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Voorwoord
Als kersverse voorzitter mocht ik van de Editor (Michiel)
gelijk aan de bak. Of ik even de inleiding voor de nieuwe
uitgave van ons Coastriders magazine wilde schrijven? O ja:
de deadline was al eigenlijk al verlopen. Hier komt ie…
Allereerst een dankwoord aan alle leden voor het
vertrouwen dat ik voor deze functie krijg. Een tweede
dankwoord aan de scheidende bestuursleden. Herman
Glaap die altijd met een bijzonder optimisme in staat was om
bijzondere en leuke Events te verzorgen. Adry Hulst die de
dankbare taak had om de Ladies of Harley vanuit de CRCA
vorm te geven en Ton Vrugtman die de Coastriders op zijn
eigen bijzonder ontspannen heeft mogen leiden.
Voor degene die mij nog niet kennen hierbij enige
wetenswaardigheden. Ik ben al heel lang gelukkig met Els en
heb met haar drie kinderen en inmiddels ook vier
kleinkinderen. In het dagelijks leven werk ik (samen met Els)
met een aantal enthousiaste mannen binnen ons eigen
bedrijf
aan
mooie
betonbouwwerken. Naast
de passie voor motorrijden
beleef ik plezier in het
maken van muziek en neem
ik deel aan diverse besturen.

vanzelfsprekend gaan. We rijden allemaal op een speciale
motorfiets en willen genieten van de vrijheid die dat met zich
meebrengt. Het is dan ook heel bijzonder dat met name HD
rijders dit gevoel zo goed met elkaar kunnen delen. HarleyDavidson heeft het goed gezien. De H.O.G. is dan ook, zoals
ze het zelf zeggen: ’”s Werelds grootste en meest geduchte
motorvereniging”.
Samen geven we de Coastriders invulling aan deze beleving
in de vorm van Events, Ride-outs, trainingen etc. Een club
waar “lekker motorrijden” en plezier bovenaan staat. Plezier
en respect dat zijn, volgens mij, de belangrijke waarden
binnen onze vereniging.
Mag ik u allen een heel mooi, plezierig, zonnig en vooral een
veilig motorseizoen toewensen waar we elkaar geregeld
gaan ontmoeten? Ik denk het wel.
Is getekend, Frank Castricum

In mijn professionele werk
en
de
bestuurswerkzaamheden
ben ik altijd bezig met
verbinden. Mensen bij
elkaar
brengen.
Als
voorzitter zal dit, naast het
leiden
van
de
vergaderingen, niet anders
zijn.
Bij de Coastriders zal het
verbinden
bijna
als

Op de cover een foto van Simon Verhoef. Foto genomen tijdens de ride out naar het Lustrum weekend in 2014.
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Van de Ralliestafel
Het
ralliesteam is
er
weer
helemaal
klaar voor.
We
staan
met
zijn
allen in de
startblokken
om er weer
een
fantastisch
motorjaar van te gaan maken. 9 prachtige ritten zitten er
voor dit jaar in de pijplijn. Stuk voor stuk met heel veel zorg
en liefde voor jullie in elkaar gesleuteld door twee van onze
teamleden. Verder in het magazine lees je meer over de
inhoud van de ritten. Daar komt bij, dat wij van plan zijn om
tussendoor
gewone
spontane
ritten
te
gaan
organiseren. Deze zullen vlak voor de rit per e-mail en
FaceBook worden gecommuniceerd. Gewoon op een
zonnige avond of op een vrije zaterdag met mooi weer onder
het motto, “wie gaat er mee?” Houd dus het hele jaar je
email-box en onze FB pagina in de gaten. Nieuw is ook de
pokerrun. Een rit die je individueel of in een klein groepje
kunt rijden. Je krijgt onderweg bij de stempelposten een
willekeurige speelkaart en die verzamel je. Degene die na
afloop de beste “hand” heeft, verdient een prijs. Allemaal
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nieuwe ideeën, die het
motorrijden nog leuker gaan
maken denken wij. We
pompen het chapter gewoon
helemaal vol met nieuwe
activiteiten. Althans dat is ons
plan.
Dit jaar hebben ook enkele
ralliesteamleden aangegeven
het stokje door te willen geven
aan een ander. Wij zijn met zijn allen heel veel dank
verschuldigd voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren
hebben verzet. Dus Willem Springer, Kees en Herman, heel
veel dank voor jullie inzet, namens alle leden van het
Coastriders Chapter. Super wat jullie voor ons hebben
betekend. Ook tien diepe kniebuigingen van ons team.
Inmiddels hebben wij de vrijgekomen plekken al weer
ingevuld met enthousiaste nieuwe gezichten. Welkom aan
boord Michiel, Maurice, Harry en Aad1. Wij zijn blij, dat jullie
je bij ons hebben aangesloten. Nieuw bloed, nieuwe ideeën,
superrrr!!!
Tot slot wil ik jullie namens het hele ralliesteam een
fantastisch fijn en vooral pech loos motorjaar toewensen.
Dat we maar heel veel met elkaar mogen genieten.
Aad2

Harley is geboren
Hoera!!
We hebben een dochter, prachtig en gezond
Kleine pootjes, haartjes zwart en blond
Helemaal compleet en ruim 55 pond
Namens de wederzijdse ouders, vader Palma NL 970171942 en moeder Trien NL 741430467, geven wij U kennis van de geboorte van onze
prachtige stamboekdochter.
NL 593132360 Hagenooi HARLEY
Wat er aan vooraf ging:
Het is 14 november 2015 en wij zijn met
heel veel Coastriders op bezoek bij “De
Kleine Johannes” aan de kaasmarkt in
Alkmaar. Het is “party time”, het is
uitzwaaiweekend, de dag dat we elkaar
allemaal fijne feestdagen toewensen, de

dag dat we elkaar even niet zo vaak meer zullen zien. We maken er een feest van waarbij
de tweemans band zich absoluut van zijn goede kant laat zien. De sfeer zit er gelijk goed in.
Ook Johannes Sr., de bareigenaar, heeft het naar zijn zin want de “vaasjes” zijn niet aan te
slepen. De kroeg is gewoon open, ook voor het “normale” publiek. We maken lol, we lachen
en we brullen. Een super feest daar in het centrum van Alkmaar. En dat ontgaat ook de
familie van der Velden niet, die niets vermoedend even een biertje komt pakken in “de kleine
Johannes”. De familie van der Velden exploiteren een prachtige melkveehouderrij in Egmond
aan de Hoef zoals later zal blijken. Ze genieten van onze muziek en vinden het
ook allemaal super gezellig bij die Coastriders, die steeds meer en meer uit
hun dak plegen te gaan. Het klikt gelijk heel erg goed tussen de veehouders
en de Harley rijders. Wat heerlijk zo’n spontaan “open” event. En zo is het
dus gekomen. Of we nog afscheid hebben genomen van de boerenfamilie kan
ik mij niet zo goed meer herinneren maar gezellig was het zeker. Tot zover
even de terugblik.
Wat een verbazing als wij op 29 november jongst leden een mailberichtje
krijgen vanuit Egmond aan de Hoef waarin wordt medegedeeld, dat er een
heus stamboekkalfje is vernoemd naar het ons zo favoriete motormerk. Ha,
ha, dat is humor. Dat is grappig. En heus waar, de officiële
stamboekinschrijving en foto gaan hierbij. Natuurlijk zullen we kijken of we
met zijn allen nog een keer op kraamvisite kunnen gaan. Of wellicht kunnen
we later een keer genieten van een vers glaasje HARLEY melk of van een
heerlijk broodje HARLEY kaas. We wachten het af.

Maar dat is nog niet alles. Want als je goed naar de foto kijkt zie je
op de achtergrond nog 4 poten. Dat is het zusje van Harley. En
weet je hoe zij heet? Ja, inderdaad je raad het goed Hagenooi

DAVIDSON. Twee zussen dus, HARLEY en DAVIDSON op de
boerderij in Egmond aan de Hoef. Zeker een kraambezoekje waard
vind ik.
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Een bijzonder cadeau voor een bijzondere man
Al jarenlang maakt
Herman deel uit
van het bestuur
van ons Chapter.
Normaal is dit
steeds voor een
periode van drie
jaar maar Herman
werd door de
ledenvergadering
steeds weer
herkozen. En dat is
niet zomaar
natuurlijk. Zijn
naam wordt al
genoemd in de statuten van onze club. ”Heden op 10 maart
2003 verschenen voor mij, Mr. Hendrik Cornelis Willemse,
notaris te Heerhugowaard: De heer Herman Glaap enz.
enz.”, zo staat er in het notariële stuk te lezen. Sinds die tijd
heeft Herman zich met heel veel, niet aflatende energie en
kracht ingezet voor de Coastriders Chapter. Herman is ook
mede de grondlegger van onze verenigingsstructuur met
Rallies, Events, Ladies etc. Begonnen in 2003 als secretaris,
welk stokje hij later heeft overgedragen aan onze huidige
secretaris, is hij verder gegaan als lid van het ralliesteam en
tot de ALV op 13 februari 2016 de voortstuwende kracht
van het Events team. Maar nu is Herman gedwongen om
het bestuurders stokje over te dragen aan een ander. Door
zijn gezondheid is hij niet meer in staat om de kracht en
energie op te brengen die een bestuur functie van je
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verlangd en daar balen we met zijn allen enorm van. Nou
wil het geval, dat wij bij een bestuurswisseling, het
vertrekkende bestuurslid tijdens de ALV altijd even in het
zonnetje zetten en alle verrichte inspanningen afkopen met
een flesje verslavingslimonade. Maar in dit geval ligt het
anders. Dat is in dit geval zeker niet voldoende en vooral
ook niet gepast. Gelukkig hebben we een kunstenares
onder onze leden, die wij bereid hebben gevonden om voor
Herman een pracht van een keramiek te ontwerpen en te
vervaardigen. En wat heeft Karin daar haar best op gedaan.
Het is echt heel erg mooi en exclusief geworden. Een
waarlijk collectors item, die de verzameling Harley Davidson
spullen van Herman zeker zal aanvullen. Op de zondag na
de ALV hadden wij het voorrecht om dit cadeau aan
Herman te overhandigen en daarbij hem uitgebreid namens
alle Coastriders te bedanken voor al hetgeen hij voor ons
chapter betekend heeft.

