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Let op: clubavond 1 juni.
(Laatste dag opgeven Eifelweekend)
Woord van de voorzitter,
Beste leden,
Het goede weer is aangekomen! Ik heb al veel motoren gezien de afgelopen weken en ik hoop
dat het goede weer nog langer aanhoudt. ’s Avonds/’s nachts misschien een buitje voor het stof
en de plantjes, maar overdag lekker motorweer, zonnetje, terrasje, vrienden, kortom, het
ultieme vakantiegevoel!!
Inmiddels weet (bijna) iedereen het al wel maar vlak na een wat langere periode van droogte
kan de weg na een bui(tje) vervaarlijk glad worden doordat alle olie-vet-en dieseldruppels nat
worden. Even rekening mee houden!
Vorige clubavond kon ik pas na de vergadering, overigens perfect voorgezeten door Frank
zonder hamer, nog even langskomen maar dat gaf niet want het weekend zag ik toch iedereen
(de helft…) op onze BBQ. (Met name de silverliners waren er niet, toch een redelijk vaste
waarde binnen onze club, benieuwd of dat toeval was) Was wederom super lekker en goed
verzorgd door Jan en zijn team. Dank daarvoor!! Omdat de bbq door corona uitgesteld was,
waren er nogal wat mutaties en door de vele afzeggingen en aanmeldingen en het niet
respecteren van de deadline is er voor meer leden eten besteld dan er daadwerkelijk waren.
Misschien een aandachtspuntje voor een volgende keer/activiteit/weekend??
Maar genoeg terug gekeken, wat gaat er gebeuren de komende maanden: we hebben nog wat
mooie ritten. Het kampeerweekend op camping international in Ouren, van 26 t/m 29 mei.
Voor veel leden de Supertoer half juni, De Voorjaarsrit van Wiebo op zaterdag 2 juli. De
avondvierdaagse 4-5-6 en 7 juli. Het Eifelweekend op 23 t/m 26 september. Mogelijk dat er nog
ritten ,door de leden opgegeven worden.
Kortom: laten we genieten van onze mooie hobby en houd het veilig! Denk daarbij ook aan
goede gehoorbescherming…..ikzelf ben bij Alcacin geweest en heel prettig geholpen door ene
Niels. Dit bedrijf verkoopt 150.000 oordopjes per jaar, waarvan een klein gedeelte aan
motorrijders. Niels adviseerde de oordoppen aan te meten met de helm op omdat daardoor de
gehoorgang ietsjes verandert. Klonk aannemelijk. Wordt vervolgd.
Grtz. Piet.

Voor de geïnteresseerden:
Door een ongeval kan een ambitieuze motorrijder niet meer racen. Hij besluit om van
zijn onervaren neefje de volgende race ster te maken.

