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BESTUURLIJKE ZAKEN
Beste leden
Het is oktober en ons actieve motor seizoen loopt ten einde.
Uiteraard niet voordat wij nog de bekende Kouwe Klauwen Rit hebben gereden.
De vraag dit jaar is, wordt het echt koude klauwen of staan wij met z’n allen in de zon onze snert te eten,
schrijf alvast 16 oktober in je agenda. Uiteraard hopen wij op een hoge opkomst om zo ons team van Road
Captains onze dankbaarheid te tonen voor hun inzet en alle mooie ritten die afgelopen jaar door hen zijn
begeleid/gemaakt.
Wij hebben ons vanaf dag één geconfirmeerd aan de corona maatregelen welke zijn opgelegd.
Hierin is voor het bestuur altijd het verenigingsbelang boven individueel belang gesteld. Op dit moment is
het duidelijk dat een groot deel van de maatregelen zijn komen te vervallen. Daar tegenover staat dat
actief gebruik van de QR code een duidelijk uitgangspunt is. Wij zullen dan ook actief over gaan tot het
scannen van de QR code. Als je naar ons clubgebouw komt neem dan een geldige QR code mee, de
overheid heeft hiervoor diverse mogelijkheden gegeven welke je kunt nazien op de website van de
overheid. Het makkelijkst is om de corona app te downloaden en hierin jou QR code aan te maken.
Laat duidelijk zijn dat wij hiermee iedere discussie tijdens een eventuele controle willen vermijden en
hiermee een eventuele boete of zelfs sluiting willen voorkomen. Ook hier geldt weer het verenigingsbelang
wat wij moeten bewaken. Er wordt tijdens de uitgevoerde scan geen data/ persoonlijke gegevens of wat
dan ook bewaard. Het is een controle en niet meer dan dat.
Zeer recentelijk hebben wij als bestuur een bijzonder plezierig gesprek met de gemeente gehad betreft de
continuïteit van ons onderkomen al dan niet aan de Wendeldijk. De gemeente heeft hierin aangegeven
actief te kunnen meedenken en zal ons op korte termijn gaan informeren naar vervolg mogelijkheden.
Zodra hier meer concreet bekend is zullen wij jullie verder informeren.
In opmaat naar het verenigingsjaar 2022 is conform het schema van einde termijn dagelijks bestuur de
functie van secretaris aan de beurt om te kunnen rouleren. Bij deze stel ik mij herkiesbaar en indien de
leden op de volgende ALV akkoord zijn zal ik graag mijn termijn met vier jaar willen verlengen en blijven
uitvoeren. Uiteraard is het mogelijk indien een ander de functie ambieert je hiervoor aan te melden zodat
de leden tijdens de komende ALV hierin een keuze kunnen maken.
Aanmelden kan via mail secretary@rotterdamchapter.nl
Voor nu wens ik iedereen een fantastische oktober maand met tal van activiteiten binnen ons Chapter.
Check de website https://www.rotterdamchapter.nl voor actueel nieuws, de agenda en tal van andere
zaken. Vergeet je niet gelijk aan te melden voor het forum door een account aan te vragen.
Take Care & Stay Safe !

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

Waar ben ik aan begonnen ….