En wat zijn ze er blij mee. Een schot in de roos en mede ook
door het speciale Coastriders transfer die ons Coastriders
logo tijdens het bakproces op het keramiek heeft
vereeuwigd.

Met de Coastriders vanuit je luie stoel de
Route66 rijden?
Dat kan binnenkort! Op 11 maart
organiseert het chapter een avond waar we
door middel van video, foto’s en
begeleidende verhalen virtueel Route66
gaan rijden.
We beginnen om 20:00 in de Alkmaarse
Poort en ik schat dat we al met al een uur
of 2 onderweg zullen zijn al hangt dat sterk
af van de hoeveelheid vragen die er
mogelijk gaan komen.
Laat svp even weten of je wilt
komen in verband met de reservering van de juiste zaal, dit kan je doen door
een mailtje naar Dries te sturen of een berichtje via FB.
Dries

Michiel Huisman als Walter Davidson
Discovery Channel komt binnenkort met een miniserie over
de oprichting van Harley-Davidson. De serie gaat Harley and
the Davidsons heten en niemand minder dan Michiel
Huisman (34) gaat de rol van de oudere Davidson-broer
Walter Sr. spelen. Huisman bereikte wereldfaam door zijn rol
als Daario Naharis in HBO-serie Game of Thrones, en
timmert nu dus verder aan de weg als één van de oprichters
van The Motor Company.
De serie focust zich met name op schoolvrienden Arthur
Davidson en Bill Harley, die samen dromen hun eigen
motormerk op te zetten en, zoals we inmiddels weten,
daarin slagen.

Naast de rol van onze landgenoot wordt jongere broer
Arthur Davidson neergezet door Amerikaan Bug Hall die in
Little Rascals en Honey en We Shrunk Ourselves speelde en
William S. Harley wordt gespeeld door Engelsman Robert
Aramayo, die vanaf komend seizoen samen met Huisman in
Game of Thrones te zien is.
Wanneer de serie exact in première gaat laat men bij
Discovery Channel nog niet los, maar houdt aan het einde
van het jaar Discovery Channel in de gaten.
Bron www.motor.nl
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Wat doe je nou zo in de winter
Nou dan bezoek je een motorshow in
Duitsland, de Custom Bike Show in Bad Salzuflen, voorbij Osnabrück.
Om een idee te geven van deze bikeshow, het is tot 3 maal zo groot als de
Bigtwin bikeshow in Rosmalen. Vele vierkante meters met motor en motor
gerelateerde zaken.
Met 2 Chapterleden zijn we begin december op zaterdag met de auto naar
Salzuflen gereden om direct door te gaan naar de bikeshow. Echt mega veel
motoren, winkeltjes, een biker build-off wedstrijd en diverse shows.
Aansluitend zijn we ‘s avonds naar de afte party gegaan. Een beetje tam, een
beetje apart maar dan wel weer leuk en in
elk geval leuk om een keer meegemaakt te
hebben.
Overnachten deden we in een eenvoudig
hostelachtig verblijf, gewoon goeie bedden
in een zeg maar gewone kamer. Het ontbijt
deden we de volgende ochtend onderweg
naar de bike show, bij een bakker. Op
zondagochtend was dit een goeie plek om
het ontbijtje te nemen, want het was aardig
druk.
Op de bike show zelf hadden we weer genoeg
te zien, van een gehele hal die we nog niet
bekeken hadden, tot de Wall of Death,
waarbij de Nederlander Jan Laurens en zijn
dochter op oude Indians een prachtige show
lieten zien.
Einde van de dag waren we wel een beetje
gaar, dus op zoek naar de auto en nog enkele
uren terug sturen. Maar wel een gaaf
weekend die geheel in het teken stond van
motoren.
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Verboden om met motor en aanhanger de
grens over te gaan?
Afgelopen periode zijn wat wazige berichten in de media
verschenen waarin gesteld werd dat je met een aanhanger
achter de motor niet meer vanuit Nederland de grens over
mocht naar het buitenland.
Helemaal niet waar dus. De ANWB heeft berichten van het
ministerie en de Europese Commissie verkeerd
overgenomen en dit als waarheid de wereld in geslingerd en
daardoor enkele mensen op het verkeerde been gezet.
Wat was het verhaal? Volgens de Europese Commissie is in
Nederland de derde rijbewijs richtlijn niet goed
geïmplementeerd waar het gaat om rijden op de motor met
aanhangwagen. De interpretatie van het ministerie was in
eerste instantie: De lidstaten, dus ook Nederland, mogen
alleen rijden met aanhangwagen toestaan op het eigen
grondgebied. Je mag er dus niet de grens mee over. En dat

geldt overal in de EU: motorrijders mogen nergens de grens
over met aanhangwagen!
Echter: achter de berichtgeving van de Europese Commissie
had nog een regel moeten staan, namelijk dat de
combinatie, motor met aanhangwagen, zich aan de
geldende verkeersregels van het land moeten houden.
Waarmee ze bedoelen dat je de maximale toegestane
snelheid van de combinatie niet mag overschrijden.
Let op: in Spanje is het nog niet toegestaan om met de
aanhanger achter je motor te rijden.
Een storm dus in een glas water met dank aan het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu en natuurlijk de ANWB.

Nieuwe eigenaar voor Erik Buell Racing
Het merk Buell heeft afgelopen jaren best al wat
meegemaakt. Als eerste natuurlijk op de markt gebracht
door Erik Buell zelf, waarna het door Harley-Davidson
overgenomen is en via de HD-dealers aan de markt gebracht
werd. Tijdens de crisis van begin 2000 heeft de Motor
Company besloten om met het merk te stoppen. Erik Buell is
toen zelf verder gegaan met race motoren die na de
contractuele afspraken met Harley-Davidson ook geschikt
gemaakt werden voor de weg. Dit bedrijf, Erik Buell Racing
of EBR, was in 2009 al een keer failliet gegaan en in april 2015
na een doorstart nog een keer.
Na 3 veilingen waarin diverse onderdelen van het EBR
verdeeld werden onder diverse kopers is nu ook de fabriek

zelf verkocht. De nieuwe eigenaren, Liquid Asset Partners,
willen werken aan een comeback, maar de vorm is nog niet
bekend. Apart is wel dat Liquid Asset Partners ook de koper
was in 2010 toen Eric Buell voor het eerst op straat kwam te
staan nadat Harley-Davidson het geheel te koop zette.
Eric gaat dus nu voor de 3e keer aan de slag met ‘zijn’ motor.
Bron: www.motor.nl
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CRCA ride-outs en Events AGENDA 2016
Vrijdag 11 maart

Maandag 6 juni

Vrijdag 23 – zondag 25 september

Beleef de Route 66, AP

All American Day, Uithoorn

CRCA Nazomerweekend

20 maart

12 juni

Vrijdag 23 – zondag 25 september

Dag van de motorrijder

Harley dag Purmerend

End of Season Rally HOG Limburg

Zaterdag 2 en zondag 3 april

Donderdag 16 – zondag 19 juni

Openhuis West Coast Alkmaar

European HOG Rally in Portoroz, Slo

Zaterdag 2 en zondag 3 april

Zondag 19 juni

Zaterdag 24 – zondag 25 september
Openhuis West Coast Motors
Op een van deze dagen een Open Ride In
Zaterdag 8 oktober

Open Ride Out door Noord Holland

Plassenrit Loosdrecht, AP

Zaterdag 9 april

Donderdag 23 juni

Openingsrit, WCM

Midzomernacht, WCM, 21 uur

19 april – 1 mei

Vrijdag 24 – zondag 26 juni

CRCA Voorjaarsweekend

Hamburg Harley Days, Duitsland

Zondag 24 april

Zondag 17 juli

Verrassingsrit, AP

We gaan naar Pampus, AP

Woensdag 27 april

30 juli – 10 augustus

Koningsdag - Harleydag Valkenswaard

CRCA Vakantie

Donderdag 28 april – zondag 1 mei

Zondag 14 augustus

Euro Festival in St Tropez/Grimaud FR

Utrechtse Heuvelrug, AP

Zaterdag 7 mei

18 – 21 augustus

Rock & Roll beach day in Wijk aan Zee

CRCA Duitsland weekend

Zondag 22 mei

Dinsdag 6 – zondag 11 september
European Bike Week
Faak am See, Oostenrijk
Zondag 18 september

SPAR rit, De Woeste Hoogte
Vrijdag 27 – zondag 29 mei
HOG Benelux Rally in Rockanje

Sluitingsrit, WCM
Aanleveren kopij Clubblad 2016
6 mei voor blad 2

AP = Alkmaarse Poort
WCM = West Coast Motors
xx = De Woeste Hoogte
Verzamelen vanaf 09:00, en vertrekken
om 10:00. Tenzij anders vermeld.

