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Visie MC Flying Boetoe
Flying Boetoe wil een vernieuwende club zijn die aandacht heeft voor wet en
regelgeving, het milieu en de leden.

Aantal leden 2020
286

Bestuurssamenstelling
René Huisman (vvz), Jan Agema, Irma Agricola, Rindert Taconis (pm) Amarins
van den Berg (secr)
Afgetreden: Bernardus Holtrop (voorzitter)
Het aftreden betekent dat de functie van voorzitter vacant is geworden. Het
bestuur zal dan ook op zoek gaan naar nieuwe kandidaten voor het
voorzitterschap. Tot die tijd worden de taken waargenomen door het voltallige
bestuur.
Toegetreden: Benny de Groot

Nieuwjaarsreceptie en kampioenshuldiging

Kampioen DMX
Dames Romy Davids
Kampioen KNMV en VTBM
50cc en 65 cc Jarno Bosma

Kampioenen VTBM
Bromfiets Jelle de Haan
125 cc senioren en ST250cc Robin de Haan
Kampioen KNMV
85cc Jelmar Naessens
Cup ST 250 cc Bart Borg
Tevens werden de Boetoes van het jaar gekozen. De eer ging dit keer naar de
‘beregeningsploeg’. Het afgelopen jaar heeft deze ploeg zich met ziel en
zaligheid ingezet om een compleet nieuwe beregeningsinstallatie aan te leggen.
De aanleg van de installatie is succesvol verlopen!
Drive-in show Flash (Aise Bosma) wist met een vinylparty de sfeer er goed in te
brengen. Het bleef dan ook nog lang gezellig in de Boetoedrôme!

Januari vlaggenistencursus

Met een opkomst van 30 BaCo’s was het afgelopen vrijdag volle bak bij M.C.
Flying Boetoe. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben wij een KNMV
BaCo-cursus georganiseerd, speciaal voor de vrijwilligers van onze club.
Baancommissarissen zijn heel belangrijk voor de veiligheid op ons circuit. Deze
vrijwilligersfunctie wordt nog wel eens onderschat: de baancommissaris moet

veel in zijn/haar mars hebben en adequaat reageren bij ongevalssituaties. Juist
daarom is het hebben van gecertificeerde baancommissarissen binnen onze club
een must.
Na de cursus legden alle BaCo’s een examen af. Alle aanwezigen zijn geslaagd en
de komende 3 jaar in bezit van de BaCo-licentie

6 maart Ledenvergadering
De ledenvergadering lijkt steeds populairder te worden. De kantine loopt rond
kwart over acht behoorlijk vol. Om half negen opent interim-voorzitter Rene
Huisman de vergadering. Volgens Rindert Taconis gaat het financieel prima met
de club , daarna is het woord aan de verschillende commissies. Daarna werd de
bestuurssamenstelling behandeld en hier hebben wij afscheid genomen van
onze voorzitter Bernardus Holtrop. Hij werd bedankt voor zijn inzet voor M.C
Flying Boetoe Hij was een markant boegbeeld voor Flying Boetoe. Wij zijn nu
dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Tevens is Benny de Groot toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid.

Maart/april veel aanpassingen aan de baan gedaan
M.C. Flying Boetoe heeft 600 m3 grond aangekocht van de buurman en deze is
in de crossmbaan verwerkt

Maandagmiddag werkploeg

Iedere maandagmiddag werkt een groep vrijwilligers aan de onderhoud van ons
circuit. Zo is er bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Bestrating onder de containers gelegd
Veel rommel opgeruimd
Onderhoud gebouwen
Bestuurskamer opgeruimd

Maatregelen ivm Corona

Ook M.C. Flying Boetoe heeft maatregelen moeten treffen vanwege de door de
overheid opgelegde maatregelen. Zo gingen alle motorsportevenementen in
Nederland op de KNMV-kalender tot 1 juni niet door en mochten clubs tot en
met 28 april niet open voor vrije trainingen.
Dat betekende voor M.C. Flying Boetoe het volgende:
•
•
•

18 april - VTBM Grasbaanraces – AFGELAST
23 mei - 50e Grasbaanraces Joure – AFGELAST - Wordt naar alle
waarschijnlijkheid verplaatst naar 2021
Tot en met 28 april: alle trainingen en bijeenkomsten – AFGELAST - Wij
volgen nauwlettend de adviezen van de overheid en het RIVM.

4 mei: Jeugd mag weer trainen ( eerste vesoepelingen tijdens
coronamaatregelen)
Alleen onder strikte voorwaaden mag er weer getraind worden waarbij de 1,5
meter afstand geborgd moet kunnen worden

10 mei: corona update bij flying boetoe mag iedereen weer
trainen omdat motosport geen contactsport is.
Als vereniging hebben we alles in het werk gesteld om te doen aan de gestelde
voorwaarden. Zo hebben we via onze website een online aanmeldsysteem
ontworpen, zodat rijders zich kunnen aanmelden voor een training. Hiermee
kunnehn wij bewaken dat er niet te veel rijders komen. Omdat de 1,5 meter ook
nog stand moet houden. Kantine en toiletten moeten gesloten blijven

23 mei Grasbaanraces Joure (50 ste keer) afgelast
Helaas is deze jubileumrace afgelast. Corona gooit roet in het eten en de
Grasbaanraces Joure zijn afgelast in verband met de geldende maatregelen. De
regering geeft op 23 april in een perconferentie aan dat alle evenementen tot 1
juni moeten worden afgelast en er is een contactverbod van groepen mensen.
Helaas moeten wij de 50ste races een jaar uit stellen. Wat een mooie
internationale race zou moeten worden, is dus dit jaar niet mogelijk. Volgend
jaar gaan wij hier zeker weer energie in steken.

1 juli corona update : Bij de trainigen mag nu de kantine weer
open
De kantine mag weer open onder strikte voorwaarden dat 1,5 meter blijft
geborgd en dat er niet meer dan 30 personen binnen zijn.

Augustus: Geen clubwedstrijden dit seizoen
Helaas hebben we moeten beslissen om dit jaar geen clubwedstrijden te
organiseren. Ondanks dat er zeker animo was onder leden, vrijwilligers en MC
Flying Boetoe, bleek dat het in verband met de maatregelen en protocollen
vanwege Corona, organisatorisch te lastig is om alles gerealiseerd te krijgen.
Daarom is de keuze gemaakt om het huidige seizoen geen clubwedstrijden te
organiseren.

Winterstop
De herfst heeft definitief zijn intrede gedaan en daarmee is dit bijzondere
seizoen voor MC Flying Boetoe ten einde gekomen. We hadden al verwacht dat
het bijzonder zou worden, maar dan met het oog op de jubileumeditie van de
Grasbaanraces en niet vanwege het virus. We willen een ieder graag bedanken
voor je flexibiliteit en steun het afgelopen seizoen. We hopen je volgend jaar
weer te ontmoeten op ons circuit!

