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de Wiel, Íoto's: Jacco van de Kui

e introductie van de R120C :
mag in werkelijkheid nier e

die naam dragen. Het was ..=

der een kennismaking. Zo'n korte:E.
periode doet verdriet, want het is e;-
genot om met de nieuwe toerf iets ': -

te rijden. Bij het inleveren van de RT :
BMW Nederland voelde ik me dan c:'
als een kind dat ziln favoriete spee g:
na een kwartier aÍgepakt ziet. Vroeg.

zou dat geleid hebben tot een star::'
voetend ontroostbaar jankend kinc

maar tegenwoordig pak ik dat soc'. :
gen volwassen aan. Dus bedelde e-
jankte rk net zo lang om meer ki or.'
ters tot BMW Nederland belooÍde ::.
M0T073 de RT dit jaar volop mag .=.

ten. De toezegging voelde desonda:-
niet als balsem op de wonde, hoogs-.

als een schrale troost.

T{ONGERIGE RT
ledereen die de motorwereld - en Bl',' ,'

in het bijzonder-een beetje volgt, v, s

dat deze R1200RT er aan zat te kon :'
Het patroon is altild gelijk bijde Duits.
motorÍabrikant: rigoureuze vernie--
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wingen volgen hetzelfde pad. Via de GS

komen ze terecht bij de RT en tot slot bij

de kale R, Nadat de GS vorig jaar al

lvaterkoeling kreeg, is het nu de beurt
aan de RT. Daar mogen we blil om zijn;
juist dat nieuwe motorblok verandert
een toerfiets in een speelÍiets.
Veel kopzorgen kostte het inpassen van

een nieuwe krachtbron niet" Het blok in

de RT heeÍt een zwaardere krukas dan

dat van de R1200GS. Hiermee creëert
BMW een rustiger motorloop en een soe-
pelere gasreactie. De dynamo is om

dezelÍde reden zwaarder uitgevoerd.
Bovendien gebruikt de gemiddelde RT-

rijder meer stroomvretende gadgets dan
GS-bezitters. Een dikke dynamo is dan

ekker meegenomen. De laatste veran-

dering heeft weinig met het motorblok te

maken, maar beïnvloedt het rijden wel.

Dankzij een langere eindoverbrenging
maakt het blok minder toeren. Het

werkt; bij honderd kilometer per uur
draait de boxer 3500 tpm.
ln vergelijking met de vorige RT produ-

ceert de waterkoeler vijftien pk's extra.
Dat maken er I25 en ze komen vrij bij

7750 tpm. Bij het vorige blok waren dat
er 110 bil eveneens 7750 tpm. Het koppel

steeg van 120 Nm @ 6000 tpm naar 125
Nm @ 6500 tpm, Over zo'n beetle het

BMW R12OORT

hele toerenbereik heb je meer dan 100

Nm tot je beschÍkking. ln de praktijk kom
je dan ook nooit trekkracht tekort. Het

vraagt wel wat meer toeren om het maxi

male koppel te bereiken, maar laat dat
maar aan het nieuwe blok over. De RT is

hongeriger naar toeren dan ooit,

LAAG ZADELELLENIIE
Deze RT zal later bekend staan ais de

eerste der waterkoelers. Niet alleen het
nieuwe boxerblok markeert dat prille

begin, hetzelfde geldt voor de K1600-
vormgeving van de koplamp en het

dashboard. Minder in het oog val-

lend, maar bepalender voor het rij-
genot is de nieuwe zadelhoogte.
De driehoek stuur,zadel en voet-

steppen zakte in zijn geheel met
vijftien mm. Dat is mooi nieuws

voor groottoeristen met kleine

beentjes. De hoogte van het stan-
daardzadel bedraagt 805 oÍ 825
mm. Het aanpassen van de zadel-

hoogte is kinderlijk eenvoudig. Het ver-

hoogde zadel brengt de zadelhoogte op

830 oÍ 850 mm. Het lage zadelten slotte
verlaagt het tot 760 of 780 mm. En laat

nou uitgerekend de geteste RT beschik
ken over zo'n lage zetel. Mogelijk dat toer
rijders met een bescheiden schoÍthoog-
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te een gat in de lucht sprin gen, maar

iedereen anders vervloekl za' n zadel.

