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VOORWOORD

René van Oers

TOERCOMMISSARIS
RENÉ VAN OERS
Beste motorvrienden,
Eindelijk met pensioen bij de politie,
en ik dacht nu komt de grote vrijheid
en kan ik veel gaan motorrijden in
ons prachtige Nederland.
Helaas een maand na mijn pensioen
werd ik getroffen door Covid-19 en belandde ik in het ziekenhuis. 10 dagen
met 12 liter zuurstof per minuut, ik kon
nog niet naar de wc lopen die 3 meter
verder was en dit moest namelijk met
een rolstoel gebeuren.
Wat een ernstige beleving was dat en ik
dacht het niet te overleven, maar gelukkig knapte ik weer op en kon ik naar de
fysio om weer alle lucht te krijgen die ik
nodig had en om mijn spieren weer optimaal te krijgen. Na bijna een jaar fysio
dacht ik nu weer aan de gang, maar dat
bleek ook weer anders te lopen dan ik
had verwacht.
Zoals jullie weten organiseer ik ook
graag toertochten bij Pols motoren, de
dealer van Honda waar ik mijn motor
gekocht heb. Op 6 november 2021 had
ik een mooie tocht uitgezet en gingen
we met een 12-tal personen de rit doen.
Toen we terugkwamen dronken we nog
een kopje koffie en zou ik samen met
een vriend die kort bij mij woont terugrijden naar huis.
Op een kruising vlak bij mijn woning was
er een automobilist die een stopbord
negeerde en mij van de weg af reed,
ik had de hele bestelbus niet gezien.
Ik reed ongeveer 65 km/pu en heb ongeveer 10 minuten bewusteloos op de

grond gelegen en werd in de ziekenauto
wakker toen ik de sirene hoorde.
Van één van de verplegers hoorde ik
dat ik een zwaar motorongeluk had gehad. Dat ik een dubbele open polsbreuk
had, 3 gebroken ribben en een lichte
klaplong.
Ik had ontzettend veel pijn en werd in
de namiddag nog geopereerd. Na 2 weken weer een operatie ondergaan en ik
mocht zeker 3 tot 4 maanden geen motorrijden om goed te kunnen herstellen. Wel wil ik jullie bedanken voor de
bezoekjes, de vele kaarten en de fruitmand die ik mocht ontvangen, dat doet
je erg goed.
Na 6 weken gips mocht ik weer gaan
oefenen om mijn arm en pols weer te
kunnen gebruiken. Mij is dat zwaar tegen gevallen en met veel pijn en oefenen
in warm water ging het heel langzaam
weer wat beter. Ook hier weer fysio gehad tot september 2022, dus ook weer
bijna een jaar.
In maart heb ik mijn nieuwe motor
gekregen van de verzekering en een
nieuwe outfit. Toen het goed weer werd
ben ik toch weer op de motor gestapt,
in het begin met schrik en beven, maar
ben ik gelijk naar de kruising gereden
waar het ongeluk was gebeurd.
Eindelijk weer genieten van de motorritten ook met motormaatje waar ik ook
ritten organiseer. Het bleek toch tegen
te vallen ik kon niet meer dan 120 km
rijden. Als ik meer reed werd mijn pols

weer dik en kreeg ik steeds meer pijn.
Na een aantal maanden probeerde ik
weer verder te komen en durfde ik toch
de Friesland rit voor te rijden. Gelukkig
ging de rit goed, maar toen moest ik de
rit nog naar huis rijden. Thuis gekomen
weer een dikke pols en veel pijn.
Gelukkig gaat het nu na 10 maanden
weer de goede kant op en kan ik weer
ritten maken van 200 km.
Ondertussen viel het thuis zitten mij
toch zwaarder als gedacht had en heb ik
toch weer contact gezocht met de politie. Na een screening en gesprekken ben
ik als vrijwilliger 2 dagen per week weer
werkzaam bij het beslaghuis in Oss. Hier
wordt alles verzameld wat in de regio in
beslag wordt genomen en mogen wij dat
ophalen op de diverse politiebureaus
waar ik weer contact heb met collega’s
waar ik veel mee gewerkt heb en heb
het weer reuze naar mijn zin.
Ook ben ik weer bezig geweest met de
ritten voor 2023 en ook dat beloven
weer mooie tochten te worden. Inmiddels heb ik weer vele toertochten mogen maken zowel alleen als met motormaatje en heb weer vanaf die tijd 12000
km gereden.
Graag zie ik jullie weer bij een volgende
rit en mogen we weer genieten van het
motorrijden en ik natuurlijk ook van
mijn pensioen.
Ik hoop dat ik lang mag genieten en nog
veel kilometers met jullie mag maken.
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TOERTOCHT DOOR
HET MOOIE LIMBURG

Door Ed Hermans

Op 22 februari stond in de agenda
van de IPA motorclub een toertocht
in Noord-Limburg genoteerd. Onze
toercommissaris René had aangegeven deze rit te organiseren en als
voorrijder te fungeren.
Gezien de Corona-maatregelen was het
maar de vraag of deze rit door zou gaan,
gelukkig werden de regeltjes net voor
de rit een stuk makkelijker en konden
we rijden.
Echter René was op 6 november 2021
door een ernstig motorongeval genoodzaakt om alle komende ritten over
te dragen aan anderen, aangezien zijn
pols gecompliceerd gebroken was.
René nogmaals beterschap toegewenst.
Ik heb toen aangegeven om deze rit op
mij te nemen aangezien het in NoordLimburg was. René had de route al
klaar en deze werd nog eens door Dick
nagekeken op onvolkomenheden en
daarbij professioneel bijgewerkt als
route-expert MRa (MyRouteApp).
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Dick, super bedankt, ook voor het mooie
verhaaltje op ons Forum inzake deze
toertocht.
Tekst Forum: Noord-Limburg staat
voor bossen, landgoederen, de Peel,
heide, veen, meanderende beekjes en
natuurlijk de Maas. En dat is precies wat
deze rondrit Venray je geeft. Ruim 150
km door de natuur waarbij 2x de Maas
wordt overgestoken met een veerdienst
waarvan de geschreven geschiedenis
teruggaat tot het jaar 1300. Deze rit laat
je kennismaken met onder andere het
Landgoed Geijsteren, het Nationaal park
Maasduinen, Landgoed de Hamert, de
Grote- en Deurnsche Peel en nog veel
meer. In dit gebied kan je nog steeds de
geschiedenis van Wereldoorlog II aanraken. Onderweg passeer je namelijk
de imposante Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn. Een moment stilstaan
is daar wel op zijn plaats want er zijn
meer dan 31.000 gesneuvelde Duitse
soldaten begraven! Kort daarna kom je
langs het oorlogsmuseum Overloon, het
indrukwekkende verslag van de slag om
Overloon. Over geschiedenis gesproken

Deze goede beschrijving gaf diverse
leden van onze motorclub aanleiding
om zich in te schrijven voor die mooie
toertocht. In de ochtend was het weer
geweldig met een bijzondere kleurrijke
zonsopkomst. De weersverwachtingen
waren echter die dag niet om echt vrolijk van te worden, rond 16.00 uur
werden flinke regenbuien verwacht in
het gebied. Bij het Hotel Asteria in Venray was de start gepland en zou ook het
eindpunt van de toertocht zijn. Voor
10.00 uur kwamen de deelnemers bij
elkaar en werd weer als vanouds lekker gepraat over afgelopen tijd en dat
het weer fijn was om samen een toertocht te kunnen rijden. Het groepje was
inmiddels helaas uitgedund tot 5 personen door diverse afmeldingen, een
leuk klein clubje om mee te rijden. Als
voorrijder had ik enkele weken van tevoren de route nog eens voorverkend,
omdat ik wist dat in deze regio veel
wegwerkzaamheden aan de gang zijn.
Gelukkig was op de route maar een
wegopbreking met een kleine omleiding.

Helaas was bij aankomst in Venray om
een of andere vreemde reden mijn track
en de route compleet verdwenen van
de Garmin en niet meer terug te vinden. Toen de deelnemers gearriveerd
waren hebben we nog geprobeerd om
de route via bluetooth te delen maar
dat lukte helaas niet. Hierop is Teo als
voorrijder gaan fungeren en ben ik
achter hem gaan rijden om eventueel
te ondersteunen bij aparte wegpunten.
Dit werkte voortreffelijk. We vertrokken
rond 10.00 uur met z’n vijven vanaf
Venray via landelijke weggetjes in het
Maaslandgebied door de kerkdorpjes
Oostrum, Geijsteren en Maashees richting het veerpont Vierlingsbeek-Bergen
(Noord-Brabant). Hier konden we goed
zien dat er afgelopen periode behoorlijk wat regen gevallen was, want de
Maas stond vrij hoog en stroomde erg
snel. Eenmaal het water over reden we
verder naar Well via het mooie heidegebied vlak naast de grens met Duitsland.
In Nieuw-Bergen begon de Garmin van
Teo ook kuren te krijgen en stuurde ons
weer terug op de route. Dit hebben we
echter genegeerd want de route liep de
andere kant uit richting Well. Hier kwamen we de eerste tekenen van de 2e
Wereldoorlog tegen in de route bij een
plaats waar een Britse Lancaster neergestort was en een gedenkteken ge-

plaatst is. Dit mooie heidegebied heeft
ook vele kleine waterpartijen links en
rechts naast de weg en bij mooi weer
is het hier redelijk druk met fietsers en
ander verkeer. Daarvan was nu door het
grauwe weer niets te merken. Via Well
reden we richting de zuidelijke Maas en
hebben net voorbij Well aan de Maas
een sanitaire stop gemaakt. Van hieruit zijn we richting Wellerlooi gereden
en kwamen door het mooie Nationale
Park de Maasduinen en Landgoed de
Hamert. De route volgende reden we
richting Arcen om bij de Hertog Jan
brouwerij (waar de bierleiding vanuit de
brouwerij naar het er tegenover gelegen
café hoog boven de weg hangt) met het
veerpont Arcen-Broekhuizen werd wederom de Maas over gestoken. Direct
na de oversteek was een koffiepauze
gepland, echter was de horeca daar gesloten tot 12.00 uur, dus weer op de motor en verder met de route. Richting de
kerkdorpen Swolgen en Tienray (bekend
als bedevaartplaats ‘Klein Lourdes’).
Toen richting Horst waar de lunch gepland stond bij Parkhotel Horst aan de
Kasteelse Bossen. Na de lunch kwamen
we buiten en begon het heel zacht te
miezelen. Vanaf Horst richting Meterick
gereden waar we de omleidingsroute
moesten nemen omdat het centrum
volledig opengebroken was. Hier be-

