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Woord van de voorzitter,
Beste leden, long time no see! (lang niet gezien!  )
Hopelijk heeft iedereen een geweldige vakantie gehad en is weer uitgerust om de tweede helft
van 2018 mooi en uitgerust af te sluiten. Voor de pensionada’s, en dat worden er steeds meer
in onze club, bestaan er helaas geen “bijna weekend” en “nog even en het is vakantie”
momenten meer, maar daar staat tegenover dat er ook geen zondagavonden meer zijn met
“morgen moet ik weer..” Ik heb vanuit de diverse wandelgangen wel het een en ander gehoord
over het wel en wee van een aantal van onze clubleden en in het bijzonder wil ik Ad van Geel
noemen die een hartoperatie heeft ondergaan en momenteel revalideert. Alle goeds!!
Verder hebben we allen een hele warme zomer gehad die soms wel erg warm was om motor te
rijden…. Frank, Ton en ikzelf zijn 5 dagen naar camping International in Ouren geweest waar
we verschrikkelijk mooi weer hadden, mooie routes reden en lekker gegeten hebben. Koop een
tent en ga mee volgend jaar!!
Ook hebben Marieke en ik de routes aan de Moezel alvast voorverkend…. Supermooi!
Complimenten aan Bill en Andre! Eind van de week gaan velen van ons die kant op en ikzelf
ook met een aantal zwagers, neven en nichten. Totaal een man of veertig, wordt gezellig en de
weersvoorspellingen zijn goed.
Qua kopij is er niet zoveel binnengekomen: Annemiek heeft haar 3 e deel over de Eerste
Wereldoorlog gestuurd en als je die verschrikkingen leest, kun je maar beter motor rijden met
30 graden!!
Ook staat er een interessant artikel in over kosten aan nieuwe en gebruikte motoren: bij die
laatste categorie komt 90 % van alle klachten binnen 10.000 km. aan het licht. Conclusie: in de
garantieperiode veel rijden  Dat ga ik ook maar doen want ik heb de garage opgeruimd: K75,
1150 GS en 650 GS weg. F800 GS terug. 500.000 km. Met plezier op gereden en nu tijd voor
iets anders, beters. Hoop ik.
Komend weekend hebben we met zijn allen veel om bij te praten en degenen die er niet bij
kunnen zijn zie ik graag op de clubavond van 5 september!! Hier zullen we ook nog het een en
ander uit de doeken doen betreffende de website waar Bill, Ton en Peter zich over gebogen
hebben en een prachtig plan voor verzonnen hebben. Tot dan!!
Piet.
Ledenmutaties: geen
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 5 september a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting

Nagekomen van de secretaris:
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WO I deel 3:
Vorige maand hebben jullie kunnen lezen van de slagen rondom de IJzer, in het westen van
Belgie. In het Oosten – de Frans-Belgische kant zijn er ook behoorlijke veldslagen gevoerd.
Aan het begin van de oorlog: de Slag om de Marne en de Slag om de Somme.
De Slag om de Marne: 6 tot en met 9 september 2014.
Manschappen:
Duitsland: 1.5 miljoen - verlies: ca 250.000
Fransen / Britten: ca 1 miljoen - verlies ca 260.000
Begin augustus viel het Duitse leger België binnen. Om vanuit daar makkelijk door te gaan naar
Frankrijk. Het lag in de bedoeling om naar Parijs te marcheren.

