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Voorwoord

Johan Roemer, voorzitter

Voorwoord dus uw voorzitter
mag weer los. Voorwoord,
voorjaar voorwaar voorwaar,
het begint er op te lijken dat
de Tom-Tom van Koning
Winter eindelijk weer werkt
zoals het zou moeten. Zou
hij nu eindelijk uit ons land
verdwijnen met zijn voorkeur voor sneeuw en ijs?
Wat kunt u allemaal lezen in
deze nieuwsbrief?
MVA is klaar voor het
voorjaar, zondag 24 maart is
de 34e Lenterit. Zet 'm in je
agenda. Mocht het terrasjes
weer worden, ook daar is
opgerekend. Op het terras
staan
vanaf
nu
twee
picknick-tafels. Dus voor een
voordelig
terras
bezoek,
kom naar het clubhuis.

handig voor de komende
weekendjes weg of langere
vakanties. Dus mocht je
twijfelen of je nou wel of
geen GPS zou willen kopen
of ben je al gevorderd in het
GPS gebruik, kom langs. Je
steekt er altijd wel wat van
op of misschien heb je zelf
handige tips. De GPS routes
voor het Groene Weekend
zijn ook al weer klaar. Wacht
niet te lang met inschrijven
er zijn nog maar een paar
plaatsen en einde inschrijftijd is ook echt einde
inschrijftijd dit jaar. Ook
staat er nog een verslag van
de whiskey avond in deze
nieuwsbrief. Ik zou zeggen
snel verder lezen, de diverse
data even in uw agenda
zetten en tot ziens in het
clubhuis.
Blijf gezond motorrijden!

34e Lenterit
door Floris Bongaerts

Er staan nog meer activiteiten in de planning. Op
dinsdag 26 maart is er een
info-avond over de techniek
van een motorblok door
Idsart. Hou je meer van zelf
wat doen hebben dan we de
klussendag op zaterdag 6
april, voor onderhoud om en
aan ons eigen clubhuis. Op
dinsdag 9 april geeft Jan een
verhandeling
over
Mapsource en zijn opvolger
Basemap en het gebruik van
een GPS op de motor. Altijd

Op zondag 24 maart 2013
organiseert de MV Almere
de 34e Lenterit. Vanaf 9:00
uur staat de koffie klaar en
kun je je inschrijven in het
clubhuis.
De
route
is
verkrijgbaar als Garminbestand en is ook uitgeschreven op papier.
Routebeschrijving: vanaf het
clubhuis rijden we via de
Gooimeerdijk en een klein
stukje snelweg over de brug
naar Huizen en vervolgens
langs
de
Eem
naar
Bunschoten. We steken de
A28 en de A1 over en rijden
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dan via Achterveld naar
Lunteren.
Daarna
via
Kootwijk naar Hoog-Soeren.
Na een slinger rondom
Elspeet
en
onderlangs
Putten gaan we via de brug
bij Nijkerk terug de polder
in. Tot slot koersen we via
de
Eemmeerdijk,
de
Waterlandseweg en een heel
klein stukje A6 terug naar
het
clubhuis
voor
een
gezellige nazit.
Let op: deze rit bevat
enkele stukken onverharde
weg.
De 34e Lenterit staat aangekondigd op de kalender
van het LOOT (www.loot.nl).

Klusdag 6 april
Door Edwin Rijnhart

Ons clubgebouw is ruim 25
jaar oud en vraagt wat
aanpassingen. Dit gaat van
het aanleggen van enkele
extra wandcontactdozen en
lichtpunten tot het nodige
onderhoud aan de stellingen
in het voorraadhok of van
het maken van aansluitingen
voor een beamer tot wat
schilderwerk enz. enz. Zowel
binnen als buiten zijn er
klussen.
Het zou fijn zijn als iedereen
komt helpen. Ook als je niet
handig bent is een handje
erbij, een ander inzicht of
een gezellig verhaal van
harte welkom! Ik zal zorgen
voor soep, broodjes, een
lijst met wensen en de
materialen. Het prettigst zou
zijn als je laat weten dat je
komt
gebouwbeheer@motorvereniging.nl

(zowel voor de planning als
ook voor de catering.) Ook
hoor ik nog graag ideeën en
tekortkomingen
van
ons
clubgebouw.
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Van hemelse
helse smaken

tot

Door Dirk Rietkerk

Op zaterdag 23 februari
werd
de
derde
MVAwhiskyavond gehouden. Net
als bij de vorige edities
verzamelden in de kantine
een paar liefhebbers van het
'levenswater'.
Om voor degenen die de
avond gemist hebben wat
begrippen
duidelijk
te
maken: In Schotland noemt
met het goedje whisky, in
Ierland en USA noemt met
het whiskey.