gon de miezel een beetje over te gaan
in regen helaas. De volgende plaats
was America (het bekende kerkdorpje
uit de liedjes van Rowwen Hèze) waar
we doorheen reden. Onderweg stonden ook weer herdenkingsplaatsen van
neergestorte geallieerde vliegtuigen
naast de route. Hierna naar Kronenberg en Koningslust gereden door een
agrarisch gebied. Daarna naar Meijel
en Ospeldijk richting het Nationaal Park
Groote Peel, met een prachtige natuur.
Van Neerkant naar Helenaveen via de
Deurnsche Peel en Mariapeel. Onderweg langs de Helenavaart gereden over
een mooie hobbelige weg. Bij mooi weer
is dit een prachtig stukje om te rijden,
vooral als het zonnetje schijnt in het water van de vaart. Via een klein ophaalbruggetje nu richting Ysselsteyn. Hier
werd aan de Timmermannsweg een
stop gemaakt bij de Duitse Oorlogsbegraafplaats waar meer dan 31.714
doden begraven zijn uit zowel de 1e als
2e Wereldoorlog. Het is de grootste oorlogsbegraafplaats en de enige Duitse
militaire begraafplaats in Nederland.
Eenmaal op de begraafplaats ziet men
allemaal die grijze kruizen staan in zulke
grote hoeveelheden. Die laten je gedachten toch wel richting de gruwelen
van een oorlog gaan, welke momenteel
ook weer voor de deuren van Europa
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tocht hier te beëindigen en het laatste
stuk via Overloon naar Venray maar niet
meer te rijden.
Terug kijkende gaf iedereen aan dat het
ondanks het mindere weer en enkele
regendruppels wel een mooie dag en
een geweldige toertocht was geweest
met een leuk gezelschap en zeker nog
eens volledig gereden zou worden (bij
beter weer).
Teo, Theo, Karel en Ton, bedankt voor de
mooie dag (René en Dick bedankt voor
de toffe route).
Ik heb overigens nog wel een stukje van
de route naar Overloon en Venray gereden (Ed).
staat in de Ukraine, met al het leed dat
zoiets teweeg brengt. Het is bijzonder
indrukwekkend om op een dergelijke
plaats te kunnen zijn in vrijheid. Dit hadden we al eens eerder met de motorclub
gehad in Margraten en Normandië. Die

indrukken blijven je toch op het netvlies staan. Omdat het harder begon
te regenen en enkele deelnemers aangaven toch liever voor de grote buien
van 16.00 uur naar huis te willen rijden,
werd onderling afgesproken om de toer-

Elke deelnemer is onderweg toch nog
effe een beetje nat geworden, maar gelukkig is iedereen veilig thuis aangekomen. Klaar voor een volgende toertocht
met de motorclub.

MEDEDELING LB
ZAAK SAL / SCHOTANUS AFGESLOTEN
Vele leden kennen de perikelen rond Kees Sal en Johanna
Schotanus. Zij zijn bestuursleden geweest van de IPA. Na
allerlei interne discussies zijn zij in 2013 afgetreden als
bestuurslid van het landelijk bestuur. In 2016 hebben zij
hun lidmaatschap van de IPA opgezegd. Het voert te ver
om hier op alle details in te gaan.
Hierna volgden verschillende mediationgesprekken die niet
tot enig resultaat hebben geleid. Sal en Schotanus eisten een
schadevergoeding omdat zij stelden dat zij materiële en immateriële schade hadden geleden door de gang van zaken en
dat door diverse uitlatingen hun eer en goede naam was aangetast.
De zaak kwam dit voorjaar op de zitting van de rechtbank in
Den Haag en de rechter heeft op 4 mei 2022 vonnis gewezen.
In het vonnis wordt uitgebreid ingegaan op het verloop van
het geschil tussen betrokkenen en IPA Nederland.

Het vonnis luidde als volgt:
De rechtbank: Wijst de vorderingen af. Veroordeelt Sal en
Schotanus in de proceskosten van 1578,00 etc.
Verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Het vonnis is gewezen door mr. P. Dondorp en in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2022.
De gehele gang van zaken heeft IPA Nederland veel geld gekost.
Wij moesten in de civiele procedure een advocaat nemen en
de totale advocaatkosten zijn opgelopen tot € 15.700,-- Kosten
die wij niet kunnen verhalen op Sal en Schotanus. Het Landelijk
Bestuur wil hierbij nogmaals de oud vicevoorzitter van de IPA
Wim Cornelis danken voor zijn inzet. Ook na zijn aftreden als
lid van het LB heeft hij nog regelmatig de rechtszaken bezocht
en de rechter een toelichting gegeven op de gang van zaken.
Volgens onze advocaat Mr. Bentum hebben betrokkenen geen
hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis zodat de zaak, na
jaren, hiermee lijkt te zijn afgedaan.
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VERGADERPLANNING 2023
De vergaderplanning van het Landelijk bestuur met de districten ziet er voor 2023 als volgt uit:
Clustervergaderingen:			
6, 13 en 20 maart 2023.
Algemene ledenvergadering: 		
26 mei 2023
Voorzittersoverleg: 			
24 november 2023.
De districtssecretarissen zijn hiervan op de hoogte gebracht.

DIGITALE LIDMAATSCHAPSKAART
Binnen de IPA is de discussie gestart om te komen tot
een digitale lidmaatschapskaart die op je telefoon is te
zien. Dit is de toekomst.
Tot op heden worden er jaarlijks lidmaatschapsbewijzen gedrukt met een jaartal en jaarlijks verzonden aan de leden. De
kosten hiervan zijn erg hoog. Ook de IPA past zich aan en gaat
op termijn over op een digitale lidmaatschapskaart.

VISITEKAARTJES MET IPA LOGO
Leden kunnen visitekaartjes bestellen met IPA logo volgens de vastgestelde huisstijl.
Je moet inloggen op het besloten
gedeelte van de website ipa-nederland.

De rest wijst vanzelf. Als je geen bestuursfunctie hebt laat je dat open.
De kaartjes kosten € 32,50 per 100

Dat is voor onze inwoners al een probleem, zeker in de grote
steden in het westen van het land.
De problemen zijn zo groot dat men vaak ook vraagt of politiemensen (lees IPA leden) hun kind kunnen huisvesten gedurende hun studie.

Hofcampweg 102., 2241 KJ Wassenaar
Telefoonnummer kantoor
(alleen op maandagen) 070-4065373.
Reden van de verhuizing was dat het
pand in Gouda ons veel te veel geld
kostte en dat een aantal ruimtes niet
of nauwelijks werden gebruikt. Omdat
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Het autovignet wordt vanaf 2023 aan de leden verstrekt zonder
vermelding van het jaartal.

nl en onderin kun je “bestellen visitekaartjes” aanklikken.

VERZOEKEN OM KAMER VOOR STUDENTEN
In deze tijd ontvangen wij als Landelijk Bestuur veel
mails van collegae uit het buitenland die een kamer zoeken voor hun studerende zoon of dochter in Nederland.

VERHUIZING IPA KANTOOR
Het IPA kantoor Nederland is op 17
augustus 2022 verhuisd van het pand
Wilde Wingerdlaan 259 in Gouda
naar het politiebureau in Wassenaar:

Er is nog een discussie bij welk bedrijf dit aangekocht gaat worden en hoe de regels gehanteerd moeten worden. De digitale
lidmaatschapskaart wordt niet eerder ingevoerd dan 2024.

kaartjes en zijn aan beide zijden te bedrukken in het Nederlands en in het
Engels.
Het is altijd handig als je naar het
buitenland gaat en contact hebt met
collega’s en IPA leden daar.

De verzoeken komen niet alleen uit Europa maar ook nog
verder weg.
Wij sturen de mails altijd door naar het betreffende district
met het verzoek om een oplossing te zoeken of te bemiddelen.
Ook wij weten dat dit niet eenvoudig is en toch blijven we dat
maar doen. Het is een vriendschappelijk gebaar en wellicht
gaat het in een individueel geval een keertje lukken!

wij aan een vijfjarig contract vastzaten
konden we in principe niet eerder weg
dan medio december 2022. Echter er
kwam een nieuwe huurder in zicht die
het pand graag per 1 september 2022
wilde gaan huren. Dat scheelt de IPA
een hoop geld.
We zijn bijzonder verheugd dat de
korpsleiding van de politie ons in de
gelegenheid heeft gesteld een onderkomen te betrekken in een politiebureau. Mede dank zij de medewerking
van het Politie Dienstencentrum (PDC)
konden wij twee kamers vinden in het

bureau Wassenaar op de 1e etage.
Verhuizen betekent niet alleen inpakken maar ook veel weggooien en dat
hebben we gedaan. We zijn blij met de
aangeboden kamers en zijn nog bezig
met inrichten.

IPADOORMOTORTOCHT
BRABANT OP 18 juni 2022
René van Oers

Eindelijk was het zover en kon ik weer
een motorrit van de Ipa mee rijden
op de motor na mijn ongeluk.
We waren met een groep van 14 motoren en 16 personen, en omdat er geen
voorrijders waren besloten we om met
een groep te rijden.
We vertrokken rond 10.30 uur vanaf De
Valk in Vught en reden we in de richting
van Cromvoirt.
We reden langs de Ijzeren man een
mooie waterplas waar het druk was met
zwemmers en zonaanbidders. Deze dag
zou het 35 graden worden en toen wij
vertrokken was het al 23 graden.

We reden door naar Oisterwijk waar we
een stukje van de binnenstad zagen met
een paar herenhuizen en een mooie
kerk, vanuit het centrum reden we naar
de bosrijke omgeving en langs een paar
vennen, het was heerlijk rijden onder de

bomen die de warmte toch wel wat tegen hielden.