Kies - tenzij het echt niet anders kan -

altijd voor een standaard oÍ hoog zadell

Liever met de teentjes aan de grond bij

een verkeerslicht dan pijn in je kont. Die

levert het platte zadel gegarandeerd op,

omdat het een chronisch gebrek aan vul-

ling heeÍt

Een houten kont is nog tot daar aanloe,
maar de passieve zithouding die het lage

zadelveroorzaakt is echt een zonde. De

ontspannen en toch actieve zithouding

van de RT is altijd goed geweest voor een

tien met een griÍfel, Met de rug iets voor

overgebogen was je altijd klaar voor de

volgende bochtencombinatie. Het lage

zadel verlaagt niet alleen de ziihoogte,

maar ook het zitcomfort. Plotseling zit

het stuur te hoog en maken de knieën

een onnodig scherpe hoek. lk kan niet

wachten om de RT met een standaard oÍ

verhoogd zadel te rijden. lk weet zeker

dat de vertrouwde, ontspannen en toch

licht sportieve zithouding er dan weer is.

Daarvoor steek ik miln hand in het vuur.
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DiezelÍde handen prijzen zich gelukkig

aan boord van de RT. Na het indrukken

van wat knoppen en gedraai aan de

multi-controller staat de handvatverwar-

ming aangenaam hoog. De spiegels en

Lffn-

winddef lectors buigen de koude r,q i:
stroom afvoordat die de buitenkant . ''
je vingers bereikt, We hebben het ge -.
dat het tijdens de kennismaking kouc .
nat is. Normaal zou het cynisme van

voorgaande zin af spatten, maar dit k:.
is er geen woord van gelogen. Dankz . -
gure omstandigheden kan de RT zjch

bewijzen als perfecte doorrijÍiets, lk

begrilp de keuze van al die wintervast:
gasten met klaphelmen en gewatteerc.

overalls voor een BMW wel. De stroon

lijnruit is volgens de Duitsers verder ve'

filnd. Over het oude model had ik alwe

nig te klagen en dat gaat dus ook op vc.

de nieuwe ruit. Het stelbereik tussen c.
hoogste en laagste stand is immens, C:

z'n laagst zrt alleen de helm vol in de

wind, maar van kopschuddende turbu-

lentie is geen sprake. 0p de hoogste

stand tuur 1e noodgedwongen door de

kunststof ruit, maar het levert wel een

volledig windluwe plek op, Hoe de rult

zich houdt op Autobahnsnelheden bl11Í'

nog even een vraag, maar op wettelijke

snelheden valt er niets te zeuren.

Benen en voeten hebben eveneens niel

te klagen, Ze vallen keurig in de uitspa

ringen van de kuip en blijven daardoor
gevrijwaard van koude wind en regen. I
volgens mij meesi bespottelijke vorm

van luxe staat tijdens de testkilometers

ook gewoon aan. Met de zadelverwar

Ziet er druk uit, maar je zoekt geen moment.
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ming op standje drie glijden de BMW en
Lk behaaglijk door het Zuid-Hollandse
Landschap. De tank bevat een indruk-
,'rekkende 25 Iiter, maar toch drukt hil de
<nieen niet te ver uit elkaar. Met een
geclaimd verbruik van 1:25,6 (bij 90
<m,/h) en 1:18,8 (bil 120 kmlh) sta je
:ekker weinig bij de benzinepomp.

