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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
Eindelijk is het dan zover, sinds zaterdag 29 mei is ons terras weer open.
Op zaterdag kun je dus gewoon weer langskomen en genieten van het Chapter terras. Je kunt bij het
aanwezige bar team je bestelling doorgeven en die komen je drankjes dan brengen, hoe een luxe is dat !
Zoals het er nu naar uitziet is de opening van het Chapter Home een kwestie van een paar weken.
Positief nieuws dus, wij zien er naar uit iedereen weer te verwelkomen.
Inmiddels zijn de eerste ritten verreden en zullen er nog veel ritten dit seizoen volgen.
Omdat het afgelopen jaar teleurstellend was qua ritten heeft het team van Road Captains besloten om
naast de reguliere ritten volgens de agenda, ook enkele spontante ritten te organiseren.
Van deze laatste ritten wordt je uiteraard vroegtijdig geïnformeerd. Voor nu geldt nog steeds voor alle ritten
dat je van te voren even moet aangeven dat je meerijd via de link in de verzonden mail.
Inmiddels is de vernieuwde Chapter website al goed gevuld en kun je naar hartenlust surfen via de
Chapter pagina’s. Nieuw is dat er vanaf heden een forum is voor alléén leden. Op het forum kun
bijvoorbeeld technische vragen stellen, vragen of iemand een rit wil maken en of andere zaken delen.
Om deel te nemen aan het forum moet je jezelf even aanmelden onder het tabblad leden-account
aanvragen. Je ontvangt dan binnen enkele dagen jou aanmeldgegevens en kun je gelijk deelnemen.
Hoe leuk is het als we elkaar ook via het forum kunnen treffen en aldaar elkaar helpen of voor de vroege
vogels een vroege zondagochtend rit kunnen plannen met leden die meewillen.
Via dit account kun je ook de digitale stukken vinden welke alleen voor leden toegankelijk zijn.
Kortom snel naar de website en een account aanmaken.
Mike en Erik hebben veel werk verzet om deze nieuwe website mogelijk te maken, dit wordt meer dan
gewaardeerd en bij deze willen wij jullie bedanken voor jullie inzet tot nu toe wetende dat jullie altijd bezig
zijn de website online te houden.
Wederom kan ik jullie melden dat wij een nieuw lid mogen verwelkomen, René welkom bij Rotterdam
Chapter! Wij hopen je veel te zien in en rond het Chapter home en tijdens ritten.
Paul heeft alle nieuwe leden gevraagd om iets over zichzelf te schrijven en zich voor te stellen via de
nieuwsbrief. Elders in deze nieuwsbrief tref je de eerste stukjes aan. Uiteraard is het alle leden vrij om iets
te schrijven dus als je inspiratie hebt om ook iets in de nieuwsbrief te willen schrijven dan ben je altijd
welkom een stukje aan te leveren. Dit kan via Paul of het secretariaat of natuurlijk direct aan Louise onze
hoofdredacteur van de nieuwsbrief. Voor de actuele e-mail adressen verwijs ik je graag naar …. Jawel de
nieuwe website! www.rotterdamchapter.nl
Namens het bestuur wens ik jullie allen een fantastische
maar vooral positieve juni maand !
Take Care & Stay Safe !
Namens het bestuur
Met vriendelijke groet,
Eric
Secretary Rotterdam-Chapter

