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1 Voorwoord 

 
Beste motorliefhebbers,  

 

De zachte winter loopt langzaam op zijn einde en iedereen staat te popelen om zijn 

machine terug van stal te halen. Het is telkens weer een verlangen die enkel motards 

kennen. Het heeft lang genoeg geduurd. 

 

Een nieuw jaar met een nieuwe voorzitter. Na een vijftal jaar geeft Joris Van De Voorde 

de fakkel door aan mij. Een nieuwe voorzitter die er wel zin in heeft om het iedereen 

naar zijn zin te maken op onze maandelijks tochtjes, de groep te verruimen via social 

media en alles daarrond. 

 

Daarom, nogmaals een hartelijke dank aan Joris voor zijn jaren inzet! 

 

Wij, als bestuur, ondervinden dat het tegenwoordig niet zo evident is om vrijwilligers te 

vinden. Iedereen is druk bezig met zijn job of andere hobby’s. Maar ik weet uit ervaring 

dat vrijwilligerswerk en zich inzetten voor een vereniging, een pak energie en vreugde 

kan geven. 

De investering is de moeite waard.  

 

Daarom, nogmaals, een warme oproep voor medewerkers of vrijwilligers. Is het niet voor 

SMR, dan wel voor een andere vereniging. Maar wat ik wel zie is dat de gemiddelde 

leeftijd van onze club jaar na jaar aan het stijgen is en instroom van jonge motorrijders 

welkom is. 

 

Onlangs zag ik op televisie dat er zich meer en meer vrouwen onder de wielertoeristen 

bevinden. 

 

Dit is ook een tendens die ik wil zien bij ons. Het andere geslacht is ook zeker welkom. 

We zijn niet enkel een mannenclub.  

 

Nu we het toch hebben over wielertoeristen, hierbij nogmaals een warme oproep om 

respect te hebben voor deze sporters. We komen deze regelmatig tegen, zeker in het 

voorjaar. Niet alleen wielertoeristen maar respect voor alle weggebruikers. 

 

Via deze wens ik jullie een veilig en gezond motorjaar! 

 

 

Matthys Michaël,  

Voorzitter. 

 

 

 
  

 SMR nieuwsbrief                               
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2 Geplande activiteiten voor 2020  

 
Indien er zich mensen aanbieden om een rit te organiseren en er is geen passende 

datum, geen nood we passen de agenda aan. Gelieve hiervoor contact te nemen met Raf 

of het SMRsecretariaat. 

 

SMR overzicht ritten kalender 2020 

Datum Inrichter Omschrijving 

Zondag 22 maart Ludo Rond Kruisem 

Zondag 26 april Michael  

Zaterdag 23 mei Joris naar Oudenbosch in Nederland (tol) 

Zat/Zondag 27/28 juni ? ?  
Van 19.06 tot 28.06 Stefan Avontuurlijke reis Litouwen 

Zondag 19 juli Guzzisten  

Zat/zondag 15 augustus Stefan  

Zaterdag 19 september Ludo Familierit 

Zondag 11 oktober Joris  

 

Mogelijks worden er nog activiteiten toegevoegd aan de agenda maar daarover zal 

iedereen verwittigd worden. 

3 Social Media 
 

We zijn nu ook me met onze tijd en te vinden op internet en facebook 

  

https://www.facebook.com/groups/242066883461091/ 
 

 

 
 

4 Bestuurssamenstelling: 

Wens je om de één of andere reden contact te hebben met één van de bestuursleden kan 

dit via volgende email adressen, zij staan in voor de volgende taken: 

 
Michael Matthys  Voorzitter   matthysmichael@gmail.com  
Raf Creve   Ritverantwoordelijke  rafcreve@skynet.be 

Ludo De Bruyne  Secretaris    SMRsecretariaat@telenet.be  

Joris Roegiers  Penningmeester  joris.roegiers@gmail.com 
    

  

GESCHRAPT !!!

https://www.facebook.com/groups/242066883461091/
mailto:joris.roegiers@gmail.com
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5 Verslag algemene vergadering SMR 

Verslag algemene vergadering SMR. 

28/02/2020 vanaf 19.30 uur. 

Locatie; Kantinne sporthal Assenede. 

 

Aanwezigen;  16 Personen.  

 

• Algemeen; 

Bij het binnenkomen werden de leden 

voorzien van twee drankjes  als 

verwelkoming. 

Ondertussen was er de mogelijkheid 

om zich in te schrijven voor het nieuwe 

seizoen. 