Deel 62

Na het debacle van de haaientanden vonden onze Road Captains het nodig om ons eens bij te scholen,
er werd een parcourtje uitgezet en een gesjeesde instructeur uit een blik gerukt, de nodige regen geregeld
om de situatie zo getrouw mogelijk te doen overkomen alleen uit hooghartigheid vonden onze leden zich
niet aangesproken om een bijscholing te volgen, dus het hele instructie team stond voor Jan met de korte
achternaam op het circuit met een klein aantal leden zittende op de pionnen, jullie weten wat de vorm van
een pion is en als je daar op gaat zitten kan dit akelige gevolgen geven, vooral wanneer de afstand tussen
zitvlak en asfalt kleiner wordt.
Over afstand tussen zitvlak en asfalt gesproken, we hebben het nu over de rit naar de Posbank u weet
wel dat stukje Pyreneeën bij Arnhem. Vlak voor dit hooggebergte maakte een van onze leden van zijn
softail in één seconde een lowrider, wat was het geval een bout van het verenstel had het begeven,
metaalmoeheid!!! Of kon de bout het leven niet meer aan? Het zware tossen door de jaren heen heeft hem
doen besluiten om euthanasie te plegen, bij het naar boven kijken en moeten aanzien en zich zelf heeft
afgevraagd “waarom ik” is er bij hem, nadat de duo met een zware plof neer vlijde iets in hem gebroken.
Als een oud paard werd bij na geheel te zijn ingezakt van zijn last ontdaan, de last werd overgeladen op
een nog fris paard en met alleen de koetsier aan boord heeft hij kreunend en steunend de stop in
Hoenderloo gehaald waar hij later per trailer werd opgehaald. Wordt het abattoir of sanatorium waarna hij
na zijn revalidatie toch weer jaren met zwoegen en lijden, softailtje we leven met je mee. Voor wat mijzelf
betreft ik heb de naam maar mijn ultraatje dartelt als een jong veulen met mij op zijn rug over s‘ Heerens
wegen en zo heb ik de Posbank rit ook ervaren een mooie lange rit waar ik van hou.
Voor vier man die meereden was het een goede training omdat we met zes man volgend jaar heel
Engeland en Schotland in de rondte gaan rijden en er dagelijks vijfhonderd kilometer gereden moet
worden dus een rit voor de die-hards
Deze maand nog even de Kouwe Klauwen Rit en dan is het weer gebeurd, motor op stal en plannen
maken voor volgend jaar.
Ik weet de data ’s al van de ride outs, dat zijn de weekenden dat Max Verstappen niet rijdt als we dan ook
nog de Tour de France en Feyenoord er bij nemen hoeven gelukkig niet meer op dat kloten ding te rijden.

Hou je boutje in de gaten en rij voorzichtig.

Harley Rinusson
Spreuk van de maand:

Wie op een pion gaat zitten hoeft nooit meer te persen

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!!

-

Vanaf 1 oktober zal Elise het Activiteiten Team gaan versterken. Jacqueline en Ingrid zijn heel blij
met deze uitbreiding.

-

Formule 1 Grand Prix van Turkije op zondag 10 oktober op een groot scherm kijken in ons
Chapter Home? Dat kan, maar geef je wel op via de mail die op 26 sept. naar de leden is
verzonden.

-

Op 21 september is de astronomische herfst begonnen…..

Voor alle activiteiten in ons Chapter Home is een geldige Corona QR code nodig voor toegang .
“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”
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TERUGBLIK

Vrijdag 10 september

Rotterdam
by Night
Vrijdagavond 10 September daar hebben wij lang naar uit gekeken.
Wij gaan weer de Rotterdam by Night rit rijden.
Het was nog even spannend met het weer, gaan wij wel mee want er waren in
de middag toch wel wat plens buien. En een natte vieze Harley kan natuurlijk
niet!
Het werd tegen einde middag toch droog en zonnig dus gauw de motor uit de garage en naar de
verzamelplaats gereden.
Paul en Stefan deden hun praatje en met 12 motoren zijn wij gestart
met de rit.
Zo zijn wij via de dijkjes van Barendrecht en Rhoon aangekomen bij
de Rotterdamse havens.
Bij het RDM dok zijn wij even gestopt om wat mooie plaatjes te
schieten en sommige een peukje konden roken.
Hier reden wij ook langs het gedenkteken van Arno de overleden
motor agent.
Toen wij weer verder reden kwamen wij door delen van de haven, waar ik nog nooit geweest was.
Bij het Charloise hoofd gestopt met uitzicht op de Euromast, SS Rotterdam en in de verte de Erasmus
brug om daar ook weer wat mooie foto's te maken!

Het mag gezegd worden: ik als geboren Rotterdammer ben trots op die stad wat een mooie uitzichten zo
over het water.
Eenmaal weer op de motor nog door wat Rotterdamse wijken gereden waar ik niks meer van herkende.
Natuurlijk ook een klein kiekje van de Kuip gemaakt dat hoort er
zeker bij als je door Rotterdam rijdt.

Nog een klein stukje van de Kuip naar het Chapterhome.
Hier werden wij door Ria, John en Elise verwelkomt met een
leuk verlichte buitenplaats en heerlijke hapjes.

Heren Road Captains bedankt voor de mooie en veilige rit.
Iedereen die mee heeft gereden super dat jullie erbij waren.