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 58

Niets te melden van de maand, maar wat is NIETS, als er niets is zou niets er ook niet zijn.
Voor deze stelling moet je wel gezopen hebben. Zo niets is toch wat, je bent er in ieder geval mee bezig
of het nu onzin is of niet.
Zijn we voor NIETS naar de bollen in Zeeland gereden, ik dacht het niet. In Sint Maartensdijk hebben we
voor niets geluncht maar was het ook niets?
Caroline en Toine hebben het weer voor niets gedaan. Niets is niet Niets.
De Ballen Rit, voor mij de tweede rit van het jaar. Start de Ballentent op de Parkkade.
Nou stond de Ballentent op een andere plaats, maar een groep bezopen Jantjes hebben met een lier van
een oorlogsbodem de tent iets verplaatst, dus het was voor mij nog een hele toer om de locatie te vinden.
Na even alleen op een bankje met een papieren bekertje koffie uit de Ballentent van de scheepvaart op de
Maas te hebben genoten kwamen de eerste leden aangereden.
Goh, Rinus hoe kom je aan die koffie?, wat denk je ik kom van huis rijden op mijn motor met een bekertje
in mijn hand! Even dacht ik, ik ben toch geen lid van het Antwerpse Chapter. Na deze vraag nog 10 keer
te hebben beantwoord gingen we rijden door het mooie Westland en een tussenstop in Scheveningen.
Einde van de rit was het clubhuis (daar hebben we het weer) daar voor niets een broodje bal gegeten,
maar was het ook Niets als de kwaliteit van het broodje bal symbool staat voor de rest van het seizoen,
dan staat ons nog veel goeds te wachten.
Niets heb ik nog te melden maar zoals ik jullie al gedoseerd heb is Niets nooit niets er is nog veel te
melden maar dat interesseert jullie allemaal niets.

Rij voorzichtig en laat NIETS U afleiden.

Harley Rinusson

Spreuk van de maand is:

“ALS NIETS IETS WORD KAN MEN ZICH ZELVE NIET”

EVEN VOORSTELLEN
Na deelname aan mijn eerste groepsrit afgelopen zaterdag 1 mei, wat overigens een fantastische ervaring
was, kreeg ik het verzoek om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief om jullie wat over mijzelf te
vertellen.
Wel, er was eens…In een dorpje heel dichtbij, een kale kerel van bijna 52 jaar jong…hij kocht een Harley
en ze leefde nog lang en gelukkig! Einde.
Het lijkt net een sprookje! Maar nu zonder gekkigheid.
Ik ben dus Ron Verhiest, bijna 52 jaar (12 mei), woon in Heenvliet en ben sinds 14 jaar getrouwd (18 jaar
samen) met de mooiste en liefste vrouw van de wereld. Wij hebben allebei een, laten we zeggen, minder
succesvol 1e huwelijk achter de rug en hebben samen 4 kinderen. De jongste is 22 en oudste is 31 jaar.
Helaas zie of spreek ik mijn meiden al meer dan 15 jaar niet meer (lang en verdrietig verhaal) en
Annemieke is haar dochter 20 jaar geleden verloren door een verkeersongeval, ze was toen net 6 jaar.
(nog veel langer en verdrietiger verhaal). Wij zeggen dan ook altijd tegen mensen dat ons leven een groot
rood hart van liefde is maar met een flinke zwarte rouwrand eromheen.
Ik ben geboren en opgegroeid in Spijkenisse en rijdt sinds mijn 25e motor. Dat heb ik tot 2017 met veel
plezier gedaan alleen kreeg ik begin 2018 klachten in mijn nek. Na veel onderzoek en gedoe kwam eruit
dat mijn nekwervelkolom aan het dichtgroeien was waardoor mijn zenuwkanaal werd afgeknepen
(cervicale stenose). Resultaat was uitval van rechterarm en linkerbeen met dagen dat ik helemaal niet kon
lopen. En pijn, veel pijn.
Mocht niks meer, kon niks meer. Motor van ellende verkocht. Uiteindelijk geopereerd (zal jullie de details
besparen) en na 6 maanden intensieve revalidatie kon ik gelukkig het meeste weer. 100% wordt het nooit
meer maar ik kan er nu prima mee leven.
Zo goed zelfs dat het weer ging kriebelen en vooral mijn vrouw zei, koop de motor die je altijd al wilde
hebben, je leeft tenslotte maar 1 keer. Dus ben ik nu sinds oktober 2020 de trotse eigenaar van een
VROD uit 2013 waar ik met heel erg veel plezier opstap.
Verder heb ik een technisch en commercieel achtergrond en heb voornamelijk gewerkt in een
internationale omgeving. Ben Sales Manager geweest, Service Manager en Manager Sales Operations.
De laatste 7 jaar heb ik voor Orga in Schiedam gewerkt en was ik dus een collega van Patricia en mijn
laatste rol daar was die van Business Controller. Ik ondersteunde het Management met rapportage,
dashboards en interpretatie van cijfers. Was een geweldig leuke job alleen gooide COVID een beetje roet
in het eten en ben ik door kostenbesparende maatregelen sinds 1 mei 2021 officieel zonder werk.
Maar, waar 1 deur dicht wordt gegooid, gaat er weer een andere open
dus heb alle vertrouwen in de toekomst. Ik ben met een aantal
interessante dingen bezig en er komt vast wat goeds uit.
Nou, dan ben ik dus in een notendop, best wel wat meegemaakt maar we
maken er altijd weer het beste van. Opgeven is geen optie.
Ik hoop jullie nog vaak te zien en te
horen tijdens ritten en/of in het club
huis.
Groeten, Ron

