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Voorwoord
door de Voorzitter
Weer een stukje van uw voorzitter
voor alweer een nieuwe nieuwsbrief.
Het jaar is alweer flink opgang, dat merk
je ook aan de activiteiten bij MVA. Een
succesvolle opendag achter de rug in
maart, met hogere temperaturen als
afgelopen maand. Zal de opwarming van
de aarde wel zijn. Het Groene Weekend
leek wel wintersport, met heuse sneeuw!
Maar toch gaan we door, met
binnenkort alweer de Kiekendieftoer,
de toercommissie belooft hogere
temperaturen. Er is een oproep voor
races van de BOT en een kort relaas van
de Algemene Leden Vergadering met een
stuk van onze nieuwe secretaris. Gauw
verder lezen voor nadere info en vergeet
de data van de dingen die we als MVA
organiseren niet te noteren in je agenda.
Blijf gezond motorrijden.

24e Kiekendieftoer
door de Toercomissie

Op zondag 28 mei 2017 organiseert de toercommissie van de MVA de 24e Kiekendieftoer. Vanaf
9:00 uur ben je welkom in het clubhuis om je in te schrijven onder het genot van een kop koffie.
Zoals je van ons gewend bent kun je kiezen uit twee afstanden: lang of kort. Wat nieuw is, is dat de
lange route is verlengd in vergelijking met voorgaande jaren: 240 kilometer. De korte route telt 190
kilometer.
Wij bieden de routes aan als .gdb/.gpx bestand
voor Garmin en .itn bestand voor TomTom. Een
uitgeschreven papieren roadbook is niet beschikbaar.
De Kiekendieftoer gaat traditiegetrouw door de provincie NoordHolland. Vanuit Almere gaan we
eerst via de dijk Lelystad-Enkhuizen, zodat we de werkzaamheden
rondom de A6/A1 omzeilen. Na
Enkhuizen rijden we via de dijk
lang het IJsselmeer eerst naar
beneden en vervolgens langs
Wognum en Schagen. Hoogtepunt
van de lange route is de WestFriese Zeedijk, een smal en kronkelend traject richting Krabbedam
(de korte route slaat dit stuk over).
Vervolgens passeren we Alkmaar
en gaan we de Beemster in, want
ook daar zijn leuke weggetjes
te vinden. Na Purmerend te zijn
gepasseerd koersen we richting
Monnickendam en rijden we zuidwaarts de Zeedijk af.

De rit eindigt bij café-restaurant ‘Blijburg aan
Zee’ (Pampuslaan 501, 1087 HP Amsterdam).
Daar kun je nog een drankje drinken of een
vorkje prikken alvorens je huiswaarts gaat.

Motor Vereniging Almere
Meerveldstraat 55 • 1359 HZ Almere

Opendag verenigingen Sportpark de Wierden.
Door Johan Roemer, voorzitter

Oké, het idee was niet van ons, maar ik durf te stellen dat wij (MVA) wel de dag hebben getrokken.
Allereerst speciale dank aan de mensen die vanaf het begin de organisatiebijeenkomsten hebben
bezocht. Naar ik begrepen heb waren er de nodige hobbels. Maar desondanks ging de organisatie
door. MVA zorgde voor het ontwerp van professionele flyers en stempelkaart. Regelde de bestelling
van door de gemeente gesponsorde beachvlaggen en een springkussen.
Dan de dag zelf, zaterdag 25 maart! Dank aan
iedereen die heeft geholpen. Of het nou de hele
dag was, een dag deel of een paar uurtjes. Ook
de leden die alleen maar even kwamen buurten,
het gaf allemaal een gezellige drukte. De een
kwam met een fototas en goede zin, een ander
op zijn motor en weer een ander met een auto
vol spullen en zelfs aanhangers met het nodige materiaal werden voorgereden. Met vele
helpende handen werd het decor voor de dag
opgebouwd. De barbezetting was geregeld met
een aflossingsschema, zodat de gasten en de

leden altijd iemand achter de bar troffen voor het
bestellen van een drankje. Speciaal vanuit Duitsland geïmporteerde bockwursten, met broodje
van de Nederlandse grootgrutter bij ons aan de
overkant, waren een groot succes. Ook in muziek
buiten was voorzien. Binnen maakte de beamer
overuren.
Kinderen konden, zich uitleven op kleurplaten,
of voor een greenscreen op een minibike op de
foto. Maar belangrijker vonden ze het springkussen en de stempels voor op de eerder genoemde
stempelkaart. Als ze alle stempels van de deelne-

Nieuwe afspraken binnen de vereniging
door Dirk Rietkerk, secretaris

Hallo allen,
Dit wordt een saai stukje tekst, maar voor de communicatie binnen de vereniging is dat soms nodig.
Zoals jullie in het verslag van de ALV kunnen lezen, heb ik het secretariaatsstokje van Joke
overgenomen. Hierbij wil ik dan ook Joke namens iedereen hartelijk danken voor haar inzet en
motivatie om 18 jaar onze secretaris te zijn geweest [virtueel aplaus] !!!
De meesten kennen mij wel, omdat ik nu zo’n
20 jaar lid ben van de MVA en bijna altijd aanwezig ben op de clubavonden. Een voorstelrondje lijkt mij dan ook niet nodig.