Generaal Van Schlieffen had bedacht om met een leger Parijs ten westen aan te vallen en met
een tweede leger ten zuiden zodat Parijs letterlijk in de tang zou komen te zitten. Ten behoeve
daarvan werden twee grote Duitse legereenheden ingezet.
De Duitse generaal had echter geen rekening gehouden met de felle Belgische weerstand.
Het leger van bevelhebber Von Kluck kreeg daardoor bij zijn opmars een grote voorsprong op
het leger van bevelhebber Von Bulow. Het gevolg was dat er een groot gat in de linies ontstond.
De Duitse opperbevelhebber, Van Moltke, had manschappen nodig voor zijn strijd in Oostenrijk
en had spoorslag hier manschappen naar toe gedelegeerd.
Van Kluck verkeerde in de veronderstelling dat het Britse leger, dat het Belgische versterkte
dusdanig verzwakt was dat geen noemenswaardig gevaar dreigde. Hier ging zijn
veronderstelling mank, bovendien was het gat de geallieerden tijdig opgevallen.
Van Kluck verlegde zijn opmars in meer westelijke richting omdat hij merkte dat het Britse leger
zijn terugtocht had gestaakt. Helaas had hij inmiddels zijn “flank” blootgesteld aan het Britse en
Franse leger. Deze zetten een nieuwe aanval in met behulp van “de Taxis de la Marne”. De
Taxis de la Marne bestond uit meer dan 6000 manschappen met voertuigen, taxis, bussen,
vrachtauto’s etc die in Parijs waren gevorderd. Op deze laatste versterking had Duitsland niet
gerekend. De troepen zagen kans om “gat” tussen de beide Duitse leger “te dichten.
Bevelvoerder Von Bulow zag zich verstoken van nieuwe materiaal wegens gebrekkige toevoer.
Op 11 september volgde zijn algemene bevel zich terug te trekken naar de Aisne. Hier
begonnen de mannen voor de eerste keer aan het graven van loopgraven.

2de slag om de Marne – beter bekend als de
Slag om Reims – 15 juli t/m 6 augustus 2018.
Dit was het laatste grote offensief van Duitse
zijde in deze oorlog. Door de Duitsers werd dit
offensief de “Friedensturm” genoemd omdat zij
ervan overtuigd waren dat zij deze slag zouden
winnen en hierna de oorlog zou eindigen en er
“vrede” gesloten zou worden. De slag werd kort
na middernacht ingeleid met vuur uit honderden
zware stukken op de vallei van de Marne.

Na zware gevechten werden de vallei van Surmelin tot Pourci ingenomen. Op de 16 juli kwam
echter de Duitse opmars al een einde toen zij werd gestopt door het 9 de Franse leger.
Inmiddels waren ook de Amerikanen zich met de oorlog gaan bemoeien en de eerste
Amerikaanse legers namen stelling tegen de Duitse leger. In tegenstelling tot de vermoeide en
uitgeputte Duitse soldaten waren de Amerikanen nog helemaal fris. Hun weerbaarheid had zijn
weerslag op de reeds geruime tijd strijdende Britse en Franse soldaten. De Fransen zetten de
tegenaanval in met 24 divisies en 350 tanks. De Duitsers boden echter taai tegenstand en
innemen van de rivier De Aisne werd pas op 6 augustus bereikt. De verliezen waren weer
enorm, 170.000 Duitse, 95.000 Franse. 13.000 Britse en 12.000 Amerikaanse slachtoffers.

