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Woord van de voorzitter,

Let op: Zaterdag 2 juli Veluwetoer. Vertrek 8.30 HtH
Let op: clubavond 6 juli begint ivm avond 4-daagse om 21.00 uur!!
Let op: maandag 4 juli tot en met donderdag 7juli avond 4 daagse.
Vertrek 19.00 uur HtH.
Beste leden, het motorseizoen is in volle hevigheid losgebarsten!! Overal zie je
motoren voor een toeristisch routje, het woon-werkverkeer, surveillancemotoren
van de politie (en ze zwaaien vaak nog ook) En afgelopen weekend waren er
weer zoals vanouds meer dan 100.000 motorliefhebbers op Assen. Voor de
verandering eens een race met geen, nou ja, een héél klein beetje regen. En
afgelopen week zijn velen van ons met de supertoer meegeweest. Een mooie rit
die via Duitsland en de Vogezen in Frankrijk helemaal tot bij Grenoble kwam, de
Franse Alpen. De bekendste zijn natuurlijk de Alpe d’Huez en de Galibier. Geen
regen gehad, althans wij niet in groep 1 en zelfs op sommige momenten echt wel
te warm!!! Ook nu bewijst goede kleding zijn nut maar weer eens. Niet alleen de
doorwaaijassen en -broeken maar ook de coolvesten. Volgend jaar de laatste
supertoer want de organisator, Jan, stopt ermee. In ieder geval op deze manier.
Ook hij had last van het gemak waarmee mensen niet of te laat betaalden of op
het laatste nippertje, of eigenlijk al te laat, of alsnog afzegden. Een beetje de
makke van deze tijd lijkt het wel….Lijkt me simpel op te lossen door bij inschrijving
gelijk te betalen. Is voor sommigen misschien een drempel maar scheelt een hoop
irritatie.
Waar je bij ons ook voor in moest schrijven was de Veluwerit van Wiebo. Hij heeft
vorige week al een mailtje rondgestuurd met de route en de dagbeschrijving ziet
er perfect uit!! Je kunt wel zien bij wie hij in de leer is geweest. Complimenten!!
Waar je niet voor in hoeft te schrijven is onze jaarlijkse avondvierdaagse. Zoals
gebruikelijk van maandag 4 juli tot en met donderdag 7juli. Waarbij de
clubavond op woensdag om 21.00 uur begint.
De ritten starten om 19.00 uur vanuit HtH dus even in de gaten houden. De
laatste avond kan ik er helaas niet bij zijn omdat ik i.v.m. pensionering een etentje
met het team heb. Maar daarna komen er genoeg dagen om motor te rijden.
Tot zaterdag of tot op de avondvierdaagse/clubavond!
Piet.

Motormutaties: Opgezegd wegens verkoop motor: Bert Jansen

BMW MOTORRAD DAYS 2022
EINDELIJK WEER WAT TE VIEREN
2 - 3 jul 2022
Berlijn, Duitsland
De BMW Motorrad Days zijn terug. Na twee jaar stilstand door de pandemie komt ons grootste
Brand Event eindelijk weer op gang. En we hebben meteen twee grote verrassingen in petto:
de BMW Motorrad Days vinden in 2022 voor het eerst in Berlijn plaats. Op 2 en 3 juli in de
zomertuin van de Messe Berlin. Maar het wordt nog mooier: al een dag ervoor kun je op
dezelfde plek het Pure&Crafted Festival presented by BMW Motorrad bezoeken.

