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1 Voorwoord 

 
Beste motorrijders, 

  

Opnieuw heeft de tijd gevlogen en zijn we aan het einde van SMR-motorseizoen 2018. 

Dit jaar van de 8 geplande (Openingsrit afgeschaft wegen gevaarlijk gladde wegen) hebben we 

effectief van 7 dagritten mogen genieten met daarenboven terug ook nog eens als de kers op 

de taart, de avontuurlijke reis.  

Deze keer “Midden Frankrijk” en georganiseerd door Michael. 

 

Het SMR-bestuur gaat echter niet in winterreces, want ook tijdens de komende “rustige” 

maanden zijn er activiteiten gepland.  

• In eerste instantie onderling het bestuur zelf die het afgelopen seizoen overlopen en 

vervolgens al het volgende seizoen beginnen in te plannen. 

• Een samenkomst van de reizigers om nog eens na te genieten van de laatste reis. 

Tevens dan ook een eerste voorstelling van de volgende reis 2019. 

• De volgende algemene vergadering waarvan voor iedereen nog een uitnodiging met 

datum, plaats en uur volgt. 

 

 

Zoals steeds ook hier nogmaals een hartelijke dank aan alle leden, organisatoren en  

deelnemers.  

 

 

 

Tot volgende. 

Bestuur SMR. 

  
  

. 
 

 
  

 SMR nieuwsbrief                               
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2 Geplande activiteiten voor 2019  

 
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. 

 

SMR overzicht ritten kalender 2019 

Wordt bekend gemaakt op de jaarvergadering. 

 

 

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

verwittigd worden. 

3 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: 

 
Joris Van De Voorde Voorzitter   joris.vandevoorde@arcelormittal.com 

Raf Creve   Ritverantwoordelijke  rafcreve@skynet.be 

Ludo De Bruyne  Secretaris    SMRsecretariaat@telenet.be  

Joris Roegiers  Penningmeester  joris.roegiers@gmail.com 
 

  

mailto:joris.vandevoorde@arcelormittal.com
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4 Activiteiten 2018 

4.1 18 Maart : openingsrit – West-Vlaamse polders”. (AFGELAST) 

 

Afgelast wegens te lang aanhoudend vriesweer. Veiligheid onvoldoende gegarandeerd. 

Eén iemand wel ter plaatse aan de start moeten teleurstellen dat de rit niet doorging. 

 

4.2 22 April : met Freddy in Zuidelijke richting 
 
Organisator : Freddy 

Deelnemers : 19 motoren en 20 deelnemers.  

Freddy, Michael, Rudy, Donald, Christoph, Tom, Gunter, Bert, Joris, Raf, Joris², Marc, 

Ludo, Linda, Christ,Jurgen, Robert, Franckie, Gino, 

 

Ritje om in te kaderen en zeer mooi weer voor de tijd van het jaar (+-26°c) 
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21 Mei : uitgestelde openingsrit – West Vlaamse Polders 
 
Organisator : Ludo 

Deelnemers : 14 motards 
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4.3 01 Juli : Langs de mooiste Ardeense dorpjes 

 
Organisator : Stefaan 

   Deelnemers : 9 motards 
 

Stefan, Michael, Raf, 

Christ, Freddy, Linda, 

Ludo, Luc Pots. 
Om 8u vertrokken voor 

een rit 470 km. en pas 

tss 19u30 en 20u thuis. 
 

 

 

 

 



 

Nieuwsbrief voor en door de leden van SMR-motorclub 

 

Jaargang 15 – 2018 / 2  6 

4.4 21 Juli : Langs Ijzer - Kemmel - Zwarte berg zonder Rode berg 
 
Michaël, Raf, Stefaan en  Rebecca, Dirk Defruyt, Franky Hamerlinck,  

Joris Roegiers, Danny Van den Bossche, Rudy de Langhe, Christophe, Joeri , Philippe 

Coussement, Robert  de  Graeve. 

 

 

4.5 04 Augustus : De Biesbosch in Holland 
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4.6 15 September: Familierit “Vrijheid in zicht”. 
 
Organisator: Joris VDV. 

Deelnemers: 18  
 
Op uitnodiging van één van onze leden hebben deze rit gereden. 
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4.7 13 Oktober : op verkenning in Henegouwen 
 
Organisator : Jors R. 

Deelnemers : 19 
Joris Roegiers, Joris VDV, Raf, Ludo, Linda, Stefaan en Rebecca, Freddy en Veerle, Noel, 

Franky Hamerlinck, Robert, Rudy De Lange, Christophe, Davy Verbeke, Bart Van 

Alboom, Dirk Van de Velde, Jimmy Thandt, Tania Heimgartner. 
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5 Even ter attentie 

 

Het begin van een woonerf wordt aangegeven door het 

eerste aanwijzingsbord en het einde door het tweede.In een 

woonerf mogen voetgangers op de rijbaan wandelen. Ze 

mogen het verkeer wel niet nodeloos belemmeren. 

Kinderen kunnen in een woonerf op de rijbaan 

spelen.Snelheid binnen een woonerf 

 

In een woonerf is de maximaal toegelaten snelheid 20 

km/uur. 

 

Bron: Gratis Rijbewijs Online - 

https://www.gratisrijbewijsonline.be/theorie/leerstof-

rijbewijs-b/bebouwde-kom-zone-woonerf 

 

Een fietsstraat is een straat waar de fietsers de 

belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook 

motorvoertuigen zijn toegelaten. Ze zijn er als het ware 

"te gast". 

 

In een fietsstraat mogen auto's (of andere 

motorvoertuigen) de fietsers niet inhalen. 

 

De maximaal toegelaten snelheid is er 30 km/uur. 

 

 

Sommige wegen zijn voorbehouden voor bepaalde 

groepen van weggebruikers. Het begin van zo een weg 

wordt aangeduid door een aanwijzingsbord. 

 

Emblemen in het bord tonen aan welke weggebruikers 

toegelaten zijn. 

 

Voertuigen die op deze weg toegelaten zijn mogen maar 

maximaal 30 km/uur rijden. 

 

 

 

Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, 

voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van 

geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. 

Bestuurders van motorfietsen mogen er rijden. 

 

 

  

https://www.gratisrijbewijsonline.be/theorie/leerstof-rijbewijs-b/bebouwde-kom-zone-woonerf
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6 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 2019 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

GEBOORTEDATUM  …………………………………………. 

 

RIJKSREGISTER NR. ………………………………………. 

 

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

 

NAMEN MEERIJDENDE INWONENDE KINDEREN  ...........   ……………….   ................  

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

 

LID VRIENDENKRING :     J  /   N   

 

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

  ......   ...............  

 DATUM Handtekening  

 

S.M.R.

Sidmar Moto Rijders

 

mailto:SMRsecretatiaat@telenet.be