Pokerrun, AP, 9 uur

De agenda wordt in elke editie verder bijgewerkt.
Rit of Event schuin geschreven wordt niet door CRCA georganiseerd.
Kijk voor de meest actuele agenda en rit informatie, ook voor spontane ritten, op de CRCA website.

Facebook
Wij als Coast Riders Chapter Alkmaar zijn al een tijdje te vinden op onze eigen gesloten Facebook pagina.
Je vindt hier veel verhalen en foto’s van mede clubleden.
Ook wordt hier informatie gedeeld over komende ritten, of initiatieven van leden om een rit te maken of evenement te bezoeken.

Blijf op de hoogte door je email door te geven via Ledenadministratie@coastriderschapter.nl of vraag toegang aan de beheerder
van de pagina.

Of kijk op onze vernieuwde website www.coastriderschapter.nl voor het laatste nieuws, de
agenda en verder informatie over onze vereniging.
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Groei in verkoop motoren
In twintig jaar tijd is het aantal motoren in Nederland meer dan
verdubbeld. In 1995 waren er zo'n 308.000 geregistreerd, terwijl de
teller begin dit jaar op ruim 652.000 stond.
In Drenthe zijn in verhouding de meeste motoren, stelt
brancheorganisatie BOVAG woensdag op basis van cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Drenthe gaat met 53
motorfietsen op duizend inwoners aan kop.
Motoren zijn buiten de Randstad populairder dan daarbinnen. Het
landelijke gemiddelde is 39 motoren per duizend inwoners.
Geen van de provincies in de
Randstad haalt dat volgens BOVAG.
Zuid-Holland gaat met 108.000
registraties weliswaar aan de leiding
als het gaat om absolute aantallen,
maar komt gemiddeld gezien op de
laatste plaats, met 30 motoren per
duizend inwoners. Utrecht (34) en
Noord-Holland (37) scoren ook
onder gemiddeld.
Het
gaat
goed
met
de
motorenverkoop in Nederland. In de
eerste drie kwartalen van dit jaar
zijn er al bijna net zo veel motoren verkocht als in heel 2014.
Vanuit Milwaukee laat Harley-Davidson weten dit jaar een
jaartotaal van 270.000 motoren te verschepen. Door de hoge dollar

Tot en met september zijn 10.246 nieuwe exemplaren
geregistreerd. Dat zijn er 10 procent meer dan in dezelfde periode
vorig jaar.
De totale verkoop van nieuwe motoren lijkt af te stevenen op het
hoogste niveau sinds 2010, toen de teller stokte bij 12.215.
Sindsdien kwam het totaal niet boven de elfduizend, met het jaar
2013 als dieptepunt met 9.335 nieuwe motorfietsen.
Voordat de economische crisis zich aandiende, schommelde het
langjarig gemiddelde tussen de vijftienduizend en twintigduizend.
De bestverkochte motorfietsen zijn dit jaar
tot nu toe BMW (1.624 exemplaren),
Yamaha (1.566) en Kawasaki (1.179).
Ongeveer 1,3 miljoen mensen mogen op
een motor rijden en als ze een motor
hebben dan rijden de meeste in ons land
op een Honda motorfiets (184.000),
gevolgd door Yamaha (117.000) en Suzuki
(99.000) rijders.
En 46.000 Nederlanders hebben een
Harley Davidson waarvan iets meer dan
300 lid zijn van de Coast Rider in Alkmaar.

en de minder snelgroeiende Europese markt zijn dit minder dan de
begin dit jaar ingeschatte 280.000 motoren.

Voor het derde jaar in de rij is West Coast Motors wederom tot beste dealer van Nederland gekozen. Een top prestatie !!
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- Advertentie -

Collectieve motorverzekering
Het Coast Riders Chapter biedt u de mogelijkheid tot het afsluiten van een collectieve motorverzekering.
Hoe werkt het?
Neem contact op met Havelaar en van Stolk, telefoon 010-2816772, en vraag naar Johan Oosthoek
(johan@havelaar.com),
Wendy Steenhorst (wendy@havelaar.com) of Robin van der Ende
(robin@havelaar.com) en zeg dat u lid wordt (of bent) van ons Chapter.
Op onze website www.coastriderschapter.nl kunt u ook een offerte formulier downloaden en dit opsturen naar:
Havelaar en van Stolk, Antwoordnummer 2257, 3000 VB Rotterdam. Het formulier kunt u ook faxen naar 0102816799 of mailen naar info@havelaar.com of één van de eerdergenoemde e-mailadressen.
De voordelen zijn:
30% extra korting op de bruto premie voor leden Coast Riders Chapter
Rijvaardigheidsbewijs? 15% extra korting met onbeperkte looptijd.
Driejarig contract? 5% extra korting.
Een taxatie is bij verlenging van of naar een driejarig contract voor rekening van Havelaar & van Stolk
(alleen bij een volledig cascoverzekering).
Accessoires zijn voor € 700,- gratis meeverzekerd.
Motorkleding is tot €1.000,- per opzittende meeverzekerd (bij volledig casco).
Eigen risico ( € 450,-) vervalt bij reparatie bij West Coast Motors.
Meest uitgebreide diefstaldekking. Zelfs bij het niet voldoen aan de stalling- en beveiligingvoorschriften,
geldt slechts een verhoogd eigen risico.
Drie jaar nieuwwaarderegeling voor de eerste eigenaar bij volledig casco.
Aankoopprijsgarantie gedurende twee jaar voor tweedehands motoren, niet ouder dan 5 jaar bij een
volledig cascoverzekering.
Bij 5 jaar schadevrij rijden al 75% no-claimkorting.
Winterstop (van 15 dec. tot 1 feb.) 5 % extra korting.
Hulpverlening in binnen- en buitenland (zie onze voorwaarden).
Bij deelname aan een Safe Riders Training is het mogelijk om voor €15,- per motor per dag een extra verzekering
te sluiten, tegen verlies van de bonuskorting bij schade op de dag van de training.
Deze collectieve Harley-Davidson verzekering is alleen voor leden van het Coast Riders Chapter en de collectieve
korting vervalt bij beëindiging van het lidmaatschap. Vraag vrijblijvend een offerte aan, het verplicht u uiteraard
tot niets.
Namens het bestuur van het Coast Riders Chapter.
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Christmas Ride
Vanuit
strandtent
Nederzandt in Noordwijk
werd zondag 13 december
een
Christmas
Ride
georganiseerd, voor het
goede doel, zie ook de
website
www.outdoor4disabled.nl
Voor een klein sponsor
bedrag hadden we met 5 Chapter leden ons ingeschreven
om mee te rijden, voor dit bedrag kregen we een
kerstmannenpakket en konden we met onze eigen motor
meerijden. Ook was het mogelijk om Solox brommers te
huren, maar die waren voor die dag dus allemaal al
verhuurd. Buiten ons groepje waren er nog 3 motorrijders in

de groep en verder de ruim 50 Solexen! Later sloten nog 2
leden van het Amsterdam Chapter zich bij ons aan.
De start was bij de strandtent Nederzandt en begeleidt door
een pickup truck met mega getto blaster werd de rit
aangezet door de bollenstreek van Noordwijkerhout richting
Noordwijk en onderweg diverse stops bij een trampoline hal
om te springen, tuincentrum voor een oliebol, winkelstraat
voor een chocomelk of gluwein, een hamburgerzaak voor
een Mac en nog vele andere tenten. En tussendoor lachen
en gieren op de motor en solexen.
De gehele rit sluit af bij Nederzandt waar we nog een lekker
biertje kunnen krijgen, ook om weer een beetje op te
warmen, maar wat was dit een gezellige dag en super
initiatief.
Volgend jaar weer!
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Riding Gear Essentials.

