
 

 

 

  



 

 

 
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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BMW Motorclub Roosendaal 

  

 
 

Augustus 2021 
 

Let op: aankomende week ma t/m do 4-daagse!  
Vertrek 19.00 uur.HtH. 

Clubavond woensdag begint 21.00 uur 
 
Woord van de voorzitter, 
Beste leden,  
Heel langzaam pakken we de draad weer op van het normale leven. Er ligt echter weer een nieuw 
gevaar op de loer en dat heet overschatting....We zijn zo blij dat we weer wat mogen dat we massaal 
alle veiligheidsregels negeren. Volle terrassen, drukke winkels, popconcerten etc. Hopelijk resulteert dit 
niet in aanscherping van de regels. Vandaag is bekend geworden dat alle landen toch weer op geel en 
groen mogen..... zit vast ook een economisch belang achter.... 
Gelukkig hebben wij als motorrijders altijd de discipline om 
minimaal 1,5 meter van elkaar af te rijden. Maar op de terrassen 
wordt het wellicht een ander verhaal. Toch lijkt het mij raadzaam 
om nog enige afstand te houden. Zeker tijdens motorritten tijdens  
de koffie of de lunch zitten we het liefst gezellig bij elkaar.   
Aankomende avondvierdaagse is er in ieder geval één rit(die van 
mij) met een koffiestop. Een gewaarschuwd mens telt voor twee…..  
Verder hoor ik links en rechts mooie verhalen van ritten, onder 
andere Jan Dijkstra die naar de Pyreneeën is(geweest) , Ton, die 
heel Italië heeft doorkruist als alternatief voor de supertoer en Jan 
H. die via allerlei TET-routes (offroad) inmiddels de Noordkaap heeft 
bereikt en nu ergens door Finland crost. Kortom, we zijn weer Op 

Dreef (ook leuke schoolnaam       ) Hopelijk houdt de weerman een 
beetje goed weer aankomende week zodat we met velen van mooie 
routes kunnen genieten. En rijd je niet mee, zien we elkaar op de 
clubavond woensdag. Om 21.00 uur!! 

Grtz. Piet.   
 

Ledenmutaties: we verwelkomen 4 nieuwe leden: Hans Verhorevoort, Clemens Bakx, Dick Moes en Jan 
Korthuis. 
 
Agenda   Voor de vergadering van woensdag 4 augustus a.s. aanvang 21.00 uur 

1. Opening 
2. Ingekomen post 
3. Toerkalender 

4. Rondvraag 
5. Sluiting 



 

 

 

Oostelijke Franse Pyreneeën.  
Half juni 2021 zijn  wij, Nel en Jan Dijkstra en hond Nynke, drie 
weken naar de Franse Pyreneeën geweest. De motor hebben we 
op de aanhanger meegenomen.  Grote voordelen voor ons: geen 
1000 km heen en terug op de motor, de grote tent en idem 
stoelen en tafel en de hond kan mee. 
We zijn de hele tijd op dezelfde camping bij Foix gebleven. 
Hoewel 1 dag mogelijk is, hebben wij heen en terug 2 dagen 
genomen. 
Dit gebied kenmerkt zich door heuvels/bergen van 600 tot bijna 

1600 m. veel bos en heel 
veel kleine weggetjes. Hoewel de cols niet zo hoog zijn, heb je 
door de vele haarspeldbochten, steile wegen zeker wel het 
idee dat je in de bergen rijdt. Op 10 en 13 juli ging de Tour de 
France dit jaar door deze regio. 
De eerste rit heb ik solo gemaakt en ging via Lavelanet naar het 
skistation  Les Monts d’Olmes. Je eindigt dus op een grote 
parkeerplaats op 1500 m., in de verte was nog wat sneeuw te 
zien. Daarna weer 14 km dezelfde weg terug, helemaal niet erg, 
want je ziet totaal andere dingen.  
Daarna via Montsegur en Belesta weer terug naar de camping. 

Lekker om er weer even te wennen aan de haarspeldbochten en onverharde wegen, ongeveer 1 km op 
de camping. 

