter elkaar stapvoets naar de hot-spot
waar de 180 graden gemaakt moet gaan worden. We leren van de instructies en we leren
van elkaar! Oefening baart kunst en het gaat echt steeds soepeler. Zie je wel: Niet
verleerd, alleen nooit meer ‘echt’ toegepast.

Omdat we ook wel eens naar Engeland op vakantie zullen gaan, wordt ook straatje keren
in de rechtse uitvoering gedaan. Aha, dat valt tegen! Niet alleen omdat de techniek in
spiegelbeeld moet worden uitgevoerd, maar zeg zelf wanneer was jouw laatste keer….?
Time flies en het laatste praktijkonderdeel dient zich aan. -De bermvlucht!-. (brrr…)
Ook nu weer eerst een ruime mondelinge uiteenzetting, aangevuld met hoe rijden we
tegen een stoeprand aan en hoe naderen en berijden we het beste een hoge
verkeersdrempel bijvoorbeeld?

De proef dan: Aanrijden met 50 km/u, uitwijken linksom om het obstakel te omzeilen,
vervolgens meteen naar rechts terug op jouw weghelft, gaan staan, koppeling in en
vervolgens de stoeprand op en daarna vol de berm in. Uitrijden, niet remmen!! Gelukkig
hier een gazon zonder sloot, struikgewas of prikkeldraadafzetting, maar toch. Uitrijden
over het gras en rechtdoor terug naar verharde ondergrond om vervolgens weer aan te
sluiten in de rij voor de 2e ronde.
Oefff…. dat ging goed, zij het met geknepen billen staande in een semi WC-zitpositie…..
(De deelnemers aan de VRO-dag weten wat ik hiermee bedoel, haha!)
De motregen keert terug. Hoera! Roepen beide instructeurs in koor! Gratis regentraining
op nat gras. Een enkeling haakt nu af.

Hij/zij die nog wel een keer ‘durft’ om de vlucht op nat gras voort te zetten, dient echter
ook als extraatje, tot een volledige stilstand te komen, waarna op de glibberige
ondergrond ook weer weggereden moet worden. Kortom, beheersing van gas en
koppeling én Kijken-Kijken-Kijken!
Pauze! Naar de kroketten!
Terug bij Quispel worden de eerste ervaringen tussen praktijkers en theoretici
uitgewisseld. Ook met de instructeurs wordt volop nagepraat en teruggekeken op de
buitenverrichtingen. De luxe belegde broodjes smaken ons heerlijk. Chapeau voor ‘onze’
Jack die ook dit onderdeel van de VRO-dag uitstekend geregeld heeft. Nog een kop koffie
en dan de showroom in. Menig clublid neemt een occasion-specificatie door en
beoordeelt het bijbehorend prijskaartje. Ook een proef-zit wordt hier-en-daar
uitgevoerd. Of het tot een onderhandeling is gekomen, is bij de schrijver dezes niet
bekend.
Aangeschoven aan een grote tafel in comfortabele zetels, is onzer aller aandacht
gevestigd op een whiteboard met daarvoor onze theorie-instructeur Jan. Het
middagprogramma staat in het teken van – De Taal van de Weg-.
Nu is deze betiteling wat kort door de bocht ( leuke woordspeling, niet?) en omvat, naar later zal
blijken, een veelheid van wetenswaardigheden op en rond de weg, de omgeving en jou
als motorrijder/-ster.
In een bijzonder ontspannen sfeer, met gevraagde en ongevraagde interacties, komen
allerhande onderdelen en voorvallen in chronologie ter sprake.
Herkenbaar zijn natuurlijk de verkeersborden of roepen aha-erlebnissen op. Maar wat
zegt jou de achterkant (!) van een verkeersbord, op een voor jou aankomende
verkeerssituatie? Het geeft veel informatie; je moet het maar net weten.
En wat vertelt jou een blauw rond bord -Verplicht fietspad- daar in de verte juist nog
meer over wat je mogelijk kunt verwachten als motorrijder? En ja! dit geldt ook voor
vierkante blauwe borden, álle blauwe borden trouwens.
Verplichte rijrichtingen vertellen jou ook wat je nóg méér kunt verwachten dan alleen
verplicht deze weg te volgen……
Rotondes: Hoe berijden wij deze het veiligst en meest soepel? Gaan we rechtdoor of
driekwart rond? En hoe doen we dat dan het beste?
Waarom in de ene verkeerssituatie behoudend. En juist bij die ‘langzame’ vrachtauto die,
óók zoals ik nog rechtdoor gaat, soepel door ruim zicht te blijven houden op een
inhaalactie die vroeg of laat (liever vroeg….) toch gaat volgen.