De essentie van motorkleding, daar
ging het afgelopen zaterdag om
tijdens de workshop Riding Gear
Essentials. Het antwoord zou heel
simpel kunnen zijn, namelijk
veiligheid.
Toch is er nog voldoende te vertellen
over de verschillen in motorjassen,
broeken, schoenen, en alles wat er
nog bij komt kijken zoals materialen
en waar de prijsverschillen vandaan
komen. Dat er nog genoeg bij te leren
valt bleek ook wel, want zelfs de
meest ervaren motorrijder stond nog
te kijken van wat er mogelijk is
betreffende de Riding Gear.
Er was gezorgd voor een hapje en een
drankje, en door middel van
demonstraties werden de verschillen laten zien. Er werd
aandachtig geluisterd naar de uitleg. Helmen werden gepast
en daarbij verteld wanneer je weet of je een juiste helm
gekozen hebt, en waarom je niet alleen naar het uiterlijk
moet kijken. Jassen konden in- en uit elkaar geritst worden,
er was voldoende tijd om vragen te beantwoorden en naar
elkaars ervaringen te luisteren.
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Het was zeker een geslaagde middag, en voor herhaling
vatbaar!
Net terug van West Coast motors. Leerzame, maar vooral
leuke workshop gehad ! Mooie en praktische kleding gezien,
helmen en handschoenen gepast.... Goed programma

Veilige kleren op de motor
Boete na motorrit met wielerhandschoenen
Een motorrijder die wielrennershandschoenen droeg tijdens
een ritje is veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van
120 euro. Gert S. verscheen gisteren in de politierechtbank
van Aalst met zijn advocaat. Die probeerde aan de
politierechter duidelijk te maken dat de wet niet omschrijft
welk soort handschoenen men moet dragen, maar Mireille

Schreurs, zelf motorrijder, had daar een andere mening
over. "Het gaat om een beschermende maatregel.
Handschoenen waarvan de vingertoppen ontbloot zijn,
beschermen u niet bij een ongeval", klonk het.
(TVDN)

Nieuwe Europese regels voor motorfietskleding
Het Europees Parlement heeft deze week besloten dat in
vervolg alle motorkleding gezien moet worden als
beschermende kleding en dat deze aan alle Europese
normen zal dienen te voldoen. Tot nu toe werden alleen
beschermende (motorfiets) handschoenen, laarzen en
impact-beschermers gezien als beschermende kleding die
onder bepaalde normen vallen. Nu heeft het Europees
Parlement besloten om de totale motorfietsuitrusting op te
nemen in een nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelenregeling. Dit betekent dat in een paar jaar tijd alle motorfiets
spullen die in Europa verkocht worden aan dezelfde
veiligheidseisen voldoen, zodat ze allemaal een minimum
aan bescherming moeten bieden tegen slijtage en een
impact. Helmen en vizieren vallen buiten het
toepassingsgebied van de nieuwe verordening; deze zijn al
gedekt door het VN ECE-reglement nr. 22.
Net zoals dat nu al gebeurt met laarzen en handschoenen,
zal er aan de binnenkant van alle motorkleding een label
bevestigd moeten worden waaraan de koper kan zien dat
deze voldoet aan Europese normen en in welke mate
bescherming geboden wordt. Ook dient informatie over
onderhoud, opslag en het gebruik ervan te worden vermeld.
De precieze normen en wanneer alle motorfiets spullen in de
winkels moeten voldoen aan de nieuwe eisen is nog niet
bekend. Dat zou zo maar een paar jaar kunnen duren. De

FEMA (Europese federatie van motorrijders) geeft aan
motorrijders op de hoogte te zullen houden van alle nieuwe
ontwikkelingen.
Deze nieuwe verordening betekent overigens niet dat
motorrijders verplicht zullen worden om alleen
goedgekeurde kleding te dragen. Deze regeling gaat alleen
over de verkoop van goedgekeurde beschermende kleding en
niet over het dragen ervan. Voor zover bekend heeft de
Europese Commissie ook geen plannen om het dragen van
goedgekeurde motorkleding verplicht te gaan stellen.
Dolf Willigers, secretaris-generaal van de FEMA: "Als alle
motorfietskleding voldoet aan een standaard weet je wat de
hoeveelheid bescherming is die je kunt verwachten. Dat is
consumentenbescherming die we nu niet hebben. Natuurlijk
zullen de nieuwe normen aan de behoefte van motorrijders
moeten voldoen, maar met de informatie die we nu hebben,
heb ik er alle vertrouwen in dat dit het geval zal zijn. Zolang
de Europese autoriteiten deze normen niet zullen gebruiken
om rijders te dwingen alleen goedgekeurde motoruitrusting
te dragen, en we zullen er op toe zien dat dit niet zal
gebeuren, is de standaardisatie van de motorfietskleding een
goede zaak voor de motorrijder."
Bron: FEMA (Federation of European Motorcyclists’
Associations)

Kleding in het buitenland, de regels
Je hoort de laatste ook veel verhalen over het dragen en of
bij je hebben van de felle reflecterende hesjes. Eigenlijk geldt
voor alle Europese landen dat het verplicht is om als
bestuurder van een auto of motorvoertuig een
veiligheidsvestje bij je te hebben en te dragen op het
moment dat je naast de weg staat, bij pech of hulp bij pech.
Verder zijn er per land nog aanvullende regels mbt de
veiligheid, zoals de verlichte alcoholtester voor elke
bestuurder.

Portugal heeft nog een belangrijke verkeersregel voor de
motorrijder, ja mag geen andere motorvoertuigen inhalen (!)
en deze regel geldt ook voor brommers. Dus opletten in
Portugal.
In Oostenrijk geldt dat als je brildragend bent, je verplicht
bent om je reserve bril mee te nemen. Tevens is het verplicht
om in Oostenrijk een EHBO setje bij je te hebben, in de auto
maar dus ook in de motor.
Bron: KNMV
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Nieuwjaarsborrel Alkmaarse Poort
Het nieuwe jaar is begonnen en traditiegetrouw doen we
dan altijd een borrel in de Alkmaarse Poort, elkaar weer even
zien, de winterverhalen horen en de verhalen te horen van
de komende motorvakanties.
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Ook is dit een mooi moment om plannen te maken voor
kleine ritten, weekendjes weg en korte vakanties, ook het
uitwisselen van ideeën en routes wordt veel gedaan.
Het was een leuke opkomst, waarbij de borrelhapjes ook
lekker smaakte.
We zijn klaar voor het komende motorseizoen.

Eerste Hulp Bij Motor Ongevallen
Onze Road Captains hebben afgelopen maand weer een
training gekregen in ‘hoe te handelen bij een motor ongeval’,
zeer leerzaam en zeer nuttig volgens de aanwezige
deelnemers.
Het is geen traditionele EHBO-cursus, ook hebben we niet
geleerd hoe we de zware Harley weer rechtop moeten
zetten, maar juist de dingen als ‘Wie blijft bij het slachtoffer’
en ‘hoe geef je de locatie door van het ongeval’. Ook is het
belangrijk bij een motorongeval om de rust te behouden,
alsook te zorgen dat er maar 3 mensen ter plekke blijven en
dus niet alle ‘ramptoeristen’ rond het ongeval laten komen.
Zo kennen we drie rollen die de Road Captains verdelen: De
coördinator, deze belt de alarmlijn, 112 in geheel Europa, en
geeft door waar we staan, wat er gebeurd is en of er
slachtoffers zijn. Dan is er een Road Captain of aangewezen
motorrijder die het de onheilsplek veilig houdt, lees het
verkeer door laat stromen en dus ook de overige
motorrijders. Tevens kan hij ervoor kiezen om een veilige

zone te creëren door zijn of haar motor ver voor de plek op
de rijbaan te plaatsen, met de vuistregel de
maximumsnelheid is het aantal meters tussen het
slachtoffer en de weggezette veiligheidsmotor, 80 km/u weg
betekent 80 meter eerder de motor plaatsen.
De derde Road Captain blijft bij het slachtoffer, vraagt hoe
het met hem of haar gaat, geeft dit door aan de coördinator
en als het een onbekende rijder is, zal hij of zij moeten
vragen naar zijn naam en eventuele contact gegevens.
Aan het einde van de avond hebben alle aanwezig Road
Captains weer een nieuwe EHBM-tas gekregen. Wat
betekent dat bij elke Ride Out door het Chapter
georganiseerd er meerder Road Captains, met en zonder
veiligheidsvestje, een EHBO-trommel bij zich hebben.
Allemaal zeer nuttig en heel leerzaam, maar laten we hopen
dat we dit in de praktijk hoeven te gebruiken en alleen weten
dat we met z’n allen veilig op weg zijn.
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CRCA-wedstrijd
Je kon je eerder inschrijven om
zo’n kek CRCA-vlaggetje te
bemachtigen en nu hebben we
bedacht dat het leuk zou zijn
om het vlaggetje Europa door
te laten gaan. Dus laat zien
waar je bent geweest komend
jaar.
Dat doe je door een foto van
jezelf te maken, met natuurlijk
het CRCA-vlaggetje, en
natuurlijk je Harley-Davidson
motor, maar ook duidelijk waar je staat. Dus maak een foto
van jezelf op je Harley met vlaggetje in de hand op het Rode
Plein met op de achtergrond het Kremlin. Of een selfie met
je motor in Basecamp 1 aan de voet van de Himalaya, waar
dan wel duidelijk het bordje met de hoogte zichtbaar is en
stuur deze in naar editor@coastriderschapter.nl

Aan het einde van het motorseizoen gaan we winnaars
bekend maken, het CRCA-vlaggetje wat het verst is
gekomen en het CRCA-vlaggetje dat het hoogst is gekomen.
Je mag meerdere foto’s insturen, zo doe je meerdere keren
mee met de wedstrijd. Ook gaat de zeer deskundige jury
nog een foto aanwijzen die het meest origineel is en ook hij
of zij zal in het zonnetje met een prijs gezet worden. Dus
iedereen kan meedoen ook al kom je niet zo hoog of ver.
Dus doe mee en laat je komend jaar zien.