We gingen in de richting van Haghorst
waar we moesten stoppen voor de brug
die open stond, en reden we in de richting van Middelbeers, hier aangekomen
moesten we draaien met de groep want
de weg was afgesloten door werkzaamheden en er was geen omleiding gepland.
Dus even scrollen op de Garmin en jawel
na wat omrijden kwamen we weer terug
op de route.
In Oirschot aangekomen gingen we
lunchen bij de gelagkamer en daar
stond Kees ons op te wachten die ook
mee zou lunchen.
Na de lunch was het al behoorlijk warm
geworden en via mooie polderweggetjes
kwamen we bij de Lennisheuvel en Boxtel aan waar ook een paar mooie smalle

weggetjes waren om met de motor te
rijden. In Eerde hebben we een korte
pauze gehouden om wat te drinken en
vandaaruit ging het richting HeeswijkDinther. Na een mooi stuk over dijkjes
langs de Maas besloot ik om toch even
te stoppen onder de brug bij Empel om
weer wat te drinken. Het was inmiddels
denk ik toch wel 33 graden en erg warm
in de motor kleding.
Er haakten wat motorrijders af en toen
heb ik in overleg met Ed besloten om
hier te eindigen. We zouden alleen nog
naar Drunen en Nieuwkuijk gaan om
weer te eindigen in Vught.

We hebben met zijn allen weer een
prachtige rit gereden en veel plezier met
elkaar gehad.
Ik kijk al weer uit naar de volgende rit in
Friesland.
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EEN KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
Ik liep al een hele tijd met het idee
om voor onze secretaris van de
IPA motorclub NL, een Koninklijke
Onderscheiding aan te vragen voor
al het goede en vele werk dat hij als
vrijwilliger voor de Club deed vanaf
1999 en voor al het andere vrijwilligerswerk waar hij zich voor inzette.
In 2019 ging dit idee toch meer gestalte krijgen.

gemeente ingediend te worden. Op internet werd heel wat informatie gevonden voor het aanvragen van zo een
onderscheiding en die werd ook mooi
verzameld om een compleet beeld te
krijgen hoe e.e.a. in gang gezet diende
te worden, en dat was me toch effe wat.
Zeer belangrijk was de folder; Ere wie
ere toekomt. Hier heb ik veel informatie
uit kunnen putten.

Tijdens een motorrit op de Veluwe, heb
ik Mieke, de echtgenote van Kees in het
plannetje betrokken en het voornemen
met haar besproken. Zij was zeer aangenaam verrast, maar gelijk heel enthousiast over het plan. Er diende wel
geheimhouding hierover te zijn.

Er werd contact gezocht met de ambtenaar bij de gemeente Goirle die daarover ging en deze was zeer behulpzaam,
gaf belangrijke tips en maakte me
duidelijk dat ik eigenlijk te laat zou zijn
om voor dat jaar nog in aanmerking te
kunnen komen voor uitreiking (teleurstelling uiteraard). Het zou dus voor het
jaar daarop eventueel pas kunnen. Dus
gelijk aan de slag om nog meer informatie te verzamelen teneinde de aanvraag,
het voorstelformulier lintjes, te kunnen
opmaken.

Mooi, er was dus een GO.
Toen kwam het, omdat Kees in Goirle
woont, diende de aanvraag voor de
Koninklijke Onderscheiding ook bij die
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Door Ed Hermans

Omdat er bij zo’n aanvraag toch mensen
benaderd dienen te worden en om de
geheimhouding zo goed mogelijk in
de hand te houden moest er toch best
voorzichtig gehandeld te worden, zodat
Kees niets zou kunnen waarnemen van
deze “geheime” onderneming. Omdat
de echtgenote Mieke eigenlijk te kort op
Kees zat voor deze actie, werd ik doorverwezen naar de dochter Monique die
eigenlijk de contacten daarna onderhield met Mieke.
Inmiddels zaten we midden in de Corona pandemie en liep het toch al niet
zo snel meer.
Voor de aanvraag dienden ook verschillende adhesiebetuigingen opgemaakt te
worden teneinde het voorstel te ondersteunen. Nu is zo een adhesiebetuiging
niet 1 2 3 opgemaakt, want deze dient
aan verschillende voorwaarden te voldoen. De basis voor onze aanvraag was

anders dan de twee eerste betuigingen).
Na contact met Goirle werd aangegeven
dat deze mail ook voldoende zou zijn.
Nummer 3 was dus ook binnen.
Ondanks de vele contactmomenten
bleef de geheimhouding goed werken.
Binnen het bestuur van de motorclub
was door mij 1 persoon in vertrouwen
genomen om dit verhaal toch gesteund
te krijgen mocht er iets onverhoopt gebeuren waardoor het aanvraagproces
van mijn kant niet door kon gaan, dan
zou hij dit eventueel op kunnen pakken.
Ben Fred dankbaar voor zijn steun en
geheimhouding.
Kees zijn langdurige vrijwilligerswerk bij
de IPA Motorclub NL als secretaris vanaf
1999. Ik zou dus als voorzitter van deze
club de daarvoor benodigde adhesiebetuiging moeten opmaken, welke door
onze oude voorzitter, Willem Zuiderveld,
mede ondersteund en ondertekend zou
worden. De 1e verklaring was binnen.
Nu wilde ik ook graag een adhesieverklaring van IPA Nederland voor Kees
hebben omdat hij voor het Landelijk
Bestuur ook vele werkzaamheden had
verricht en o.a. als landelijk redactielid
meehielp met artikelen schrijven en
controleren voor het landelijk IPA blad.
Na overleg met het Landelijk Bestuur
werd daar onmiddellijk actie ondernomen en mij een mooie adhesiebetuiging toegestuurd goed onderbouwd.
Nummer 2 was ook binnen.

belmomenten eindelijk contact met een
andere ambtenaar die de functie had
overgenomen als contactpersoon voor
die aanvragen. Van haar kreeg ik ook
te horen dat de aanvraag eigenlijk voor
2020 ook te laat zou zijn en dat we de
aanvraag voor 2021 maar moesten laten
gelden. Jammer, maar het was even niet
anders.
Omdat Kees ook vrijwilligerswerk doet
op de dierenambulance en dierenopvang in Tilburg werd daar ook contact mee gezocht en na enige tijd kreeg
ik iemand te pakken die mij toch wilde
helpen. Ook hij maakte een mooie adhesiebetuiging op via de mail (weer iets

Graag wilde ik ook nog een adhesiebetuiging van het IPA District BrabantOost voor Kees zijn bijzondere kookkunsten die hij ten toon had gesteld al vele
jaren bij feestavonden bij dat District.
De voorzitter Toon van dat district werd
geïnformeerd en hij verleende gelijk zijn
medewerking en maakte ook een adhesiebetuiging op. Nummer 4 was ook
binnen.
Inmiddels waren we toch al een hele tijd
bezig met de aanvraag en over en weer
was er contact met Goirle. De ambtenaar gaf aan om de aanvraag (het voorstelformulier zoals voorgeschreven)
toch maar in te dienen en zij zou e.e.a.

Inmiddels was het 2020 geworden
maar ik had nog niet voldoende materiaal kunnen verzamelen om e.e.a. goed
onderbouwd met de aanvraag voor de
Koninklijke Onderscheiding door te kunnen sturen. Inmiddels was de ambtenaar bij de gemeente Goirle waar ik
contact mee had gehad ook nog van
functie verwisseld en kreeg ik na diverse
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verwerken en in gang zetten teneinde
een advies te krijgen of het voorstel
kans van slagen had. Na een lange periode van wachten en over en weer contact
met elkaar hebben gehad om het voorstel goed onderbouwd te hebben was
de aanvraag gereed om officieel ingediend te worden, nu dus wel op tijd.
7 januari 2021 kreeg ik het heugelijke
bericht uit Goirle dat de aanvraag gehonoreerd was. Nu moesten als extraatje ook nog enkele foto’s van Kees
gezocht worden die in een filmpje
gezet zouden worden bij de uitreiking
in Goirle. Ook moesten er anekdotes
over Kees verzameld gaan worden die
de burgemeester kon gebruiken in zijn
toespraak. Wow, weer een nieuwe uitdaging dus. Hierbij werd de hulp ingeroepen van Monique, de dochter. Samen met haar hebben we het toch voor
elkaar gekregen om de gevraagde dingen geregeld te krijgen. Het voorwerk
voor de uitreiking was klaar van onze
kant en bij de gemeente.
Nu werd het balletje even bij Monique
neergelegd want Kees moest op 26 april
2021 op een of andere manier toch
naar de uitreiking gelokt worden. Omdat inmiddels de Corona pandemie nog
steeds actief was bleek dit toch wel een

probleem te gaan worden. Gelukkig was
in Goirle de intentie om desondanks de
uitreiking op het gemeentehuis plaats te
laten vinden. Kees moest dus met Mieke
naar het gemeentehuis gelokt worden.
Monique en Mieke hadden samen een
plan gesmeed om Kees naar het gemeentehuis te krijgen voor een leuke
voorstelling waarbij een van de kleinkinderen van Kees mee zou doen. Omdat
de Corona meespeelde in dit geheel was
de voorstelling niet in de schouwburg
maar naar het gemeentehuis verplaatst.
En Kees hapte…..
Op 26 april moesten Mieke en Kees
dus op tijd naar het gemeentehuis en
Monique regelde het vervoer. Eenmaal
aangekomen bij het gemeentehuis lag
een rode loper uit maar Kees had nog
niets in de gaten en dacht dat het bij
de uitvoering hoorde. Zelfs toen ze in
de hal netjes ontvangen werden in het
gemeentehuis had Kees nog niets in de
gaten, geweldig toch! Door Monique
werd daarop gewezen naar een TV
scherm dat opgesteld stond waarop te
zien was; Lintjesregen 2021.
Kees had tot het laatste moment mooi
niets in de gaten gehad en was zeer verbaasd in eerste instantie maar wel zeer
vereerd dat hem dit mocht overkomen.

