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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: 
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: 
Gerard Kranendonk      06-39597322 
 
Website: 
www.bmwclubroosendaal.nl 
 
Bank: 
ABN AMRO: IBAN-nr.: NL22ABNA0526085096 
 
Clubhuis: 
Huis ten Halve  
Kruisstraat 60, 4707RC          Roosendaal 
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Let op!! Tot nader bericht geen clubavonden 
 
Woord van de voorzitter, 
 
Beste leden,  
 
Hopelijk hebben jullie hele fijne Kerstdagen gehad! Waarschijnlijk met iets minder bezoekjes dan 
gepland was, maar ja, wederom gooit Corona roet in het Kersteten. De geplande ritten zijn dan 
ook niet, althans niet in clubverband, doorgegaan. 3 januari horen we meer, maar voorlopig blijft 
HtH nog gesloten t/m 14 januari als ik me goed heb laten informeren tenminste.....Blijft natuurlijk 
staan dat we wel plannen maken......zie de toerkalender die toch weer up-to-date is gemaakt. 
Waarvoor dank, Ton! Nu ik het toch over dankjes heb, Dion, lid van het bijna eerste uur, heeft zijn 
prioriteiten verlegd van  motorrijden naar camperrijden. Een proces wat al enkele jaren gaande 
was en wat nu resulteerde in de verkoop van zijn trouwe, blauwe motor. Dion, ook jij dank voor 
alle gezellige kampeerweekeinden, clubritten en avonden waarop we het clubblad maakten!  
Plannen die hopelijk wel uitkomen zijn de ritten van De Zaanstreek, te weten de supertoer en de 
Dolomietentoer en de wat kleinere ritten die Jan Valk altijd zo perfect organiseert. Maar ook ons 
buitenlandweekend zal hopelijk weer doorgang vinden. Eigenlijk was het afgelopen buitenland 
weekend perfect qua afstand, ritten, sfeer en hotel. We willen dan ook waarschijnlijk weer terug 
gaan naar hotel Bitburg (Eifelstern) tenzij er betere alternatieven voorhanden zijn. Laat maar 
horen!!! 
Wat zeker niet door zal gaan is de motorbeurs Utrecht. Zie verderop in het clubblad. Daar staat 
nog meer leuks in voor de komende dagen: ons ALLEREERSTE clubblad, jaargang 1, nummer 1. 
Nostalgie...... Kortom, weer genoeg te lezen!  
Wat we ook niet moeten vergeten in het nieuwe jaar......onze contributie!!  €48,00. Johan ,de 
penningmeester, wil het liefst dat er nog niet in december maar in januari betaalt wordt. 
Rekeningnummer voorin het clubblad.  
Allen fijne jaarwisseling en zoals een lid het treffend omschreef: een goed nieuwSjaar!  
Blijf gezond en tot......ooit! :-)     Piet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Motormutaties:   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

      28 April 1990!!! Eerste clubblad 
CLUBBLAD VAN DE BMW MOTORCLUB ROOSENDAAL 

 

 
Hier dan het eerste exemplaar van ons clubblad. Lang niet volmaakt. De 
verwachting  voor  wat  betreft  de  inhoud  is  wat  mij  betreft  ook  niet gehaald. 
Waarom  dan  toch  vast  dit  eerste  probeersel.  Welnu,  dit  om  te laten zien wat 
de inhoud van het clubblad kan zijn. Kan, want zonder de medewerking van de 
leden zal de inhoud wat mager blijven. 
Op mijn vraag op een der bijeenkomsten of er al een clubblad was, was 
het antwoord:  neen.  De  voorzitter vroeg echter direct aan mij een 
clubblad op te zetten. Hiertoe ben ik gaarne bereid. Echter voor de copie 
ben ik afhankelijk van wat mij wordt overhandigd op de vergaderingen, of 
wordt toegestuurd. Tot nu toe, heb ik zelfs van de mensen die ik hiertoe 
had benaderd én die hun verhaal hadden  toegezegd,  niets  gekregen. 
Jammer. Want graag had ik vermeld hoe de eerste officiële toertocht was 
verlopen en hoe de deelnemers deze rit hebben beleefd. ·ook had ik  u 
graag laten weten hoe nu onze club tot stand is gebracht. Helaas, ook dat 
verhaal heb ik (nog) niet. 
Echter niet getreurd. Na dit eerste exemplaar zullen de verhalen wellicht 
binnen stromen en  vind  u in  het  volgende  blad  uw eigen verhaal terug. Als 
laatste nog een woord van  dank  aan  Jan  Ribbens  welke bereid  was het 
clubblad te vermenigvuldigen, zodat iedereen er een van kan krijgen. Voor het 
inleveren van uw verhalen, klachten, adviezen etc; 

 
 

Jan van der MeUden 
de Onrust 8 

-1782 BB  Moerdijk,  tel;0l683-2486. 
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Rubriek. Bladzijde. 

