Programma 2018 “GRONINGEN CHAPTER HOLLAND”
Maart
10 maart.

Jaarvergadering

25 maart.

Seizoensopening. De eerste Ride-out van het seizoen. Een rit door Drenthe en
Friesland, we gaan naar HD-Point waar het open-house weekend is. We krijgen
hier gratis koffie en een broodje hamburger, dit is toch een goede reden om mee te
rijden.

April
2 april.

2e paasdag. Al naar gelang de weersomstandigheden kunnen we een extra rit
inplannen.

15 april.

Ride-out. Deze rit staat nog onder voorbehoud. Een idee, ritje naar Calluna in Ommen?

Mei
6 mei.

Bevrijdingsrit. Een mooie rit richting de Kazematten in Kornwerderzand. Een
mooie rit waarbij we Jan Landman kunnen ophalen in Heerenveen.

26 mei.

Feestavond. Deze avond wordt gevierd op een zaterdag. We rijden 's middags een
mooie rit en komen dan aan bij Jan Bakker in Peize. Aan het programma wordt nog
hard gewerkt maar beloofd weer spetterend te zijn.

Juni
17 juni.

Ride-out georganiseerd door Gesinus. Het beloofd weer een rit met veel mooie bochten
en een heerlijk terras voor de lunch.

23-24 juni.

De inmiddels welbekende 2 daagse rit. Een mooie rit naar Hamburg waar we veel
Harley's zullen aantreffen.

Juli
15 juli.

Ride-out georganiseerd door Henk Haak. We laten ons verrassen wat het thema zal zijn.

Augustus
2-6 augustus.

Door een aantal leden is er een plan ontstaan om met een groep naar Karpacz te gaan.
Informatie hieromtrent wordt nog gedeeld.

augustus.

In verband met de vakantie periode wordt er nog geen datum voor een Ride-out
gepland, via de groeps-app houden we elkaar op de hoogte wanneer we de rit gaan
rijden. Zaterdag naar de Riverside Party in Kampen en / of op zondag naar de open dag
bij HD Motorsaloon in Amersfoort.

September
21-24 september. Het chapter-weekend. Dit wordt weer als vanouds een prachtig weekend, hier worden
de nieuwe verhalen gemaakt die we later met veel plezier zullen vertellen. Met
natuurlijk een prachtige rit, barbecue en een visje aan de haven van Oudeschild.
30 september.

American Day bij Calluna. We hebben een prachtige rit naar Ommen. We beginnen bij
hotel vd Valk in Assen en komen na 1 ½ uur rijden aan in Ommen waar ongeveer 200
Harley's staan.

Oktober
28 oktober.

Koude jatten rit. Welbekend om zijn onovertroffen snert. De rit die ons elk jaar weer
voor een verrassing zet maar het is de snert die het allemaal goed maakt.
Deze keer wordt alles weer tot in de puntjes verzorgd door Ben en Jacob. Spaar alvast
voor de kleine bijdrage.

2 – 4 november. Big Twin Expo in Houten. Een leuke beurs om heen te rijden als het goed weer is. De
grootste Big Twin beurs met honderden ideeen voor je motorfiets.

Voor zover de ritten die in de planning staan, er kunnen altijd wijzigingen plaats vinden en zoals vaker
gezegd, heb je een idee? Kom ermee. Wil je een keer voorrijden, geen probleem, meld je aan.
Natuurlijk hebben we ook de Chapteravond, de eerste vrijdag van de maand. In de winterperiode bij
Twin-Parts in Groningen, zomers op het terras. Terras idee, kom ermee. Deze worden in de week voor de
chapteravond via mail aan- of afgekondigd.