Amerikaanse soldaten.
De Friedensturm leidde wel naar de vrede maar niet op de manier waarop de Duitse
opperbevelhebbers hadden gerekend.
De Slag om de Somme: 1 juli tot en met 18 november 1916
Duitsers: 435.000 slachtoffers
Fransen en Britten: 625.000 slachtoffers
Vanaf 25 juni werden de Duitse loopgraven met grof geschut vrijwel onafgebroken
gebombardeerd. In de dagen tussen 25 juni en 1 juli werden meer dan 1.500.000 (lees: een
miljoen vijfhonderd duizend!!!!) granaten afgevuurd.
Het lange bombardement had eigenlijk als doelstelling om de Duitse loopgraven en de
prikkeldraadversperring in het niemandsland te vernietigen. Om 7.30 uur werd het sein gegeven
en werden de Duitse ondergraven loopgraven opgeblazen.
140.000 manschappen van de veertien divisies van het Vierde Leger onder aanvoering van
generaal Henry Rawlinson klommen uit hun loopgraven om de Duitse loopgraven in te nemen.
Het werd echter een opeenstapeling van vergissingen.
De Duitsers hadden zich beter ingegraven in de harde ondergrond en de vernielingen van het
bombardement had niet de vernietigende werking gehad waar Rawlinson vanuit was gegaan.
Er waren dan ook enorm veel blindgangers – waarvan er heden ten dage nog wel eens een
afgaat als t’ie opgeploegd wordt – afgeschoten. Het prikkeldraad was niet vernietigd en het
gebombardeerde gebied was enorm moeilijk begaanbaar geworden. De soldaten die allemaal
ongeveer 30 (!) kilo aan wapens en bepakking droegen kwamen amper nog niet vooruit.
Toen het ook nog eens onophoudelijk regende zag men zich genoodzaakt de aanval af te
blazen. Op veel plaatsen was men er nog niet eens in geslaagd om het Niemandsland over te
steken. De verliezen waren enorm, men sprak toen al van een slachting.

Voor de Britten zijn de exacte verliescijfers van de eerste dag bekend: 19.240 doden, 35.493
gewonden, 2152 vermisten en 585 krijgsgevangenen, in totaal 57.470 man. De Duitsers die,
qua manschappen, zeven keer zo zwak waren, hadden ook maar een zevende van die
verliezen: 8000 man.
Het Britse leger verloor deze dag meer soldaten dan in welke andere veldslag in zijn
geschiedenis zelfs de Slag bij Waterloo, tot dan toe het bloederigste met 8.458 man viel hierbij
in het niet. Toch waren deze verliezen maar een klein deel van alle doden en gewonden die het
Verenigd Koninkrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog zou hebben te betreuren: tot 1 juli 1916
waren dat er 522.206; daarna nog eens 2.183.930.
De legerleiding, met name Rawlinson, weigerde in te zien dat de aanval was mislukt en
uiteindelijk ging de strijd nog ruim 3 maanden door. Tegen de tijd dat het november werd, was
er goed 100 km2 veroverd ten koste van enorme verliezen van mensenlevens, paarden en
muilezels. Tijdens het voeren van deze oorlog was zelfs op enig moment het verlies van een
paard erger dan dat van een manschap. Niet alleen paarden en muilezels maar ook ossen en
honden werden hiervoor gebruikt.
De Slag om de Somme is in meerdere opzichten bepalend geweest tijdens deze oorlog. Tijdens
deze slag werd ook voor de eerste keer tanks ingezet. De kwaliteit liet echter te wensen over.
Van de ca 50 Britse Mark I-tanks bereikte er slechts amper 35 de frontlijn en de meesten
hielden er al snel mee op. Nog nooit eerder waren er tijdens een oorlogsvoering tanks etc
ingezet. Men was altijd in grote mate afhankelijk geweest van trekdieren.
Annemiek
Kosten bij schade aan motorfietsen onveranderd hoog
Brasschaat, 19 juli 2018. Om zowel de schadegevoeligheid als de kostenfactoren bij schade
aan motorfietsen te analyseren, hield CG Car-Garantie Versicherungs-AG haar
verzekeringsportefeuille nog maar eens tegen het licht.
Daarbij werden afgelopen verlengde garanties voor tweedehandsmotorfietsen en verstreken
garanties voor nieuwe tweewielers zonder onderscheid naar merk of model van het voorbije
jaar onderzocht. De looptijd van de garanties varieerde van 12 tot 36 maanden. De trend van de
voorbije jaren blijkt zich voort te zetten: ook de toenemende technologische complexiteit draagt
bij tot dure reparaties.
Reparatiekosten onveranderd hoog
Nooit eerder was rijden zo aangenaam. Dat danken we onder meer aan de geavanceerde
technologie. Maar dat betekent ook dat motorrijders die met schade aan hun motorfiets af te
rekenen krijgen, soms tegen een hoog prijskaartje aankijken. De schadeanalyse van
CarGarantie toont dat de gemiddelde reparatiekosten op een hoog niveau gehandhaafd blijven:

in 2017 moest er voor een schadegeval aan een nieuwe of tweedehandsmotorfiets gemiddeld
400 euro worden neergeteld.
Aan de volgorde van de duurste onderdelen verandert er nauwelijks iets. Net als in het verleden
voert de motor bij de gebruikte motorfietsen het klassement van de duurste reparaties aan,
gevolgd door de elektrische installatie en de versnellingsbak. Terwijl het aandeel van de
motor in de totale schade met 23,5 % nagenoeg identiek bleef (2016: 23,4 %), steeg dat van de
elektrische installatie van 21,8 % in 2016 tot 23,4 % in 2017. Anderzijds daalde het aandeel van
de versnellingsbak met 2 procentpunten tot 11,7 %. Globaal genomen was schade aan deze
drie componenten ook het voorbije jaar goed voor meer dan de helft van alle reparatiekosten.
Een vergelijkbaar verhaal bij de nieuwe motorfietsen: de plaatsen 1, 2 en 3 van het klassement
gaan onveranderd naar de motor, de elektrische installatie en de versnellingsbak.
Elektrische installatie goed voor haast een derde van alle schadegevallen
Ook in 2017 blijft de elektrische installatie de meest kwetsbare component. Het aandeel bij de
tweedehandsmotorfietsen steeg andermaal, en wel met 1 procentpunt tot 30,8 %. Daarmee
veroorzaakte dit onderdeel haast een derde van de schade bij de tweedehandsmotorfietsen. Bij
de nieuwe motorfietsen daalde het aandeel weliswaar lichtjes, maar is met 26,1 % hoe dan ook
nog steeds goed voor meer dan een kwart van de schadegevallen.
Op de 2de en 3de plaats staan zowel bij de tweedehands- als bij de nieuwe motorfietsen de
motor (13,9 % bij tweedehandsmotorfietsen respectievelijk 11,4 % bij de nieuwe exemplaren)
en de versnellingsbak (10,4 % resp. 9,6 %).
Vroegtijdige schade bij tweedehandsmotorfietsen
Schade aan motorfietsen treedt doorgaans al vrij vroeg op. Bij tweedehandsmotorfietsen doet
de schade zich in ruim meer dan 90 % van de gevallen voor binnen de eerste 10.000 km na
aanvang van de garantie. Bij nieuwe motorfietsen gaat het om nog steeds meer dan de helft
van alle schadegevallen. De opdeling van het aantal schadegevallen naar aantal dagen levert
een analoog beeld op: 88,5 % (tweedehandsmotorfietsen) respectievelijk 42,8 % (nieuwe
motorfietsen) van alle schadegevallen ontvangen we binnen de eerste 360 dagen na aanvang
van de garantie. Terwijl de tweedehandsmotorfietsen een verbetering van 0,4 procentpunt lieten
optekenen, bewoog dat aandeel bij de nieuwe motorfietsen met 1,3 procentpunt in de
omgekeerde richting.
Luc Baetens, directeur Benelux bij CarGarantie:
“Ook in 2017 bleek dat er voor defecten aan een motorfiets wel eens diep in de geldbuidel
moest worden getast. Precies de duurdere componenten, zoals de motor en versnellingsbak,
krijgen met schade af te rekenen – een gevolg van de toenemende complexiteit, zowel bij
nieuwe als bij tweedehandsmotorfietsen.
Net daarom is de bescherming door een garantie zo zinvol: bikers hoeven zich het hoofd niet te
breken over onverwachte reparatiekosten, terwijl dealers dan weer alle baat hebben bij
tevreden klanten en een sterkere klantenbinding. Daarom loont het een garantie te overwegen.”
Bron: https://autobranchesignalen.nl/overig/2619-kosten-bij-schade-aan-motorfietsenonveranderd-hoog
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