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De eerste nieuwsbrief 
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All men are created equal, then a few become firemen.  

Edition  1,  2015  

    
Voor je ligt de allereerste editie van de Red 
Knights Netherlands 1 nieuwsbrief . 
 
De allereerste editie uitgeven schept 
verwachtingen bij toekomstige lezers. Wij als 
bestuur van de Red Knights Netherlands 1 
hopen de leden en eventuele belangstellenden 
door middel van deze nieuwsbrief op de 
hoogte te houden van het reilen en zeilen van 
de stichting. 
 
Wij hopen deze nieuwsbrief ieder kwartaal uit 
te kunnen brengen. Wij spreken dan ook de 
hoop uit dat jij als lezer ook een stukje wilt 
inbrengen in de nog uit te brengen edities.  
 
Op- en aanmerkingen zijn ook van harte 
welkom. Hiermee kunnen wij er met z'n allen  
zorg voor dragen dat dit een leuke en 
informatieve nieuwsbrief is en blijft. 
 
Het bestuur 
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Beste leden en belangstellenden van de Red Knights Netherlands 1, 
 
Officieel is de chapter Red Knights Netherlands 1 opgericht op 13 mei 2011. 
Ook ik mocht voor die tijd al meewerken aan de oprichting en de vormgeving 
van deze club motorrijdende brandweercollega's. Na wat opstartproblemen zijn 
we uiteindelijk sinds 2013 echt op weg een leuke club te worden. 2014 is 
echt een topjaar gebleken waarin we veel leuke ride- outs hebben gereden 
met eigen leden maar ook met leden van de Blue Knights Netherlands 4. Er is 
een afvaardiging van ons chapter naar de European convention in Brugge, 
België geweest waar wij met veel buitenlandse chapters en members goede 
contacten hebben gelegd. Als kers op de taart was er de fantastische slotrit 
van het seizoen waarbij wij de eer hadden om Red Knights vanuit Duitsland en 
België als gasten te ontvangen welke mee hebben gereden. Ook hierbij waren weer 
diverse Blue Knights en andere belangstellenden aanwezig. Ook mede dankzij 
deze ride- out konden wij weer 2 nieuwe leden welkom heten binnen ons 
chapter.  
 
2015 is spontaan gestart met een zeer gezellige en geslaagde Nieuwjaars 
borrel. Wederom een moment waarop wij een nieuw Social member mochten 
begroeten. Aansluitend bleef iedereen gezellig een hapje mee-eten. 
De planning voor het aankomende motorseizoen is al weer aardig ingevuld. In 
februari is er voor de liefhebbers de motorbeurs in Utrecht en in maart 
hebben we weer een bestuurs- en ledenvergadering gepland staan in 
Middelburg. De eerste ride-outs tot aan de zomervakantie staan al gepland 
dus zorg er allen voor om deze data alvast in je agenda te zetten zodat we 
er in 2015 weer een leuk seizoen van kunnen gaan maken!!!  
 
Graag wil ik alle leden bedanken voor jullie aanwezigheid en inbreng van het 
afgelopen jaar en weet zeker dat dit in 2015 tot nog meer leut en 
gezelligheid zal leiden. Ook mijn dank aan de bestuursleden waarmee wij 
dagelijks onderling contact hebben om op de achtergrond de zaken te regelen 
en te organiseren!! De wijze waarop de afgelopen anderhalf jaar zijn verlopen 
geeft aan hoe de toekomst voor de RKN1 er uitziet, enthousiasme, plezier en 
positieve inzet voor onze gezamenlijke hobby, de brandweer en het 
motorrijden!!! 
 
Bedankt voor jullie vertrouwen!! 
 
 
Peter "Pyro" Dekker, 
President Red Knights Netherlands 1 
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De Red Knights 
Netherlands 1 is 
opgericht door en voor 
mensen uit het 
brandweerveld waarbij 
het niet uitmaakt of je 
beroepsmatig, 
bedrijfsmatig of 
vrijwillig actief bent, of 
je oud-lid of 
gepensioneerd bent bij 
een brandweerkorps 
maar allemaal dezelfde 
hobby er naast hebben, 
het motorrijden. 
 
 
 
  

2

De Red Knights 
Netherland 1 is geen 
MC en heeft geen 
enkele link met welke 
MC dan ook. Het is wel 
mogelijk dat de Red 
Knights Netherlands 1 
in contact komt met 
MC's bij bijvoorbeeld 
motortreffens. De Red 
Knights Netherlands 1 
hecht er dus wel belang 
aan om kennis te 
nemen van de regels 
welke gelden in de MC-
wereld. 

De Red Knights Netherlands 1, wat is dat eigenlijk? 

De Red Knights Netherlands 1 heeft tot doel: 
   
  Het promoten van de veiligheid van de motorrijder. 
   
  De bescherming van een positief beeld van de motorrijder. 
   

 Te genieten van de broederschap van brandweermensen. 
   
  Deel te nemen aan activiteiten gericht op het vergroten van 

het algemene begrip van het genot van het motorrijden. 
   

You might be a firefighter if you've ever smoked and there wasn't a 
cigarette in sight.  
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4 april 2015 
Ride-Out 

Openingsrit Flevoland 25 april 2015 
Ride-Out 

Rondje Drenthe  

Ride-Out data voor 2015 
    
4    April          Openingsrit Flevoland NO polder 
 
25  April          Rondje Drenthe  
 
31  Mei            Rondje Midden Nederland 
               
28  Juni           Besloten rit Leeuwarden  
   Klaas 50 jaar!! Na de rit een barbecue 
 
26  Juli            Rondje Texel 
 
30  Aug.           open 
 
11-13 Sept.   Europa meeting Red Knights  chapter Zwitserland     
   
25-26-27 Sept. Weekend RedKnights  Ardennen,  Eifel of … 
 
17  Okt.            Brandweer Monument Ride-out 
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26 Juli 2015 
Ride-Out 

Rondje Texel 

17 oktober 2015 
Ride-Out 

Brandweer Monument 
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Wist je dat… 
  
…de Red Knights Netherlands 1, 17 Full-members en 6 Social Members  
   heeft? 
 
