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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: 
Ton Gorissen         06-51980960 
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 
 



 

 
 

 
BMW Motorclub 
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Oktober 2022  
 
Woord van de voorzitter, 
 
Beste leden,  
 

Na een prachtig najaar met volop mooie motordagen(Piet Roovers en ik waren nog een week in 
de Dolomieten begin september) wordt het langzamerhand tijd voor de herfst. Dat betekent 
kortere dagen, koudere dagen,( de eerste vorst aan de grond is al gemeld!) en nattere dagen. 
En tevens uiteraard de bomen  die hun blaadjes gaan verliezen. Een bekend rijmpje in de 
motorwereld luidt als volgt: BLAD+NAT=GLAD. Het wordt dus extra oppassen de komende 
ritten. Afgelopen zondag ook al meegemaakt dat de motor af en toe een stapje opzij zette. Dit 
was vanwege de vele wegreparaties met het ons welbekende pek. Voornamelijk in België wordt 
dit nog overvloedig gebruikt. Zeker op de kleinere weggetjes die niet zo vaak gebruikt worden 
en dus geen prioriteit hebben! Over afgelopen weekend gesproken: ons jaarlijkse 
buitenlandweekend, ook ditmaal weer georganiseerd door onze toercommissaris Ton. Perfecte 
organisatie, sublieme routes en het hotel was, zoals vorig jaar, weer groot genoeg om alle 
BMW-club-Roosendaal-leden te verwelkomen…….echter, de opkomst was beduidend minder 
dan vorig jaar en naar de reden kan ik alleen maar gissen.  Misschien hebben we er wat aan 
om een en ander aan te passen. Voor ons is het een prima hotel en zeker omdat er voldoende 
éénpersoonskamers zijn. Dat is een eerste vereiste om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. 
Het hotel is nu in handen van een 23 jarige, heb ik me laten vertellen, die zijn bitcoins na jaren 
verkocht had en er dit hotel van kocht. Goed gedaan jochie!! 😊 
Het was ook prima weer, in ieder geval tot en met zondag. Maandag was er wel meer regen 
hoorde ik van de 4-daagse rijders. Maar goed, dat is op weg naar huis dus iets minder erg, 
toch?? De sfeer was in ieder geval goed! Er werd veel gepraat, gelachen, gebold (voor de 
nieuwe leden: kaartspelletje) en geholpen. Dat kwam ons op de heenweg goed van pas: 
Marieke had een lekke voorbinnenband, Ton had een spuitbus schuim (dat werkte in dit geval 
niet). Dus voorzichtig van de grote weg af naar het altijd mooie Luik! Daar overlegd hoe nu 
verder: ANWB gebeld en sleepwagen was onderweg. Na best lang wachten op zoek naar de 
koffie en gevonden! (Rondje van Piet om het wachtleed wat te verzachten) Ondertussen 
hadden Ton en Jack (bedankt mannen!!) een Harleydealer gevonden zonder binnenbanden. 
Maar die belde een BMWdealer die ze wel  had en tijd om te monteren. Ondertussen had Nel 
(vrouw van Jan Dijkstra en Francofiel….nou ja, weet ik niet maar ze sprak het in ieder geval ) 
de depannagemeneer verteld dat de F800 naar de BMW-dealer mocht.  
Nel, Merci bien!! 
Allen reden door, behalve Thijs, Marieke en ikzelf. Na anderhalf uur konden we weer verder en 
waren nog om 1800 uur in het hotel. Verhaal rijker en vertrouwen in de club vergroot.  
Even vooruitkijkend: 9 oktober de Mofra najaarsrit. Route te bevragen bij carla@mofra.nl 
De route komt langs Roosendaal dus hem daar oppikken is ook een optie, mis je wel de koffie 
en de koeken….. 



 

 

Voor de bikkels: de promotor koude-potentoer komt er ook weer aan….29 oktober. 
Rest mij nog jullie een veilige herfst toe te wensen en tot op de clubavond in 
november…….nee, helaas geen typefout.  
Frank en ik kunnen er niet bij zijn op de clubavond in oktober. ☹ 
De vergadering wordt door Johan voorgezeten en Ton is er vast ook weer. Dus komt goed! 
Tot november of eerder tijdens een rit of ergens anders! 
 
Piet.  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  



 

 

 