Als de whisky uit een stokerij komt spreekt men van
Single Malt, bestaat de
whisky uit een mix van diverse stokerijen, dan noemt
men het een blended. Deze
laatste soort is zeker niet
minder, maar heeft vaak een
minder uitgesproken smaak.
En juist het ontdekken van
de smaakverschillen was het
doel van de proefavond.
Daarom was vooraf afgesproken dat iedere deelnemer minimaal een fles
single malt mee zou nemen.
Een kleine greep uit het
assortiment van de avond:
de meest rokerige whisky
die er te verkrijgen is
(Octomore
3/152
ppm),
Smokehead, whisky met
zeewier
(Celp),
Japanse
whisky (Yamazaki 10 en
12), Almeerse Bierwhisky,

Lagavullin 16, Bowmore en
nog wat andere smaakjes.
Om een uur of half negen
werden de eerste glazen
ingeschonken.
Tijdens het proeven waren
de reacties zoals gehoopt
zeer uiteenlopend, maar een
aantal conclusies kon toch
getrokken worden:
De
Octomore
werd
geroemd om z'n rokerige,
doch zeer zachte afdronk.
- Celp werd door dapperen
geprobeerd, maar kon toch
niet op veel waardering
rekenen.
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de laatsten om een uur of
drie voldaan hun slaapzak
op zochten.

Verder was ieder wel van
mening
dat
het
een
geslaagde avond was die
wellicht
voor
herhaling
vatbaar is.

Groene Weekend

- De lokale bierwhisky werd
unaniem uitgeroepen als
rotzooi die hoogstens als
aanmaakvloeistof voor een
bbq kon dienen.
- Het verschil tussen de 10en 12-jarige Japanner was
verassend groter dan op
grond van leeftijd verwacht
werd.
- Sommige goedkope merken smaken lekkerder dan
de duurdere merken en
sommige goedkope merken
zijn uitsluitend geschikt om
mixdrankjes mee te maken.
Een greep uit de overige
reacties:
- 'Zo smaakt het als er een
engeltje over je tong plast'
- 'Allemachtig wat is dit een
smerig bocht'
- 'Bestaan er mensen die dit
echt lekker vinden';
- 'Mmm eigenlijk
whisky best lekker'

smaakt

- 'Zo rokerig smaakt
drank in de hel'

de

De proeverij ging door tot
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Na het uitkomen van de
vorige nieuwsbrief en het
rondschrijven van Floris zijn
er veel aanmeldingen binnen
gekomen voor het lange
weekend in april. Op moment van schrijven zijn er
nog slechts enkele plekken
beschikbaar. Wie zich nog
niet
heeft
ingeschreven
maar wel mee wil wordt
geadviseerd zich zo snel
mogelijk aan te melden bij
Floris. Dit kan het beste via
e-mail:
florisbongaerts@upcmail.nl
Opgeven
tijdens
een
clubavond kan ook.
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Informatie-avond
Motortechniek
door Idsart Attema

maal naar eigen hand kan
zetten. Kaarten updaten,
routes uitzetten, POI's zelf
aanmaken,
enz.
enz.
Natuurlijk is er volop gelegenheid voor het stellen van
vragen. Je bent 9 april van
harte welkom.
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Gezellige sleuteldag 16 maart

Grote schoonmaak
geweest!

Wie denkt alles al te weten
over motorblokken is ook
van harte welkom, maar de
avond is met name voor wie
wat wil opsteken over wat er
allemaal gebeurt in een motorblok. Uitleg wordt gegeven over krukassen, nokkenassen, kleppen, cilinders,
zuigers, zuigerveren, enz.
enz. Op deze avond zal er
een
Honda
CB650F-blok
gedemonteerd worden.
De avond vindt plaats op
dinsdag 26 maart in het
verenigingsgebouw en begint om 20.00uur.

Lezing
Mapsource /
Garmin 9 april

Begin deze maand zijn een
aantal enthousiaste leden
druk bezig geweest met het
opruimen van het verenigingsgebouw en omgeving.
Hartelijke dank nogmaals
hiervoor!!

Met name de werkplaats is
flink uitgemest.

<< advertentie >>
Omdat ik niet meer zelf wil
motorrijden, is mijn motor
te koop. Het gaat om een
Yamaha XJ 600 Diversion
Touring uit 1998, 52546km.