EVEN VOORSTELLEN

Even voorstellen, mijn naam is André Lang, ik ben 48 jaar en woon in Capelle aan den IJssel en rij sinds
kort motor en om het maar gelijk goed te doen, gelijk maar een Harley.
Jaren lang hoorde ik de Harley’s van Rien en Marion starten, elke keer als ze langsreden het gebrul door
de staart, snel even het raam open doen en kijken en luisteren hoe ze de straat uit reden....
Ik wil dit eigenlijk ook wel heel graag, maar ja de tijd om een rijbewijs te halen was er niet.... tot Corona.
Door de Corona was het vooral veel thuis "werken" en daardoor kon ik lekker tussendoor mijn rijbewijs
halen.
Na de lockdown heb ik mijn rijbewijs gehaald en na mijn 2de les, dankzij dezelfde Rien en Marion, ik al
een Sportster Forty Eight aangeschaft (nogmaals dank daarvoor).
En nu tijd om lekker te touren,!! Na eerst een paar ritjes zelf te doen heb ik afgelopen zaterdag (1 mei jl.)
mijn eerste ritje met Rotterdam Chapter mogen maken.
Wat een mooie ervaring, lekker touren met allemaal brullende motoren om mij heen, door een super mooi
landschap en je geen zorgen hoeven te maken dat je verdwaald.
Nogmaals bedankt voor de organisatie, de gezelligheid en de gastvrijheid.
Ik kijk al uit naar de volgende rit.
Op naar heel veel mooie ritten!!!!
Tot de volgende,

André
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TERUGBLIK

Zaterdag 1 mei

TULPEN/ZEELAND
Eindelijk konden we de 2e rit van onze Chapter op 01 mei laten doorgaan.
De weersomstandigheden waren behalve redelijk fris, goed te noemen.
Uiteraard hadden wij onze deelnemende leden gevraagd zich van te voren aan
te melden.
Afspraken zoals 1,5 meter afstand blijft toch lastig en vraagt om met herhaling
onze leden erop te wijzen.
Maar met trots kan ik als Safety Officer melden, dat een ieder zich voorbeeldig
heeft gedragen. Chapeau!
Nu de rit:
Echt een toffe aanmelding van een groot aantal van onze leden, 23 bikes waren om 10.15 uur verzameld
om met 29 mensen de rit aan te vangen. Hiervan mochten wij 3 nieuwe leden verwelkomen.
De rit beginnend vanaf de A29 ter hoogte van Numansdorp ging richting het eiland Goeree-Overflakkee.
Aldaar hebben we redelijk wat bloembollenvelden mogen aanschouwen.
Nagenoeg alle dorpen op het eiland hebben wij het gebulder van onze
fietsen laten horen.
Heerlijk slingerend over dijken vonden wij de weg naar Zeeland.
Uiteraard was dit voorbereid.
We waren namelijk weer
uitgenodigd bij onze gastheer
Toine en gastvrouw Caroline,
vrienden van onze Rinus. Dit om in St. Maartensdijk de
lunch te nuttigen. De kosten van de lunch zijn door onze
gastheer, gastvrouw en Rinus gesponsord.
Dank jullie wel voor het fantastisch smakend en verzorgde
lunch met koffie, thee of fris en de kosten hiervan.

