
Hierbij de Nieuwsbrief van de maand februari 2019. Met als belangrijkste items: 

 Uitnodiging Puzzel- en oriëntatierit 17 februari 2019 

 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 24 februari 2019  

 

UITNODIGING PUZZEL- EN ORIENTATIERIT  

17 FEBRUARI 2019 

Wij nodigen jullie allen uit voor deelname aan onze puzzel- en oriëntatierit die op  

zondag 17 februari  wordt verreden. Deze editie zijn we te vinden in de 

omgeving van Nistelrode. Mogen we bij de openingsrit van het jaar ook een flinke 

opkomst verwachten? 

Al vroeg in het jaar hebben we ons Brabantse clublid Jeroen Jansen weten in te 

zetten om in zijn woonomgeving weer heel wat onverharde weggetjes en paadjes 

in kaart te brengen. 

We starten in het mooie Brabants dorp Nistelrode dat westelijk ligt langs de A50, 

net 10 kilometer ten zuiden van Oss.  

 

 

Aanhangercombinaties 

Nb. Parkeren van aanhanger-

combinaties kan op het grotere 

parkeerterrein nabij de Jumbo. 

(Parkstraat tegenover ons 

startpunt).  

Ook hier is een winkelopening op 

de zondag. Parkeer deze 

combinaties zover mogelijk van de 

winkel. Hiermee voorkomen we 

onnodig overlast.  

 

Waar verzamelen Rainbow Centre (Bowling- en partycentrum) 
Laar 35, 5388 HC Nistelrode 

Zaal open 09:45 uur 

Inschrijven vanaf 10:30 uur 

Starten Rond 11:00 uur 

Prijsuitreiking 16:00 uur (indicatie) 
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Zwaar?  

Op een van de eerste winterse dagen in januari hebben we 

rit voorgereden. In de voorafgaande dagen was het al flink 

regenachtig. Het was dan ook nauwkeurig manoeuvreren 

langs de listige natte rijsporen. Op het meest zware 

gedeelte is er een alternatieve passage. De plaatjes laten 

het zien. Het zal ons benieuwen hoe zwaar het gaat 

worden… We zullen zien.  

Ook met puzzel- en oriëntatieritten is het altijd verstandig 

om je materiaal op orde te hebben en een goed sleeplint is 

eigenlijk nooit een overbodige luxe.    

Ter voorkoming van overlast 

Sinds het bestaan van de club vormen puzzel- en 

oriëntatieritten een vast onderdeel van het aanbod van 

activiteiten binnen onze club. Inmiddels weten we hoe 

moeilijk het organiseren van een puzzelrit over openbare 

onverharde paden is. We zien dat het animo / initiatief 

voor het uitzetten door clubleden hiervan steeds beperkter 

wordt. Het uitdenken van een route, de oriëntatie ter 

plaatse, uittekenen, controleren en voorrijden van een route is een tijdrovende klus.  

Zeker in deze regio zijn er nog voor de komende tijd nog mogelijkheden. Tenzij!  

Aan de deelnemers het dringend verzoek om gespreid te gaan starten. Het is zeer zeker niet de 

bedoeling om in colonnes te gaan rijden. Doe dit ook in de loop van de rit niet. Voorzie je een 

totstandkoming van colonnes / groepsvorming, neem dan het initiatief om even langs de route te 

parkeren, zodat de colonne wordt verbroken. We willen toch trachten om een enigszins anoniem door 

het gebied te rijden. Als clubbestuur zullen we hier duidelijk op controleren.   

In aansluiting op bovenstaande volgt navolgend toch de gedragsregels vanuit de Groene Code. 

 
De Groene Code op verharde en onverharde wegen 

 rij alleen op (onverharde-) wegen en locaties waar dit is toegestaan. 

 rij dus ook niet bij het volgen van een roadbook, een verbodsweg in 

 respecteer de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens, alsmede de aanwijzingen van 

een organisator 

 in het geval van het volgen van een 

roadbook; volg de route van de organisatie, 

ga niet op eigen houtje zomaar een ander 

pad inrijden 

 weet, dat waar u rijdt, anderen u zullen/ 

kunnen gaan volgen de schade hieruit 

volgend kan groot zijn of resulteren in 

verboden 

 matig de snelheid op onverharde wegen; 30 

km per uur is snel zat! 

 voorkom onnodige stofwolken, opspattend 

water en/of modder. 

 geef, waar nodig, mede recreanten extra 

ruimte en matig de snelheid 



 respecteer natuur, milieu en andere 

recreanten/ deelnemers wees 

verstandig, leer met uw wagen en 

eigenschappen om te gaan 

 voorkom schade aan boom, plant en 

dier, ook tijdens het bergen 

 let op brandgevaar; vermijd of wees 

voorzichtig met open vuur 

 laat het voertuig niet onnodig stationair 

lopen (op begroeiing) 

 laat geen afval achter, deponeer dit bij 

de organisatie 

 zorg zoveel mogelijk voor een olie-, 

vet- en lekvrije terreinwagen 

 zorg bij reparaties te velde, voor een 

vloeistofdichte ondergrond 

 zorg dat ramen,auto- en kentekenplaat 

verlichting aan de wettelijke verkeerseisen blijven voldoen 

 geef geen aanleiding tot overlast aan: fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de 

streek waar u doorheen rijdt 

 blijf vriendelijk tijdens het passeren van recreanten en vermijd discussies die toch niet te 

‘winnen’ zijn. 

