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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 
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Johan Rijnvos      0165-761180 
 
Toercoördinator: 
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Piet van Zundert      0165-552244 
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September  2022 
 
Woord van de voorzitter, 
 
Beste leden,  
 
De zomer gaat alweer opschieten. Vandaag de laatste dag van de 8-daagse 
hittegolf. Hopelijk zijn jullie deze dagen allemaal goed doorgekomen, al dan niet 
op de motor. Uiteraard mèt beschermende kleding en een coolvest. We hebben 
weer wat mooie ritten gemaakt afgelopen tijd. Eerst het kampeerweekend in 
Ouren eind mei. Behoudens wat miezer op zaterdagochtend hebben we het weer 
droog gehouden. Prima motorweer en ook Pim, die voor de eerste keer meeging, 
had het reuze naar zijn zin. Begin juli hadden we onze jaarlijkse avondvierdaagse, 
wederom prachtig weer en elke avond wel een stuk of 15 motorrijders. Top!! De 
voorrijders bedankt voor de mooie routes en ook Cornee bedankt. :-)  Na een 
maandje vakantie voor Huis ten Halve hebben we 7 september weer clubavond. 
Ikzelf zal er niet zijn want om mijn pensioen te vieren ga ik een weekje naar de 
Dolomieten. Jack van Beeck en Piet Roovers gaan ook mee dus die zullen jullie 
ook missen.  
Wat jullie niet moeten missen zijn de filmpjes op onze website van Bill die met 
Frans  Bogers zuidwaarts is getrokken en mooie opnames gemaakt heeft. Op de 
clubavond zal gevraagd worden of er meer leden zin hebben om zich af en toe 
ook eens op deze manier bezig te houden met motorrijden. Hopelijk hebben jullie 
allemaal mooie vakantieverhalen maar voor mij wordt dat pas oktober voor ik ze 
te horen krijg!  
 
Groeten en tot ……ooit😜 
 
Piet.  
 

 
 

Ledenmutaties:  Opgezegd : Eric Crooimans 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag ………… a.s. aanvang 20.00 uur 

1. Opening 



 

 

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

 
 
Eifelweekend Bitburg.  23 september 
 
De routes heb ik inmiddels klaar en zal ze binnenkort verzenden naar de 
deelnemers. 
Iedereen is , zoals de vorige jaren, vrij om de routes alleen of met vrienden te 
rijden. Wie graag met mij mee wil vertrekken, ik sta om 08.00 bij HTH, graag even 
een mailtje naar mij , dan weet ik op wie er gewacht moet worden voor vertrek. 
 
Tot de 23e ,  Ton 
 

 
 
 
 
Knietje, woensdag A4D juli’22 
 
Depart HTH, 12 motoren en een super trotse bijrijder die na de rit rap naar bed 
moest. 
Licht zenuwachtig sta ik aan de start, dit is mijn maidentrip om voor te rijden met 
een GPS. Sinds enige tijd ben ik de (2e) eigenaar van de Garmin Zumo 550 van 
Adriaan Nouws, die jammer genoeg niet meerijdt.  
De vier senioren die maandag en dinsdag hebben meegereden, hebben 
afgelopen zaterdag al hun woensdagroute gereden en hebben vandaag dus een 
snipperdag. De heren werden zaterdag op de route direct buiten Nispen 
getrakteerd op asfalt voorzien van een super verse laag split! Waardoor je dan 
toch wat minder lekker in het zadel zit. 



 

 

