Zo hadden de thuisblijvers weer ongelijk!
Vanmorgen vroeg keek ik naar buiten: droog! Maar tien minuten later was het
nat. Maar een poosje later was het toch weer droog. Toch maar even op
buienradar gekeken. Volgens deze website zou het niet meer regenen in
Midden-Nederland, dus beladen met goede moed hees ik mezelf in het
motorpak en reed naar de Pleisterplaats. Daar stonden al enkele maatjes en
samen reden we via een toeristische route naar Achterveld. Onderweg hadden
we enkele spatjes, maar dat mocht geen naam hebben. Wat wel naam had
was dat het k-k-k-koud was…
Ondanks het thermo-ondergoed en de winterhandschoenen zat ik te
vernikkelen op m’n fiets. Daarom was het heerlijk om onder het genot van
een heerlijke koek en zopie in de Moespot in Achterveld weer bij te komen.
Bij de ALV waren de gebruikelijke zaken aan de orde, zoals terugblik op het
afgelopen jaar, de kascontrole (bedankt Jochem Luiten en Bram Troost!) met
een goedkeuring en wat huishoudelijk mededelingen. Maar de klapper van dit
jaar was de lancering van ons nieuwe logo en de nieuwe website. De
ontwerper van het logo en de website, Robert Post uit Amsterdam,
presenteerde hoe hij was gekomen tot het nieuwe logo en doorspekt met de
nodige humor liet hij de nieuwe website zien. Hoe dat er uitziet laten we
elders zien. Omdat de Algemene Leden Vergadering het hoogste
bestuursorgaan voor het nemen van besluiten is, stelde de voorzitter de vraag
of de ALV akkoord kon gaan met alle moois wat Rob heeft gepresenteerd. De
ALV ging natuurlijk unaniem akkoord! Rob heeft hiermee iets geweldigs
neergezet!
Binnenkort komt er een periode van het testen van de website. Daar zullen
enkele tientallen leden voor worden uitgenodigd, bijvoorbeeld de meest
actieve leden op het forum. Als het testpanel klaar is en de website voldoet
aan alle wensen gaan we daarmee live!
Tijdens de Algemene Leden Vergadering was er even een fikse bui, maar bij
de start van de clubrit was het weer droog en was er zelfs even een waterig
zonnetje. Het begon wat op te warmen en het was weer een prachtige rit
dankzij het John-Kloostersysteem. Dat houdt in dat een voorrijder (bedankt
Bart Schat!) bij een afslag de achter hem rijdende persoon de plek aanwijst
om te wachten tot iedereen voorbij is om vóór de hekkensluiter Gejo Roelvink
weer in te voegen. Zo weet iedereen waar en waarheen we afslaan. Ergens
bij Wijk bij Duurstede raakten we een grote groep door druk verkeer even

kwijt, maar die sloot door het consequent toepassen van dit systeem gelukkig
na enkele kilometers weer aan.
Terug in Achterveld was de zon zelfs uitbundig gaan schijnen. Een heerlijke rit
en nog meer heerlijk met elkaar geouwehoerd. En daar gaat het toch om
nietwaar?!
Iedereen die wat gedaan heeft om de dag tot een succes te maken, hartelijk
dank!
Doede Bakker, voorzitter.
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