Na de lunch zijn we via Steenbergen het mooie Brabant binnen gereden.
Via Willemstad zo weer naar het eiland Goeree-Overflakkee.
Dit om de dorpen Middelharnis en Stellendam te voorzien van onze decibels. De
dam overgestoken richting Hellevoetsluis en al slingerend over polderwegen om
in Spijkenisse te eindigen.
Mijn dank aan Aad die de rit echt weer perfect had uitgestippeld en als voorrijder
de colonne zonder enige moeite aanvoerde. Wegzetten ging hierdoor vlekkeloos.
Dank aan alle Roadcaptains voor het adequaat uitvoeren van veiligheidssituaties
en assisteren zoals het sluiten bij deze rit.
Graag zie ik de leden bij de volgende rit.

Namens Aad en mij Ride safe.
John Safety Officer

TERUGBLIK

Zaterdag 1 mei

De BallenRit
Aan mij de eer om iets te schrijven over deze rit….
Moet zeggen dat dit best een uitdaging is want ik
ben maar met 1 ding bezig op de motor en dat is
rijden.
En waar dit is, door welk dorpje of stadje we zijn
gegaan kan ik achteraf meestal niet vertellen.
Afijn…ik zal mijn best doen!
Voor vertrek was bij mij eerlijk gezegd een beetje twijfel of het wel een mooie dag zou worden om te rijden.
De lucht kleurde grijs en de zon was in de verste verte niet te zien. Maar de zin om te rijden met de club
was er in ieder geval wel dus om half tien vertrok ik samen met Mike richting De Ballentent. Daar was
iedereen al aanwezig die mee zouden rijden. Met een motor of 20 was het een gezellige opkomst.
Paul legde in het kort uit wat de route was en waar we op moesten letten. René (met groen hesje) rijdt de
route voor, Paul (groen hesje) zet indien nodig iedereen weg, er waren 2 extra Road Captains (oranje
hesje) en de hekkensluiters (geel hesje) natuurlijk helemaal achteraan.
En daar ontstond er in mijn hoofd een kleine kortsluiting…wat, bij welk kleur hesje moet ik iets. Deze
kortsluiting resulteerde in een kleine misverstand toen ik voor het eerst weg werd gezet. Bij het zien van de
kleur oranje in mijn spiegel gaf ik een dot gas en reed weg. Oeps…. Ik zag nog net dat Leo zo vriendelijk
was om mijn taak over te nemen en bleef staan zodat de mensen achter mij ook de juiste kant op zouden
gaan. Bedankt nog Leo!
Het eerste stuk van de rit heb ik wel onthouden want dit is voor mij bekend terrein.
Na vertrek bij De Ballentent zijn we richting Schiedam gereden, daarna langs Vlaardingen en zo richting
Maassluis. Volgens mij reden we over de Maassluisedijk maar zeker weten doe ik dit niet want wat is de
wereld veranderd! Als puber ben ik voor het laatst over deze dijk geweest en toen zag het er iets anders
uit dan nu.
We gingen richting Hoek van Holland en hebben een korte stop
gehouden. Gelukkig was daar de gelegenheid om even naar het
toilet te gaan en om e.v.t. je regenpak aan te trekken.
Uiteindelijk hebben we 2 keer heel kort een beetje regen gehad
maar dit was niet noemenswaardig.
Via Monster en Kijkduin zijn we richting Scheveningen gereden.