Knietje aan de grond bij het bochtenwerk heeft er bij mij nooit ingezeten al hoewel 
het met de Adventure toch zou moeten kunnen. Anderzijds heeft zeker één knie 
een wat beperkte capaciteit waardoor het motorrijden er niet comfortabeler op 
wordt. Waardoor ook de deelname aan het kampeerweekend kwam te vervallen. 
Net als in de Tour de France gaat ons peloton zonder erg en soepel over de 
kasseien [Doelstraat], gelukkig niet een Stoffig-straatje. Na alle Zijl(en) bij te 
hebben gezet naar Nispen, op het lint over de Lind.  
Langs Casa Nelemans gereden zodat Jan aan kon pikken, helaas heeft hij ons 
vanachter de geraniums alleen maar “door gewuifd”, al was tijdens de vergadering 
wel weer van de partij in HTH. 
Met de voorkennis over de verse split zijn we met “strakke billen” het buitengebied 
van Nispen ingedoken. Ook hier, zonder erg, er geen knietje aan de grond 
geweest. Weer “en route normalle” via het Hollands Diep en langs de Rimboe met 
zijn groene gazons. 
Via de Pin, noord afdraaiend naar BoZ. De golfbaan hebben we links laten liggen 
om net voor BoZ weer noord langs de begraafplaatsen te rijden. De A58 
overgestoken en met een echte hairpin, parallel aan de A58 op naar Hèrel.  
Via het mondaine Moerstraten binnendoor naar Kruisland, over tal van cols van 
4e categorie (verkeersdrempels), langs de Commerce richting het Gastels Sfeer. 
Voor de strakke stuurders en Commando’s onder ons de mogelijkheid om eens 
een knietje aan de grond te steken. 
Vervolgens over de dijk langs de Roosendaalschevliet met mooie vergezichten 
over de wonderschone natuur. Duikt aan de noordzijde het silhouet op van de 
Cosun (De Suiker) van Stampersgat op.  
Allerlei herinneringen schieten door mijn hoofd, van mijn periode op het Moller 
College (Stone Mountains), tot de open dag bij Cosun. Doch vooral één dierbare 
herinnering aan een van mijn meest memorabele tennis avonden, onze 
uitwedstrijd op de tennisclub van Stampersgat.  
Heb daar met amateur motorcoureur Robby Klaasen een meer dan memorabele 
tennispartij gespeeld, jaren later gaan daar bij onderlinge wedstrijden de 
gesprekken over. Zowel het publiek als wijzelf op Centre Court hebben ons toen 
kostelijk vermaakt, tot ver na de klok van 01:00 uur. Net als de ballen omhoog 
schoten, schoot ook de bieromzet omhoog. Tennis met een zeer HOGE 
amusementswaarde. Terwijl wij, de artiesten, het op de baan het bijna twee uur 
lang moeten klaren met een flesje energie drank. Na de wedstrijd beginnen we 
samen met onze directe tegenstanders onze droge kelen in hoog tempo te 
smeren en hebben we tot ca. half vier ons best gedaan om de biervoorraad te 
decimeren. 
Door de tunnel onder de A4 door weer zuidelijk richting Stone Mountains om bij 
de rotonde nogmaals af te draaien richting Kruisland over weer een aantal Cols 
van de 4e categorie. Opnieuw langs de Commerce en nu op weg naar Wouw. In 
Wouw aangekomen laten we de kasseienstrook richting centrum rechts liggen en 
draaien later af in zuidelijke richting. Op de Wouwse Hill bij de Hill Devils weer 
richting HTH te rijden. 



 

 

 
P.S.   

De digitale strijd bij het tot stand komen van de definitieve route met 
waypoints 
Daar ik zelf de strijd met de installatie van Basecamp niet kan winnen heb ik de 
hulp ingeroepen van nestor en mentor Ton Gorissen. Zonder zijn ondersteuning 
had ik de route "Top of My Mind” voor moeten rijden. Met gevolg dat iedereen dan 
weer "close ratio” op het lint de route had moeten rijden. 
Uit nood heb ik de route eerst gemaakt in het programma Afstandmeten.nl zodat 
ik in elk geval een route voorbeeld zou hebben. Gelukkig liet deze al (route) zich 
digitaal exporteren naar Basecamp. 
Na enige “gedoe” staat uiteindelijk ook Basecamp op mijn laptop en kan het 
"kruimelspoor” om worden gezet naar een echte route, met twee waypoints bij 
start en finish. Door een magische softwarematige onverklaarbare "buck” hebben 
we de route op Ton zijn knoppendoos alsnog als een Waypoints route om kunnen 
toveren. 
Voor mij een mooie mentorles Basecamp, welke deze zomer nog een vervolg 
gaat krijgen om de in's & outs van het routes maken onder de knie te krijgen.  
Nu nog uit zien te vinden hoe op mijn knoppendoos alsnog Basecamp vlekkeloos 
werkt. 
 
Bedankt voor het mee rijden tijdens mijn GPS voorrijd doop. En allen weer veilig 
geland zijn bij het feest en vergader etablissement HTH. 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