Wegbelijning bij drempels en kleuren van het wegdek geven aanvullende informatie op
verkeerssituaties en kruisingen en vragen jou extra alert te zijn. Let op je snelheid.
Bomen en andere zicht ontnemende situaties. Met tal van voorbeelden wordt uitgelegd
hoe je het best hierop kunt anticiperen en welke wegpositie(s) hierbij het veiligst zijn.
Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, maar niet weten, is niet weten! Toch?
Ook verkeerslichten en voorsorteervakken passeren de revue. Wat is een veilige plaats in
een voorsorteervak vóór een stoplicht? Ga je links- of rechtsaf? Het maakt wel degelijk
een verschil, wordt ons bijgebracht.
En hoe werken stoplichten, ergo wat mag je wél en wat juist niét verwachten. De bagage
wetenswaardigheden neemt allengs in omvang toe.
Op de vraag van Jan met hoeveel motoren in de groep wij hier naar toe gereden zijn,
gaan wij gretig in. En ja… wij reden natúúrlijkkkk in baksteen formatie. Doen we altijd!
Jan legt ons haarfijn uit hoe wij dit het veiligst kunnen doen. Per twee, per elk duo dus,
handelt bij inhalen nr. 1 juist anders dan nr. 2. etc, etc.
Bij invoegen, geldt dan precies het omgekeerde. Nooit geweten! Net als meerderen
trouwens in ons ‘beginnersgroepje’. Pas je dit ‘per twee’ steeds toe, ook bij invoegen op
snelwegen en verlaten er van, en dan blijkt ineens dat de rol van de voorrijder toch
anders is, dan dat de meesten van ons altijd dachten te weten.
De middag is bijna om. Jan beantwoordt nog enkele vragen anders dan die van de
gepasseerde onderwerpen, waarna we ons weer vervoegen bij de rest van de
deelnemers.
Als afsluiting wordt een korte evaluatie gehouden. Iedereen heeft deze VRO als bijzonder
leerzaam ervaren, zowel in praktische zin als op theoretisch vlak. Eyeopeners voor veilig
en veiliger rijden en praktische ervaringen wat “mijn machine en ik” eigenlijk allemaal
kunnen, maken deze dag niet alleen leerzaam maar ook bijzonder geslaagd.
Onder dank nemen we afscheid van ‘onze’ instructeurs. Jack Scheepers krijgt namens
allen de complimenten voor de organisatie.
In kleine groepjes wordt de thuisreis ingezet. Ineens zie ik onderweg de blauwe borden
wèl en verrek…! Die Jan had gelijk!!
Bij Breda dreigt een inktzwarte lucht, om ons wat later te trakteren op een forse hoosbui.
Maar de glimlach in de helm spoelt er niet mee weg!
Aldus ervaren,
Cees Oostvogels

Avondvierdaagse 2019
Twintig motoreigenaren, waaronder ‘n vreemd eentje in de bijt, schuiven op deze
maandagavond de 1e juli één voor één bij Jan aan de koffie. Het is de eerste van vier
motoravonden. Vier naar verwachting héle mooie motoravonden! Niet alleen gelet de
weersvooruitzichten, waar Bill ons altijd graag kond van doet, maar zeker ook gezien de
vier routes. Gevarieerd, geproportioneerd en BMW-approved…….
Even naar zeven wordt in twee groepen vertrokken. Routeontwerper van deze avond,
Cornee van Zitteren, werpt zich meteen op als voorrijder van het eerste tiental. Zonnebril
op en vizier open met een temperatuur die wel bijzonder aangenaam heet te mogen zijn,
vangt de rit aan. De keuze doorwaai-jasje en zomerhandschoentjes zijn zeker ook niet
verkeerd.
De zon begeleidt ons westelijk. We slingeren ons relaxed door het Brabantse Land van de
Zuidwesthoek om Schengenvrij de provincie Antwerpen in te steken. Cornee heeft zeker
zijn best gedaan om de volgers een verrassende eerste rit te bieden. Door
tempowisselingen en hier en daar wat verkeersvertraging komen we haast allen
gelijktijdig aan op Motel Dennenhof in Brasschaat. Het terras is meer dan goed gevuld en
er heerst een heerlijke sfeer daar in het Belgische. We vinden her en der een plekkie en
de verfrissingen laten we ons goed smaken.
Het tweede deel van de route brengt ons via Brecht/Loenhout en de Achtmaalse bossen
terug naar HtH. Tegen kwart voor tien stokt de dagteller op ruim 95 kilometer. Zeker een
mooie eerste rit. Het smaakt nu al naar méér.
-.-.-.-.Voor de dinsdagavondrit tekent Jan van Dijk, geboren Dijkstra! Ons Zeeuws clublid brengt
ons naar….. Limburg. Geintje! Naar Zeeland natuurlijk!!
Vandaag schotelt Jan de veertien andere clubleden de schoonheid van het Thoolse land
voor. Als geen ander kent hij hier de weg en bewijst dit door een bijzonder gevarieerde
rit in elkaar te hebben gesleuteld. Via het Wouwse en Steenbergs achterland passeren
we de brug over het Schelderijnkanaal en dompelen we ons onder in soms toch nog
onbekend terrein. De zon staart ons soms lastig in het vizier, wat extra voorzichtigheid
vereist.
Deze avond rijden we in 3 groepjes van 5. Als laatste van ons groepje volg ik de rug van
nestor Pascal op zijn onlangs aangeschafte R. Hij weet aardig het gashendel te vinden wat
ook nodig is om good-old Dim op zijn RT in het kielzog bij te kunnen blijven. Beiden
hebben er dikke schik in vanavond.
De koffie en frisstop zijn in Sint Maartendijk bij uitspanning De Zeester.