Met het wisselen van het secretariaat zijn er een
paar dingen veranderd.
Als eerste wordt de werkwijze rond de schoonmaakdienst aangepast. In het verleden werd je
door Joke gebeld of gemaild om je er aan te

mende
verenigingen
hadden
konden ze bij Appie een lekkere verrassing
ophalen. Dat is natuurlijk altijd leuk.
Er werd off-road gereden of heen en weer op de
gewone weg. Ondertussen werd er in de werkplaats ook aan motoren gesleuteld. Een bezoeker
vertelde:”Ik ben hier al heel vaak langs gereden,
maar dit had ik niet verwacht”. Hiermee doelde
hij op de werkplaats. Enkele bezoekers waren
geïnteresseerd in het lidmaatschap. Meerdere
inschrijf formulieren zijn uitgereikt en van drie
mensen ben ik vrijwel zeker dat ze daadwerkelijk lid gaan worden.
Rond een uur of drie was het weer tijd om op te
ruimen. Net zo snel als alles was opgebouwd
waren de spullen weer opgeruimd. De temperatuur ging inmiddels snel naar beneden en een
kampvuurtje werd ontstoken. Een paar dapperen
bleven rond het kampvuur zitten en de rest ging
herinneren dat je een schoonmaakdienst had.
Deze werkwijze verdwijnt. MVA’ers zijn volwassen mensen, die prima hun eigen agenda bij
kunnen houden.
Iedereen is er dus zelf verantwoordelijk voor om
te kijken op de site wanneer je schoonmaakdienst hebt en de schoonmaakploeg heeft zelf de
verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat
de kantine op de eerste zaterdag van de maand
schoongemaakt wordt. Ruilen kan uiteraard,
maar geef dit a.u.b. dan even door zodat ik het
schema bij kan houden.
Verder zal aan het eind van het jaar een schema
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naar binnen. Het oorspronkelijke plan was af te
sluiten met een BBQ, maar het spontane idee er
Chinees van te maken was snel aangenomen.
Na een rijk gevulde rijsttafel, kosten omgeslagen
over de 20 deelnemers, was de afwas en het
verdere opruimen van de kantine snel geregeld.
Onder het genot van een afsluitend kopje koffie
konden we terugkijken op een zeer geslaagde
opendag.
Door de inzet van eenieder, hebben wij ons
goed kunnen presenteren en is deze dag een
groot succes geworden!

rondgestuurd worden, waarin iedereen zelf
aan kan geven welke- en wanneer hij/zij zijn/
haar bijdrage levert aan de club in de vorm
van tijdsbesteding. Denk hierbij aan bardiensten, organisatie van een activiteit, schoonmaakdienst, klusdagen, enz.
En als laatste willen we iedereen uitdrukkelijk
vragen om zaken die in het bestuur besproken moeten worden aan mij door te geven. Ik
zorg dan dat ze op de agenda komen van het
maandelijks overleg.

Pinksterraces in Almere
door Jan Willem Jacobi, organisatie

Dinsdag 7 februari werden we in ons clubhuis bezocht door Evert Welvaart van Back On Track Motorsport. Dit is een vereniging die demonstratieritten voor klassieke wegracemotoren organiseert. Ze
doen dit ca. 10 keer per jaar in verschillende plaatsen en in het Pinksterweekend (4 en 5 juni) willen
ze dat in Almere doen op bedrijventerrein De Vaart.
Evert vroeg ons of wij als Motor Vereniging Almere daarbij willen helpen. Het gaat dan om het
helpen bij het plaatsen van afzettingen rond het
circuit op zaterdagmiddag en het in de gaten
houden van de veiligheid tijdens de wedstrijden
als baancommissaris op zondag en maandag.
Daarnaast willen we ook een infostand voor
MVA neerzetten. Op zaterdag avond organiseren we dan een barbecue en mensen die dat
willen kunnen in een tentje blijven slapen. Een
aantal leden van MVA heeft al gezegd mee
te willen doen, maar we kunnen nog wel een
paar mensen gebruiken. Dus als je ook iets wil
doen op één van deze dagen; meld je aan bij
ondergetekende. Je kan ook meedoen met de ritten als je een motorfiets van voor 1987 hebt in
race-uitvoering. Voor vrijwilligers is er tijdens de

pauzes tussen de wedstrijden gelegenheid om
op je eigen motorfiets een rondje over het circuit
te rijden.
Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
zondag 4 juni
9.00 - 10.30
10.00		
11.00		
11.30 		
12.00		
13.00		
14.00 - 17.00
17.30		