Inmiddels had ik een berichtje uit laten
gaan aan het bestuur van de motorclub
dat Kees Arends op 26 april 2021 namens
zijne Majesteit de Koning, Willem Alexander, een Koninklijke Onderscheiding
zou gaan ontvangen in het kader van de
lintjesregen 2021. Dit zou om 10.15 uur
starten in Goirle in het gemeentehuis.
Mieke zou met hem meegaan en mocht
de onderscheiding uitreiken namens de
burgemeester Mark van Stappershoef.
Kees werd in het zonnetje gezet door de
burgemeester. In de toespraak gaf deze
duidelijk aan dat de Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt aan Kees voor
zijn vrijwilligerswerk bij de IPA, met
name bij de IPA motorclub NL en bij de
dierenambulance en dierenopvang in
Tilburg. Omdat we toen nog steeds met
Coronamaatregelen zaten kon de familie helaas niet aanwezig zijn maar werd
een livestream uitgezonden waarop
meegekeken kon worden op internet.
Kees, namens iedereen heel hartelijk gefeliciteerd met deze Koninklijke
Onderscheiding, je hebt hem verdient.
Verder iedereen die meegeholpen heeft
bij deze “geheime” actie, hartelijk dank
voor de steun.
Wij zijn trots op je Kees.
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GRONINGENRIT
17 augustus
Ed Hermans

Aansluitend effe nog na borrelen bij
Luuk in Smilde onder de overkapping
en dan naar dromenland want morgen
zou de toertocht zijn vanuit Loppersum,
toch een klein uurtje rijden vanaf Smilde.
Op woensdagmorgen na een heerlijk
ontbijt werden de motoren richting Loppersum gestart. Het weer was inmiddels
van super zonnig naar bewolkt gegaan
die dag, maar goed motorweer met
kans op regen zo rond 17.00 uur. Na een
lekker ritje met als gids Luuk voorop,
kwamen we aan in Loppersum waar de
motor nog effe vol getankt werd voor de
gezamenlijke rit.
De IPA Motorclub Nederland had op
17 augustus 2022 een mooie door
de weekse motortoertocht gepland
in de provincie Groningen waaraan
Anita en ik zouden deelnemen. In de
ochtend van 16 augustus werd de rit
vanuit het Limburgse gestart naar
Smilde en ook nog op een mooie zonnige dag.
We mochten in Smilde overnachten bij
Luuk en Gerda. De route naar het Noorden ging over mooie binnen weggetjes
in Nederland en Duitsland. Omdat we
via ’s-Heerenberg zouden rijden zijn
we ook nog even bij de echtgenote van
oud KMar collega Wim aan gegaan die
ons helaas afgelopen jaar is ontvallen.
Zijn vrouw vond het geweldig dat we zo
onaangekondigd even op bezoek kwamen.
Na een lekker bakkie koffie en wat bijgepraat te hebben werd hartelijk afscheid
genomen en de rit voortgezet naar het
noorden, nog steeds met een prachtig
zonnetje aan de lucht. Onderweg be-

16 – IPA MC NEDERLAND

gon het echter zo warm te worden dat
ik toch effe moest stoppen met de motor, want mijn zitplaats werd zo warm
dat ik dacht dat de zitting verwarming
aan stond. Omdat ik sinds kort een andere motor heb, kon ik niet direct vinden waar dit in het menu stond van deze
R1200RT LC. Uiteindelijk gevonden maar
het bleek dus niet de verwarming te zijn,
maar gewoon de omgevingswarmte en
waarschijnlijk een combinatie met het
nieuwe motorpak.
Pfff, toen toch maar een heerlijk ijsje
gekocht bij een tankstation en lekker
pauze gehouden voor de afkoeling van
de zitting. Rond 17.30 uur arriveerden
we in Smilde bij Luuk.
Gerda was voor 14 dagen naar Israël
met een vriendin op rondreis en kon
ons daardoor niet vergezellen op deze
tocht de dag erna. Na een verfrissende
douche waren we gereed om naar Assen
te gaan voor een heerlijke avondmaaltijd bij een bekend restaurant.

Bij de verzamelplaats voor het hotel
Spoorzicht stonden al enkele deelnemers te wachten. Er zouden in totaal 8
motoren meerijden met 10 personen.
Normaal gesproken zou een van de
tourcommissarissen als voorrijder voorop rijden, doch vandaag zou ik die taak
op me nemen als bestuurslid want ze
waren allen verhinderd. Gelukkig was
mijn nieuwe Garmin XT zo welwillend en
had de route en track mooi over gezet
van de PC naar de GPS en gaf tot nu geen
problemen. Na even met alle deelnemers wat kleine puntjes doorgenomen
te hebben, werd de rit gestart en gingen
de 8 motoren rijden om 10.00 uur zoals
afgesproken onder zeer geïnteresseerd
toezicht van enkele hotelgasten, die het
leuk vonden dat er een clubje motorrijders voor hun deur stond.
De route die gereden zou worden was
door onze route expert René ter beschikking gesteld, dank daarvoor. Het
mooie van de Garmin XT is dat het spoor
zichtbaar gemaakt kan worden van de te
rijden route met daaroverheen de door

de GPS berekende route. Mocht je door
eventuele omstandigheden toch van de
route af moeten wijken, dan kun je altijd door het spoor te zoeken (op andere
kleur) terug komen op de route.
Via mooie weggetjes in het buitengebied met bijzonder mooie natuur vervolgde de route zijn weg. Zo heeft toch
elke provincie in Nederland wat moois
te bieden, als je er maar voor open
staat. De route was ongeveer 200 kilometer en was via het Forum van de motorclub te downloaden voor de deelnemers in GPX formaat (track).
Dick, onze Forum beheerder, had een
super mooie beschrijving van deze dag
op het Forum geplaatst ter ondersteuning met informatie voor de deelnemers. Omdat er toch enkele (plaatselijk
bekende) deelnemers waren werd al snel
een foutje ontdekt in die mooie beschrijving hetgeen aan Dick werd doorgegeven waarna hij zich “verontschuldigde” voor die (kleine) omissie. Hahaha.
Vanuit Loppersum, het dorpje in Groningen dat bekend is geworden door
de gevolgen van de gaswinning in het
Noorden van Nederland, ging het richting Ten Post. Van daaruit langs het
Eemskanaal naar Slochteren, Noordbroek en Oude Pekela. Het mooie natuurgebied “–’t Roegwold” hebben we
ook gepasseerd. Via Onstwedde ging
het richting Sellingen waar de lunch
zou zijn bij het Hotel herberg Sellingen.
Een absolute aanrader. Na een heerlijke gezellige lunch ging het richting
Bourtange via vele slingerweggetjes.
Een zeer gevarieerd gebied met vele
mooie plekken om te zien (al rijdend).
Vanuit Bourtange richting Vlagtwedde.
De Garmin XT bleef steeds netjes op de
route gelukkig, mooi leermoment om de
nieuwe GPS te leren kennen. Door naar
Blijham via de natuurgebieden Reiderwolde en Finsterwolde. Wat is Nederland
toch mooi! Uiteindelijk via Oostwold en
Midwolda richting Woldendorp. Hierbij
hebben we het kunstmatig aangelegde
Oldambtmeer onderweg kunnen zien.
Via Delfzijl naar Appingedam en uiteindelijk weer terug in Loppersum en bij

het hotel waar de route begonnen was,
eindigde hij ook.
Iedereen was zeer tevreden over deze
mooie toertocht en konden we terugkijken op een werkelijk geslaagde IPA
MC dag. Omwille van de weersvoorspellingen werd kort geëvalueerd en afscheid van elkaar genomen. Voor 17.00
uur moesten we weer terug zijn in Smilde om het regenfront voor te zijn. Dus
weer snel de motor op, effe tanken en
naar Smilde met GPS Luuk voorop. Op
de autoweg richting Assen begon het al
te kriebelen want voorzichtig werd de
snelheid iets opgevoerd om de regen
voor te zijn. Kort voor Assen begon het
lichtjes te druppelen en in Bovensmilde
zelf viel het inmiddels toch al met bakken uit de lucht. Omdat het verkeer op
de N371 tegen die tijd erg druk is, kon
niet worden ingehaald en tot overmaat
van ramp reed er nog een tractor met
zware lading voor ons, dus dan maar
nat worden. Bij Luuk zijn thuis aangekomen hebben we de motoren snel geparkeerd en konden we naar binnen om de
natte motor kleding uit te doen en deze
te laten drogen. Effe lekker nakeuvelen,
daarna douchen en weer fris en fruitig
voor de avondmaaltijd. Een super gezellige avond hebben we samen gehad.
Na een heerlijke nachtrust werd na een
geweldig ontbijt afscheid genomen van
Luuk, onder dankzegging van de geweldige gastvrijheid. Hierna werd de reis

weer opgepakt naar het Zuiden des
Lands. Net voor we wilden vertrekken
kwam echter weer een fikse regenbui
opzetten, toch maar even gewacht en
daarna pas gaan rijden. Geen regen
meer gehad onderweg totdat we thuis
waren in Limburg. Luuk had inmiddels
zijn geplande reis naar Luxemburg en
het Schwarzwald (Zwarte Woud in ZuidDuitsland) geannuleerd omdat er behoorlijk wat regen voorspeld werd voor
de komende dagen in die regio. Uiteindelijk is hij een dag later vertrokken richting Westerwald (ook in Duitsland) en
heeft zover wij weten goed weer gehad
daar en lekker motor kunnen rijden. We
vermoeden dat de andere deelnemers
aan de toertocht ook iets van de regen
hebben meegekregen op hun terugreis
naar huis.
Al met al kunnen we terug kijken op een
heel fijne 3 daagse voor ons waarbij
mooie gebieden werden gepasseerd en
we lekker hebben kunnen bijbabbelen
met leden van de motorclub. Ook mijn
andere motor inmiddels eigen kunnen
maken en ben zeer tevreden over de
nieuwe Garmin XT.
Verder iedereen die meegedaan heeft
hartelijk dank voor de mooie dagen ook
namens Anita en we hopen jullie nog
eens bij een andere motorrit van de IPA
Motorclub te treffen.
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COLUMN

KEESARENDS
Vorige keer konden jullie lezen dat mijn zoon bezig was
met motorrijles en dat hij examen ging doen voor de bijzondere verrichtingen en daarna het rijden op de weg.
Na deze gedegen opleiding kan ik vertellen dat hij voor
beide geslaagd is. En zo zelfverzekerd als hij is, was ik de
ochtend voor zijn laatste examen bij hem en zei hij dat hij
die middag vrij had genomen, want dan kon hij gelijk pasfoto’s maken en het rijbewijs aanvragen. De motor was er
al. Zijn 550 cc lesmotor was leuk, maar voordat hij zijn examen had gedaan, was zijn eigen motor, een Yamaha 1600
al binnen.
Je zou denken, een stoere sportmotor zal het wel worden maar
nee, een logge, grote knetterpot, waarbij je in een tunnel of
onder een viaduct, even lekker het gas open moet gooien voor
de oh zo leuke geluiden. Raar eigenlijk, dacht ik, binnen onze
motorclub rijden misschien enkele niet eens lawaaiige customers, maar bijna iedereen heeft een rustige toermotor van
BMW, Honda of Yamaha.
Maar eerlijk is eerlijk, de 1600 is wel “vet”, zoals hij dat zegt,
alles glimt, weegt meer dan 300 kilo en dat geluid hè. Alsof
dat niet stoer is, daar kan geen sportmotor tegenop. Dus toch
maar even op gaan zitten om het gevoel te krijgen.
Nu maar een keer een dagje een motor huren. Inmiddels hebben 2 dochters en een zoon een motorrijbewijs, en ook nog 2

schoonzonen, eentje die met onze motorclub een paar keer is
meegereden en de andere met alweer een knetterpot, een HD.