De vergadering werd terug mooi 

gevisualiseerd door een PowerPoint 

presentatie opgesteld door Ludo. 
 

• Inleiding; 

 

Na een algemene verwelkoming werd een overzicht gegeven van de komende 

agendapunten.  

 

• Agendapunten; 

 

Overzicht van de activiteiten in 2019 

 

Onze nieuwe voorzitter Michael gaf meer uitleg betreffende verdere uitbouw homepage 

SMR op VKS site. 

Aan de hand van de voorstelling op scherm met tal van beeldmateriaal werden de 

activiteiten van voorgaande seizoen overlopen.  

De dag ritten werden overlopen.  

Het bestuur heeft vervolgens de inrichters bedankt die daarvoor beloont met enkele 

drankbonnetjes. 

Als kers op de taart van het seizoen 2019 werd de “avontuurlijke reis Slovenië” 

toegelicht. 

 

Financieel overzicht 

 

De financiële resultaten van boekjaar 2019 werden door Joris toegelicht.  

Kasboek is op aanvraag steeds te bezichtigen. 

 

Geplande activiteiten 2020  

 

De voorlopige activiteitenkalender voor 2020 werd voorgesteld.  

Iedereen kan zich hiervoor aanmelden om een datum uit te kiezen en een rit in te 

richten. 

Activiteitenkalender 2020; Zie item 2 in de nieuwsbrief. 

 

Bespreking reis 2020 

 

Waarheen en wanneer de avontuurlijke reis 2020 doorgaat werd bekend gemaakt en 

besproken door de reisleider Stefan. We gaan naar Litouwen. !! 

Om reden van het totaal aantal voorziene kilometers en het vermijden van de lange 

dagen autostrade, is er gekozen één dag vroeger te vertrekken. (Vertrek dag = Vrijdag 

19/06/2020) 
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De eerste grote lijnen van de uitgestippelde route samen met een beschrijving van de te 

doorkruisen landschappen deed terug menig beginnen dromen.  

 

Hoe in te schrijven = Stort 100 € op de SMR-rekening BE11 9793 3423 7248 voor 

01/04/2020.   

 

Er is nu ook een tweede reis ter beschikking met overnachtingen in hotelkamers. 

Michael gaat de Pyreneeën doorkrijsen van west naar oost. 

Info via Michael 

 

Rondvraag en gezellig samen zijn. 

 

Tijdens het nababbelen werden er beelden afgespeeld van de vorige avontuurlijke reis. 

 

 

 

Het bestuur 
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6 Reisverslag Slovenië 2019 
 
 

Fotograaf van dienst Ludo 

 

Dag 1 31/05 , Van Zelzate naar Rothenburg ob der  Tauber (D) 

 

Allen verzamelen aan “post 1” geblazen om te vertrekken om 06u30 op avontuurlijke 

reis. Eerst krijgen we een 450km autosnelweg voor de meeste met nieuwe motorbanden 

richting Duitsland. In het Duitse stadje Worms verlaten we de autosnelweg om onze weg 

verder voort te zetten binnendoor. Helaas zat er een ambetant waypoint in Stefan’s gps 

die ons 75 km extra bezorgde. In Mosbach werden we getrakteerd op een oversteek met 

een veer over de Neckar.  

 

 
 

Zo vervolgden we onze weg naar Rothenburg ob der Tauber. Eventjes werd het spannend 

omdat de voorziene camping geen plaats meer had. Gelukkig op de naastliggende 

camping was er nog 1 plaatsje vrij, allee ja eigenlijk was ze gereserveerd maar de klant 

kwam er niet door.  
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Hup met ons zeven op dat plaatske wat net groot genoeg was. Ons smal maken was wel 

de boodschap. Hopelijk blijft het bij deze ene keer. Na ons geïnstalleerd te hebben en 

een deugddoende douche hebben we in het zwarte schaap gedineerd.  

 

 

 

Dag 2 ; 1/06 , Van Rothenburg ob der  Tauber naar Walchsee (A) 

 

Na een gemiddelde nachtrust, ik moest toch efkens terug gewoon worden aan een tentje, 

alles ingepakt en vertrokken richting Oostenrijk. Vandaag kregen we een mooie rit door 

Beieren deels over de Romantische Straße voorgeschoteld.  
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Over de Sudelfeldpass reden we zo naar de Oostenrijkse grens richting Walchsee. De 

beschikbare plaats op de camping was hier gelukkig al ruimer.  