Leuk gebaar
Zoals jullie weten worden wij Coastriders door nogal wat
bedrijven gesponsord. Wij zijn hier heel blij mee. Deze vorm
van geldelijke sponsoring geeft ons extra financiële
middelen om met name ons mooie, steeds kleurrijker
wordende magazine uit te blijven geven. Een blad,
boordevol met informatie over activiteiten en over het ons
zo geliefde motormerk Harley Davidson. Echt super. Kijk
eens aandachtig naar de advertenties van onze sponsors in
dit blad, dat hebben ze wel verdiend vind ik. Wij vinden het
magazine nog steeds een fantastisch communicatiemiddel
naar alle leden.
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Maar dat sponsoring ook op een andere wijze kan liet Ruud
de Vries ons merken. Ruud is eigenaar van vier “New York
Pizza” zaken in Noord-Holland. Hij reageerde op onze
oproep voor hulp bij de jaarlijkse truckrun. Niet dat hij mee
kon helpen maar dat hij voor iedere vrijwilliger een
“Pizzacheque” ter beschikking wilde stellen. Iedere cheque
geeft recht op een gratis afhaalpizza in een van zijn “New
York” pizza zaken. Super toch! Heel veel dank Ruud
namens alle dertig vrijwillige Coastriders. Ze smaakte
voortreffelijk Ruud.

Veilige kilometers
Met weer een maagdelijk schoon motorseizoen voor de
boeg in ons huisblad de nodige informatie over veilig rijden.
Elders in het blad vind je een interessant stuk over
motorkleding. Iemand wees me erop dat er zelfs een helm
te koop is met een heuse achteruitkijkspiegel. Via een
ingenieus systeem van ingebouwde spiegeltjes kijk je via een
spiegelstrookje aan de bovenkant van je gezichtsveld naar
wat er achter je allemaal gebeurt. Je gezichtsveld wordt
daarmee verruimd van 180 graden naar 360 graden. De helm
is te koop als integraalhelm of als systeemhelm. Kijk maar
eens op www.reevu-nederland.nl.

Groepsreizen
Wegzetsysteem (ook wel ‘second man drop’ genoemd)
Tijdens de ride outs van het chapter rijden we over het
algemeen met het wegzetsysteem. Wil je voor het nieuwe
seizoen goed beslagen ten weg komen dan kun je op onze
website www.coastriderschapter.nl onder het kopje Safety
nog eens rustig nalezen hoe het wegzetsysteem werkt.
Wanneer je wordt weggezet: zorg dat je op een voor jezelf
veilige plek gaat staan, goed zichtbaar voor de
achteropkomende rijders en zodanig dat al je motorvrienden
ongehinderd de bocht kunnen nemen. Blijf altijd staan tot
iedereen voorbij is (!) Je weet dat iedereen voorbij is als je
de achter rijders ziet: deze zijn goed herkenbaar: ze dragen

een groen of anders een rood hesje, ze voeren een bak
verlichting en ze houden in om je de ruimte geven om voor
ze in te voegen.
Afstand houden
Houd tijdens de ritten voldoende afstand. Hoe hoger je
snelheid, hoe langer je stopafstand. Verdubbel je de
snelheid, dan neemt de remweg kwadratisch toe. De
remweg wordt dan 4 keer langer. Is de remweg bij 50 km/u
bijvoorbeeld 20 meter, dan zal de remweg bij 100 km/u 80
meter bedragen. Je stopafstand wordt beïnvloed door het
soort wegdek (bijv. klinkers of asfalt), staat van de weg
(schoon, zand, water, oneffenheden), belading, staat van je
motor (bandenspanning, bandenprofiel, kwaliteit remmen)
en je reactietijd (snelheid waarnemen-handelen, afleiding).
We rijden netjes baksteensgewijs. Je verdubbelt daarmee
de afstand tot je voorganger en stelt gezamenlijk de groep in
staat toch compact te rijden.
Snelheid
We respecteren altijd de maximumsnelheden, rijden vlot
door en halen in principe niet in. Over het algemeen zal je
merken dat je voorin doorgaans gevoelsmatig langzamer
rijdt dan achterin. Door het harmonicaeffect moet je soms
flink gas geven om de groep bij te houden. Sommigen vinden
het fijn af en toe even flink uit te accelereren. Het werkt het
harmonicaeffect in de hand. Mocht er een gaatje vallen dan
is er geen man overboord. Voordeel van het toepassen van
het wegzetsysteem is dat je als je de rijder voor je uit het oog
verliest de route prima zelf kunt vinden. Laat je dus niet gek
maken blijf kalm en geniet van je rit!
Fijne kilometers en houd de glimmende kant boven!
Maurice van den Bosch, safety officer
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De Algemene Leden Vergadering

De opkomst was groot, meer dan 50 leden van ons Chapter waren
bijeengekomen in de Alkmaarse Poort voor de Algemene Leden
Vergadering. Ton opent de vergadering en het verslag van de vorige
vergadering wordt zonder commentaar goedgekeurd.
Hierna is het woord aan onze penningmeester en Aad Tas geeft een
uitleg van de kasstromen. Doordat we ook dit jaar weer meer
nieuwe leden hebben gekregen en ook nieuwe adverteerders
welkom mochten heten, hadden we voor vorig jaar meer
inkomsten. En dit is weer nuttig besteed aan onder andere de
uitgave van dit blad.
Door het bestuur wordt voorgesteld om het huishoudelijk
reglement aan te passen zodat de contributie duidelijker wordt, zo
is het besluit genomen om de contributie bij automatische
bankmachtiging op 22 euro 50 te houden en als je geen gebruik
maakt van de automatische incasso wordt dit 25 euro. De andere
verandering is dat nieuwe leden die instromen in het 3 e kwartaal
maar 10 euro hoeven te betalen en nieuwe leden die zich
inschrijven in het 4e kwartaal, dat kwartaal cadeau krijgen en dus
pas betalen bij ingang van het nieuwe jaar.
Tijdens het praatje van Aad krijgen we ook Paul van der Werff van
tapasbar El Pincho uit Haarlem de toezegging dat hij gaat sponsoren
en ook Juliet de By van modezaak Size Up in Uitgeest heeft staande
de vergadering de toezegging gedaan, dus bij deze welkom aan
jullie.

Ton dankt hierna Dita Kistemaker voor haar taak in de
kascommissie en benoemt tegelijk Joop Stringer als nieuw
kascommisielid. Voor het nieuwe reserve lid in de kascommissie
biedt Ad van Rijn zich aan en hij zal volgend jaar Jacqueline Troost
opvolgen, conform de statuten van onze vereniging.
Tevens geeft Ton nog een verdere uitleg van de wijzigingen in het
huishoudelijk reglement, zoals de aanpassing in de
maximumleeftijd van de bestuursleden. De wijzigingen zijn al
eerder via de mail naar alle leden gestuurd. De wijzigingen zijn dan
ook unaniem aangenomen.
Het volgende agenda punt is het rooster van aftreden, Ton geeft
aan dat de huidige Events officer, LoH officer en de voorzitter zich
niet herkiesbaar stellen. Adry Hulst heeft het helaas te druk met
andere bezigheden en zal daarom de rol van officer voor de Ladies
of Harley niet continueren. Voor Events en LoH hebben zich geen
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vrijwilligers aangemeld, Jacqueline heeft zich echter wel direct
opgeworpen om de Ladies of Harley officers rol uit te voeren. Zij zal
ad interim deze functie komend jaar gaan uitvoeren en voor de
volgende ALV kan hier dan weer gestemd worden. De
werkzaamheden voor Events worden tijdelijk waargenomen door
de zittende bestuursleden. Maar als je mee wil werken om de
meerdaagse ritten vanuit de Coast Riders uit te werken en neer te
zetten, meldt je dan aan bij de secretaris, Aad Tervoort.
Omdat Ton eerder al had aangegeven tijdens deze ALV zijn
voorzittersfunctie over te dragen, dit na 7 mooie jaren, kon je
afgelopen 2 maanden je melden bij Jan Leek, onze Director van het
Chapter. Frank Castricum heeft dit gedaan, zoals je ook al kon lezen
in het voorwoord. Ton geeft Frank de bijbehorende ‘snor’ en wenst
hem veel succes en zeker ook plezier in zijn nieuwe rol. Jan als onze
Director en sponsor dealer bedankt Ton nogmaals voor zijn inzet
afgelopen jaren en geeft Jet nog een zoen.
Frank neemt hierna het woord en gaat verder naar het volgende
agenda punt, het Magazine. Onze Editor Michiel Buitenwerf laat
nog even de voorbladen van de 4 magazines zien die afgelopen jaar
verschenen zijn. Ook de sponsoren komen nog even langs, waarbij
ook hij zijn dank uitspreekt aan Juliet en Paul. Wel vraagt Michiel
met aan alle aanwezig leden, maar via dit verslag dus ook aan de
overige leden, om hun eigen motorverhalen en foto’s op te sturen
voor het blad. Het maakt dan niet uit of dit verhaal al wat ouder is,
als het maar iets met motoren en het motorrijden te maken heeft.
Jet Vruchtman neemt bij afwezigheid van Herman de honneurs
waar en geeft een mooie opsomming weer van de drie leuke
weekenden die eraan komen. Deze zijn nog open voor inschrijving,
maar wacht daar niet te lang mee. Zie ook achter in dit blad meer
informatie over de weekenden. Ook Jet dankt namens Herman
Glaap voor de afgelopen jaren en sluit met nu al legendarische
woorden van Herman “Keep the sunny side on”.
Namens Rallies bedankt Aad Tas de inzet van Willem Olie als Road
Captain voor de afgelopen jaren. Ook Kees Kieft die maar een jaar
Road Captain is geweest in Rallies zwaait af. Dit jaar worden 2
nieuwe Road Captains verder opgeleid en zal verder gekeken
worden naar nieuwe kandidaten. Aad geeft verder een opsomming
van de komende 10 ritten die vanuit de Coast Riders georganiseerd
gaan worden, waarbij we niet alleen op zondagen gaan rijden, maar
ook op zaterdag en weer een avondrit op donderdag. Aad vraagt
ook de leden als ze leuke ideeën hebben voor een rit of activiteit
dit te laten weten, er kan dan gezamenlijk aan gewerkt worden.
Michiel had op Facebook al een voorzet gegeven en Aad heeft deze
verder uitgewerkt, maar als je komend jaar met je motor een rit
gaat maken, nemen dan het nieuwe CRCA-vlaggetje mee. Maak een
selfie waarbij je motor en het vlaggetje zichtbaar is en stuur deze