Wel leuk, om dat met zijn allen te doen. We kunnen als familiegroepje al met zijn zessen gaan rijden. Het idee van ons clubje is dat. De deelname bij ons clubje is de ene keer wat minder
dan een andere keer. Dat geeft niet, want de toercommissarissen regelen tegenwoordig iedere maand een rit en telkens in
een andere provincie. Het blijft wel eens een dingetje wie er
vooraan gaat rijden. Want iedereen wil graag de route hebben voor de navigatie, maar als er iemand anders voor moet
rijden, wordt het toch wel eng allemaal. Vreemd eigenlijk voor
al die stoere politiemensen die wij toch eigenlijk zijn. Dat zou
beter kunnen. Zeker als toercommissarissen het graag zelf willen doen, maar door (medische) omstandigheden niet kunnen.
En, eerlijk is eerlijk, met de huidige inflatie en brandstofprijzen lokt Nederland ook niet om elke maand te gaan rijden.
Dat kun je ook geen een motorrijder kwalijk nemen. En vergrijzen doen wij ook. Verschillende opzeggingen vanwege het
feit dat de motor de deur uit is. Of vanwege gezondheid of
vanwege de leeftijd geen motor meer rijden. En straks rijd ik
samen een keer met de kinderen. Zij staan aan het begin waar
ik ooit begonnen ben met motorrijden. Met plezier zal het een
leuk dagje worden en denk ik vast: “Voor de verandering toch
leuk een keertje, zo’n knetterpot in ons groepje”.
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16 t/m 18 september
DE LAATSTE
TOUR DE BLAUW
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DE LAATSTE TOUR DE BLAUW
Met weemoed in mijn hart schrijf
ik dit stuk over de laatste Tour de
Blauw. Dit jaar is de 12e versie en dan
is het klaar. Ik ben ook lid van het
bestuur van de StichtingBlauw en we
hebben het besluit moeten nemen te
stoppen met de Stichting. Dit heeft
meerdere redenen, waaronder ook
dat we de doelen die 20 jaar geleden
zijn gesteld, hebben behaald. De
doelen waarvoor jarenlang geld is ingezameld zijn “verzadigd”. Met name
die in Polen. Daarbij is de ondersteuning vanuit de politieorganisatie voor TourdeBlauw steeds minder
geworden. Bijv. slaapgelegenheden,
zoals IBT-centra, maaltijden en materiele ondersteuning. Denk hierbij
ook aan motorbegeleiding in blauw.
Ook corona heeft hier geen goed aan
gedaan. De vorige versie was in 2019.
De laatste versie van de Tour is 3 dagen, te weten van 16 t/m 18 september
2022. Ook dit jaar hebben we een doel.
De opbrengst van deze TourdeBlauw
wordt gebruikt voor Oekraïne. We staan
in nauw contact met politiecollega’s in
Zuid Oost Polen waar veel coördinatie
is voor vluchtelingenopvang van oorlogsgebieden in Oekraïne. Elke motard
kreeg ter herinnering een blauw/geel
hart.
Ook deze TourdeBlauw worden we
ondersteund door een club waar ik lid
en Teamleider van ben en wel Stichting Euromotard Service. Dit is een club
met professionele motards die evenementen begeleiden. Dit met name
wielerevenementen. Begeleiding wordt
gedaan met het principe molenrijden.
We doen dit met 7 motards, waarvan 5
in de molen vooraf, 1 koprijder (ik) en
een sluitrijder. Het doel is, net als in de
TourdeFrance, nergens te stoppen zodat de fietsers het Tour-gevoel beleven.
Verder gaat Ed Hermans mee op de
motor als fotograaf/videograaf.

Als uitvalsbasis van de tour kunnen we
gebruik maken van een oude school, de
Ortolaan, in Heythuysen. Dit is ook al
jaren opslag van goederen, in afwachting voor transport naar Polen.
Zoals elk jaar beschikken we over
C2000-porto’s. Dit omdat er toch politiemotoren mee gaan rijden en de
onderlinge bereikbaarheid. Verder hebben we begeleiding van 1 auto van DVO
(Dienst Vervoer en Ondersteuning).
Deze fungeert als reparatie-bus. Als een
fietser lek rijdt wordt hij opgepikt door
deze bus zodat hij zijn fiets in de bus kan
repareren. Hierdoor blijven we met het
peloton doorrijden en hebben we geen
vertraging.
DAG 1: Vrijdag 16 september:
Heythuysen – Venlo – Heythuysen.
We gaan deze dag een route rijden van
93 kilometer met een lunchstop op het
politiebureau te Venlo. Vooraf aan elke
tour is er een briefing voor de motorrijders waarbij de knelpunten van de
dag worden besproken. Ook de fietsers
wordt uitgelegd hoe zich te gedragen en
hoe wij te werk gaan. Vertrek is om 10
uur. We vertrekken via het Leudal richting Neer om vervolgens via de binnen-

landen van Egchel, Beringe en Grashoek
richting Sevenum te gaan. Ik heb in deze
route 2 punten verwerkt die belangrijk
waren voor de 1e lange TourdeBlauw in
2010. Het 1e punt is het IBT-Centrum
aan de Medegebroekweg te Sevenum.
Dit was de finishplaats na 8 dagen. Ter
hoogte van het IBT-centrum stond ons
een motorrijder van BT Venlo op te
wachten. Mij was die morgen verteld
dat er toch een opvallende motorrijder
zou aansluiten. Van hieruit naar Maasbree richting Baarlo. Hier de 1e en enige
valpartij. Een Duitse wielrenner had een
verkanting aan de weg niet gezien en
kwam ten val. Zaakje staat dan even stil.
De Duitser bleek geen noemenswaardig
letsel te hebben. Enkel een schaafwondje en een deuk in zijn ego. Zaakje weer
in beweging richting Blerick. Door de
vele rotondes en verkeerslichten richting Venlo hadden de mannen van EMS
het even enorm druk. “Mijn” mannen
meesterden deze klus echter met verve
en wij konden ongehinderd door naar
het 2e punt, de startplaats van 2010.
Het toenmalige Regioburo van Politie
Limburg-Noord. Hier werden we welkom geheten door het Sectorhoofd,
Mike Hensen.
Na de lunch weer iedereen in en op het
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zadel voor de 2e helft van de Tour. Tot de
lunch hadden we het droog gehouden.
Hierna regen. Dit mocht de pret echter
niet drukken. Ik vond het ook leuk om bij
Ed thuis langs te plannen met de Tour.
Anita stond ons Oppe Ruiver dan ook
toe te zwaaien.
Hierna de veerboot te Kessel genomen.
Via Neer, Buggenum en Nunhem via het
Leudal weer terug naar Heythuysen.
Na het nuttigen van een kop koffie met
vlaai de dag afgesloten.
DAG 2: Zaterdag 17 september:
Heythuysen – Maastricht - Heythuysen
Deze dag zullen we 157 kilometer gaan
koersen over onze Limburgse wegen.
Deze dag hebben we wel de beschikking over 1 opvallende motorrijder in
persoon van Wesley. Een hoofdagent
van BT Venlo-Beesel die ons de laatste 2
dagen zal begeleiden. Echter, hij had dit
werk nog nooit gedaan. Hem eerder die
week in Venlo al instructie gegeven hoe
een en ander in zijn werk gaat. Verder
meldde zich voor deze dag een Duitse
collega, Ralf Wellesen. Deze motoragent
uit Mönchengladbach heeft ons jaren
ondersteund met TourdeBlauw. Hij
zat nu echter in revalidatie. Hij was in
diensttijd door een automobilist opzettelijk van zijn motor gereden. Hij
vroeg of hij deze dag mee kon rijden
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“Auf sein eigenes Kratt”. Dit uiteraard
toegestaan. Hem sluitmotor gemaakt
met de bedoeling, dan kan er niets gebeuren. Groen schermbordje en groen
hesje. Verder voegde zich achter het
peloton een auto van Ome Joop. Een organisatie, -die kansarme kinderen een
jaarlijkse fietsvakantie aanbieden-, waar
we al jarenlange contacten mee hebben
en sponsoren. Om 09.00 uur vertrek te
Heythuysen. De motards hebben deze
dag de handen vol. Veel verkeerstechnische passages. Ik heb vandaag echter een zeer ervaren ploeg motards bij
me. Zij hadden zich goed voorbereid op
de route. Dus weinig aansturing nodig.
Lastige oversteek is altijd de Maas. De
1e horde die in de route van vandaag
genomen moest worden is de Maasbrug van de A2 te Wessem. Hier is een
ventweg bedoeld voor fietsers en landbouwverkeer. Deze wordt in zijn geheel
geblokt zodat wij ongehinderd de Maas
over kunnen. Daarna het 1e klimmetje,
de slak bij Echt. Na deze gemeesterd
te hebben zetten we koers naar de 1e
korte stop, de brigade van de KMar bij
vliegveld Maastricht-Aachen Airport.
Hier bleek echter dat we Ralf kwijt waren. Hij was gestopt om zijn regenjas
aan te trekken maar heeft ons, ondanks
de route op zijn GPS, niet meer kunnen
vinden. Na de korte stop zonder Ralf het
Limburgse heuvelland in. Via Ulestraten
richting Klein Haasdal om de afdaling te
maken naar Valkenburg. In deze laatste