 

TIP: 

 

 

 

  

Dringend verzoek 

Het is ons gebleken dat de inschrijf- en wedstrijdformulieren niet volledig worden ingevuld. Dat maakt 

het voor ons extra lastig om de klassementen bij te houden. Geen volledig ingevulde formulieren zullen 

buiten de klassering worden gehouden. 

Puzzelritten: 

1. Vul je voor- en achternaam op het formulier.  

2. Vul ook je kilometerstanden in. Voor en na de rit (Op basis van gelijke standen kan de 

afgelegde kilometers beslissend zijn.) 

Trials: 

1. Vul je voor- en achternaam op het formulier.  

2. Vul de ‘Klasse’ in. (Proto/LJ, SJ, Jimny/Vitara) 

 

 

 

  

De website van onze club is sinds kort van een nieuwe jasje 
voorzien. Kijk hier eens op om meer van onze club te weten te 

komen, nog beter, wordt gelijk lid van onze vereniging en kom 
met je Suzuki 4x4 deelnemen aan onze evenementen, zoals 
puzzelritten en trials. 

Klik snel naar www.suzuki4wdclub.nl 

http://www.suzuki4wdclub.nl/?fbclid=IwAR1itr_67Ssi9JzwJWDjWCQf-oiFj59BaWiwmFGZE1bgKIkSYeUFIdVfimI


Doe ook eens een bezoek aan de ontwikkelingen op de sociale media.  

https://www.facebook.com/Suzuki4wdclub.nl/ 

https://www.facebook.com/groups/157794057677999/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Suzuki4wdclub.nl/
https://www.facebook.com/groups/157794057677999/


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  

24 FEBRUARI 2019 

Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering. Op de website kan je in de het verslag 

van de Algemene Ledenvergadering  terugvinden. Hiervoor is inloggen met gebruikersnaam en 

wachtwoord noodzakelijk.  

Documenten  Documenten alleen voor leden  ledenvergadering 2017 (gehouden op 4 maart 2018). 

of stuur een mailtje naar secretaris@suzuki4wdclub.nl  

AGENDA  

1. Opening  ( 14.00 uur) 

2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 2017 

3. Verslag secretariaat 

4. Verslag penningmeester. 

5. Verslag kascommissie. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie. 

7. Ingekomen stukken.  

8. Bestuurssamenstelling 2019 

9. Voorlopig jaarprogramma 2019. 

10. Uitreiking bekers clubkampioenschap 2018. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting jaarvergadering. 

 

 

Heb je zelf nog agendapunten? Laat dit dan voor uiterlijk 10 FEBRUARI 2019 aan het 

secretariaat weten:  

 

Secretaris Suzuki 4WD Club Holland, Martin Struijs,  

Da Costastraat 48 

3027 JK  Rotterdam           

                            

E-mail  secretaris@suzuki4wdclub.nl 

 
 

Algemene Ledenvergadering  

Zondag 24 februari 2019 

Locatie 

 WokInn voorheen Bowling- en partycentrum Dragt  

 Palmbosweg 20-B ; 3853 LB  ERMELO 

A28 Zwolle-Amersfoort Afslag 11 

Zaal open    13.45 uur 

Aanvang vergadering  14.00 uur 

 

mailto:secretaris@suzuki4wdclub.nl
mailto:secretaris@suzuki4wdclub.nl


EVENEMENTENKALENDER komende maanden 

Tijdens de vergadering presenteren we ook de evenementenkalender voor het nieuwe 

seizoen. Toch willen we graag de eerste evenementen alvast aankondigen.  

 

Datum Soort evenement Plaats 

17 februari 2019 

 

Puzzel- en oriëntatierit Nistelrode 

24 februari 2019 Algemene 

Ledenvergadering 

Strand Horst / Ermelo 

31 maart 2019 Puzzel- en oriëntatierit Overijssel (uitnodiging volgt) 

14 april 2019 Clubtrial Boxmeer 

 

VOORSJAARSWEEKEINDE 2019 

Hemelvaartsweekeinde. Deze zal plaatsvinden vanaf donderdag 30 mei tot en met zondag 02 

juni 2019.  

Locatie Fürsten Forest - Fürstenau  

Dit jaar zal de inschrijving vroeg van start gaan. Eind maart/ begin april kan je een 

berichtgeving hierover ontvangen. 

 

 

 

ADRESMUTATIES 

Al enige jaren worden Nieuwsbrieven en andere correspondentie via emailberichten 

verzonden.  

Aan de leden het verzoek om alle mutaties in post- en woonadressering en mailadressen 

kenbaar te maken aan het secretariaat ledenadministratie.   

 

 

E-mail  secretaris@suzuki4wdclub.nl 
  

 

mailto:secretaris@suzuki4wdclub.nl