 
 
 

Clubleden stellen zich voor. 
Tips en nuttige wenken. 
Wat werd er besproken. 
Wie heeft wat te koop etc. 

 
 
 

FNBC-DAG 

 
 
 

Voorwoord Blad 1 
Inhoudsopgave Blad 2 
Even voorstellen. Blad 3. 
Wetenswaardigheden. Blad 3. 
Clubavonden. Blad 3. 
Klantjes. Blad 4. 
Toerritten. Blad 4. 
Evenementen. blad 4. 
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Even Voorstellen. 
 

Even voorstellen is een rubriek waarin bij  toerbeurt  een  lid  wordt gevraagd 
om zichzelf voor te stellen. Uiteraard hebben wij vooral belangstelling in het 
"motor"-verleden en heden. 

 

Wet'enswaardigheden. 
 

Wist  U det  de  rijkspolitie hun motoren  weer gaat voorzien  van  het merk 
Gläser. Dit om de lawaaibelasting voor de berijders te verlagen. Kosten 
ombouw van 250 motoren, 750.000 gulden. 

 
Wist U  dat   fijne krasjes op het  toerscherm  of  op de ruit  van Uw kuip, 
:iich het beste laten verwijderen met tandpasta! 

Wist U  dat teerspatjes  (als  het  weer  warm  wordt) -zich  makkelijk laten 
verwijderen met pindakaas!  Het  mengsel  van  olie  en  nootjes zorgt 
ervoor dat de spatjes verdwijnen  zonder de lak te beschadigen. 

 
Wist  U  dat    iedere  zaterdag er een "vrije rit" is. Vertrek  vanuit  Huis ten 
Have om 13.00 uur. 

 
Wist U dat iedere laatste zondag van de maand (weekend vóór de 
clubavond)  ook  een  vrije  rit  is.  Vertrek  om  11.00  uur  vanuit  Huis ten 
Have. 

 
Wist U dat door Huis ten  Have, t.b.v. onze eerst vereden toerrit 100 gulden 
was geschonken, waarvoor hartelijk dank. 

 
Wist U dat ons lid, Martin Kaufman, op 21 mei gaat trouwen  met Armanda  
Krijgh. Dat  U  bent  uitgenodigd  voor  de receptie van 19.00 tot 21.00 uur, 
in de Graanbeurs, Kadedijk  6  Fijnaart.  Armanda  en Martin, alvast 
proficiat. 

 
 

De clubavonden. 
 

Het is  goed  te  constateren  dat de clubavonden  druk  bezocht  worden.  Met de 
langere avonden en het  betere weer, komt men nu ook meer per  motor (zoals 
het hoort.) 
Door de voorzitter werd naar voren gebracht dat het drinken van 
alcoholhoudende drank tijdens de toerritten niet gewenst is.  Een besluit waar 
iedereen zich in kon vinden. Iedereen? Nadat iemand  naar  voren bracht  dat 
er ook loodvrij te verkrijgen is, werd duidelijk dat  alcoholvrij bier natuurlijk 
wel lrnn. 
Ook werd gehoord dat tijdens onze eerste officieele toerrit iedereen zo 
enthousiast was. Niet alleen de  eigen  leden,  doch  ook  onderweg  was iedereen 
aardig en werd  men  door  allerlei  andere  weggebruikers toegezwaaid.   De   
opmerking   volgde:   heet   dat   zwaaien   als    men   de midd  elvin g_e  r    opsteekt! 
Gevraagd werd ook, om tijdens de toerritten  zogenaamd  "baksteens- gewijs"  
te  rijden .  Dit  houdt  in  om  en  om,  links  en  rechts  van  het midden van  de 
rijbaan  te rijden. Dit heeft tal  van voordelen, zoals het betere zicht, meer 
uitwijkmogelijkheden en ook het feit dat inhalende automobilisten zich niet 
zomaar tussen een groep motorrijders indrukken. 
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Klantjes. 
 

Enthousiaste motorrijder niet in bezit van motor, zoekt kennismaking 
met vrouw of meisje in het bezit van een BMW motorfiets. Reacties, 
richten  aan de redactie van dit blad. Gaarne een foto van de motor 
meesturen. 

 
Dit is een  voorbeéld,  de  bedoeling  is  dat  U  hier  aangeeft hetgeen 
U te koop heeft, te koop vraagt, wil ruilen, of dat U bijvoorbeeld 
vraagt  of  iemand  u  kan  helpen  bij een klusje  aan uw motor. 