versie kon ik het niet laten de wielrenners te trakteren op de Cauberg.
Achteraf vonden ze dit leuk. Na verzameld te zijn bovenaan vervolgens via Vilt
en Sibbe de afdaling van de Bemelerberg naar Maastricht. De Bemelerberg
werd ook door ons in zijn geheel afgezet
zodat de fietsers ongehinderd konden
afdalen. In Maastricht via de Kennedybrug, die geheel geblokt was, naar het
Regiokantoor te Maastricht. Wat schetst
onze verbazing “Ralleff”, zoals hij zichzelf noemt, staat hier bij de poort ons te
verwelkomen. Weer herenigd.
In Maastricht zijn we heel hartelijk
ontvangen door Chef Operatien van
de Eenheid, Xander Beenhakkers. Hier
werden we getrakteerd op een uitgebreid lunchpakket. Omdat de regen er
op dat moment met bakken uitkwam
toch even gewacht met vertrek. Bij het
eerste zonestraaltje toch vertrokken.
Wederom via de Kennedybrug de Maas
over. Aan de zuidkant van Maastricht
heeft men over de tunnel van de A2 de
groene loper gemaakt. Dit is een brede
fietsstrook die van zuid naar noord
loopt tot voorbij kasteeltje Geusselt.
Men verlaat dan de drukke stad op een
simpele manier zonder hinderlijk te zijn
voor het overige verkeer. Na de groene
loper richting Borgharen en Itteren.
Hierna het Julianakanaal als leidraad gebruikt om ons naar boven in de provin-

cie te begeven. Oversteekje hier en daar
om terecht te komen bij het BT Echt voor
een korte stop. In aanloop hier naartoe
toch ook even langs gereden bij een zeer
vaste kracht in de tour Bart de Bruin in
Holtum. Na deze stop wederom via de
Maasbrug te Wessem naar de “goede”
kant van de Maas. Goede kant bedoel ik
mee, dat ik daar woon en het niet kon
laten om de laatste keer bij mij thuis
langs te rijden in Buggenum. Bij TourdeBlauw beschikken we over zeer herkenbare schermbordjes. Iconisch eigenlijk.
Omdat dit de laatste Tour is zijn deze
bordjes overbodig geworden. Als blijvende herinnering werd na afloop aan
Ralf Wellesen een bordje uitgereikt.
Deze dag is ook het afsluitfeest gepland
in de vorm van een BBQ. Verder werd
er door ons als bestuur nog iets verder
geregeld. Degene die van de IPA-MC
mee zijn geweest naar Polen in 2013
kennen Gerard Loose en Jos Hermans.
Wat bleek deze avond. De burgemeester
voegde zich bij het gezelschap en nam
het woord en richtte zich tot Gerard
en Jos met de woorden: Het heeft Zijne
Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zeer verdiend. 20 jaar ingezet voor het
goede doel. Ruim € 200.000 bij elkaar
gesprokkeld voor goede doelen waarbij
hoofdzakelijk kinderen werden geholpen. Voor projecten zie: www.stichtingblauw.nl
DAG 3: Zondag 18 september:
Heythuysen – Asten - Heythuysen
De dag dat alles het laatste zal zijn. De
laatste briefing vooraf. De laatste 91
kilometer TourdeBlauw. De laatste keer
vertrekken. We vertrekken vandaag
om 10.00 uur. We verlaten Heythuysen
om via de binnenlanden richting Ospel
en de Peel te rijden. Gekomen bij het
Nationaal park De Grote Peel een wegafsluiting. Zoals zovele malen in alle
TourdeBlauw(en) wordt er weer een
beroep gedaan op het improvisatievermogen van onze blauwe rijder voorop
om een omleidingsroute te pakken zodat

we weer terug komen op de oorspronkelijke route. Uiteraard lukt dit met een
beetje hulp van EMS’ers. Zonder verdere
tussenkomst van iets gaan we de laatste korte stop maken. Dit doen we op
het Bureau te Asten. Dit is al jarenlang
een vast adres voor een korte stop. Dit
omdat een vaste voorrijder/fietser van
alle Tours, Fer van der Zanden hier altijd
heeft gewerkt. Ook hier met alle egards
ontvangen. Na de lunch genuttigd te
hebben de allerlaatste etappe in TourdeBlauw. Onder hevige regenval terug
naar Heythuysen. Ed verwoordde het in
een bericht op facebook heel goed. Het
was alsof de hemel huilde………. Evengoed met alle toeters en bellen voor de
allerlaatste keer aankomen geeft voldoening.
Na afloop ook aan Ed een schermbordje
uitgereikt.
Toen ik in 2009 werd gevraagd om routes
te maken en eventueel begeleiding te
verzorgen voor een TourdeBlauw waarbij collega’s 8 dagen gingen fietsen voor
het goede doel heb ik gelijk aan Ed gedacht. Ed gevraagd en hij zei gelijk mee
te doen. Ed is er dan ook vanaf het begin bij. Je weet dan gelijk wat je aan een
“maatje” hebt. Hiervan is Ed het grote
voorbeeld. Nadat we samen waren
opgevoed in hetzelfde peloton van de
KMar 75-5 gingen we ieders weeg. Door
TourdeBlauw troffen onze wegen elkaar
weer tot op de dag van vandaag. Voor
jou ondersteuning en meedenken heel
erg bedankt. We gaan ons vaker zien
tijdens ritten van de MC.

Voor mij heeft de Tour gebracht, dat dit
een groot deel heeft bijgedragen aan
mijn verwerking van PTSS. Mijn PTSS
zijn diverse zaken waarbij kinderen
het slachtoffer waren. Door in deze organisatie te zitten en projecten onder
handen te hebben, die de wereld en
leefomgeving van kinderen verbeteren,
heeft mij alleen maar gesterkt. Ik zag
en zie TourdeBlauw dan ook als een
levenswerk. Dit ook laten vereeuwigen
als tattoo. (Met mijn andere hobby’s)
Ik heb alle versies van TourdeBlauw gereden. Ik heb 3 motoren gehad in die
periode. Een Honda ST1100, een BMW
K1300GT en de laatste versie verreden
met een BMW K1600GT. In totaal geplande kilometers: 12218. Hierbij heb ik
echter een afwijking van 5% plus geteld.
Door omleidingen vaak toch wat meer
kilometers. Komt dan neer op: 12829
kilometer ten dienste van TourdeBlauw.
Genoten van elke kilometer, al was het
maar met 30 km/u voor het peloton uit.
Dit stopt nu, maar waar deuren zich sluiten openen anderen zich.
In deze wil ik voor de allerlaatste keer
mijn handtekening, die ik gebruikt heb
onder alle mails, gebruiken.
Ger Geraets
Tour-captain TourdeBlauw /
Teamleider EMS.
06-37427712
Join us at Facebook:
www.facebook.com/EuroMotardService/
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Opgericht dd. 28/05/1999.
Notulen van de ledenvergadering IPA-MC-NL
Datum: Zaterdag 9 april 2022
Plaats: Echos home de Landing, Deelenseweg 28, 6816 TS
Arnhem.
Tijd: 10.00 uur.

porten. IPA NL heeft ook nog een amendement gelanceerd om
de positie van Rusland te heroverwegen (schorsen, c.q. uit de
IPA te laten zetten). Dit amendement is al gedeeltelijk omgezet
en Rusland is alvast geschorst door IPA internationaal en op
het WC (Wereldcongres) in oktober 2022 zal bekeken worden
of Rusland uit de IPA gezet kan worden.

