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Let op: woensdag a.s. jaarvergadering
Let op: zondag 24 maart Lenterit vertrek 10.00 HtH
Woord van de voorzitter,
Beste leden, op de warmste 25 februari ooit, maken we weer een clubblad. Hopelijk hebben
jullie de afgelopen dagen ook al zo genoten van het goede weer en er komt nog meer aan! Dat
wordt een soort Braziliaans straatcarnaval! Geen Schrobbelèr, maar cuba libre!! Waar het ook
goed weer voor was, was de midwintertocht aka kouweklauwetocht. Nou, midwinter was het,
maar koud…..echt niet.
Ondanks het vroege uur stonden toch een stuk of 22 motorrijders te trappelen om een mooie rit
te gaan rijden. Dankzij de inspanningen van Ton, Bill en ondergetekende werd het een prachtig
mooie rit waar eenieder van genoot. Althans, dat denk ik want ik heb niet iedereen gesproken
na afloop. Ton was met een deel van zijn groepje doorgereden waar wij koffie dronken daar hij
de oude route nog had. Frank wilde een andere kant op, maar gelukkig volgde hij de voorrijder.
Bill legt uit hoe e.e.a. plaats heeft kunnen vinden. Tijdens de lunch kon ik toch nog iemand
vinden die de Lenterit wel wil (voor)rijden. We gaan hem binnenkort eerst samen verkennen.
Cornee, bedankt!
Afgelopen week hebben we ook bestuursvergadering gehad waarbij we de nodige punten op de
diverse i’s hebben gezet. Dit geldt voor de website, facebook, open rit, jubileum, rooster van
aftreden (Johan en Ton zijn aftredend, maar herkiesbaar)en zo nog het een en ander.
Belangrijk puntje is het huishoudelijk reglement, we hebben dit toch weer wat aangepast en met
name op het punt betreffende voorrijder volgen. Dit in verband met de als het zwaard van
Damocles boven ons bestuurshoofdje hangende aansprakelijkheid. We denken een
omschrijving gevonden te hebben die ieder zal aanspreken. Wordt vervolgd.
Tot woensdag, Piet.
Ledenmutaties: geen
Agenda
Voor de Jaarvergadering van woensdag 6 maart a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Verslagen bestuursleden
Pauze
5. Financieel verslag
6. Rondvraag
7. Sluiting

Vraag het aan Bill – nr 4 - 23 feb 2019
We maken vorderingen !
De opkomst voor de midwinterrit was zo groot dat Piet besloot om de groep in twee te delen.
Groep 1 werd aangevoerd door Piet, groep 2 door Ton.
Al na een uur was groep één bij de eerste koffiestop (met zicht op het schaalmodel van de
Basiliek van Rome) en toen ik informeerde hoe de navigatie was gegaan : bij iedereen foutloos
en probleemloos.
Nu maar wachten op groep 2 :
Na 20 minuten nog steeds niemand…. ☹ Wat was er aan de hand??
Toen er een aantal motoren het plein kwamen opgereden zag ik al meteen : dit zit niet goed
want zowat de helft van groep 2 ontbrak. Wat was er gebeurd??
Gelukkig lag het niet aan de voorbereiding. Ton als geroutineerde voorrijder, vond dat hij te kort
op de groep voor hem reed en besloot om een extra lus in de route te voegen. De volgers
snapten er niets van… die hadden andere instructies op hun scherm. Aangekomen bij de
koffiestop had Ton nog geen trek in een bakje koffie en hij besloot om door te rijden naar de
lunchstop. Eric had echter met Mia afgesproken bij de koffiestop en een deel van groep 2 bleef
bij Eric. Dus onduidelijkheid alom. De rit is dan maar verdergezet in 3 groepen en al bij al is
alles vrij goed verlopen. Ik kreeg wel nog de opmerking van Frank dat zijn navigatieapparaat bij
het starten van deel twee en deel drie hem andere instructies gaf dan de weg die de voorrijder
reed. Bij later onderzoek bleek dat Frank was vergeten om bij het opstarten van deel 2
(respectievelijk deel 3) naar het beginpunt te navigeren.
Dat is dus heel belangrijk om in de gaten te houden want standaard kiest de Garmin voor het
eindpunt. Als je dat niet wijzigt voor je op Ga! klikt dan kan het dus fout gaan.
Het was een heel erg mooie route, heel veel leden waren aanwezig en we hadden prachtig
lenteweer. En, voor zover ik nu weet, er zijn geen onverklaarbare navigatieproblemen
vastgesteld!
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we gesproken over de verzekering die we
hadden bij LOOT. LOOT heeft ons geïnformeerd dat de aansprakelijkheid van onze club, van
het clubbestuur, van de toercoördinator, van de voorrijder van een rit niet gedekt is door een
verzekering !
Dit gaf het clubbestuur stof tot nadenken. We willen namelijk nog steeds graag clubritten rijden
maar het kan niet zo zijn dat als er een verkeersongeval gebeurt de club en/of het bestuur en/of
de toercoördinator en/of de voorrijder van de rit aansprakelijk kan worden gesteld. Ik heb
contact opgenomen met een jurist en die heeft mij geadviseerd om het huishoudelijk reglement
op een aantal punten aan te passen. Dit is besproken in de bestuursvergadering van 21 februari
2019. Ik zal jullie op de volgende algemene vergadering in grote lijnen informeren over de
aanstaande aanpassingen die we moeten maken.
Groeten van Bill
Toercoördinator