 

Toerrit. ' . 
De eerste toerrit is verreden. Onder belangstelling van het Brabants 
Nieuwsblad en met sponsering van Huis ten Have, vond deze rit plaats op 
zondag 1 april. Een week later dan voorzien. 
Op de oorspronkelijke datum 25 maart, werd vanwege het slechte  weer besloten 
de toerrit uit te stellen. Wel werd  die  dag  door  ongeveer  20 personen   
deelgenomen   aa n·   ,een  alternatieve   tocht.  Deze    ging  door  het zeeuwse 
landschap. Storm, hagelbuien en regen konden de deelnemers va n· deze  
alternatieve  tocht  niet  deren.  Opvallend   wel  was  de  hoeveelheid kofie en 
warme chocolademelk die onderweg werd genuttigd. 
De "echte" toertocht, uitgezet door Roland Frenken  en  Ad  van  den Elshout 
had alles mee. Het  weer  was goed, de  uitgezette  rit  uitstekend. Op de 
clubavond viel dan ook te beluisteren, dat de deelnemers zeer tevreden waren 
over de verreden  tocht.  Helaas  is er  geen  verslag  van deze toertocht 
gemaakt. Anders had U hier nu  meer  over  deze  tocht kunnen lezen. 

 
 
 
 
 
 

Evenementen. 
 

Als gast was de BMW-club Roosendaal uitgenodigd door de Federatie van 
Nederlandse BMW Clubs (FNBC). De uitnodiging was voor deelname aan de 
FNBC-dag welke op 28 april 1990  werd  gehouden  op  het  eiland  van Maurik,  
bij Tiel. Aan deze dag werd  deelgenomen  door  de volgende leden van de 
Federatie: 
Club voor klassieke BMW automobielen; 
BMW club Nederland; 
BMW coupe club Nederland; 
BMW - 02 club Nederland; 
BMW club Oirschot   e.o.; 
BMW Touring club. 
Naast ons was ook als gast aanwezig de BMW-motorclub Noord 
Nederland, welke in het groningse Marem  hun  home  hebben.  Van  onze 
club hebben deze dag bezocht, Roland Vrenken, Ad \ an  den  Els hout , 
Adrie en Toon Wortel, en ondergetekende, Jan van der  Meijden.  Na  een 
aardig reisje, werd het verzamelpunt te Ecl{ en  Wiel  bereikt,  namelijk  het 
cafe  de  Zwaan  aldaar:  Ook  Groningen  moest  daar  verza melen .  Aldaar 
wer de n wij reeds begroet door de voorzitter van de Federatie. Tevens 



 

 

 
 

werd een ieder  in  het  bezit  gesteld  van  een  BMW  tas met  daarin  een aantal 
stickers, het  nodige  foldermateriaal, consumptiebonnen etc.  Tevens werd  er   
door  ons,  een  tijdelijk  aan  ons  uitgereikte  vlag  van  de  FNBC, aan de gevel 
van het cafe bevestigd. Nadat een ieder er was, werd onder begeleiding   van   drie  
motorordonnances,  het   laatste  stukje  gereden  naar het "eiland van Maurik". 
Aldaar was het reeds gezellig druk.  Ons  werd gewezen waar wij de motoren 
konden stallen, waarna  er  een  terrein verkenning plaatsvond.  Hierbij  bleek  al  
snel dat  er zeer  veel  te  zien  viel. Of je nu houdt van auto's of niet, of je graag 
motoren ziet, of je bent geintresseerd in  techniek.  Voor  ellc  wat  wils.  Aan  
auto's  stonden  er BMW's varierend van een juist gerestaureerde sportwagen uit 
1928, tot de spiksplinternieuwe sportauto,  de  Zl.  Motoren  als  de  R69S tot  de  
Kl  en  de K 100   RS-16 klepper. Als dit  alles je aandacht niet zou hebben, 
dan was 
er  een  grote,  druk  bezochte  bar,  alwaar  naast  het nod ige  nat, ook  zaken als 
soep, tos t i1 s ,  broodjes verkregen  kon worden, alles  tegen inruiling van de 
consumptiebonnen. Een  ieder  kreeg  aldaar  ook  een  lrn,eltas,  voorzien van 
de originele BMW  opdruk. Een heel mooi onderdeel  van de dag was de tour  
d'elegance.  Onder  begeleiding  van  de  motorordonnances  namen  in 
totaal 26 voertuigen  hier aandeel. 
Ook was er een zeskamp georganiseerd. Samen  met  drie  Groningers  en 
een ster werd door Jan, Ad en Adrie een team gevormd. Dit team onder 
leiding van Roland Vrenken en vereeuwigd door Adrie Wortel zou bij de 
FNBC een onvergetelijke  indruk  malcen.  Na  de hindernisbaan waarbij 
uiteraard   water aan te  pas   kwam,  de Raddraaifietsen,   de 
Hobbelwobbelwankelfietsen, het  touwtrekken,  de Estafette  en de 
looptrainer, was de zeskamp ten einde. Wat deze onderdelen precies 
inhielden, ja daarvoor had u beter mee kunnen gaan. Tijdens de zeskamp 
bleek dat onze collega's uit Oirschot een geduchte tegenstander vormden. 
Echter, bij de prijsuitreiking bleek het volgende: plaats 8, 7, 6, 5, werden 
bezet door autoclubs alsmede een team  van  de importeur.  plaats  4 was 
voor een club voor zowel auto"s als motoren, om vervolgens bij de echte 
clubs  aan  te komen.  Bleek  dat plaats 3 niet voor ons was. Onze 
concurrenten uit Oirschot bleken op de tweede plaats te zijn geëindigd. 
Onder luid   gejuich  en   applaus, konden wij  vervolgens het podium 
beklimmen. De eerste plaats, was voor het combi-team van de twee 
gasten. Deze prijs bestond uit een mooie beker en een cheque ter waarde 
van Fl 200,-. Voor alle deelnemers aan de zeskamp was er verder  een 
sweater en een BMW-paraplu. Deze schitterende dag werd vervolgens 
afgesloten met een zeer geslaagde barbecue. De beker hebben wij alvast 
meegenomen. De cheque welke besteed kan worden bij een BMW-dealer is 
richting Groningen gegaan. Er moet nu een afspraak gemaakt worden 
wanneer  een  delegatie  uit  Groningen  ons  bezoekt,  om tot  een ruil te 
komen. Na afloop zijn wij gevijven weer naar huis gereden. 