IN
T

Aanwezig: Carel van Beurden, Jan de Boer, Jan Boshuizen, Ton • In maart hebben we weer een Clustervergadering met het
Landelijk Bestuur en enkele districten gehad. Limburg-Zuid
Both, Anne Bouma, Teo Gorter, Ed Hermans, Ger van Laere,
met Limburg-Noord, alsmede Brabant waren van de partij
Theun Langhout, John Marecheal, Henk Molenaar, Karel Noumet een delegatie van de motorclub (daarover straks meer bij
wen, René van Oers, Luuk Oldenbeuving, Dick Schaap, Ton
agendapunt 9)
Spierings, Hans Stolk, Emile Wagenaar, Aart Wessels, Theo de
Wilde, Fred de Wit, Willem Zuiderveld, Kees Arends.
• Dit jaar hebben we weer enkele jubilarissen:
• Van IPA NL zijn dat:
Afwezig m.k: Gerrit van den Berg, Ger Geraets, Albert Oost,
- Omar Arkik 25 jaar IPA lid (Oorkonde en speld wordt opgeJon van Veen, Ron van Vemde, Jan Hendrik Vierdag.
stuurd),
1. OPENING EN MEDEDELINGEN DOOR DE VOORZITTER.
- Wiebe Leistra 40 jaar IPA lid (heeft oorkonden en speld al
ontvangen),
Opent de vergadering om 10.05 uur en heet iedereen van harte
- verder Hans Stolk was in 2021 ook 40 jaar IPA lid, maar kon
welkom.
toen vanwege familieomstandigheden niet aanwezig zijn en
Fijn dat we wederom bij elkaar mogen zijn en de Corona-maatkrijgt de oorkonde en speld alsnog uitgereikt.
regelen nagenoeg geheel afgebouwd zijn in Nederland.
- verder Fred de Wit ook 40 jaar IPA lid, en krijgt de oorkonde
en speld ookt uitgereikt.
Vanuit het Landelijk bestuur zal er geen vertegenwoordiger
aanwezig zijn omdat zij een meeting met Duitse IPA collega’s
• Van IPA MC NL zijn dat:
hebben over de internationale samenwerking. Wij wensen
- René van Oers 10 jaar lid van IPA MC in 2021, en wordt
hun veel succes daar. Helaas zijn onze leden vanuit België en
vandaag zijn oorkonde en speld uitgereikt.
Duitsland vandaag ook niet aanwezig op deze vergadering.
- Verder Ger van Laere 15 jaar lid van IPA MC, en krijgt ook
vandaag zijn oorkonde en speld uitgereikt.
Mededelingen Voorzitter:
Allen van harte gefeliciteerd.
• Vz wenst alle zieken binnen de Motorclub van harte beter2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA/TOEVOEGEN
schap en een snel herstel toe.
AGENDAPUNTEN.
•
Op 4 februari 2022 is oud MOC-lid Willem Klein Nulend
overleden op 83 jarige leeftijd. Velen van ons kennen “opa” Er zijn geen wijzigingen of toevoegingen.
Willem. We zullen hem zeker niet vergeten.
3. EVT. MEDEDELINGEN OVERIGE BESTUURSLEDEN.
• Zoals al aangegeven zijn gelukkig de Corona-maatregelen na
Secr.: geeft op wie met kennisgeving zijn afgemeld voor de
onze laatste DLV in november 2021 nagenoeg geheel afgeDLV (zie hierboven)
bouwd in Nederland en zijn we volop bezig met het “normaal”
René: dankt iedereen voor de warme belangstelling na zijn
weer op te pakken. Ondanks dat merk je toch dat er hier en
motor-ongeval. Echte vriendschap zoals hij dat noemt.
daar nog wat terughoudendheid is, hetgeen mijns inziens niet
erg is, want aan alles moet weer gewend worden en de Co- 4. BEHANDELEN NOTULEN VERGADERING VAN 20-11-2021.
vid19 is nog niet verdwenen.
Gehouden bij Echos home de Landing in Schaarsbergen.
• Helaas is de wereld wederom geconfronteerd met een oorZijn er Inhoudelijk nog op of aanmerkingen?
log, die veel doet denken aan de 2e Wereldoorlog. Oekraïne is
aangevallen door Rusland in opdracht van Poetin die de aldaar Dick: hoe gaat het met Rainer Herfurth?
wonende Russen wil redden van de neonazistische westerse
Vz: op zich goed, pas contact gehad, zegt niet veel over zijn
wereld????. Dood en verderf zien we dagelijks op de TV en vele
ziekte maar gaat goede kant op. Komt voorlopig nog niet moduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen die opgevangen
torrijden.
zullen moeten worden in Europa. IPA Nederland ondersteund
de vluchtelingen vanuit Oekraïne en onze Poolse IPA vrienden Agendapunt 14 Veiligheidsvesten: VZ: Kees Jongh heeft dit
die erg veel werk leveren richting Oekraïne met hulptrans- item besproken met Landelijk Bestuur en er is een bedrag gere-
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serveerd voor aanschaf van vesten. Dit is een mooi gebaar van Theun: Samen met Carel de boekhouding gecontroleerd. Deze
was heel duidelijk en overzichtelijk. Ze keuren de boekhouding
hun dank daarvoor. Straks bij agendapunt 11 meer daarover.
goed en overhandigen de verklaring aan de secretaris.
Carel: is het een lening of een schenking?
Theun: Vindt het wel jammer dat er zoveel reiskosten mee geAntw.: een bijdrage in de kosten, dus geen lening.
moeid zijn. Dat gaat toch van het budget af.
Agendapunt 16 Rondvraag: VZ: bij opgave voor motorritten
Willem Hengeveld en Anne Bouma: Kan de boekhouding niet
dient ook GSM-nummer vermeld te worden, zodat ik geval van
gecontroleerd worden voorafgaand aan de DLV?
nood of calamiteiten door de toercommissaris en het betreffende lid gebeld kan worden. Whatsappgroep is namelijk op- PM: Technisch is dit mogelijk.
geheven op verzoek van vergadering. Deelnemende leden aan
Iedereen gaat akkoord. In 2023 gaat de controle voor de DLV
ritten vergeten echter het GSM-nummer mee te vermelden.
plaats vinden.
Agendapunt 16 Rondvraag: VZ: Binnen IPA NL en het opgeCarel en Theun blijven volgend jaar nog VC en als reservelid
maakte AVG (privacy) reglement (art 5 lid 7) is het niet mogelijk
geeft Ton Both zich op.
om aan derden (leden) een ledenlijst te verstrekken.
9. CLUSTERVERGADERING MET LB.
Kees heeft een gesprek gehad met de privacy-officer van IPA
NL en elke vereniging moet een eigen privacyreglement maken. Ed en Kees hebben op 14 maart 2022 in Someren daaraan deelDat heeft IPA NL ook gedaan wat is goedgekeurd door de ALV genomen en brengen verslag uit:
en daarin staat dat het downloaden van ledenlijsten een bewer• Het was een zeer constructieve vergadering met diverse punking is in de zin van de AVG en dat dit alleen kan als daar een
ten waarbij elk district zijn zegje kon doen.
wettelijke grondslag voor is. Bij de districten van IPA NL ontbreekt die wettelijke grondslag en is dus niet toegestaan.
• Belangrijkste item was wel de kwestie financiën, waarbij de
nadruk gelegd werd op het benodigde geld voor de werving
Theo: en als we nu iemand een kaartje willens turen als die ziek
van nieuwe jonge leden omdat anders IPA NL ten dode is opis?
geschreven over enkele jaren. De vereffening van gelden zoals
die goedgekeurd was tijdens de ALV dec 2020 heeft zich helaas
Kees: als iemand ziek is, nemen we contact op en vragen of hij
anders ontwikkeld dan gedacht omdat enkele welgestelde dishet op prijs stelt om de leden te informeren. Dan komt dat op
tricten het geld zijn gaan reserveren voor andere doeleinden,
het forum te staan en worden gegevens niet gedownload van
zoals jubilea en reisjes, vandaar dat de beoogde solidariteit
Sportlink. Wil een lid dat niet, wat ook voorkomt, vermelden we
daarbij ook niet gevonden is. Het wordt dus verevenen of conniets op het forum.
tributie verhogen. Voorstel tot contributieverhoging zal worHierna zijn de notulen vastgesteld en worden door vz en secr.
den gemaakt en op de ALV in mei 2022 gepresenteerd worden
Ondertekend.
(zie volgende agendapunt)
5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2021.
• Er komt een digitale ledenpas i.p.v. het bekende formuliertje.
Er zijn geen vragen en/pf opmerkingen.
Het autovignet zal blijven. Omdat het Europees aanbesteedt
dient te worden zijn op dit moment 2 bedrijven in de running.
6. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2021.
Een uit Canada (doet echter niet mee i.v.m. Europa) en een uit
PM geeft tekst en uitleg over de winst- en verliesrekening. Het
Oostenrijk (is duurder dan Canada). Tijdens het WC (Wereldsaldo wat we te besteden hebben is € 953,01. Dat komt omcongres) in Barcelona okt 2022 zal het worden beslist.
dat we tijdens corona geen activiteiten hebben kunnen organiseren. PM maakt zich wel zorgen over de toekomst. Dit jaar • Huisvesting IPA NL in Gouda wordt per 1 jan 2023 gesloten.
Besprekingen zijn gaande met Politie NL voor een oplossing
krijgen we uit de contributiegelden ongeveer € 1400,00, maar
(wordt echter moeilijk….)
daar moeten we alles van doen. Hier wordt tijdens de vergadering nog op terug gekomen (agendapunt 11).
• Terugkoppeling van AAC (Algemene Advies Commissie) – rapport over Image van IPA algemeen, voorstel aantal districten
7. BESTUURSVERKIEZINGEN.
terugbrengen naar politieregio’s of PG resorts.
Aftredend zijn Ed en Aart. Beiden stellen zich herkiesbaar.
• Terugkoppeling van ACF (Advies Commissie Financiën) – ConVz draagt de vz hamer over aan secretaris.
tributieverhoging i.v.m. overlevingsstrategie.
Secretaris vraagt wie er een schriftelijke stemming wil. Men
• Communicatie - John Korsel stopt met bestuursfuncties (ICT),
kiest voor hand op steken en Ed en Aart worden weer herkozen
Sportlink is aangeschaft en geïmplementeerd als ledenadvoor maximaal 4 jaren.
ministratie en kasboek, IPA en Facebook via Limburg-Noord,
nieuwe Flyer ontwikkeld, Magazin en Newsletter, Plannen
Vz krijgt de vz hamer weer terug en bedankt iedereen voor het
voor brochure.
gestelde vertrouwen.
Ledenwerving en uitwisseling – Jeugdbeweging binnen NL
8. VERSLAG VERIFICATIECOMMISSIE EN KIEZEN NIEUW LID. • 
Po-litie, Q-Lab en Blue M (Cop2000 muziek), Limburg-Noord
Vz: Het Boekjaar 2021 is afgewerkt en de boeken zijn geconheeft uitwisseling deze week met vele landen gehad (Nethertroleerd door Carel van Beurden en Theun Langhout op 26
lands on Patrol), in sept 2022 Sri Lanka, volgend jaar uitwismaart 2022. Er is een proces-verbaal opgemaakt door de VC dat
seling in York
het bestuur decharge wordt verleend voor hun gevoerde finan• IPA Internationaal - Gimborn, NL cursussen uitbreiden? NL incieel beleid.
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JDI EN AMIKECO
RA
vloed is te gering, IPA Turkije in ballingschap in NL kunnen lid
worden in NL.

Het merendeel van het bestuur is van mening dat we voorstel 3
(5 Euro contributieverhoging op jaarbasis) moeten omarmen.

• WPFG (World Police & Fire Games) in Rotterdam 22 juli 2022
de Kuip 10.000 deelnemers en 30.000 toeschouwers, Entree
vrij.

Motivatie is dat we al eens een contributie hebben gehad van
€ 32,50 en dat deze daarna weer naar beneden is aangepast.
Bovendien hebben we ook in het verleden een jaarlijkse indexaanpassing gehad maar die is weer van tafel gegaan. Als dat
niet zo was hadden we nu al een contributie gehad van tegen
de € 50,00 per jaar.

• LETR (Law Enforcement Torch Run) in Tubbergen 10-12 juni
2022 sporten met verstandelijke beperking, zoeken nog vrijwilligers om te helpen.
•
Amendement WC (World Congres), positie Rusland laten
heroverwegen.
• Zaak Sal Schotanus – zitting 9 maart geweest, uitspraak 4
mei 2022 (al meer dan 13.700Euro uitgegeven) rechter heeft
aangegeven overweeg om te stoppen, doch Sal Schotanus
willen niet, eisen rectificatie.

Vz: Nee, maar er is wel een groot gedeelte weg. Een groot
gedeelte komt omdat er een jaar geen contributie is geheven,
maar de districten wel hun gelden hebben gekregen. Dat heeft
een aanslag gegeven op de financiën (ongeveer € 300.000,00).