VEELKNOPPEN
Álle accessoires - en dat zijn er (zie kader

op pagina 12) Ílink wat op deze motor -

,rragen om een Íikse verzameling knop-

ren. Toch verdwaalje nooit in onbegrij-
relijke menu's of zoek je langer dan een

laar seconden naar de juiste knop. Alles
zit logisch gerangschikt op de plek waar
e het verwacht en werkt zoals je het ver-
ilacht. Je hoeft geen inÍormatica te heb-
cen gestudeerd om deze machine te
cedienen/begrijpen en dat mag best
eens worden gezegd. Dashboards en

bedieningsknoppen van andere fabri-
kanten drijven je soms tot waanzln, die
op de RT staan volledig in jouw dienst.
Dat drie volwassenen minuten lang

zochten naar de knoppen om de zijkof-
Íers te openen, vergeet ik gemakshalve

even. We hebben a) die knoppen nooit
gevonden, en b) leerden later dat de
zijkofÍers een centrale vergrendeling op
het stuur hebben.

Het dashboard vertoont grote overeen-
komsten met dat op de zescilinder van

BMW. De analoge kilometer- en toeren-
teller zijn prima in één blik afleesbaar.

Het lcd-scherm geeft informatie over
bizar veel zaken. Dat varieert van gebrui-
kelijke zaken als tripmeters, benzinever-

bruik en temperatuur tot opmerkelijkere
zaken als olieniveau en een voltmeter,
Als ik goed geteld heb, kun je 2l verschil-
lende zaken aflezen. Zelfs als ik me er
een oÍ twee vergis, is dat nog altijd een

boel informatie. Het dashboard kan over
een hoek van vijf graden kantelen zodat

BMW R12OORT

Watergekoelde bron van vreugde.

het altrjd goed afleesbaar is. Niet alleen

het dashboard kennen we van de K1600,

de koplamp vertoont ook duidelijke fami-
lieovereenkomsten. De wat stompe bre-

de bek van de RT heeft plaaisgemaakt

voor een rondere voorkant. En dat kan de

boxer prima hebben, zeker omdat de

rankere stroomlijn de excellente
bescherming tegen de elementen niet
beïnvloedt. Door de ronde led-lichten
naast de centrale koplamp heeÍt de RT

een eigen smoel. Er komt echt wel iets
aan zetten als 1e de BMW in de spiegels
ziet opduiken. Wat op de foto helaas niet
uitkomt, is de matte kleur. 0p het oog

II JE KUNT IN HET DASHBOARD ERG,, VEEI TNFORMATIE AFLEZEN.

Hier kun je echt op veftrouwen.
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boxerlr.iiotor viertakt

I'ucht/irreter

dohc

4l ',,
101x,73,0 mm

i170 cc

t2:,\:l
t?5 0k @ 7750 tpm

i25 Nm @ 6500 tpm

Wei':sumP'

elqktroíische injectie

droge plaàt

t)

cárdan

stalenbqisproÍielen. b

is d,aÈénd

Telelever:,

geen (ËSA optioneel)

monoschokdemper

yeervoolspanntng, uli'
gqandè demping (ESA

optióneet)

120/136 mm

72Aiil107RI7.

1801552R17

twee 320mm-schijven

vienu,iger; met ABS

276mm:schiif

iweezuiger, met ABS

blauw; grrijs; bruin

twee'iaari

.'i i :. ::'t oersaaie grijze verschijhing,

: : - - -. echt ts het matte groen/grils
' , . ":l wat zon gaat deze motor-

. -', -."beteruitzien,

F'- :i )iï..t11MER

:ens de testkilometers

.-t zlen en het wegdek

, ,.der deze niet ideale

=.:'l de RT direct ver-

trouwen. Het vergt bij elke nieuwe gene-

ratie boxers steeds minder tiyd om te

wennen aan de Telelever. Bij deze RT

schat ik die periode op vier seconden.

Het voelt met andere woorden direct

vertrouwd.

BMW verstevigde het minimale frame

van de RT voor meer stijfheid. Ook de

ophangpunten van de vering aan de

voor- en achterkant ziln steviger uitge-

voerd voor meer stijÍheid Bovendien

moet dit de Íeedback verhogen ten

opzichte van zijn voorganger. Het zal wel,

de RT stuurde altijd al en stuurt nog

steeds zeer gemakkelijk. Je rijgt een-

voudig de ene bocht aan de andere. En

wat voor een bocht ook volgt, je draait

hem kinderliik eenvoudig op exact de lijn

die je voor ogen hebt. De Telelever-voor-

vork krijgt nog wel eens kritiek, maar

deze geeÍt zijn rijder beslist de gewenste

informatie over de toestand van het

VOOTWiEI,

Ondanks de goed aansprekende veerele-

menten haalt de regen de snelheid in het

bochtenwerk toch wat naar beneden.