Toen we de zee in het zicht kregen, kwam ook de zon
tevoorschijn.
Hier hebben we ruim een half uur de tijd gekregen om
even de benen te strekken of om een kleine
versnapering te nuttigen.
We zijn op tijd weer vertrokken zodat we voor de bui bij
de chapter aan zouden komen.
Volgens mij heb ik toen Wassenaar op een bord zien
staan en zijn we net voor Nootdorp door een paar
tunnels gereden. Dit weet ik nog wel want er reed een
auto uit 1984 voor mij en dit is niet prettig als je in een
tunnel rijd!

Nadat we Nootdorp hadden aangedaan zijn we door Pijnacker, langs
Berkel en Rodenrijs weer in Rotterdam aangekomen. Op de Gordelweg
kregen we even de tijd om te genieten van al het verkeer wat voorbij reed
of beter gezegd, wat wel reed… De stoplichten waar wij voor stonden te
wachten negeert motorrijders en weigerde op groen te gaan. Gelukkig
waren daar weer al die kleuren hesjes en deze hielpen ons het kruispunt
over. Wat overigens door een meneer in een blauwe auto met zwarte
banden niet gewaardeerd werd (boeiend).
Voor ik het wist reden we de snelweg op en af en zag ik al snel ons
Chapterhome.
Daar stonden Roy en Patries klaar om ons allemaal te voorzien van een
lekker warm broodje bal. Heerlijk!
Het was mijn eerste rit voor dit seizoen en ik hoop dat er nog vele zullen
volgen.
Mijn dank gaat uit naar de mannen met de gekleurde hesjes voor de
mooie en veilige rit en de Chapter. Bedankt voor de bal uit eigen keuken.

Tot snel, liefs

Ellen

AGENDA 2021
Gezien alle huidige maatregelen rondom het corona virus en vooruitlopend op de te
verwachte versoepelingen, ontvangt u per mail of een evenement wel dan niet
doorgang zal hebben.
Wel zullen de ritten weer volgens de agenda worden opgepakt, met uitsluitend
deelname na inschrijving !!

Houdt dus uw mail en/of facebook goed in de gaten !
Maand:

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

3 t/m 6 juni
11 juni
25 juni

geannuleerd
vrijdag
volgt
vrijdag
19.30-22.00ur

CHAPTERWEEKEND
Zomeravond Rit
Chapteravond

03 juli
11 juli
30 juli

zaterdag
zondag
vrijdag

15.00 uur
volgt
volgt

Tapas & Sangria middag
Puzzelrit
Chapteravond Darts Cup

07 augustus
27 augustus
28 augustus

zaterdag
vrijdag
zaterdag

volgt
X
volgt

Groene Hart Rit
Géén Chapteravond
Jaarlijkse Chapter BBQ

03 september
18 september
24 september

vrijdag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
volgt

Rotterdam by Night
Posbank Rit
Chapteravond

AGENDA

Maand:

Dag:

Aanvang:

Activiteit:

16 oktober
23 oktober
29 oktober

zaterdag
zaterdag
vrijdag

volgt
v.a. 19.30 uur
volgt

Kouwe Klauwen Rit
Bierfest (’s middags gesloten)
Chapteravond

20 november
26 november

zaterdag
vrijdag

volgt
volgt

Feestmaand Markt
Chapteravond

11 december
18 december
25 december

zaterdag
zaterdag
zaterdag

volgt
13.00 uur
1E KERSTDAG

Kerstklaverjassen/jokeren
Kerstborrel
Chapterhome GESLOTEN

31 december

vrijdag

2022 01 januari
08 januari
28 januari

zaterdag
zaterdag
vrijdag

x
Nieuwjaarsdag
13.00 uur
19.30 uur

GééN Chapteravond
Chapterhome GESLOTEN
Nieuwjaarsborrel
ALV

Kijk op de site www.rotterdamchapter.nl hier zal ook het gehele programma voor alle ritten en
activiteiten te lezen zijn.
De vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud, er kunnen wijzigingen plaats vinden.
Indien er iets verandert, wordt dit vermeld op onze site, facebook en evt. per email.
Mochten er nog andere data bekend worden van evenementen, wordt dit ook vermeld op de agenda van
onze site: www.rotterdamchapter.nl
Activiteitencommissie Rotterdam Chapter

