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Beste leden, 

Morgen zouden we gestart zijn met het SLK seizoen. Er liggen twee mooie ritten in 

Nederland en Duitsland te wachten op betere tijden. Verder lag er een mooie uitgewerkte 

Tulpenroute klaar voor 25 april met een werkelijk schitterende eindlocatie. Helaas zitten we 

nu in de situatie dat we niet kunnen rijden. Door kordaat optreden is er geen financiële 

schade voor de club ontstaan. We hebben alle verplichtingen die we waren aangegaan 

kosteloos kunnen annuleren. Leden die geboekt hadden kregen hun geld terug.  

Ondanks de huidige situatie rondom de ‘intelligente lock down’ kunnen we toch ‘met elkaar’ 

met onze hobby bezig zijn. We hebben voor de paasdagen de volgende suggesties. 

Start met de organisatie van een rit. We weten uit ervaring dat leden die een rit in hun 

eigen omgeving uitzetten de mooiste ritten maken. Denk vooral over de route die je zou 

willen uitzetten. Voor afspraken over begin en eindlocatie, het maken van een routeboek en 

een gpx bestand krijg je voldoende hulp (of nemen we dat deel van je over). Op onze < 

Website zie je al richtlijnen en hulpmiddelen voor het organiseren. (wel eerst even inloggen 

en dan kijken onder het tabblad vereniging). Schroom ook niet om ons te emailen voor 

vragen: voorzitter@mbslkclub.nl  

Ga met deze paasdagen op zoek haar het ‘< Paasei’. Kijk op de homepage van onze website 

bij 23 maart  Je kunt er een mooie prijs mee winnen! 

Stuur je mooiste foto in. Ga je fotoarchief eens door, maak een mooie SLK/SLC foto en 

stuur je mooiste foto in en doe zo mee aan onze < Fotowedstrijd. Ook hiermee kan je een 

mooie prijs winnen. Kijk op onze homepage bij 7 april voor de spelregels.  

Het weer nodigt uit om een tochtje te rijden. Nederland heeft gekozen voor de methodiek 

van intelligente lock down, waar andere landen stringentere maatregelen nemen. Wees je 

bewust dat niet iedereen begrip zal hebben voor mensen die een pleziertochtje maken. Ieder 

maakt deze tijden ook op andere wijze door. Verdraagzaamheid en begrip zijn belangrijk. We 

vragen jullie in ieder geval geen groepsritjes te maken met de SLK. Hoe beter we ons 

houden aan het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven, zoveel meer kans is er dat we 

dit jaar als club nog een of meerdere ritten kunnen organiseren.  

We wensen jullie gezonde paasdagen.  

Het bestuur van de MB SLK Club Nederland.  

Arnoud, Irma, Marcel, Bert, Pieter.  
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