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LET OP: 16 februari kouweklauwerit, vertrek 10.00 uur HtH.
Kouweklauwetocht
2020.gpx

Woord van de voorzitter,
Beste leden, voor je het weet is het alweer februari en zit de snertrit er weer op!!Gelukkig kon/wilde
Peter de traditie van snertrit in januari niet verloren laten gaan en heeft op de valreep nog een prachtige
rit uitgezet vanuit Meerkerk. Verslag van Jan is verderop in het clubblad te lezen. Vanwege de perfectie
van rit en organisatie vooraf gingen er geluiden op om hem toercoördinator te maken…….helaas, hij
moest af en toe nog werken, dus liet het liever over aan de pensionada’s. Maar, als wij allen als
betrokken leden af en toe een rit maken en voorrijden hoeft het toch niet zo tijdrovend te zijn??
Om ook een andere traditie te handhaven, namelijk die
van de kouweklauwerit, is er op zondag 16 februari de
jaarlijkse midwinterrit, aka kouweklauwerit gepland.
Deze rit is eigenlijk in grote lijnen de herfstrit van De
Toervrienden, maar iets ingekort vanwege
midwinter……Route en tracks stuur ik mee.
We drinken koffie in café In Holland, apart cafeetje,
google maar eens. De lunch wordt genuttigd in Klein
Amerika, ziet er ook goed uit. …We wachten af…..
Volgende maand, maart, de jaarvergadering. Dan zijn
alle contributies hopelijk binnen, de plannen voor de
open rit zijn gemaakt, evenals de route en misschien
staat er ook wel een nieuwe toercoördinator op.
Aanmelden of interesse tonen kan nu al!!
Tot woensdag, Piet.

Agenda
Voor de vergadering van woensdag 5 februari a.s. aanvang 20.00
uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting

Merwederit 25 januari (voorheen de snertrit)
En niet alleen de naam is anders , ook de startlokatie en dag zelf zijn anders . Zaterdag en start bij de
mac in Meerkerk , als ik aanrij na 9 uur is het 2 gr. En mistig maar zet de zadel- en handverwarming en
stones aan en kom zo 9.45 uur bij de mac aan, ruim op tijd om een bak koffie en koek te eten eer we
vertrekken. De anderen zijn er ook al, en een grote groep ook nog 13 man/vrouw rijden op deze wel
zeer frisse dag de rit die Peter voor ons heeft uitgezet.

Er wordt al wat gemopperd want als je een poosje niet
rijdt is er altijd wel wat, accu slecht, geen hvv of
kleding die in ene niet meer past. Na de warme koffie
kleden we ons weer goed aan en gaan op pad voor
een 180 km rit, Peter rijdt voorop en wij volgen braaf
de leider. Wat dijken, langs de Linge, mooie oude
dorpjes met onuitspreekbare namen volgen en wat
later rijden we door kale fruitboomgebieden (hier en
daar wel handig dat blad eraf en de appels die er nog
aanhangen, da’s wel erg makkelijk plukken zal de boer
gedacht hebben hoewel ik denk dat de kwaliteit wel
eronder geleden zal hebben.
De ooievaarsnesten zijn ook bezet , de huidige
generatie ooievaars pendelt niet meer naar Afrika
maar gaat liever lui dan moe zitten rillen op een koud
nest. Bij Buren is de koffiestop in een gelegenheid
waar je bukkende naar binnen moet en waar je ziet
dat het pand eeuwen oud moet zijn, zoniet de
appeltaart die komt net vers uit de oven dus die vind
gretig aftrek door de BMW-mannen, alsook de koffie
smaakt erg goed na wat toeren door de fruitgaarden.