JACQUELINE

TERUGBLIK

Zaterdag 11 september

Rijvaardigheidstraining
Zaterdag 11 september was de datum dat gezamenlijk was
afgesproken de rijvaardigheidstraining te doen. Gekozen was de
locatie Schiehavenkade te Rotterdam.
Ons nieuw lid René, die zo'n 40 jaar ervaring
heeft als rij-instructeur, heeft een zeer zinvolle
en instructieve bijdrage geleverd. Dit om onze
bikes nog beter te leren besturen.
René kwam met deze locatie, omdat heel
rijschool houdend Rotterdam, deze plek als hun thuisbasis gebruiken om hun
leerlingen die vaardigheden aan te leren.
Dit om goed voorbereid te zijn voor het rijbewijs A.

Bestuurlijk hadden wij besloten, om de training niet alleen voor de Road Captains te organiseren.
Leden mochten in de middag aansluiten. Welgeteld 3 leden maakten gretig gebruik van deze mogelijkheid.
De weergoden waren ons niet gezind. Tijdens een grote stortbui zochten wij als schuilplek een paar
struiken.
De geplande training was qua opkomst droevig.
Beter om voor aanvang van de openingsrit, in het nieuwe
seizoen, eerst 1 uur vaardigheden te oefenen.
Dan zal het animo, althans dat hoop ik, beduidend hoger
zijn.
Rest mij u allen te groeten en veel wijsheid toe te wensen.
Dit om met uw rijden altijd de veiligste handelingen te doen om weer
veilig thuis te komen.
John van Dalen

TERUGBLIK

Zaterdag 18 september

Posbank Rit
stond deze rit op de agenda.
Het weer was mooi dus niks zou ons tegenhouden om mee te gaan
omrijden. Met een kleine groep zijn wij richting de Meern gereden.
Daar moest verzameld worden.
Eenmaal onderweg sloten Roadcaptains
John en Paul bij de groep aan.
Wij waren dus mooi op tijd.
Na het praatje van John en Stefan zijn wij
begonnen aan de rit.
Het was een mooie grote groep. Iedereen had er zin in.
Via een stukje snelweg richting Zeist gereden. Daar reden wij
lang de KNVB campus mooi groot complex.
Er reed ook een nieuw aankomend lid mee, hoop dat Cees het
leuk vond om mee te rijden en wij hem als nieuw lid mogen
verwelkomen.
Was ook weer lang geleden dat Charel mee had gereden, ook
hij vond het een zeer mooie rit.

Wij hebben in
Otterlo
heerlijk genoten van
koffie met gebak,
aardigheidje van de Chapter.
Bij deze rit waren er 3 dames aanwezig Monique, Danique en
Jacqueline. De laatste had een beetje pech. Van Ed zijn motor brak een bout van een veer af dus
einde rit voor Ed en Jacq.
Gelukkig is het altijd goed geregeld en was sluit rijder Arie bij hen
gebleven.
Roadcaptain John kwam terug en Jacq kon bij hem achterop.
Met zijn Google Maps aan konden wij rustig aan ’t Pannekoekhuis in
Hoenderloo bereiken waar de lunch plaats zou vinden.
Na enkele omzwervingen, een Road Captain raakt ook wel eens
confuus na een complexe wegafsluiting, kwam de rest van het pack
uiteindelijk toch ook op de lunchlocatie.

Met veel genoegen werd de verdiende late lunch verorberd.
Een gedeelte van de club ging, gezien het late tijdstip, direct naar huis. Het overgrote gedeelte van de
collega’s maakte de aangepaste rit af.

Wederom langs mooie weggetjes en velden.

Moe maar voldoen namen we uiteindelijk afscheid op ons eindpunt, waarna iedereen zijn of haar weg
vervolgde richting huis.
Al met al een mooie dag!

Paul
Jacqueline

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:

16 oktober
23 oktober
29 oktober

Dag:

Aanvang:

zaterdag volgt
zaterdag volgt
vrijdag
volgt

Activiteit:

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

Let op !! Voor alle activiteiten in ons Chapter Home is een geldige Corona QR code nodig voor toegang.

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

Let op !! Voor alle activiteiten in ons Chapter Home is een geldige Corona QR code nodig voor toegang.

“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 en Elise

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.

Let op !! Voor alle activiteiten in ons Chapter Home is een geldige Corona QR code nodig voor toegang.

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”

