
 

 

 

  



 

 

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,   4706  JW              Roosendaal 
e-mail secretariaat / redactie:  
BMW-MC-Roosendaal@ziggo.nl 
 
Activiteitencoördinator: 
Vacant 
 
Penningmeester: 
Johan Rijnvos                    0165-761180 
 
Toercoördinator: 
Ton Gorissen 
 
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 
 
Webmasters: 
Peter Hopstaken        0165-548438 
Gerard Kranendonk                  gerard@kranendonk.info 06-39597322 
  
Website: 
www.bmwclubroosendaal.nl 
 
Bank: 
ABN AMRO: IBAN-nr.: NL22ABNA0526085096 
 
Clubhuis: 
Huis ten Halve  
Kruisstraat 60, 4707RC          Roosendaal 
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Juni 2021 
 
Woord van de voorzitter, 

Beste leden, allereerst allemaal nog proficiat en de beste wensen voor het nieuwe jaar!!       Zo lang is 
het alweer geleden dat ik een (groot) aantal van jullie gezien heb. Dion en ik hebben nog wel wat 
clubblaadjes gemaakt, maar op een gegeven moment hadden ook wij, zonder input van jullie, niet zo 
veel meer te melden. Ik ben nog wel met een aantal leden blijven rijden, in wisselende samenstelling en 
toch nog met de coronaregels goed te doen. Tis wat koud op een terras bij 5 graden, maar een groot 
Hoegaardenglas warme thee maakte veel goed.  
Verder was het natuurlijk wel uitkijken voor ons allen ivm mogelijke besmetting. Hopelijk hebben jullie 
daar allemaal niet te veel van meegekregen…….ik heb het althans van niemand gehoord. Intussen  zijn 
we met de inentingen al bij geboortejaar 1980 dus volgens mij zijn wij allen onderhand al ingeënt of 
toch in ieder geval één keertje. Dat ontslaat ons nog niet van de verplichting om afstand te houden op 
de clubavond en ook knuffelen mag nog niet…… 
MAAR WE MOGEN WEL WEER SAMENKOMEN IN ONS CLUBHUIS!!! Toen ik Hugo het heuglijke nieuws 
hoorde vertellen, heb ik gelijk Marianne van HtH gebeld om te vragen of we weer mochten komen. Na 
wat geschuif hier en daar kunnen we terecht in de grote zaal. Verheug me er weer op jullie te zien!! 
Tot woensdag 9 juni om ZEVEN uur!! (we moeten om tien uur er weer uit zijn….) 

Piet.  
 
Ledenmutaties: helaas moest Hans Mathijssen opzeggen vanwege gezondheidsproblemen, gerelateerd 
aan het motorrijden. We hebben Hans leren kennen als een rustige, bedachtzame motorrijder die met 
veel plezier altijd meereed. Heel spijtig dat aan zijn hobby een einde moet komen vanwege een 
vervelende piep in zijn oor die onverdraaglijk wordt tijdens/na het motorrijden. We kennen dit 
probleem onder de medische noemer tinnitus. Weer even een trigger voor ons om toch zeker alleen te 
rijden met goede gehoorbescherming. Nu is het ook duidelijk waarom we dit voorblad weer hebben 
gekozen.  
Hans, het ga je goed en kom gerust nog eens langs!! 
 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 9 juni a.s. aanvang 19.00 uur tot 22.00 uur 

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

 
 
 



 

 

Ingezonden door Annemiek Voermans 
 
Garmin kaartmateriaal geüpdatet en je interne schijf bijna vol? 
 
Via Garmin Express krijg je met enige regelmaat een herinnering voor een kaart-update. Nu het nieuwe 
motorseizoen weer aanbreekt, is dit een reden temeer om aan dit verzoek gehoor te geven maar…… 
inmiddels zijn de bestanden zo groot geworden dat niet geheel West-Europa nog op je Zumo kan en bij 
een kleine reislaptop je interne geheugenschijf dreigt vast te lopen omdat die volgepompt is door 
Garmin met executabel files de zogenaamde exe-files.  
In de Pro Motor nr 10 van 2020 staat een artikel van MrGPS dat ik maar eens geprobeerd heb. Voor een 
ieder die dit artikel gelezen heeft, hoeft vanaf hier dus niet meer verder te lezen. 
Deelartikel: Harde-schijfruimte vrijmaken. 
Kaartupdate uitgevoerd? Ruim dan meteen ook je harde schijf op, zeker als je een laptop hebt. Dit 
betreft niet alleen om het weggooien van je oude kaart via “programma’s verwijderen” Garmin laat ook 
hele grote installatiebestanden achter op je C-schijf. Ik gebruik daar zelf het gratis programma ‘TREESIZE 
FREE” voor. Kijk vervolgens bij Programma Data Core-service (Garmin) en verwijder alles uit de map 
“downloads” Dit gaat al snel om meer dan 10 Gb. Overigens is het normaal dat je in Basecamp 
tegenwoordig één versie van City Navigator twee keer ziet: de een is Noord- , de ander Zuid-Europa.  
 
Ik vond dit interessant genoeg om eens te proberen. Ik heb voor ruim 40 Gb vrijgemaakt door het 
verwijderen van de downloads.  
Download Treesize Free en installeer op je laptop of computer.  

 
 
 
Als Treesize Free is geinstalleerd kies je voor Bestand en selecteer map. Je kunt hier voor je interne schijf 
– meestal de C-schijf – kiezen. Je krijgt nu een opsomming van de programma’s op grootte van het 
aantal Gb’s dat ze innemen op je C-schrijf. 