Op de ruime parking kunnen we maar kiezen waar de bikes te stallen.

We worden met muziek opgewacht door een groep enthousiaste meiden die aan het
Thai Chi-en zijn. Kan evengoed ook Zeeuws-gymmen-in-de-avondzon zijn, maar het is in
ieder geval niet onaardig om te zien.

Gelaafd, geplast en weer een beetje uitgerust rijden we, nadat de voorzitter voor het
collectief de beurs heeft omgekeerd, via de noordkant van het eiland met ruime boog
terug naar het Brabantse Land. De zon prikt ons nu in de rug.

De temperatuur zakt inmiddels, maar blijft motor-aangenaam.
Ook Jan D. hield zich aan alle randvoorwaarden waardoor we weer tijdig op het
thuishonk aankomen en juist iets meer dan 100 kilometers ritplezier kunnen bijschrijven.
-.-.-.-.Vergaderavond.
Dit betekent zoals gebruikelijk één enkele rit zonder horecapauze én stipt om negen uur
des ’s-avonds de contactsleutel omdraaien. Dertien leden meldden zich met motorfiets,
waaronder één duo.
Jan van Holsteyn is ritbedenker van de dag, tevens voorrijder. Aanvankelijk splitsten we
ons op in 2 groepen, maar door het hamonicaën tijdens de rit zijn we op enig moment
toch weer één. Geen probleem zolang we medeweggebruikers ook hun wegruimte maar
gunnen.
Aldus geschiedt. We slingeren, draaien en keren totdat we op Belgische bodem koers
kunnen zetten naar Zundert en omgeving. Weggetjes, waar menigeen het bestaan amper
van kent, glijden onder wielen weg. We passeren boomkwekers en aardbeienvelden,
waar de oogst op dit tijdstip nog in volle gang is. Weeïge, zoete geuren vullen de helm.
Die van Van Holsteyn heeft zo zijn best gedaan dat hij zelfs een verrassing voor de GS-ers
onder ons heeft ingebouwd. Eindelijk hebben deze mannen de kans om tijdens een
reguliere wegrit als deze, ons hun behendigheid off-road te kunnen laten zien. De
‘braveren’ kunnen dan het geasfalteerde fietspad volgen.
Als tweede in de groep ontwaar ik in mijn linker spiegel echter geen enkele
achtervolgende stofwolk. Geen inhaalmanoeuvres, geen ‘demonstratie’, geen
zandhappen. Huhh?
Omdat onze voorman van opschieten houdt, worden we ruim twintig minuten voor de
hamerslag van Piet afgeleverd op HtH. Na 78 heerlijke kilometers, in voor mij persoonlijk
de mooiste rit van deze vierdaagse, telt de ledenvergadering uiteindelijk toch nog vijftien
koppen.
-.-.-.-.Bill van den Berghe trekt stipt 19.00 uur de sleep van nog slechts twaalf op gang.
De ‘apostelen’ zal ik maar zeggen. Hieronder twee gastrijders en ook vandaag weer een
duo in de gelederen. Koers noord-noord-west deze keer. Bij voorkeur droogweerrijder
Bill is in zijn element. Voor de vierde avond op rij weer motorweer pursang en geen kans
op neerslag. Geen klagen dus!
Walsend bewegen we ons tussen akkers en weilanden en stevenen op het meest
noordelijke puntje van de route af. We kunnen het zilt haast ruiken.

De tocht van uiteindelijk 105 ‘echte’ kilometers verloopt soepel en gestaag. Via veel
omwegen en geslinger-de-slang bereiken we de jachthaven van Etten Leur. Behendig
wijst Bill ons de gereserveerde parkeerplaatsen. Aspirant-lid, gastrijder én tegelijkertijd
buurman van Bill nodigt ons uit om op het terras van zijn logement De Turfvaart een
drankje te doen. Een prachtige locatie, ’n rondje van de zaak en wellicht een ‘grote’ GS-er
erbij in de vereniging.
De slotrit van de vierdaagse ‘giet-aon’. Via Rijsbergen en nog wat verder zuidelijker,
loodst Bill ons uiteindelijk langs de Amazone van Achtmaal en ‘t Rucphens Woud naar de
Kruisstraat. Wéér een mooie rit.
Het waren vier prachtige avonden. Het weer uitstekend. De ritten voortreffelijk.
Rest mij een dankwoordje namens alle meerijders aan voorrijders, routebedenkers en
alle anderen voor hand-en-spandiensten.
Cees Oostvogels

Wat is dit nu voor mooie GS
1200??
Nou, die is van Henk!! Zijn gele
1150 , met hem erop, werd door
een uit een uitrit komende auto
ondersteboven gereden toen
Henk net op weg wilde gaan
voor de avondvierdaagse.
Gelukkig niet al te veel
lichamelijke schade maar wel
aan de 1150. Zodoende de
1200.
Henk, veel veilige kilometers
gewenst!!

