
Notulen Algemene leden vergadering 
van Solexclub 'De Tjop Tjoppers' 
uit Tuk
dd 19 augustus 2019
door De notulist

Aanwezig: 24 man
Afwezig: De rest van de leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:35. 

2. In- en Uitgaande post
 Er is geen in- of uitgaande post. . 

3. Notulen van de vorige vergadering 26 juni 2019
Helaas, er waren geen notulen van de vorige vergadering.

4. Verslag toggie 18-8-2019. Zuiderzeeroute.
Aad verteld dat we bij het uitrijden van Tuk al 2 man kwijt waren. Arjan en Freddy, de 
Solexen waren kapot. 
‘s Morgens was er wat motregen, verder was het redelijk goed weer. Op de Afsluitdijk
hadden we de wind in de rug en moest er over de hoofdrijbaan gereden worden. Dat 
was wel apart. 
In Makkum bij de stop waren er niet voor iedereen gehaktballen. Een paar moesten 
genoegen nemen met frikandellen. 
De eerste benzine was nogal schraal, 1:100 ongeveer. Gelukkig hebben we daardoor
geen uitvallers gehad. Het was dus niet zo heel erg. 
Aan het eind van de afsluitdijk is Ernest uitgevallen, de benzine liep sneller uit de 
tank dan dat er in gegoten kon worden. 
Op de dijk Lelystad – Enkhuizen was een stop met koffie van € 4,- en omeletten van 
€ 12,-.
De volgende tocht wordt uitgezet door Freddy en Luuk. (Ze waren de vorige tocht al 
uitvallers.) 

5. 4-5 okt Solextreffen commissie info
Het wordt heel bijzonder dit jaar volgens Martijn. Voor de zaterdagavond is een dure 
band gecontracteerd, daarom moet de entree wel naar € 10,-. Het is niet anders. 
De band is ‘Given Horse’. 
Zaterdagmiddag zijn er spelletjes. We zijn om 16:00 weer terug van het toggie. Neem
dus de kinderen mee! Natuurlijk is er ook wat te eten geregeld.
Vrijdagavond is er een DJ om de muziek te verzorgen, DJ Bart Simpson. 

6. 6 okt solexrace commissie info
De gemeente heeft gezorgd voor een nieuw wegdek op de Tukseweg. Het wrak van 
de weg komt van Arjan. 
De vergunning van de gemeente is binnen. Freddy gaat zorgen voor de verzekering. 
Na afloop treedt Moulty-T op in de Karre. 
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7. Pauze, contributie
Tijdens de Pauze wordt er een rondje aangeboden door Bas. Hij stopt met de 
solexclub vanwege tijdgebrek. Hij heeft het te druk met muziek maken. 
Bas krijgt applaus en wordt bedankt voor het rondje. En succes met muziek maken!! 

8. Ballotage commissie nieuwe leden
Er is weer iemand die lid wil worden. Giel Poll. 
Giel is piloot en woont in Tuk. 
Zoals altijd krijgt hij een paar vragen over de Solex om te bepalen of hij lid mag 
worden. 

1. Martijn vraagt: Als je op 10 km hoogte de solex start, doet hij het dan?
Volgens Giel kan dit zeker, je moet het wel in het vliegtuig doen. Buiten is te weinig 
zuurstof.
Dat is één goed

2. Aad vraag wat het verschil is tussen een vliegtuig en een Solex.
Van het kijken naar een vliegtuig krijg je een stijve nek,van het kijken naar en Solex 
en ‘stijve’. Dat had Giel niet goed. 

3. Duco wil weten hoeveel kilo brandstof er in de Solex mee kan.
Dat zou 2,5 liter x 0,8 kilo per liter is 2 kilo, volgens Giel. Dat is niet juist een tankje is 
één of anderhalve liter. 

4. Henk vraagt of een Solex een schietstoel heeft.
Als je met vaart over een flinke drempel gaat wel. 

5. Arjan wil dat hij één woord gebruikt om de volgende 3 zinnen af te maken:
– Een vliegtuig dat ik …
– Een vogel in de …
– Een vrouw geef je een …
Hij moet het antwoord schuldig blijven. 
Het is uiteraard ‘natuur’. 

Omdat hij niet alle vragen goed heeft moet hij nog een prestatie volbrengen. Als hij 
de volgende tocht in pilotenuniform meerijdt wordt hij lid. Dit vindt Giel een goede 
deal, gaat hij doen. 

9. Binnenlandse reis Ameland
Erik vraagt zich af hoe het kan dat er aan het begin van het jaar 30 man mee willen 
en dat er nu nog maar 9 opgaves zijn. Hij heeft niet veel zin om het nog door te laten 
gaan. Er blijken nog 3 man mee te willen maar zich nog niet opgeven te hebben. Dat 
brengt het totaal op 12 man. Niet veel maar het gaat wel door. 
Om de kosten wat te drukken voor de kleine groep wordt besloten om € 300 uit de 
clubkas mee te geven. 

10    24 uurs race Heeswijk dinther
Henk vraagt of er nog mensen naar de 24h Solexrace in Heeswijk-Dinther gaan. 
Duco zegt dat hij heen gaat. 
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10.  Belangrijke data

13-15 september Wat Weekend Ameland

Wie Voor alle leden, door Erik, Rolf en Max

Waar Waar denk je dat het Weekend Ameland heen gaat

Hoe laat

16 september Wat Commissievergadering Treffen & Race

Wie De commissies

Waar Café de Karre

Hoe laat 19:30

16 september Wat ledenvergadering

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat 20:30

5-6 september Wat Solextreffen

Wie Alle leden

Waar Buurthuus Basse

Hoe laat Tijdstip volgt

7 september Wat Solexrace

Wie Alle leden

Waar Café de Karre

Hoe laat Tijdstip volgt

11. Rondvraag
Martijn vraagt zich af waar het betonblok met de Solex er in gebleven is.
Volgens Duco wordt deze gerestaureerd. Wanneer dat klaar is wordt hij weer 
teruggeplaatst.

Arjan wil een volgend evenement wel meehelpen met de organisatie er van. 

Erik wil graag weten hoeveel pakken stro er zijn bij de Solexrace. 
Dat zijn er 120 volgens Henk.

Erwin wil graag nieuwe jerrycans. Die we mee hadden met de zuiderzeetocht zijn af. 
Er blijken al nieuwe te zijn. 

Henk zegt dat Dicky Woodstock € 200,00 heeft betaald voor de huur van de tent.

Allen wel thuis!
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