Soms maakten we maar een kort ritje, dik 50 km, zo’n 
anderhalf uur. Via Montgaillard en Roquefixade naar 
Lavelanet rijdt je halverwege de helling. Links de kalkrots 
formaties van de Pic de l’Aspre, rechts de hogere 
Pyreneeën.  
De meeste ritten waren ongeveer 100 km, halve dag. We 
wilden onze hond niet een hele dag alleen laten, maar 
dit ging prima.  
Zo’n rit was b.v. naar het Lac de Montbel, een stuwmeer 
dat ook voor wat toerisme moet zorgen. Daarna ging het 
naar Mirepoix, een mooie middeleeuwse stad.  
 

Dit was het gebied van de Katharen en 
Mirepoix was één van hun belangrijke steden.  
De huidige stad is herbouwd in de 13e eeuw. 
Om het centrale plein is een overdekte galerij 
voor de huizen, die nu vooral dienst doen als 
café/restaurant. 



 

 

Bij de volgende rit zijn we vanaf Belesta naar de 
Col de la Croix des Morts gereden. Niemand 
gezien, maar wel een prachtig uitzicht.  
Via de Col des Sept Frères en de Col des 
Marmares naar de Route des Corniches. De 
eerste 12 km zijn erg steil en smal, ik was blij dat 
er geen tegenligger was, want ik reed aan de 
dalzijde. Deze route loopt evenwijdig aan de weg 
van Ax-les-Thermes naar Foix, maar dan 
halverwege de helling en daardoor steeds 
prachtig uitzicht. Onderweg gingen we onder een 
kabelbaan door die kalk van een afgraving 
transporteert naar de talkfabriek in Luzenac. 
Deze regio is weinig toeristisch en dit jaar zijn er 
nog minder toeristen. De oude huizen/gebouwen zijn er authentiek en niet nieuw van de restauratie.  

In Belesta kon je voor € 1,10 een kop koffie krijgen.  Nadeel: 
soms duurt het wel een uur voor je het volgende terras tegen 
komt.  
Vanaf Foix de Route Vert naar het westen, dit gaat inderdaad 
veelal door bos. Zo nu en dan een paar huizen. Eerst vooral 
omhoog, over zo’n 40 km ga je over 5 cols, max 1485 m. Deze 
weg loopt aan de noord kant van de helling, daardoor kwamen 
we vanaf 1000 m 
zelfs wat in de 
wolken. Prachtig 
en heerlijk rustig. 

Vervolgens steil omlaag naar Biert, aan de D 618, grotere 
weg naar St Girons. Kopje koffie in Biert, op het terras nog 
5 motorrijders. Deze weg hebben we gevolgd tot Tarascon. 
Hier kon ik me lekker uitleven, veel bochten, droog en 
goed wegdek. Deze route reden ze in de Tour de France op 
13 juli.  

Onze laatste motorrit was ook de 
langste, 180 km. Lavelanet, 
Belesta en dan door naar Quillan.  
Dit is de doorgaande route naar Perpignan, mooie brede weg. Quillan ziet er uit 
als een bezienswaardige stad. Finish van de 14e etappe van TdF.  
Hierna wordt het een stuk bochtiger door Defilé Pierre-Lys, Gorges van de 
Aude.  
Na Axat volgen de Gorges de l’Aude. Prachtig, langs de rivier met 
overhangende rotsen. Hier reed Bauke Mollema zijn solo, met winst in Quillan. 
Hierna de klim naar de Port de  Pailhaires, 2001 meter. Hier mocht ik me 
uitleven. De tweede helft was smal en zeer krappe haarspeldbochten. Ik heb ze 
niet geteld, maar meer dan 20. Gewone bestelbusjes moesten in verschillende 
bochten 1 of 2 keer steken. Blij dat ik door kon rijden. De weg naar Ax-les-
Thermes is veel breder en de bochten zijn ruim. Een heerlijke afsluiter.  

Jan Dijkstra 
 
 



 

 

 