Tijdens de rit denk ik met weemoed

terug aan een tocht naar de Moezel.

Samen met een Triumph Sprint en een

Moto Guzzi Norge reden we honderden

kilometers onder perfecte omstandig-

heden. De BMW kon op complimenten

van alle rijders rekenen. lk herhaal de

meest sprekende nog maar eens: "We

hebben de RT redelijk tot het uiterste

gedreven, maar het apparaat gaf geen

enkel moment de indruk de moed op te

geven." En de volgende zegt eigenlijk

alles, "Deze toerkolos ls een ÍuiÍnummer
pur sang." De nieuwe RT is alleen maar

een groter fuifnummer. Drie keer raden

wie er in d.e polonaise voorop loopt.

VERDWAALDBLOK
De RT kan ook daadwerkelijk voorop

lopen omdat het nieuwe watergekoelde

De stompe neus is gelukkig verdwenen.

blok er zo lekker aan trekt. Het erft alle

goede eigenschappen van het vorige

blok, maar voegt er een stuk pitttgheid

aan toe. Je hebt nog altijd een keurige

gasreactie, probleemloze versnellings-

bak en een prima vermogensaÍgifte,

maar dit blok loopt Ianger en krachtiger

door. Bovendien is het ook nog boven in

de toeren beresterk. Draai in de zesde

versnelling bij 1500 tpm het gas open en

dit ding katapulteert je in een streep naar

de horizon, Soms geeft het blok het idee

verdwaald te zljn en eigenlilk in een HP2

thuis te horen" De reactie op een gretige

draai aan het gashendel voelt namelijk

bijna sportief aan, De boxer geeft wat

trillingen door, maar dat draagt alleen

maar bi1 aan de belevlng.

Dat het stilvere frame de stuureigen-

schappen iets verbetert, neem ik voor

kennisgeving aan, maar het enthousi-

asme van dit blok maakt me echt blij. De

boxer trekl er als een dolle aan, maar is

gelijktijdig prima in de hand te houden.

Geen momenL voelde ik de neiging om

de motormapping van Road op Rain te

zetten. Bovendien heb je de zekerheid

van Automatic Stabilrty Control (ASC),

oÍwel tractiecontrole, achter de hand.

De vering houdt het motorisch geweld

allemaal bij. Bl\/W stuurde ons op pad

met een RT met elektronische vering
(Dynamic ESA) en dat werkt zoals altijd

Íeilloos. Je merkt duidelijk de verschillen

tussen de standen Soft. Normal en Hard.

Afhankelijk van de belading (solorijder/

rijder met bagage/rljder met passagier)

pas je ook de veervoorspanning vanaf

het stuur aan. Gemak dient de mens.

MEER, MEER MEER
De RT schreeuwt om meer. Vooral om

meer toeren, maar ook om meer kilome-

ters, meer luxe, meer bochten en meer

bestemmingen. De te korte kennisma-

king leert dat deze toerf iets zijn geroem-

MATEN EN GEWICHTEN

€ 19,400 (in deze uiir

ripg,€r'22.649)

BMW Nederland

www.bmW-inotorrad.r
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de toercapaciteiten heeft behouden,

maar een leukere aandrijÍbron heeft
gekregen. Laat het feest beginnen. Vc

een dikke toerfiets stuurt de RT licht

maar stabiel. Korte en lange bochten

verwerkt hij even goed, Kies het luiste
zadel en met het comfort zit het ook

prima. De RT was altijd een verfijnde

motorf iets, maar het watergekoelde t

geeÍt hem juist een iets ruwer randle.

past hem verrassend goed. l(

Comíortabel met je kont op een stooÍ.

OVERIG

zithooste
805/825mm
of 760/780 mm

naloop 116 mm wielbasis 1485 mm
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