POLICE L
A

Staat gepland op vrijdag 20 mei 2022 te Beukbergen – Huis ter
Heide, inclusief voorstellen contributieverhoging (zie toelichting onder agenda).
Ed Hermans en Kees Arends zullen daarbij aanwezig zijn namens de Motorclub.
Het belangrijkste agendapunt daarvan zal dus de contributieverhoging zijn i.v.m. het financieren van de werving van nieuwe jonge leden bij de IPA NL.
Toelichting agendapunt 10:

Door de broodnodige behoefte aan nieuwe jonge IPA leden
is tijdens een ALV het voorstel gedaan om de verevening op
contributiegelden toe te passen. “Rijke” districten ontvangen
daardoor geen € 15,00 per lid meer aan contributiegelden,
maar wordt dat in evenredigheid procentueel verlaagd. De
baten die daarmee vrijkomen zijn bestemd voor de werving
van nieuwe leden. Het voorstel werd goedgekeurd met dien
verstande dat de voorzieningen die een district treft, niet in
het vermogen wordt meegenomen. Voorzieningen kan men
treffen voor b.v. een jubileumviering. Creatief zoals sommige
districten zijn, resulteerde dit in een keldering van het vermogen van bepaalde districten, waardoor de verevening en dus
de werving van nieuwe leden onder druk is komen te staan.
Daarom zijn er drie voorstellen voor contributieverhoging c.q.
andere verdeling van contributiegelden en moeten we als district daar tijdens de ALV over stemmen.
Voorstel 1: contributieverhoging van € 30,00 naar € 33,00 en
dan is de € 3,00 extra per lid bestemd voor de werving.

VZ: Het vorige bestuur had dit moeten doen. Het huidige LB
heeft duidelijk aangeven bij hun aantreden dat zij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zaken die het vorige LB
heeft genomen.

Hierop volgt een discussie over de financiën, maar er is ook
tijdens de ALV regelmatig over gesproken en er wordt niet
meer op terug gekomen.
PM: Is regelmatig bij bijeenkomsten geweest van het LB en
vindt dat zij op de goede weg zijn. Hij geeft aan dat we 1 vereniging zijn, maar daar waar het gaat om elkaar te helpen, doet
men dat niet. De status van IPA Nederland is dat we 1 vereniging (dus 1 rechtspersoon) zijn en dat de districten formeel/
juridisch gezien niks te zeggen hebben over hun eigen financiën.
We vragen de leden die nu aanwezig zijn op de DLV hun keuze
bekend te stellen van de voorstellen zodat we die mee kunnen
nemen naar de ALV vanuit de MC.
Voorstel 3 wordt door de DLV in meerderheid aangenomen
(contributieverhoging van € 5,00).
We zullen deze uitkomst meenemen naar de ALV en daar bekend stellen.
Er volgt nog een korte discussie over het wel of niet werven
van jonge leden.
11. VEILIGHEIDSVESTEN.
In de DLV van november 2021 is er ook al gesproken over gele
veiligheidsvesten voor de leden. Zoals toen al aangegeven zijn
de huidige vesten helaas niet meer te verkrijgen. Intussen is er
uitgekeken naar een ander kwalitatief even goed vest.
Vanuit het Landelijk Bestuur van IPA NL is op voordracht van
onze LB-vertegenwoordiger Kees Jongh een geldbedrag gereserveerd voor aanschaf van veiligheidsvesten. We zijn zeer blij
met dit bedrag maar dat zal niet de volledige aanschaf dekken.
Er moet dus van de leden die het vest (gaan) bestellen een bijdrage gevraagd gaan worden. Ton Spierings en Aart Wessels
hebben samen een commissie gevormd die dit onderwerp op
zich hebben genomen.
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Voorstel 2: (afkomstig van district Oost):

Een andere verdeling te maken van contributiegelden. Dus
€ 18,00 voor IPA NL en € 12,00 voor districten. De € 3,00 extra
voor IPA NL wordt aan werving besteed.
Voorstel 3: (afkomstig van de Advies Commissie Financiën):

Contributieverhoging van € 5,00, die geheel ten goede komt
aan de werving. Zo lang als dit nodig is voor de werving.

De commissie heeft een inventarisatie uitgezet via het Forum
bij de leden om te kijken wie zo’n vest wil aanschaffen – met
de juiste maat (L-XL-XXL). Naast de aanschafkosten zullen ook
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Carel van Beurden: Is er ooit een onderzoek gedaan naar het
wegvloeien van gelden?
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(opmerking notulist: Rechter heeft 4 mei uitspraak gedaan
en alle vorderingen van Sal/Schotanus afgewezen. Tevens
draaien zij op voor de proceskosten. Let wel: alleen van deze
laatste zitting, dus niet de € 13.700,00).
10. ALV 2022.

Anne Bouma: Betekent dit dat de hele opbrengst van het IPA
huis Zeeland geheel weg is?
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kosten gemaakt gaan worden voor het bedrukken of borduren
van de vesten. Deze kosten zullen de leden zelf moeten dragen
want de motorclub heeft daar helaas geen geld voor tenzij er
een (onbekende) sponsor op de proppen komt.

Verschillende leden komen met informatie van winkels die
vesten verkopen.
Eerst moet geïnventariseerd worden wie een vest wil en dan
kan bekeken worden wat de kosten worden.
De prijzen zijn afhankelijk van dagprijzen i.v.m. de schommelende energieprijzen op dit moment. Ze kunnen dus ook
iets duurder zijn/worden.
Voor diegene die al een vest hebben met borduursels en een
nieuwe willen aanschaffen is het volgens Aart goed te doen om
deze eventueel bij een lokale kleermaker de borduringen eraf
te laten halen van het oude vest en opnieuw te laten vastzetten
op het nieuwe vest.

Dick geeft aan dat je hem een bericht kunt sturen als het niet
lukt.
Willem verzoekt of er ook e-mails verstuurd kunnen worden.
Secr.: Forum is ook een groot archief. We hebben zelf gekozen
voor een forum en berichten op forum en in facebook en
e-mails verzenden wordt wel omslachtig. We blijven forum
gebruiken.
Ger van Laere: Kan ook niet op forum. Heeft oude computers.
Dick gaat Ger hierbij helpen.
Theo de Wilde: Vraagt waar hij de notulen kan vinden. Vindt
het niet overzichtelijk.
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Hij heeft dit ook laten doen bij een Turkse kleermaker en is
daarover zeer tevreden.
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Denk aan mogelijke conversietabel.
12. ERVARING DAGRITTEN.

Afgelopen jaar zijn we begonnen met motorritten te organiseren door de week. Dit is goed opgepakt binnen de club.
Nu is de vraag welke ervaringen hebben de leden met deze
extra ritten?
René licht e.e.a. toe.

Sommigen willen meer ritten doordeweeks, maar anderen
werken nog, dus ook weekendritten houden. De meeste leden
zijn voor om iedere maand een rit te rijden.
13. WIE WIL RITTEN ORGANISEREN IN 2023?
Voor 2023 willen we wederom motorritten gaan organiseren.
Zijn er leden die deze ritten mee willen organiseren samen
met de toercommissarissen?
• Donderdag 12 januari 2023 - Zeeland.
• Dinsdag 28 februari 2023 – Utrecht
• Vrijdag 24 maart 2023 - Gelderland.
• Zaterdag 15 april 2023 - DLV en koude potenrit.
• Maandag 22 mei 2023 - Friesland.
• Zaterdag 17 juni 2023 - Groningen.
• Woensdag 12 juli 2023 - Drenthe.
• Dinsdag 8 augustus 2023 - Noord-Holland.
• Zaterdag 16 september 2023 - Zuid-Holland.
• Vrijdag 6 oktober 2023 - Noord-Brabant.
• Donderdag 16 november 2023 - Limburg.
• Zaterdag 9 december 2023 - midwinterrit Flevoland.

René: Wil volgend jaar de ritten wel organiseren, maar vindt
het heel teleurstellend dat niemand een rit mee wil organiseren.
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Heb je nog geen opgave gedaan, en wil je er een hebben, geef
dit dan door aan Aart of Ton.

Dick: Bovenaan in het forum zit een zoekopdracht. Tik daar
“notulen” in je krijgt de notulen inzichtelijk.

16. V
 ASTSTELLEN DATUM EN PLAATS VOLGENDE VERGADERING.
Echos Home de Landing, Schaarsbergen 15 april 2023 (week
eerder is Paasweekend)
17. SLUITING DOOR DE VOORZITTER.

Vz: Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn inbreng tijdens
deze ledenvergadering.
Ook wederom onze dank aan het personeel van de Echos
Home de Landing in Schaarsbergen die deze dag toch weer tot
een succes heeft laten worden door hun fijne professionele
verzorging.
Wij wensen iedereen zo dadelijk een heerlijke lunch toe die
daaraan wil deelnemen.
Vanmiddag zal de geplande motorrit gewoon door gaan. Omdat René op last van de artsen even geen lange motorrit meer
mag rijden, zou ik het stokje even overgenomen hebben omdat onze andere twee toercommissarissen vanmiddag niet
aanwezig kunnen zijn. De tocht is 154 km en zal ongeveer 3 ½
uur duren zonder pauze. Helaas heeft mijn motor gisteren een
defecte schokbreker achter gekregen (olie lekte eruit) en kan
ik dus niet meerijden als voorrijder. Mocht er iemand van de
deelnemers genegen zijn om nu als voorrijder het stokje over
te willen nemen, heel graag. Anders zullen de deelnemers individueel de route moeten rijden vandaag.
Na de toertocht zal hier bij Echos Home de landing, de
bekende Chinese maaltijd geserveerd worden aan de deelnemers.

Carel van B: Waarom drie keer achter elkaar in het noorden,
graag meer afwisseling.

Voor zij die niet deelnemen aan de toertocht of de lunch, alvast
een goede thuisreis toegewenst en tot een volgende keer.

Antw.: wordt aangepast. Actuele voorstel komt op forum.

De vergadering wordt gesloten om 12.00 uur.

14. RESERVE.

Schaarsbergen, 15 april 2023

15. RONDVRAAG.

L
I
C
O
E
P
L

ON
A

S
AS

Willem Zuiderveld: wil bestuur bedanken voor inzet afgelopen twee jaar.

Ed Hermans, voorzitter
Kees Arends, secretaris
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