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Roosendaal

BMW Motorclub Roosendaal
Juni 2020
Woord van de voorzitter,

Jazeker gaat het gebeuren!! Onze clubavond gaat door! Na een lange tijd van social distance,
gedwongen sluitingen, lege scholen, thuiswerken en nog allerlei ellende heeft de regering besloten dat
de cafés weer ,een beetje, open mogen. Onze Jan natuurlijk blij dat we weer van de partij zijn.
Weliswaar met de nodige beperkingen zoals 1,5 meter afstand, vergaderen in de grote zaal, veel drinken
en maximaal 30 man binnen. Maar toch, een lichtpuntje in deze coronatijd. Hopelijk hebben jullie, en
jullie naasten, er niet te veel van meegemaakt……Laten we allen voorzichtig weer ons normale leven
opstarten. Als club had het bestuur besloten dat we geen aanmoedigingen doen in de betekenis van
ritten uitzetten en op de toerkalender zetten. Op persoonlijke titel is er vast wel met kleine clubjes of
individueel gereden. Ook ikzelf rijd vrijwel elke week met één of enkele andere motorrijders. Ik ben dan
ook benieuwd hoe jullie deze tijd doorgekomen zijn en hoop er woensdag bij te zijn om de verhalen aan
te horen. Zoals onze secretaris al vermeldde: max. 30 man en vol is vol. Al is dat een rekbaar begrip…..
Nu we zo weinig motorweekenden hebben gehad (geen open rit, geen GS-hemelvaartweekend
Vogezen, geen supertoer enzovoort) houden we vast geld over. Dit gecombineerd met het vakantiegeld
resulteerde voor mij in een aankoop van een Zumo XT. Als betrekkelijke nitwit weet ik mij gesteund
door de wat ervarener GPS-specialisten/bezitters, maar mocht iemand ook een XT hebben, hoor ik het
graag. Kunnen we wat ervaringen uitwisselen. Rest mij nog iedereen te vragen of ze een rit willen
maken/hebben/voorrijden voor onze avondvierdaagse. Dat horen we graag aanstaande woensdag!!
Enne, we gaan er vanuit dat het clubweekend Duitsland nog steeds doorgaat in september!
Tot woensdag, Piet.
Ledenmutaties: geen
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 3 juni a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting

BMW R1000SS

GEEN VLIEGTUIGPROPELLER
Om even een fabel recht te zetten, trouwens: het BMW-logo is geen vliegtuigpropeller. BMW komt
voort uit het bedrijf Rapp Motorenwerke, dat al een rond embleem met een zwarte rand eromheen
had. De twee witte en twee blauwe vlakken komen van het wapen van de Duitse deelstaat Beieren,
maar dan in een omgekeerde volgorde. Waarom? Omdat de Duitse wet in 1917 niet toestond dat
staatswapens in merklogo’s werden gebruikt.
(Nvdr.: en zien jullie dat de B in het blauwe en de W in het witte vlak staat? En die M dan? Die staat in
het midden. :-)

