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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
Hoe bizar het ook klinkt maar het is september en het lijkt wel of ook dit seizoen omvliegt met een snelheid
die niet normaal is.
Volgens de agenda zijn wij nog maar drie ritten verwijdert van de laatste rit van het jaar.
Afgelopen week eindigde de maand augustus met de altijd zo gezellige en traditionele club BBQ bij ons
Chapter home. Gezien de foto’s op facebook was het gezellig en was er genoeg te eten voor alle
deelnemers. Wellicht wordt er nog een spontane rit gereden maar voor september is er natuurlijk de
Rotterdam by Night Rit gevolgd door de Posbank Rit later in de maand.
Beide ritten zijn de moeite waard om mee te gaan.
Bestuurlijk is er op het moment weinig te melden, ook voor het bestuur was augustus een maand van
vakantie en tijd met de familie.
Uiteraard zijn er zaken die altijd de aandacht vragen maar alles loopt zoals het zou moeten zijn.
Wij hopen uiteraard niet op een herhaling van 2020 waarin na de vakantie wederom binnen de Covid
problematiek de boel dicht ging. Wij gaan ervan uit en hopen echt dat wij dit jaar gewoon het jaar met
activiteiten conform de agenda kunnen afmaken zonder beperking.
Langzamerhand gaan wij het jaar 2022 vormgeven en gaan ervan uit dat wij een hele mooie ritten en
activiteiten kalender kunnen aanbieden aan onze leden.
Als je lid bent van Rotterdam Chapter heb je het exclusieve recht op een account op onze website.
Je moet je hier wel zelf voor aanmelden via de website voor het aanmaken van een account met
gebruikersnaam en wachtwoord. Je vind aldaar het forum en eventuele belangrijke documenten om door
te lezen. Via het forum kunnen leden onderling communiceren over van alles en nog wat, zeker de moeite
waard !
Dit jaar hebben wij tot heden veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Ook voor deze maand heb ik de eer
om namens het bestuur en leden weer een nieuw lid welkom heten, Fred welkom !
Wij hopen je snel te zien in het Chapter Home en bij de komende ritten van onze mooie vereniging.
Voor nu wil ik eindigen met iets om over na te denken
“je toekomst wordt iedere dag korter, geniet daarom maximaal van ieder moment “
Take Care & Stay Safe !

Namens het bestuur
Met vriendelijke groet,
Eric
Secretary Rotterdam-Chapter

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 61

Haaientanden: deze maand speelt het begrip haaientanden een
grote rol. Wat zijn die tanden eigenlijk?
Je zou haast zeggen dat het tanden van een haai zijn.

Fout!!
Als dat zo zou zijn had onze
club daar geen last van. Maar
wat dan, zoals tanden van een
tandwiel niet groeien aan een wiel zijn de haaientanden op de
weg ook niet van haaien.
Nee, een goochem bij Rijkswaterstaat zag de driehoekjes op de weg
als haaientanden en als je er bang voor bent dan stop je ervoor.
Tot zover geen probleem, totdat er een oude zeeman komt en voor de haaien niet bang is.
Op onverschrokken manier deze overrijdt, geen rekening houdend met toch iets voorzichtig ketelbinkie,
met gevolg dat onze zeebonk het dekknechtje met een ferme opdonder het diepe in sodemieterde met
gevolg dat beide over het asfalt rolde.
Ik belde ‘s avonds onze ex zeevarend, bij het zeggen van HALLO kreeg ik een serenade over me heen
waar een shantykoor jaloers op is, het couplet kwam er op neer dat die tanden er niet voor waren om te
stoppen en als ik nooit meer met de club mee ga kan het ook niet gebeuren, ook niet als ik die dag was
gaan werken en nog meer van deze logica. In het refrein van deze serenade werd constant een loflied aan
onze lieve heer bezongen. Na deze hit een paar keer te hebben aangehoord vertelde ik hem dat ik de
volgende dag terug zal bellen.
Einde van de volgende dag had ik alle moed bij elkaar geraapt en belde Jan Bots, je zou verwachten dat
hij opnam met ” Gloeiende, gloeiende” maar niets daarvan, een zachtaardige bijna lieve man nam op, ik
nog kijken of ik het juiste nummer had, maar inderdaad. Met mijn vraag hoe is het? Was het antwoord
Feyenoord heeft gewonnen. En hoe is het dan met je motor?
Geen probleem 2-0 gewonnen, zo zie je maar alles is relatief.
Maar nu als Feyenoord die dag had verloren, had ik dan nog bevriend geweest!
Dus ik heb er ook alle belang bij dat Feyenoord wint ook al hou ik niet van voetbal. Mijn vrouw rijdt ook met
een scooter rond met aan beide zijde het Feyenoord embleem, nu weet ik waarom.

Rij en stop niet voor haaientanden.

Harley Rinusson
Spreuk van de maand:

ALS JE VAN FEYENOORD HOUD
HOEF JE SCHADE NIET TE VREZEN

WIST U DAT….
-

Chapterhome is geopend elke zaterdag voor leden maar ook voor niet leden.
De bar is dan geopend van 13.00 tot ca. 17.00 uur.
TIJDELIJK zijn de consumpties tussen 13.00-14.00 uur half geld !!