Aan alle leden van BMW motorclub Roosendaal,

BOS Exhausts in samenwerking met Bavarian Motorrad World / BMW Motorrad Over The Line
Magazine biedt u eenmalig de mogelijkheid om op Zondag 12 mei 2019 onder deskundige
begeleiding tussen 10:00 - 16:00 uur een bezoek te brengen aan de fabriek gelegen a/d
Zilverhoek 11 te Steenbergen.
Sinds 1976 heeft BOS Exhausts gestaag een reputatie opgebouwd als het gaat om
innovatieve uitlaatsystemen. Op basis van deze vijftig jaar ervaring met verschillende soorten
uitlaatsystemen, zoals die voor straatfietsen, cruisers, op maat gemaakte fietsen, off-roads,
scooters en speciale projecten inclusief uitlaten in het motorracen, lanceren ze een
sensationele lijn van uitlaatsystemen die perfect overeen komt met het ontwerp en het gevoel
van moderne motorfietsen.
Het concept BOS Exhausts is de afgelopen jaren beproefd en getest. Nieuwe technologieën en
feedback van raceteams die zei sponsoren, worden onmiddellijk ten voordele van het
productieproces gebruikt. Elk nieuw systeem wordt op hun eigen Dynojet op de proef gesteld
om te zorgen voor meer vermogen en tegelijkertijd dat geweldige BOS-geluid te behouden. Tot
op de dag van vandaag passen zei al hun ervaring en knowhow uitsluitend toe op de productie
van motoruitlaatsystemen. Check ook BOSExhausts.com
Naast deze interessante rondleiding zijn op het buitenterrein verschillende gerelateerde
bedrijven aanwezig waaronder het Nederlandse bedrijf Hyperpro. Zei ontwikkelen en
vervaardigen complete schokdempers, progressieve verensets, verhogings- / verlagingskits en
stuurdempers voor motorfietsen. Hyperpro zorgt voor de beste performance, maakt niet uit wat
voor motorfiets U heeft en welke bestuurder U bent.
Tevens zijn verschillende BOS Performance uitlaatsystemen te bewonderen en te horen op
diverse tentoongestelde motoren.

Interesse om BOS te bezoeken ? dan :
Inschrijven bij Bill tot en met 10 april 2019
Per E-mail aan : billvdberghe@ziggo.nl
Je ontvangt de details over het bezoek op 12 mei dan later van Bill.
Groeten van Bill
Toercoördinator