(vertrek vanaf hier loopt wat vertraging op doordat er volgens de catering nog 2 appeltaart niet zijn
afgerekend, een ieder heeft echt wel betaald, maar denk dat de contante betalingen niet zijn
aangeslagen maar onze voorzitter laat zich niet kennen en rekent ze af, schadepostje voor de club
denk!)
Warm vertrekken we weer voor meer boomgaarden, dijken, mooie stuurwegen, veel kasteelachtige
huizen hier je kunt zien dat de fruitbusiness al eeuwen goed lonend is. De club blijft mooi bij elkaar en
we slingeren ons dan ook met een lekker tempo naar de lunchstop in Vuren bij de Goudreinet. Jammer
dat de huisgemaakte ballen gehakt al uitverkocht zijn, dan maar de kroketten met friet en zo denken er
nog een aantal, al zijn er zoals vaak toch wel veel die de uitsmijter (ook wel strammer max) als het
ultieme motorfood zien, allemaal blij en voldaan rijden we laatste stuk naar fort Lunet in
Geertruidenberg. Eerst moeten we nog een water overvaren, wat best wel spannend was. De kapitein
kon door hard remmen een aanvaring
vermijden waarna we droog en ongeschonden toch de overzijde bereikten,

Figuur 1een aanvaring lijkt onvermijdelijk
waarna we via oude waterlinie richting Werkendam reden, waar we een rondje door de Biesbosch
reden (ook in de winter is het hier toch wel erg mooi met dat water riet en watervogels.), dan nog stukje
dijk richting Sleeuwijk en dan stukje snelweg om in Geertruidenberg te komen. Bij het fort kunnen we
binnen nog een sjokomelk drinken waarna een ieder weer huiswaarts vertrekt.
Nieuwe opzet van de rit op andere dag en locatie, waarbij er ook nog eens zo 120 km aangereden moest
worden heeft op de opkomst toch geen effect gehad, de leden zijn best bereid wat verder te rijden om
in een ander gebied dan ons mooie Brabant te rijden, dus wat mij betreft voor herhaling vatbaar deze
nieuwe opzet.
Jan van Holsteijn

https://www
.motorbeurs
utrecht.nl/

Terugblik Colsensation 2019 (deel 1)
Zoals een aantal onder jullie wel weten heb ik vorig jaar in september meegedaan als motorbegeleider bij de
Colsensation. Wat was dit een geweldige ervaring! Lang loop ik al met de gedachten rond om dit eens met jullie te
delen….
ColSensation is een evenement van Stichting Team Doelbewust om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding.
Sinds 2012 beklimmen ColSensation-deelnemers jaarlijks de Mont Ventoux en allemaal met hetzelfde gevoel en
doel om zoveel mogelijk donatiegelden op te halen om daadwerkelijk iets te doen om (op termijn) kanker te laten
verworden tot een chronische ziekte. Om dit te bereiken is er veel geld nodig voor onderzoek.
Wat ColSensation extra mooi maakt is de compacte setting waarbinnen dit evenement wordt georganiseerd.
Hierdoor ontstaat een groep die elkaar gedurende het jaar leert kennen bij de diverse deelnemerbijeenkomsten
en bij de diverse acties die door deelnemers worden opgezet om hun donatiegeld bij elkaar te halen. Een
saamhorige en vooral gezellige sfeer kenmerkt ColSensation. Wanneer er na een editie van ColSensation gevraagd
wordt wat het meeste indruk heeft gemaakt worden vooral woorden gebruikt zoals; saamhorigheid, vriendschap,
mooie emoties, kracht en gezelligheid.
Iedereen heeft zijn een eigen redenen om deel te nemen aan ColSensation maar uiteindelijk heeft iedereen
hetzelfde doel. Ieder jaar worden er flinke donatiegelden opgehaald die vervolgens worden afgestort naar de
door ColSensation vooraf geselecteerde goede doelen. Jaarlijks gaat 75% van de totale donatiegelden naar het
Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) waar er door ColSensation 2 specifieke onderzoeksprojecten zijn
geadopteerd. De overige 25% worden via Stichting Team Doelbewust, teruggebracht in deze regio. Lokale
kankergerelateerde doelen worden ondersteund, zo wordt ook deze regio er daadwerkelijk beter van.
Voor mij was het de eerste keer dat ik aan dit evenement deelnam als motorrijdende vrijwilliger. Maanden van
tevoren waren er al verschillende bijeenkomsten ter voorbereiding. Familieleden van mij doen al jaren mee en ik
wilde eigenlijk ook wel eens een steentje bijdragen. En als vrijwilliger helpen door tegelijkertijd motor te rijden in
een mooie omgeving leek mij een mooie combinatie. Er gingen in totaal 8 motorbegeleiders mee. Ik zou met de
auto rijden en 2 motoren, waaronder mijn eigen motor, meenemen. Om nu 1000 km heen maar ook terug op de
motor over de snelweg te rijden zag ik voor dat verblijf van enkele dagen niet echt zitten. Ik had alleen nog geen
motortrailer dus ging ik op zoek naar een trailer. Lenen of toch kopen ?? Ik kon wel een trailer lenen maar die
was ongeremd. Bij mijn zoektocht stuitte ik op een mooie afzinkbare trailer die het oprijden van de motor
aanzienlijk makkelijker en veiliger maakte. Toen ik besloot om een bod uit te brengen bleek ik de trailer pas na 2
weken op te kunnen halen. De eigenaar was op vakantie in Servië en had de trailer bij.. Dus dat zat er niet in.
Vandaar dat we met een geleende motortrailer gingen oefenen in het weekend voor de Colsensation week.
Het lukte ons om de motor(en) op de trailer te krijgen en goed vast te zetten maar ik vond het toch wel spannend
om mijn motor zo’n 50 cm omhoog op de trailer te rijden, goed in evenwicht te houden terwijl ik dan naast de
motor op de grond moest blijven lopen. Mijn collega motard duwde de motor omhoog en terwijl ik hem in
evenwicht hield kon hij de sjorbanden vastmaken. Het was allemaal te doen maar spannend…
Nu werd ik op zondag gebeld door degene die de afzinkbare motortrailer in de verkoop had. Het weer viel in
Oostenrijk / Duitsland enorm tegen en ze waren eerder richting Nederland gekomen. Ze stonden op een camping
in de buurt van Den Bosch, onderweg naar hun thuis in Alkmaar. Of ik nog interesse had?? Ik ben op
maandagmorgen direct naar die camping gereden en heb alsnog de trailer gekocht, overgeschreven en mee naar
huis genomen.. .. De verkoper reed met zijn motor verder naar huis terwijl zijn vrouw de camper wel naar huis
zou rijden. Op dinsdag kwam mijn kentekenbewijs binnen en dinsdag avond zijn we om half een ‘s nachts
vertrokken richting de Mont Ventoux. Voordeel was dat we met 4 personen in de auto zaten dus we konden
lekker om beurten slapen en rijden. De 2 motoren op de trailer hielden het goed; in Frankrijk lekker 130 km per
uur doorrijden.
In het volgende clubblad zal ik nog wat meer over de dagen van de Colsensation vertellen.
Nog snel een paar foto’s om een indruk te geven:

Al met al ben ik nu dus wel een motortrailer rijker en heb het idee opgevat om deze te gaan verhuren. Natuurlijk
wil ik deze ook aan jullie aanbieden. Clubleden sowieso met korting!
Tot volgende keer.
Met motorgroet,
Adriaan

Te huur: VERLAAGBARE MOTORTRAILER
VOOR 1 OF 2 MOTOREN

Merk: Tohaco
Doordat de aanhangwagen voorzien is van luchtvering is de laadvloer volledig afzinkbaar. U kunt zonder gevaar
probleemloos de motor op en af rijden. Door de niveau regeling blijft de aanhangwagen altijd stabiel, ook als u
twee motoren met verschillende gewichten vervoert. De luchtvering zorgt ervoor dat u en uw motor comfortabel
op uw bestemming aankomt. Het laden tussen de wielen, de lage laadvloer en de luchtvering zorgen voor de
uitmuntende wegligging. De wielen hebben altijd contact met het wegdek! Springen en stuiteren vooral wanneer
de trailer niet geladen is behoort tot het verleden.
 Laadvloer: 250 * 150 cm, volledig afzinkbaar
 Bediening: elektrisch/pneumatisch, eigen compressor
 Geremd
 Lucht geveerd (onafhankelijk li en re, niveauregeling)
 Stekkeraansluiting: 13 polig
 MTM: 1600 kg
 Eigen gewicht: ca. 400 kg
 Max. laadvermogen: ca. 1200 kg
Prijzen:
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen
6 dagen
1 week
2 weken
3 weken

€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,70,90,110,130,140,160,260,350,-

BMW Motorclubleden: 25 % korting

Informatie: adriaannouws@hotmail.com
Film: kijk op YouTube: motortrailer Tohaco