in. De inzending die het origineelst is, het verst en ook het hoogst,
krijgt een leuke prijs van de feestcommissie. Deze wedstrijd geldt
het gehele jaar, dus stuur maar in die foto’s.
Het veiligheidspraatje wordt door Maurice van den Bosch gedaan.
Na een kleine wrap-up van vorig jaar geeft Maurice aan dat we
komende tijd een theorie avond
gaan houden, de jaarlijkse
rijvaardigheidstraining
wordt
weer gehouden en Maurice gaat

weer een rit naar de Motogymkhana in Lelystad organiseren. Ook
geeft hij aan dat de HOG enkele training organiseert.
Aan het einde van de vergadering dankt Frank eenieder voor hun
aanwezigheid en nodigt iedereen uit om lootjes te kopen voor de
tombola en beneden een drankje te drinken. Met een drankje in de
ene hand en een tombola lootje in de andere wordt het gezellig laat
die avond.
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Kees de Zeeuw

DZ10-POLIS

Ons kantoor is gespecialiseerd in het verzekeren van Harley-Davidson® motoren.
Geen alarmverplichting
Naast het stuurslot dient ook een extra deugdelijk slot te worden gebruikt (altijd twee sloten)

Variabele winterstop
Indien u de Harley® volledig Casco verzekert, kunt u gebruik maken van de winterstop.
Eén telefoontje of mail is voldoende om de WA/Casco dekking (zogenaamde All-risk) om te zetten
naar WA/Beperkt Casco (=brand-diefstal). Uiteraard ook bellen zodra de motor weer uit de winterstop kan.
Bij oldtimers is de winterstop niet van toepassing.

Rijvaardigheidskorting 15%
Indien u een recente rijvaardigheidscertificaat (VRO Voortgezette Rijopleiding) kunt voorleggen,
krijgt u een extra blijvende korting van 15% op de basispremie.

Accessoires
Extra accessoires, die zijn aangeschaft na de ingangsdatum van de verzekering, zijn voor 10% van de
(taxatie)waarde van de Harley® gratis meeverzekered.

Geen eigen risico
Bij Casco-schade (en diefstal met alarm) geen eigen risico.

Vaste taxatie
Na overlegging van een recent taxatierapport van de IDEX (Tel 023-5552898) is de Harley® 3 jaar verzekerd
op basis van vaste taxatie (art7-960 BW).
Indien de Harley® nieuw is en niet geimporteerd dan kunt u volstaan met een kopie van de aankoopnota.
Betreft het een lease-motor dan kan de Harley® verzekerd worden op basis van partijen taxatie.

6-Ventielenpolis
Indien de Harley® bij ons is verzekerd krijgt u op de autoverzekering dezelfde korting als op uw Harley®.
(dit geldt uiteraard ook andersom). Sommige auto’s komen hiervoor niet in aanmerking.

Extra korting van 5%
5% extra korting op de basispremie bij een 3-jarig contract.

Motorkleding
Motorkleding is tot € 750,- per persoon meeverzekerd (bij een verkeersongeval).

Zeer voordelige Casco-verzekering
Heeft u al een aantal schadevrije jaren opgebouwd en maakt u gebruik van de winterstop, dan is de volledige
Casco-verzekering niet veel duurder dan alleen een brand-diefstal dekking.

Oldtimer
Is de Harley® ouder dan 20 jaar en rijdt u minder dan 10000 kilometer per jaar, dan hebben wij een speciale oldtimerpolis
Stalling: Op het woonadres dient de Harley® in een afgesloten ruimte te staan (schuur, garagebox).
(Indien niet mogelijk dan in overleg)

voor informatie:
tel: 050-5775087
www.dezeeuwverzekeringen.nl
kees@dezeeuwverzekeringen.nl

24 | 1 - 2016 | HOG Coast Riders Chapter Alkmaar

Ladies of Harley
Door Jacqueline Troost, ai LoH officer
In de jaarvergadering van de LOH op 17 oktober 2015
ontstond een discussie over het meerijden van “non-riding”
ladies. Ladies die niet zelf rijden willen graag wel de beleving
van de LOH.
Ze willen dan ook graag mee met ritten maar rijden niet zelf,
hoe los je dat op.
In eerste instantie willen ze dan bij hun man achterop die
dan meerijdt in de rit.
Ze kunnen bij een andere lady achterop of eventueel met de
auto “meerijden”.
De discussie is eigenlijk wat is/zijn de Ladies of Harley ? Zijn
alle vrouwen die lid zijn van de HOG automatisch lid van de
LOH ook al rijden ze geen Harley?
Voor een deel van de LOH zijn dat vrouwen die zelf een
Harley rijden. Als je samen met mannen wilt rijden kun je
met je eigen Chapter gaan rijden.
Er werd niet echt een standpunt ingenomen door Liza.
Uiteindelijk is besloten om voor 2016 te kijken hoe het gaat
als de “non-riding” Ladies meedoen met de LOH activiteiten
en hoe dat bevalt.
Dus Ladies van de Coast Riders wil je een keer mee met de
LOH maar rij je niet zelf kan dit dus.
De ritten en evenementen staan op de HOG-site.
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Rijvaardigheidstraining

Zaterdag 2 april organiseren we alweer voor de 17e keer
onze eigen Rijvaardigheidstraining. Net als voorgaande jaren
hebben we voor deze dag de bij velen inmiddels bekende
instructeurs van de motorpolitie Theo Verkamman en Rob
Schotel kunnen ‘strikken’. De ervaring, die Rob en Theo
inbrengen vanuit hun beroep, staan garant voor een
leerzame dag voor zowel de minder ervaren als
doorgewinterde motorrijder.
De dag start 's morgens om 09.00 uur in het
bedrijfsrestaurant van Koks Milieu en Voertuigtechniek aan
de Diamantweg 1 in Alkmaar (industriegebeid
Boekelermeer, tegenover Vuilverbranding).
Na de kennismaking met de instructeurs én elkaar volgt –
uiteraard onder het genot van koffie/thee- eerst een
theoretisch deel, waarin o.a. een aantal praktijkoefeningen
voorbereid worden, en er alle gelegenheid is vragen te
stellen over van alles en nog wat aangaande wet- en
regelgeving, motorrijden, verkeer en inzicht. Na de
‘spraakwaterval’ van Theo en Rob is het tijd om de theorie
om te zetten in de praktijk, dus op de motorfiets en laat die
vloeiende ‘achtjes’, slalom, keren-op-de-weg, et cetera maar
zien!
Na de lunch, die door onze vaste cateraar verzorgd zal
worden, zullen de oefeningen zich vooral richten op de
techniek van het beheerst remmen en uitwijken.
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Als afsluiting (± 15.30 uur) volgt dan nog een evaluatie,
waarin eenieder zijn ervaringen, op- en aanmerkingen kwijt
kan.
De kosten voor deze dag bedragen slechts € 45,= p.p. Hierbij
is inbegrepen koffie/thee, de lunch en een certificaat, dat bij
inlevering bij de verzekeringsmaatschappij kan leiden tot
een extra korting op de jaarlijkse premie! Ook is het mogelijk
deze dag met een duopassagier mee te maken. In dat geval
geldt voor de duopassagier een gereduceerd tarief van €
20,=.
Het aantal deelnemende motoren voor deze dag is op
verzoek van Theo en Rob beperkt tot maximaal 16 opdat
eenieder voldoende aandacht van de instructeurs krijgt.
Uiteraard geldt bij inschrijving het principe: "wie het eerst
komt, wie het eerst maalt"! Verder geldt uiteraard dat
deelname voor eigen risico is. Maar laat dit laatste je niet
afschrikken, want er zullen beslist geen acrobatische toeren
van je verwacht worden.
Tenslotte, inschrijven kan op de volgende manieren:
E-mail:
Telefonisch:

tervoort@planet.nl
06 5199 6832

(Aad Tervoort)

Geef je snel op! Maximaal 16 deelnemers en
vol=vol!