-

Je biertje betalen? Pinnen is mogelijk (25ct. extra kosten).
Maar wil je liever toch contant betalen dan graag met gepast geld. Het barteam is je dankbaar.
Vaak kom je er niet aan toe om een rondje te geven in
de Chapter !!
Elke keer is er iemand anders je net voor.
Daar is wat op gevonden: een nummertjes apparaat….
Of dit gaat werken, we gaan het zien!!

-

In september krijgen de Road Captains een training om ons nog beter te begeleiden!!

-

Ook in september gaan nog een aantal leden op Vakantie.
Geniet van de mooie dagen maar doe het vooral voorzichtig!
We zien je graag weer gezond terug !!

-

Tijdens de BBQ hoorden we dat er een aantal leden vervelende onderzoeken
en/of operaties hebben moeten ondergaan of in de planning staan.
Wij wensen diegene heel veel sterkte en beterschap !

-

Ook tijdens de BBQ zagen we Elsbeth achter de bar staan.
Zij is toegevoegd bij het barteam. Welkom !!

-

Is het je al gelukt om op de Chapter site www.rotterdamchapter.nl jezelf aan te melden?
Heb je nog vragen stel deze dan aan een van de webmasters webdesign@rotterdamchapter.nl

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

COLLECTIEVE MOTORVERZEKERNG ROTTERDAM CHAPTER
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TERUGBLIK

Zaterdag 7 augustus

Groene Hart Rit
Op het moment dat ik de motor uit de garage
rijd twijfel ik nog of ik mijn regenkleding aan
zal doen. Besluit dit niet te doen en kom
gelukkig toch droog aan bij de McDonald’s in
Bodegraven, waar er inmiddels al een aantal
leden staan te wachten met een bak koffie.
We twijfelen bij vertrek weer of we de regenkleding aan moeten doen, mede
doordat de helft wel zijn regenkleding heeft aangetrokken bleef het droog.
We reden van Bodegraven richting de Meije, waar het mede door het weer
rustig was en we fijn konden genieten van
de mooie wegen. We vervolgen onze weg
door het Groene Hart en als het zonnetje
scheen werd het behoorlijk warm.
Met het zonnetje dat langzaam doorbrak
besloten we om een stop te houden in Abcoude, waar we even
de tijd hadden om een broodje te eten en wat te drinken.
Na een klein half uurtje vervolgden we onze weg richting
de Loosdrechtse Plassen. Met een kleine omleiding heb
ik nog geprobeerd de grote buien te omzeilen, maar we
haalden dit op zo’n 200 meter na niet. Hadden we in
ieder geval niet voor niks onze regenkleding aan.
Vervolgens hebben we onze rit vervolgd richting
Woerden en van daaruit geprobeerd met de gehele groep
richting het Chapter te rijden. Dit ging goed voor de meeste, echter waren de sluitrijders eerder op het Chapter aanwezig en zaten al lekker aan een drankje.
Tot de volgende rit!!
Stefan

TERUGBLIK

Zaterdag
28 augustus

BBQ
Heerlijk en gezellig was voor de hele avond wel van toepassing.
En niet onbelangrijk bleef het ook de hele avond droog!
De gezelligheid kwam je bij het hek al tegemoet. Partytenten met gekleurde verlichting, speakerbox die
verkleurde op de maat. De statafels en 4 vierkante bbq’s stonden al klaar voor gebruik.
Na een korte uitleg van Roy konden we zelf aan de slag.
Op een lange tafel kon je vlees naar keuze pakken en om op een van de BBQ zelf te gaan bakken. Eerlijk
gezegd waren er ook een aantal leden zoals John B, Paul en Ed die je vlees in de gaten hielden en ze
regelmatig omkeerde. Thanx jongens.

d

Naast een ruime keuze aan vlees was nog bv. salade, div sauzen, stokbrood, kruidenboter en fruit, echt te
veel om op te noemen. Toen iedereen heerlijk vol gegeten was kon je ook nog een toetje aardbeien met ijs
en de zelfgemaakte pindarotsjes van Ria krijgen. Heerlijk!
Het barteam, Roy, John B. bedankt voor deze gezellige avond.
We hebben genoten !
(ps ik hoop niet dat ik iemand vergeten heb om te bedanken.)

AGENDA 2021
Alle corona beperkingen zijn opgeheven, met als enig overgebleven is het
handhaven van de 1,5 meter regel in en buiten het Chapterhome.
De ritten zullen weer volgens de agenda worden opgepakt, met uitsluitend deelname
na inschrijving !!
Houdt uw mail en/of facebook goed in de gaten i.v.m evt. wijzigingen!
Maand:

Dag:

10 september
18 september
25 september

vrijdag
zaterdag
vrijdag

16 oktober
23 oktober
29 oktober

zaterdag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
volgt

Kouwe Klauwen Rit
Bierfest
Chapteravond

13 november
26 november

zaterdag
vrijdag

volgt
volgt

Feestmaand Markt
Chapteravond

11 december
18 december
25 december
31 december

zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag

volgt
volgt
1E Kerstdag
x

Kerstklaverjassen/jokeren
Kerstborrel
Chapterhome GESLOTEN
GééN Chapteravond

zaterdag

volgt

Nieuwjaarsborrel

2022 08 januari

Aanvang:

Activiteit:

zie mail
Rotterdam by Night
zie mail
Posbank Rit
19.30 uur Chapteravond

AGENDA

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).
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”

