We wensen onze lezers voor 2011
Tijd om van kleine dingen te genieten

The
Januari - Februari 2011

Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen

Officieel clubblad van de B.S.A. Owners Club Belgium.
Het bestuur, noch de typeconsulenten, noch de inzenders
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die het
gevolg is van raadgevingen verschenen in The Best en
daarbuiten.
Advertenties van evenementen zijn gratis, zowel voor leden
als niet-leden maar zij dienen wel verband te houden met
Engelse motorfietsen. Onze voorkeur gaat uit naar tijdig
digitaal aangeleverde informatie. Bij plaatsgebrek verschuift
de inhoud naar de agenda achteraan.

Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is in te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen
De redactie

30e jaargang The Best
Een dikke proficiat aan alle vroegere
vrijwilligers die hun medewerking verleenden
aan de realisatie van dit boekje.

Oproep
Graag inzendingen van artikels voor de
volgende boekjes
Clubs/organisatoren: stuur uw agenda tijdig
door naar de redactie
Bezoek ook onze website voor actuele info
www.bsaoc.be
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Taartentoer 21-02-2010

Inschrijvingsformulier IR 2011 - Duitsland

Smaakmaker voor de volgende taartentoer op 6 februari 2011
Het was een strenge winter en ik heb het geweten tijdens de
voorbereiding van onze winterrit. Gelukkig was de dag zelf
koud maar droog en de zon was er voor een keer bij.
Zodoende was er ook een goede opkomst, zij het
voornamelijk met eigen branch leden. Maar niet getreurd, de
moto‟s waren er klaar voor. Geen volgwagen voorzien, maar
wel stand-by en gelukkig niet nodig deze tocht van plus
zeventig kilometer over Vlaanderen mooiste wegen.
Sommige doorspekt van boomwortels en vorstputten maar dit
maakte het minder saai natuurlijk.
De tussenstop met Leuvense stoof werd door ieder
gewaardeerd en gebruikt om opnieuw op temperatuur te
komen. En het leek erop dat men met tegenzin terug naar de
tweewielers ging. Het clublokaal met warme koffie plus taart
zat al in het achterhoofd, nog even doorbijten dus. De kachel
was goed warm gestookt waarvoor dank en even later zat de
“Totelaere” goed vol met motards en eega‟s. De gesprekken
gaande over het nieuwe motorseizoen en stiekem hopende op
een prachtige zomer zonder pech.
Op het appel waren: de twee M20‟s van Rigo en Michel, een
A65 lightning van Marc, Ariel van Franky, Swing arm B33 en
Mario, Jerome met B31 plunger, Peter en de hot-rod A7, Bart
met de gooi C12 en een Spaanse eend in de bijt de Rieju van
Dario.
Den Dikken

–3–

–4–

Vervolg taartentoer

Eindhalte met koffie en taart in clublokaal De Totelaere

Verslag Algemene Ledenvergadering
John Bull 2010 - Zottegem-Velzeke
Positieve balans. batig saldo, kleine winst.
John Bull 2011 - Houthulst
• Back to basics
• Band “The Refugees”
• Rondrit +/- 80km
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Werking – activiteiten 2010
• Winterrit
• M20 treffen
• Deelname Hot-Rod
• Deelname BBA
• Deelname Summercamp
• Deelname Trommelrem rit
• Eindejaarsrit – 26 december
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Kalender 2011
• Hot Rod – 25-27 februari, Genemuiden (NL)
• Winterrit – 6 februari, Staden
• John Bull 29/30 april & 1 mei, Houthulst
• M20 treffen (info volgt)
• Internationale Rally Duitsland 16-23 juli, Lorelei
• 14-18 rit September (info volgt)
• Eindejaarsrit – 25 december
Financieel overzicht
De aanwezigen werden op de hoogte gebracht van de actuele
cijfers. De financiële toestand van de club is nog steeds
gezond.
Ledenadministratie
6 nieuwe leden in 2010
97 Belgische leden en 10 buitenlandse leden.
107 leden in totaal.
Internationale Rally
In 2014 gaat de internationale rally door in Californië
Er werd overwogen om dan het summercamp te organiseren
in België.
Werking
Ontslag van het bestuur;
Herverkiezing van het bestuur;
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
Ledenadministratie
Secretaris
Redactie
Webmaster

Rigo Volckaert
Els Frederix
Mark Vydt
Sandra Volckaert
Dirk Verelst
René Peeters
Peter Gräser
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Agenda januari-februari 2011
9 januari: Beurs te Marche en Famenne in zaal Wex
(nieuwe locatie) vanaf 09.30 uur
http://www.mrfa.be/
6 februari: 14u TAARTENTOER, Staden
Na de rondrit gezellig tafelen met zelf meegebrachte – of nog
lekkerder – zelfgebakken vlaaien.
Clublokaal W-VL Branch
„t Paradijs, Gr. Veldstraat 128 - 8840 Staden
info = Mario Volckaert 051 / 24 45 69
mario_volckaert@hotmail.com
12 – 13 februari: Moto Retro Wieze
Tentoongesteld merk = Ducati
http://www.motoretrowieze.be/
20 februari: Oldtimerbeurs – Lommel
Zaal Den Horst, Gelderhorsten 146 3920 Lommel
Info: 0474 47 64 27
25-27 februari: 34e Hot Rod Rally, Genemuiden (NL)
Info: 00 31 (0)6-20709479
26 februari: Ruibeurs VMC Early Riders te Schilde
Lindenstraat 10 2970 Schilde
www.earlyriders.be
Bezoek ook
http://www.classic-motorcycles-belgium.be/calendar.html
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