 
Tijdens deze dag is natuurlijk ook gesproken  over  wat  de  FNBC kan 
betekenen   voor · ons en wat zij doen. Dit alles is zeker interessant. Zo 
weten wij nu bijvoorbeeld, dat het mogelijk is om een  loge te 
ontwikkelen voor de club. Àls dit logo goedgekeurd wordt door BMW, dan 
betalen zij vervolgens stickers, briefpapier e.d . Het belang en  nut  van  de 
FNBC  zal   niet  voor iedereen  direct  zichtbaar  zijn. Wel is  het het waard 
om serieus·de voordelen  te bespreken  en die af te  wegen tegen de kosten. 

 
(Moeten ,r..-e trouwens volgend  jaar niet de beker verdedigen. De kosten van 
lidmaatschap wegen niet op tegen het  deze  dag  gekregene  en misschien  is  
de  verdiende  honderd  piek  al  genoeg voor de con t r ibut ie . ) 

 



 

 
 

 
 
Toerkalender 28 April 1990 

 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

DEFINITIEF GEEN MOTORBEURS UTRECHT IN 
2022 
Home > Nieuws > Definitief geen MOTORbeurs Utrecht in 2022 

 MotokicX redactie 
 december 23, 2021 
 motorbeurs utrecht, Salonweken, Utrecht 

MOTORbeurs Utrecht heeft zojuist bekend gemaakt dat de volgende editie is verschoven naar 

23 tot en met 26 februari 2023. De verwachting is dat de huidige lockdown en de 

coronamaatregelen niet snel genoeg afgeschaald zijn om een groot en gezellig motorfeest te 

kunnen garanderen begin 2022. MOTORbeurs Utrecht was oorspronkelijk gepland van 24 tot 

en met 27 februari 2022 

Rachel Jankowsky van MOTORbeurs Utrecht: “In 2020 verwelkomden we nog 90.000 

motorliefhebbers. MOTORbeurs Utrecht is een unieke combinatie van alles wat motorrijders 

boeit: inspiratie opdoen voor het nieuwe seizoen, meedoen aan activiteiten, shoppen en 

gezellig wat eten en drinken op een van de terrassen. Onze inschatting is dat we nog niet de 

ruimte hebben in februari, binnen de geldende coronamaatregelen, om zoveel motorliefhebbers 

tegelijkertijd en ongedwongen samen te brengen. Daarom hebben we met pijn in het hart 

moeten besluiten om MOTORbeurs Utrecht door te schuiven naar 2023.” 

Het team van MOTORbeurs Utrecht organiseert eind februari nog wel de Vier Volle 

Voordeeldagen. Jankowsky: “Het moment van de beurs willen we natuurlijk niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan, daarom organiseren we, na de succesvolle eerste editie in 2021, wederom 

de Vier Volle Voordeeldagen. Bezoekers kunnen via onze socials vier dagen lang ieder uur 

profiteren van de mooiste aanbiedingen van onze exposanten.” 

Meer informatie over de Vier Volle Voordeeldagen en de volgende editie van MOTORbeurs 

Utrecht vindt u binnenkort op de website van MOTORbeurs Utrecht, www.motorbeursutrecht.nl. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 