 

  
 

’s Avonds een diner genoten in een typisch Oostenrijks etablissement, zelfs in traditionele 

klederdracht. Voor ’s avonds was er aan de overkant van het meer een festivalletje 

gepland. Dat beloofde voor onze nachtrust, maar al bij al viel het wel mee. 

 

Dag 3; 2/06, Van Walchsee naar Bovec (Slo) 

 

Weer alles gepakt en vandaag trekken we door naar Bovec in Slovenië. De bedoeling was 

om vroeg de Grossglockner op te rijden, helaas bij aankomst aan het tolhuisje bleek de 

pass nog dicht te zijn vanwege een fietswedstrijdje en dienden we een uur te wachten. 

 

 
 

Daar ging onze voorsprong. Als de pass openging hebben we dan even gewacht tot de 

grootste wilde meute vertrokken was om ook onze weg te vervolgen. In Nassfeld, de 

Passo Pramollo genaamd  staken we de grens met Italië over. Het was onmiddellijk te 

merken dat we niet meer in Oostenrijk waren . Het is zo een beetje hetzelfde gevoel als 

we van het buitenland ons Belgenlandje binnenrijden. 
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Nadat we over Sella Nevea gereden waren kwamen we Slovenië binnen om te eindigen 

aan de Socka rivier aan de rand van Bovec. We kregen een ruime plaats ter beschikking 

met een eigen kampvuurke. Nu kan ons tentje drie nachten blijven staan.  

 

 
 

Dag 4 ; 3/06 , Rondrit rond het Triglavski natuurpark 

 

Vandaag de eerste rit in Slovenië. Als eerste de Vrsic-pass met zijn 50 bochten. Niet een 

zeer hoge pass maar wel van bocht naar bocht waarna in de afdaling een aantal bochten 

in kasseien. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind. In Kranska Gora zijn we 

gestopt om een kava te nuttigen (koffie int Sloveens). 
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Na de pass was er een twintigtal kilometer voorzien in gravel. Helaas was deze weg 

ondertussen geasfalteerd, de tijd staat daar ook niet stil. Hierna even halt gehouden aan 

het meer van Bled (met dat kerkske in het midden van het meer).Na de stop reden we 

verder door naar het meer van Bohinj. Dit is het grootste meer van Slovenië. Onderweg 

waren er wegenwerken aan de gang. Uiteindelijk werden we schoorvoetend doorgelaten 

wat ons toch een serieuze omweg bespaarde. Na een stop aan het meer reden we via 

mooie kronkelwegen terug naar Bovec. 

 

        
( fotomodellen van dienst ☺ ) 
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7 Algemeen 

Geïnteresseerden kunnen ten alle tijde lid worden van de club. Dit kan door 15 € te 

storten op onderstaand rekeningnummer met vermelding van uw naam en/of 

stamnummer 

 

SMR rekening:  IBAN: BE11 9793 3423 7248 

 

Vul tevens voor de verzekering (Enkel voor leden van de vriendenkring) onderstaand 

aansluitingsformulier in en stuur het ondertekend terug (indien je voor het eerst lid bent) 

naar : 

Ludo De Bruyne (post 08) of mailen naar SMRsecretatiaat@telenet.be  

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  MOTOCLUB   SMR 

JAAR 2020 
 

NAAM/VOORNAAM  ...............................................  

 

STAMNUMMER   .....................................................  

 

TELEFOONNUMMER ...............................................  

 

ADRES   ......................................................  

 

POSTNUMMER  ...................  

 

WOONPLAATS  ......................................................  

 

E-MAILADRES   ......................................................  

 

GEBOORTEDATUM  …………………………………………. 

 

RIJKSREGISTER NR. ………………………………………..…………….(enkel voor VKS leden). 

 

NAAM MEERIJDENDE PARTNER .....................................  Geboortedatum .......... ………… 

 

NAMEN MEERIJDENDE INWONENDE KINDEREN  

 

……………………………………………….. ...............................  

 

…………………………………………………………….……………….                                                          

 

LID VRIENDENKRING :     J  /   N   

 

TYPE MOTO   ......................................................  

 
IK GA AKKOORD DAT DE GEGEVENS OP DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER OP HET SECRETARIAAT 
VAN DE CLUB BEWAARD WORDEN EN OP EENVOUDIGE VRAAG ZULLEN VERWIJDERD WORDEN.  
DEZE GEGEVENS WORDEN ENKEL GEDEELD MET VKS IN FUNCTIE VAN SUBSIDIES. 
 

 

 …………  ...............   

 DATUM Handtekening  

 

S.M.R.

Sidmar Moto Rijders

 

mailto:SMRsecretatiaat@telenet.be