- Klik op Program Data en zult ongetwijfeld Garmin zien verschijnen 



 

 

- Klik op Garmin en je zult de mappen zien die door Garmin zijn geinstalleerd. Je zult hiertussen 

Downloads aantreffen. Je zult schrikken hoeveel Gb deze downloads innemen.  

- Ga op Downloads staan en  

- Klik met je rechter-muisknop en kies verwijderen; 

- Hierna houdt je je kaarten over. Zie de foto.  

- Je kunt er nu voor kiezen om bijvoorbeeld de kaart 2019 ook te verwijderen. Scheelt weer 5 Gb.  

Het verwijderen van de downloads heeft geen effect op je kaartmateriaal op je laptop of computer. Die 
staan er nog op zoals je ziet.  Op you-tube vind je ook nog wat filmpjes van MrGPS die je ook wat op weg 
kunnen helpen. Maak het jezelf makkelijk: speel de you-tube filmpjes af je op telefoon en probeer de 

aanwijzingen gelijk uit op je laptop.      . 
 

 
 
Kaartmateriaal Zumo 660 beperkt! 
Bij het uploaden van het nieuwe kaartmateriaal voor mijn oude trouwe Zumo 660 liep ik tegen het 
fenomeen op dat ik nog slechts delen kon kiezen. Bijvoorbeeld: Nederland-België-Luxemburg of 
Duitsland of Frankrijk en ga zo maar door. Blijkbaar ziet Garmin Express dat het geheugen in de Zumo 
660 onvoldoende is om al het kaartmateriaal van West-Europa te uploaden.  
Dus eerst gekozen voor de Benelux. Dat erop gezet en toen dacht ik Duitsland erbij te zetten. Garmin 
Express weer zijn werk laten doen en ……. Toen was mijn kaart van de Benelux vervangen door Duitsland 
en kende Zumo mijn huisadres niet meer. Zo jammer he.  
Eigenwijs als ik ben toch maar JaVaWa Device Manager opgestart. Dit programma kun je ook gratis 
downloaden en installeren om een en ander te controleren  
Je zorgt dat je GPS aan je laptop of computer ligt met een kabeltje. Na een korte introductie van 
JaVaWa– komt automatisch voorblinken –  kun je aan de slag met het beheer van Garmin-toestellen of 
schijf of SD-kaarten. 

- Klik je “Scan schijf’.  Nu komt mooi tevoorschijn wat er op je interne schijf van je Zumo (of 

andere GPS-device) staat en wat op je SD-schijfje. Hier valt dus ook a te leiden welke kaarten 

erop staan en hoeveel ruimte je mogelijk nog over hebt. Je kunt hiermee ook bestanden 

overzetten van je interne schijf naar je SD-kaart. 



 

 

En jawel hoor, alleen nog maar Duitsland te zien en dat was nou net niet de bedoeling.  
Opnieuw Zumo 660 aan Garmin Express gelegd en opnieuw Benelux geïnstalleerd. Maar dan zul je 
denken: hoe dan als ik naar Duitsland wil of Frankrijk? Moet ik dan eerst een hotel pakken, nieuw 
kaartmateriaal uploaden en dan pas verder rijden? Nee dat is niet nodig.  
Uitgaande van het feit dat je niet vanuit Roosendaal naar de Noordkaap zult rijden om vervolgens door 
te gaan naar de punt van de Italiaanse laars, kun je je kaartmateriaal uitbreiden met behulp van 
Basecamp. 
- sluit de Zumo aan op je laptop en open Basecamp 

- Klik op Kaarten; en dan 

- Klik je op kaarten installeren 

- Wacht tot je toestel gezien wordt; 

- Klik op de kaartdelen die je extra wil toevoegen aan je het kaartmateriaal op je Zumo – let op 

soms zijn het maar hele kleine stukjes – 

- Installeren en wachten.  

Hierna zullen ook de kaartdelen die je geselecteerd hebt toegevoegd zijn aan je interne geheugen van je 
Zumo en kun je ook weer plaatsen kiezen in Duitsland bijv. of Frankrijk afhankelijk van het 
kaartmateriaal dat je hebt toegevoegd.  
Het is wat handelingen extra maar het zorgt er wel voor dat je nog jaren kunt genieten van je oude 
vertrouwde Zumo.  

Gr. Annemiek 

 
Ritje 28 april en 3 mei.  
28 april reden Ton, Jack (van 
Beeck) en ik een routje naar 
Zuid Limburg. Dit was de eerste 
dag dat de terrassen weer open 
mochten….Wij, en personeel, 
waren superblij!!  
3 mei heb ik hem nog eens 
gereden met Marieke en zijn 
toen ’s avonds nog even langs 
een kennis gereden van mijn 
ouders. 85 jaar en wilde graag 
op de motor zitten. Nou, dat 
kon natuurlijk. Nog even koffie 
met taart gegeten, een 
videoboodschap voor mijn 
moeder opgenomen en 
huiswaarts. Mooi!! 

 
 
Op de foto’s zie je ons op het drielandenpunt, u allen wel bekend. De “video” is gemaakt met de 
helmcamera van Ton. Jack en ik bestormen de Vaalserberg na net een Audi met 400 pk ingehaald te 
hebben. Op het terras van Lodge 17 zagen we ook nog een BMW Z3 met een man van 2.07m achter het 
stuur. Gelukkig stond zijn kap open……… 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 