CRCA ritten en events 2016 in het Kort
Voor het komende motor-seizoen hebben we in elk geval onderstaande ritten vanuit het Chapter voor jullie klaar staan:
Datum
9 april
24 april
22 mei
12 juni
23 juni
17 juli
14 augustus
18 september
8 oktober

Dag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Donderdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag

Omschrijving rit
“Openingsrit” - Theo en Maurice
“Verassingsrit” - Willem en Olav
“SPAR rit” - Ruud en Willem
“We gaan naar Pampus” - Theo en Mattie
“Midzomernacht” - Maurice en Michiel
“Plassengebied Loosdrecht” - Ingrid en Aad
“Utrechtse heuvelrug” Ferry en Mark
“Pokerrun” – Michiel en Maurice
“Sluitingsrit” - Aad en Ingrid

Start
WCM, 10 uur
AP, 10 uur
Woeste Hoogte 10 uur
AP, 10 uur
WCM, 21 uur
AP, 10 uur
AP, 10 uur
AP, 9 uur !!
WCM, 10 uur

Naast deze ritten hebben we nog in het voorjaar een Ride In en in het najaar een Ride Out gepland. Ook zullen we proberen om
af en toe gedurende het jaar een korte door de weekse avondrit te organiseren als het mooi weer
is.
Houd je email en onze FB-account in de gaten. We gaan er weer van genieten met zijn allen.

Open Ride Out en Ride In door CRCA
2 en 3 april
24 OF 25 september

Zaterdag en zondag – Open Ride Out starten bij West Coast Motors Alkmaar
Op zaterdag of zondag een Open Ride In, 4 start punten, eind punt WCM

De details van deze ritten volgt. Houd Facebook, Email en flyers bij West Coast in de gaten.

CRCA Events voor 2016 in het kort
De volgende 3 weekenden hebben we voor komend jaar gepland:
Datum
T/m
Omschrijving Event
29 april
1mei
Voorjaarsweekend
18 augustus
21 augustus
Duitslandweekend
23 september
25 september
Nazomerweekend

Chapter vakanties in 2016
Ook komend jaar dus weer een vakantie:
Datum
t/m
Omschrijving vakantie
30 juli
10 augustus
Rondrit Duitsland Polen en Tsjechië
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Voorjaarsweekend

29 APRIL T/M 1 MEI 2016
Hotel Het Witte Veen is gevestigd in een oude
Drentse boerderij nabij het dorpje Witteveen.
Midden in de driehoek Emmen-HoogeveenAssen ligt het echt in het hart van Drenthe.

De kosten voor dit weekend incl. ontbijt en diner

€ 111.00 per persoon (excl. activiteit)

Toeslag voor een eenpersoonskamer
Wij hebben er 4 in optie dus niet te lang wachten.

€ 14.50 per persoon per nacht.

Maximaal aantal deelnemers:

36 personen.

Deadline datum inschrijving

14 Februari 2016.

Inschrijven kan via het welbekende formulier, lees de voorwaarden even door.
en doormailen naar: events@coastriderschapter.nl
Aanbetaling € 50.00 gelijk na het inschrijven.
Hotel Het Witte Veen
K. Brokweg 16
9439 TC Witteveen.
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Duitsland weekend 2016
Donderdag 18 t/m Zondag 21 Augustus 2016
Strijken wij weer eens neer bij Hotel Sonnenblick in het prachtige Moezel gebied.
Wie nog nooit in het Moezel gebied heeft gereden weet niet wat hij mist, vergeven van smalle weggetjes en oude bergpaden die
zich vanuit de wijnvallei omhoog kronkelen langs de rivier de Moezel, ongelofelijk mooie vergezichten, kortom iets wat je zeker
een keer moet ervaren.

Maximaal aantal deelnemers :

50

Kosten voor dit weekend :

€ 146.00

Deadline datum inschrijving:

15 Februari 2016

Aanbetaling:

€ 50.00

Gegevens Hotel :

Hollstraße 24, 56290 Lütz, Duitsland
+49 2672 2514
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Nazomerweekend 2016
Goorweg 9-11,1704 BB Winterswijk Meddo

23 tot 25 September 2016
Hoe bedoel je Harley georiënteerd, mooier kan het toch
niet en bovendien voor elk wat wils, want wil je met je
tent of gewoon in het hotel, hier kan het allemaal ;-)
LET WEL !!!! optie voor 2 persoons kamers, maar niet alle kamers hebben douche en toilet op de kamer, indeling gebeurt op
basis van volgorde bij inschrijving.
Ennnnn indoor camping, ooit van gehoord, hier kan het :-) Lekker warm, maar wees gewaarschuwd, er kunnen maar een 6 tal
kleine tweepersoons bikers tentjes staan, dus wees er snel bij.
Kosten Hotel pp:
Maximaal aantal deelnemers hotel:

€ 135.00
30

Kosten tweepersoons tent pp:
Maximaal aantal kleine tentjes:

€ 90.00
6

Deadline datum inschrijvingen:
Aanbetaling:

15 Februari 2016
€ 50.00

30 | 1 - 2016 | HOG Coast Riders Chapter Alkmaar

Evenementen Informatie 2016
VOOR 2016 OP EEN RIJTJE
Opgave voor een Event is uitsluitend mogelijk via het Inschrijvingsformulier.
Stuur het inschrijfformulier per post, fax, mail of op de site digitaal.
WIL JE MEE SCHRIJF JE DAN ZO SNEL MOGELIJK IN EN AANBETALEN DOE JE GELIJK NA INSCHRIJVING!

VOORJAARSWEEKEND van 29 april t/m 1 mei
Aantal deelnemers :
Kosten: .
toeslag eenpersoonskamer

40
€ 111.00 per persoon .
€ 14,50 per persoon per nacht (4 in optie)

Aanbetaling na aanmelding
Sluitingsdatum inschrijvingen

€ 50.00 per persoon
14-02-2016.

DUITSLAND WEEKEND 18 t/m 21 Augustus
Maximaal aantal deelnemers:
Kosten
Toeslag evt. eenpersoonskamer

50
€ 146.00 per persoon
€ 11.00 per persoon per nacht

Aanbetaling na aanmelding
Sluitingsdatum inschrijving:

€ 50.00 per persoon
14-02-2016

let wel !! optie eenpersoonskamer vervalt bij veel deelnemers, dan delen !!!.

HET NAZOMER WEEKEND

23 t0t 25 SEPTEMBER 2016

Maximaal aantal deelnemers Hotel:
Kosten per persoon :
Maximaal aantal biker tentjes:
Kosten per persoon:

30
€ 135.00
6
(vol is vol )
€ 90.00

Aanbetaling na inschrijving
Sluitingsdatum inschrijving: 14-02-2016

€ 50.00 per persoon

HOE SCHRIJF IK ME IN VOOR EEN EVENT?
Door het inschrijfformulier volledig in te vullen, kruis duidelijk de Events aan, waar je aan wilt deelnemen, alle informatie is voor ons heel
belangrijk, zeker voor verdere communicatie.
Lees de informatie onder aan het inschrijfformulier nauwkeurig door, zodat je op de hoogte bent van de regels.
Opsturen naar:
CRCA Events , Madame de Curiestraat 6, 1821 BM Alkmaar
Of download het inschrijfformulier van onze site www.coastriderschapter.nl en stuur dit per mail volledig ingevuld naar
events@coastriderschapter.nl
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Ons Chapter Winkeltje
Chapter Pin
Naar aanleiding van het 20
jarig bestaan van ons
chapter hebben we een
mooie nieuwe pin laten
maken.

Deze pin is nu ook beschikbaar in de winkel van West Coast Motors.
Wij als Chapter hebben een eigen deel in de vitrinekast gekregen.
De pin wordt voor kostprijs aangeboden.

Bierviltjes
Je kan deze bierviltjes nog steeds bijbestellen, zolang natuurlijk de voorraad strekt.
Een set van 25 bierviltjes is te vinden in ons eigen schap in de winkel bij West Coast
of bij Aad Tas tijdens een Chapter rit.

Chapter Patch
En ons nieuwe Chapter logo is ook in een badge verwerkt voor op je vest, jas,
trui of pet.
Deze badge is ook verkrijgbaar bij West Coast Motors, die in het rack met
badges onze badge ook heeft hangen.
Of natuurlijk bij Aad Tas, de rijdende winkel tijdens de chapter ritten .
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CRCA Vakantie Duitsland Polen en Tsjechië
Wanneer: 30-07-2016 tot 10-08-2016.
Wat gaan we doen:
Een dag rondrijden door het Teutenburgerwald, een rit
van 350 km met ten minste 1000 te nemen bochten.
Een dag om de highlights van Berlijn te bezoeken,
De Branderburgertor en Unter den Linden, Check-point
Charlie, De Berlijnse muur bij East-side Gallery, De
Rijksdag, De Potsdammer Platz, Slot Charlottenburg en
we kunnen shoppen in de KaDeWe.
(Het grootste warenhuis van Duitsland aan de
Kurfurstendam.)
We vervolgen onze reis dwars door Polen naar de oude
steden Wraclow met zijn prachtige historische centrum
(oa. Het raadhuis uit 1471) en Katowice met haar mooie 40.000 m2 grote marktplein waar tal van culturele hoogtepunten te
bezichtigen zijn en ook de Wawelburcht en de Barbakan (Oude toegangspoort van de stad)
Als we in Polen zijn mag en kan een bezoek aan Auschwitz-Birkenau natuurlijk niet ontbreken, we nemen dan ook wel de tijd
om het museum en de concentratiekampen rustig te bekijken.
We beginnen daarna aan een tocht door Tsjechië van 3 dagen dwars door het IJzer- en Reuzengebergte die eindigt in Dresden in
Duitsland.
Vanuit Dresden begint onze terugreis in 2 dagen om op 10
augustus te eindigen in Fort H in Muiden waar we onder genot
van een drankje elkaar gedag zeggen.
Als u met ons mee wilt kunt u zich opgeven bij Theo Welten. Let
op: wel aanmelden vóór 1 februari 2016.
Emailadres: t.welten @quicknet.nl of via 06-30122708
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Het is nu tijd voor een “echte” motorstop
Bij Eet- en Feesthuis de Alkmaarse Poort
Omval 72 1812NB Alkmaar-Oost
Telefoon 072-5402939
www.alkmaarsepoort.nl

Als je e-mail of gewone adres gewijzigd?
Ontvang je geen mail van het Chapter terwijl er heel regelmatig mail verstuurd wordt, meld dit dan even bij
emailregistratie@coastriderschapter.nl
Is je telefoonnummer of adres gewijzigd en je wilt graag op de hoogte gehouden worden van
onze activiteiten???
Reageer dan nu en stuur een mailtje met je correcte adres, of telefoonnummer naar:
Ledenadministratie@coastriderschapter.nl
Vermeld in de email duidelijk je naam en voornaam.