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”

ALGEMENE ZAKEN
Adres:
Rotterdam Chapter

Correspondentie adres:
Secretariaat Rotterdam Chapter
Martin Luther Kingerf 33
3263 EN Oud-Beijerland
secretary@rotterdamchapter.nl

Wendeldijk 25

3079 GX Rotterdam
www.rotterdamchapter.nl
CHAPTERHOME
Openingstijden:

Elke Zaterdag van 13:00 -17:00 uur, mits anders vermeld. (Ook voor niet leden)
Laatste vrijdag van iedere maand: Chapter Avond 19:30 - ca. 23:00 uur. (Alléén voor leden). Onder voorbehoud i.v.m. corona!

ALGEMEEN BESTUUR
Director
Assistant Director
Treasurer/Member Officer
Secretary
Webmaster-technical
Webmaster-editor
Head Road Captain
Safety Officer
Activity Officer
Photographer
Editor

Roy
Paul
Ronald
Eric
Mike
Erik
Stefan
John
Jacqueline
Ron
Louise

director@rotterdamchapter.nl
assistent@rotterdamchapter.nl
treasurer@rotterdamchapter.nl
secretary@rotterdamchapter.nl
webdesign@rotterdamchapter.nl
webmaster@rotterdamchapter.nl
headroadcaptain@rotterdamchapter.nl
safety@rotterdamchapter.nl
activity@rotterdamchapter.nl
photo@rotterdamchapter.nl
editor@rotterdamchapter.nl

ROAD CAPTAINS
Head Road Captain
Safety Officer `

Stefan
John

headroadcaptain@rotterdamchapter.nl
safety@rotterdamchapter.nl
Ass. Road Captain:
Sjaak

Road Captains:
Paul, René, Arie, Leo, Rob en Aad
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Activity Officer
m.m.v. Ingrid

Jacqueline

activity@rotterdamchapter.nl

HUISHOUDELIJKE REGELS
• Terugstorten van betalingen, die zijn gedaan voor activiteiten (zoals het Chapter- weekend), stopt!
Mocht er onverwachts toch iets voordoen, kan men een factuur opvragen bij het bestuur en daarmee naar je eigen
annuleringsverzekering gaan om vervolgens het geld terug te vorderen.
• Sluitingsdata van activiteiten worden gehandhaafd.
Er wordt n.l. ruim van tevoren kennis aan gegeven d.m.v. mailtjes e.d. Dit om grote irritaties te voorkomen
VRAGEN
Voor algemene vragen m.b.t. het Rotterdam Chapter: director@rotterdamchapter.nl
Het hierboven genoemde email box zal regelmatig bekeken worden en gedistribueerd aan de relevante
bestuursleden. Deze zullen de binnengekomen e-mail zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Wil je ook wat zetten in de nieuwsbrief zoals een (reis)verhaal, wil je iemand bedanken,
of jezelf als nieuw lid voorstellen?
Laat het ons dan weten en stuur een mail naar editor@rotterdamchapter.nl

vrijwilligers zijn voor een vereniging GOUD waard

SPONSORS

Makelaar & Taxateur Jan-Hein Schilderman
Dorpsstraat 50, 2992 BE Barendrecht
06.51063674 jhschilderman@remax-mg.nl

Tot ziens in ons Chapterhome:
Wendeldijk 25, 3079 GX Rotterdam
Bezoek ook onze website: www.rotterdamchapter.nl

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”