Inschrijven en Keuring
Officials briefing
Rijders briefing
Training
Opening
2e Training
Endurance race
Prijsuitreiking

maandag 5 juni
8.00 - 9.30
8.45		
9.30		
10.00 - 12.00
13.00 - 18.00
18.30		

Inschrijven en Keuring
Officials briefing
Rijders briefing
Training
Eerste en Tweede manche
Prijsuitreiking

Meer informatie over de races op botmotorsport.
nl en facebook.com/BOT-Motorsport.
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WistjeDatjes
door Dirk Rietkerk

Wist U dat ...
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Dat je bij de MVA gratis icecoffee kon krijgen;
Dat we erg meeleven met Bart en Freya, die brand hebben gehad;
Dat de prijzenkast met twee grote bekers verrijkt is;
Dat André verhuist is. En Frans ook;
Dat we een geslaagde open dag hadden;
Dat de drankkaarten brandbaar zijn;
Dat Hellen iets met worst heeft;
Een Diversion beter loopt als ie ook voldoende benzine krijgt;
Dat als Stephan’s motor schurend over drempels
gaat, dit niets met Bianca te maken heeft;
Dat een stel MVA’ers het kasteel van Almere plat heeft gekregen;
Onze huischoreograaf ook wel bekend staat als Morissette;
Als je veel sport ga je gezonder dood;
Er een geit in de werkplaats staat;
Dat Michael docent ‘Geschiedenis van Almere’ genoemd kan worden;
Echte bikers wortelsap drinken;
Wie op de meest sullige manier dit jaar omgevallen is;
Dat er iemand op herhaling gaat;
Dat de singeltjes en de kartonnen buizen door kantine vlogen;
Eric nu officieel  zo hard mogelijk mag rijden op z’n Duc;
Dat Wendy geen kitsch heeft maar kunst;
Dat Jeroen een rebels type is/ heeft;
Dat Linda haar eerste rondjes op het circuit gemaakt heeft;
Dat André een keukenprins is;
Dat Joke 18 (!) jaar secretaris is geweest;

Klussendag 6 mei

door Johan Roemer, voorzitter
Al met al weer lekker productief geweest. ‘s Morgens was de ingeroosterde schoonmaakploeg al
geweest voor in het clubhuis. Daarna hebben diverse vrijwilligers, met goed weer de volgende buitenklussen gerealiseerd.
De dakgoot rondom schoongemaakt. Slot van
de voordeur weer goed gangbaar gemaakt. De
struik die groeide op het pad bij de nooddeur
van het revisiehok verwijderd, het pad weer
aangeheeld. De nooddeur gerepareerd (beginnende houtrot) en voorzien van een goede laag
grondverf. De terrasdeuren voorzien van een
nieuw kleurtje en haakjes aangebracht tegen het
ongewenst dichtwaaien. Het terras en aangrenzende perkje grotendeels ontdaan van mos en
onkruid.
De catering was weer in goede handen. Het is
gezellig lunchen met zo’n groep, de kosten zijn
hoofdelijk gedeeld. Thuis lunchen is duurder.
Ook waren er clubleden aan het sleutelen, de
één met goed resultaat en een ander met meer
duidelijkheid (niet zelf herstelbaar). Tijd voor iets
anders? Een paar leden kwamen nog voor de
gezelligheid even kijken, komen jullie volgende
keer mee klussen?
We kunnen terugkijken op een gezellige actieve
clubdag, de een met een dringende privé klus en
een ander actief voor de vereniging. Er staan al
klussen en wensen op de lijst voor een volgende
keer. Zoals aflakken van het schilderwerk en verder ontmossen van het terras.
Let op de nieuwsbrief voor een volgende kans

om eens lekker bezig te zijn in en om ons clubhuis en gewoon sleutelen mag dus ook. Onderhoud gaat niet van zelf, niet aan je motor maar
ook niet aan ons pand.
Vrijwilligers bedankt voor de inzet, het pand
staat er weer netjes bij. We kunnen ons clubhuis alleen op deze manier aantrekkelijk en
draaiende houden. Een actieve club met een
goed onderhouden pand is toch ook aantrekkelijker voor nieuwe leden?!

Agenda punten:
28 mei 		
3, 4 en 5 juni
17 juni 		
15 t/m 18 sept.
24 september
22 oktober

Kiekendieftoer
BOT races
Zomer BBQ
Vulkanen weekend
Midland Classic Show
Kale Bomen tocht