Oproep
Heb je een mooi reisverslag van een motortrip of een ander motor verhaal van een rit, weekend of een ervaring wat je wil delen, stuur dit dan
het liefst met foto’s op naar edit@coastriderschapter.nl
En tips en suggesties voor ons blad zijn altijd welkom,

Adverteren
Ons blad is afgelopen jaar verder gegroeid en dat vraagt om meer.
Zoals je ziet hebben we een kleuren middenkader gekregen waar de foto’s nog mooier op uit kunnen komen, ook is hier ruimte voor advertenties.
Om dit te kunnen blijven realiseren zijn we dan ook opzoek naar nieuwe adverteerders en sponsoren voor het blad. De bijdragen versterken
onze activiteiten om de kwaliteit van het blad in stand te houden en ook uit te breiden.
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar editor@coastriderschapter.nl of spreek Michiel even aan tijdens een van de komende rallies of
events.
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CRCA RITTEN
Openingsrit
Openingsrit 9 april 2016: 10.00u
Op zaterdag 9 april openen de Coastriders het ralleyseizoen
met een heerlijke gevarieerde openingsrit door ons
prachtige Noord-Holland. We vertrekken om 10.00 bij West
Coast Motors. De toer neemt een paar uur in beslag, we
lunchen gezamenlijk ergens onderweg. We eindigen de rit
ook weer bij West Coast Motors. Start je seizoen goed en
zorg dat je erbij bent!

Verrassingsrit
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SPAR rit Speelse Provinciale Aqua Route
Na de vorige succesvolle VIVO en COOP routes, nu dan de
SPAR route. We gaan 22 mei een rondje IJsselmeer doen
van Enkhuizen via Gelderland, Overijssel, en Friesland via
de afsluitdijk terug en eindigen in Medemblik bij 't Swarte
Woifke (=Brakeboer). De rit is een dikke 265 km. Na 200 km
tanken we in Zurich, want daar is de benzine voordelig.
Het thema is waterbeheersing en daar horen dijken bij, ook
die al honderden jaren oud zijn. Wij houden niet van smalle
weggetjes, dus overal is het makkelijk rijden.
In Ens zijn we aan koffie toe, geserveerd door Milou. De
lunch is in Echtenerbrug bij een fraai hotel,
Tjongervallei, aan het water. De lunch is daarom ietsje

duurder, maar we moesten wel, want de lokale snackbar
had al opties voor die zondag, van de Jawa en Avarosclub.
We berijden de volgende dijken: Houtribdijk,
Ijsselmeerdijk,Ketelmeerdijk,Vossemeerdijk,
Zwartendijk,Kuiderdijk,Blokzijlerdijk,
Hammerdijk,Slijkenburgdijk,Zeedijk,Plattedijk,Sondelerdijk,
Heidenskipsterdyk, Himdyk,Houwdijk en Afsluitdijk.
Daarom ons motto voor deze dag "Geen gez..k, allemaal op
de dijk".(*)
Willem & Ruud
(*) gez..k" kan ook "gezoek" zijn.

Pampus
Bent u weleens op Pampus geweest?

Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870 was het Nederlands
bestuur bevreesd voor een aanval op Amsterdam. Men
bouwde rondom Amsterdam een vestingring, de Stelling
van Amsterdam., ten zuiden van Pampus is een permanent
fort aangelegd. Met de batterijen ten noorden van het IJ op
het Vuurtoreneiland en ten zuiden met Fort Diemerdam
zou de gehele toegang tot Amsterdam worden bewaakt.
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Het fort staat op 4.000 heipalen van 11 meter lang en de
bebouwing is een combinatie van beton en gemetselde
bakstenen. Het fort heeft een ovale vorm en het hoofdgebouw telt twee verdiepingen. Op de benedenverdieping
bevonden zich de manschappenverblijven, keuken,
wasplaatsen, twee met steenkool gestookte stoomketels en
twee stoommachines van elk 20 pk, twee dynamo's,
telegraaf, verpleegruimte en de magazijnen oor kardoezen,
granaten en buskruit. De meeste lokalen bevonden zich aan
de zuidzijde van het fort; dit was de meest veilige kant bij
een eventuele vijandige aanval.
Wilt u er meer van weten ga dan mee op:
12 juni om 9.00 uur vanuit de Alkmaarse Poort..
We rijden via de IJsselmeer kust naar Muiden waar we
koffie drinken in het Muiderslot en daarna met de veerboot
naar Pampus vertrekken om 11.30 uur.
Op Pampus hebben we een lunch en bekijken we het fort.
Eenmaal terug in Muiden gaat eenieder weer zijn eigen
weg.
Toegangsbewijzen via de website: http://www.pampus.nl

Mid Zomernacht rit
Vorig jaar een beetje spontaan en goed bezocht, nu door de positieve reacties opgenomen in de
CRCA-agenda, dus zet donderdagavond 23 juni vast voor deze rit.
We gaan dus weer een doordeweekse avond rit maken, de zon onder zien gaan, en dat rond de
langste dag van het jaar.
We starten dit keer bij West Coast en maken een mooie, gevarieerde rit van ongeveer 2 uur en
eindigen bij de Alkmaarse Poort. Zij zijn dan nog open voor een drankje zodat we nog even
kunnen blijven 'hangen'
.

Utrechtse Plassengebied
Op 17 juli 2016 gaan we het
Utrechtse plassengebied
verkennen. We starten om 10:00
uur vanuit de Alkmaarse Poort en
rijden langs het Markermeer,
helemaal binnendoor via IJburg
naar Weesp. Daar begint ons
avontuur naar de ontdekking van
al het moois rond het Utrechtse
plassengebied. We komen door
vrij onbekende plaatsjes als
Westbroek en Breukelenveen. We ontmoeten de Spiegelen Blijkpolderplas, de Loosdrechts plassen en de
Vinkeveense plassen. We zien ook oer oude rivieren zoals
de Vecht, de Amstel maar ook de meer onbekende zoals de

Winkel en de Waver. Tot besluit rijden we nog even langs
onze super moderne luchthaven Schiphol om het contrast
tussen oud en nieuw nog eens te accentueren. Mooi ritje
die rond de 200 km lang zal zijn.
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Pokerrun
18 september gaan we pokeren!
Nee niet met kaarten, of toch wel .....
We gaan een rit uitzetten die je solo kan gaan rijden, of in
een klein groepje of wat je wilt, maar in elk geval zonder
voorrijder. We hebben 4 plekken waar je de poker kaart
krijgt, hier kan je ook iets drinken en tussen 12 en 1 staat
hier een lunch voor je klaar, op eigen kosten dat dan weer
wel. Op het eindpunt krijg je de 5e pokerkaart en samen
maakt dit jouw pokerhand. Tijdens de BBQ gaan we de

deelnemer die de beste pokerhand heeft belonen met een
prijs!
Maar het is geen wedstrijd, het is een endurance rit, waar
je ook wat geluk bij moet hebben. Je mag trouwens je
kaarten ruilen met andere deelnemers ....
Dit is een open ride out, dus ook open voor niet CRCA
leden!

Sluitingsrit
Op 8 oktober 2016 rijden wij alweer onze laatste geplande
rit. Als van ouds rijden we weer een wat kortere rit door
het mooie Noord-Hollandse landschap. Wie kan zich die
fantastische lange rij Harley Davidsons niet herinneren van
vorig jaar. Op weg naar Den oever, om daar de hartslag van
de plaatselijke uitbater tot ongekende hoogte op te
stuwen. Natuurlijk gaan we dat weer doen en zullen
proberen om het grandioze aantal Harley’s van 2015 te
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overtreffen. We doen weer rustig aan omdat de boeren
weer aan het oogsten zijn. We genieten op een prachtige
nazomer dag van al het moois dat ons door de natuur
wordt voorgeschoteld. Kortom we gaan weer een dagje
genieten met zijn allen. Koffie
drinken we om half 10 bij de
Alkmaarse Poort en we
vertrekken om 10:00 uur. We
gaan proberen om een restaurant
te vinden die voldoende vis in
voorraad heeft. Want een visje
eten tijdens de sluitingsrit hoort
er wel bij. Organisatie namens
het ralliesteam bij Aad en Ingrid.

www.hpgprojects.nl
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