Banden, ketting, tandwielen
zijn goed, verder prima onderhouden en altijd binnen
gestald. Verder verstelbare
in- en uitgaande demping op
het achterwiel en topkoffer
en hoog scherm.

door Jan van Es

Motornavigatie, wie heeft
zo'n navigator op haar/zijn
motor en weet alle mogelijkheden van het systeem te
gebruiken? Deze avond zal
uitgebreid worden uitgelegd
hoe je deze navigators hele-

Alles werd buiten geparkeerd en daar uitgezocht of
het weer naar binnen mocht
of naar grof vuil.
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Het is een verlaagd model
speciaal geschikt voor kleine
mensen of personen met
korte
benen.
Prijs:
€
1750,00
Info bij Jacqueline Sijtsma
jacquelinesijtsma@gmail.com
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9e EGGRUN,

Motorrijders op ziekenbezoek
Elk weekend voor Pasen
gaan honderden motorrijders op bezoek bij kinderen
in ziekenhuizen, instellingen
en woonvormen. Uitgedost
in
paashaaspakken,
met
oortjes op de helm en
knuffels op het stoere staal
trekken ze erop uit om de
patiëntjes even te laten
genieten en ze op knuffels
en paaseitjes te trakteren.
Tegelijkertijd halen ze jaarlijks een flink bedrag voor
een goed doel op. Op zaterdag 23 maart is het weer
zo ver.

De Nederlandse EggRun is
een initiatief van motor
enthousiast en motorreisbegeleider Roel Kuper, die
zich liet inspireren door het
Engelse
voorbeeld.
“In
Engeland doen ze het al dertig jaar. Met de 1500 deelnemers die we na negen
jaar bij elkaar hebben ben ik
nu heel tevreden.”
Toen Kuper in 2006 begon,
vertrokken
alle
motoren
vanuit zijn Drentse woon-

plaats Roden. “Een jaar later
kwamen
Amsterdam
en
Veghel erbij, vanaf 2009
starten we ook in Breda”,
aldus Kuper. Op elke startplaats maken de motorrijders hun keuze uit de
ziekenhuizen of instellingen
in de regio, waar ze dan met
groepen van maximaal dertig motoren op bezoek gaan.
“Grotere groepen zijn voor
de meeste instellingen een
probleem: ze moeten het
bezoek natuurlijk wel kunnen ontvangen. Bovendien
komt de veiligheid van de
rijders dan mogelijk in het
geding, we moeten natuurlijk ook met het overige
verkeer rekening houden.
Die veiligheid staat bij ons
hoog in het vaandel. We
gaan graag bij die ziekenhuizen op bezoek, maar
liefst wel rijdend heen en
rijdend terug. Daarom gaan
er met elke groep opgeleide
begeleiders mee en blijft het
tempo bescheiden.” Voor de
netto opbrengst van de
tocht
(alle
deelnemers
dragen tien euro bij) wordt
jaarlijks een goed doel
gekozen. De opbrengst van
dit jaar gaat naar Stichting
Spieren voor Spieren.

Zin om mee te rijden? Er is
altijd plaats, en iedereen is
welkom. Een deelnameformulier en alle overige informatie
vind
je
op
www.eggrun.nl.
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Barrooster
dinsdag 19 maart Bertho v/d Berg
vrijdag 22 maart Linda Vermeulen
zondag 24 maart ??? Lenterit
dinsdag 26 maart Edwin Rijnhart
vrijdag 29 maart Idsart Attema
dinsdag 2-apr
Hugo Priester
vrijdag 5-apr
Andre Dijkslag
dinsdag 9-apr
Dirk Rietkerk
vrijdag 12-apr Jan van Es
dinsdag 16-apr Theo Giling
vrijdag 19-apr ???
dinsdag 23-apr Linda Vermeulen
vrijdag 26-apr Idsart Attema
dinsdag 30-apr Andre Dijkslag
vrijdag 3-mei Andre Dijkslag
dinsdag 7-mei Hugo Priester
vrijdag 10-mei Jan van Es
dinsdag 14-mei Dirk Rietkerk
vrijdag 17-mei Bertho v/d Berg
dinsdag 21-mei Theo Giling
vrijdag 24-mei Linda Vermeulen
zondag 26-mei ???? Kiekendieftour
dinsdag 28-mei Edwin Rijnhart
vrijdag 31-mei Idsart Attema

Agenda

23 maart EggRun
24 maart Lenterit
26 maart informatie-avond
motortechniek
6 april klusdag
9 april lezing Mapsource
16 april Algemene Leden
Vergadering
19, 20, 21 en 22 april
Groene Weekend!
Medio Mei Challenge
toertocht
26 mei Kiekendieftoer
15 juni Zomer BBQ
14 september Triathlon
20, 21, 22 en 23 september
Vulkanenweekend
En natuurlijk elke dinsdagen vrijdagavond van 20.00
tot 23.00uur clubavond!
Elke 1e en 3e zaterdag:
Sleutelzaterdag!

Motor Vereniging Almere
Meerveldstraat 55
1359 HZ Almere–Haven
036 531 02 82
www.motorvereniging.nl