...onze Facebook pagina 63 leden heeft? 
 
…de oprichtingsdatum 13 mei 2011 is?  

Certificaat van oprichting 
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Verjaardagen leden RKN1 
  
3    Januari          Gerrit Schuurs 
4  Januari          Peter Dekker 
12  Januari   Marko Willard 
28  Januari  Ingeborg de Jonge 
11  Maart   Daniël Burggraaff 
29  Maart   Gerard Zomer 
12  April   Onno Reurink 
1  Mei    Sandra van Boeijen 
3  Mei    Willem van Boeijen 
13 Mei   4-jarig bestaan Red Knights Netherlands 1 
21  Mei    Roland Reijerse 
25  Mei             Arco Harmans 
10  Juni    Carla Faber 
17  Juni    André Willems   
21 Juni            Henk Moorman 
28  Juni    Klaas Smit 
8  Juli    Keimpe Eland 
10  Augustus   Petra van de Laarschot 
20  Augustus   Richard Stolk 
25  Augustus   Ton Boulonois 
5  September  Cisca Harmans 
12 November  Ciska Schuurs 
20 November  Edwin Wigtman 
2  December   Nico van Ruler 
  

If you think it's tough being a firefighter, try being a firefighter's wife. 
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Front- en Backpatch 
Red Knights Netherlands 1 

  

Over het dragen van zowel de front als de back patch zijn er 
door de Red Knights Netherlands afspraken gemaakt met de 
'national" (landelijk overleg leidende MC's). 
 
Hieronder willen we de gemaakte afspraken nogmaals met de 
leden delen; 
 
De Frontpatch dient te worden geplaatst op de linkerborst (ter 
hoogte van het hart) en de rockers dienen zonder tussenruimte 
onder en boven aan de patch bevestigd te worden.  

Een eventuele bestuursfunctiepatch wordt direct onder de 
Netherlands 1 patch geplaatst. 

De backpatch dienst geplaatst te worden op de rug. Ook hier 
geldt dat de rockers zonder tussenruimte onder en boven aan 
de patch bevestigd dienen te worden. 
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De "geschiedenis" van de  
Red Knights Netherlands 1  

patch 
 

In november 2013 is er in het bestuur besproken dat er voor de 
Red knights Netherlands 1 een eigen patch ontworpen zou 
moeten worden. Andere chapters hadden al een eigen patch 
waaruit vaak duidelijk te zien is uit welk land ze komen. 

Arco heeft hierop contact gezocht met een Australische Red 
Knights member Lyn Morgan. Zij plaatste geregeld foto's op 
haar Facebook pagina met ontwerpen van diverse patches. 

Lyn is meteen aan het ontwerpen gegaan. Molens, klompen en 
tulpen. Het is allemaal geprobeerd. Uiteindelijk is er door het 
bestuur en de leden gekozen voor de huidige patch. Duidelijk 
zijn de nederlandse kleuren rood, wit en blauw te zien. 
Natuurlijk mocht de oranje leeuw ook niet ontbreken! 

Al met al is het een patch geworden die we met trots mogen 
dragen. De manier om onze eigen identiteit te uiten... 
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Treasurer / Penningmeester 

 

In januari heb ik samen met Willem en Sandra van Boeijen de 
boekhouding van 2014 doorlopen. Ieder jaar is het mijn taak om 
openheid in de cijfers te geven zodat we het afgelopen jaar weer 
goed af kunnen sluiten. Dit was de eerste keer dat de kas 
gecontroleerd is en na controle van de boekhouding 2014 is 
deze goedgekeurd.  

Nu het nieuwe jaar weer is begonnen, mag ik eerst de jaarlijkse 
contributies innen. Zorgen dat de afdracht naar de U.S.A. op tijd 
plaats vindt. In de gaten houden dat de voorraad patches op 
orde is en blijft. Zo zijn  er ongemerkt nogal wat zaken die je als 
treasurer / penningmeester in de gaten moet houden. 

De stichting staat er goed voor. We hebben voldoende geld op de 
rekeningen staan om zoals bijvoorbeeld bij de nieuwjaarreceptie 
een drankje weg te kunnen geven. Er is voldoende voorraad 
patches in huis voor nieuwe leden. Dus ik verwacht voor 2015 
geen gekke dingen. De nieuwjaarsreceptie was een leuk begin! 
Ik heb genoten van de gezelligheid en de grote opkomst! 

Nu mag wat mij betreft de  winter langzaam maar zeker 
verdwijnen zodat de Harley weer van stal kan… 

Veel veilige kilometers voor jullie allemaal, 

 

Arco 
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Beste lezer, mijn naam is Roland Reijerse ik ben vrijwilliger bij 
de Veiligheid Regio Zeeland op de post Stromenweg. Sommige 
van jullie zijn hier al eens geweest met de eerste vergadering 
van 2015 in Middelburg. 

Mijn vrijwillige bestaan begon volgens mij in 1999, na de 
opleidingen dacht ik, laat ik eens brandwacht worden zodat ik 
tijdens de wachten en wacht uren wat bij te studeren om verder 
te komen bij de brandweer. Dit is er nooit van gekomen, ik zat al 
snel via een uitzendbureau in de dagdienst in Middelburg.  

Na twee jaar liep dit contract af maar hadden ze op het 
Trainingscentrum Vlissingen ( huidige naam ) een plek die snel 
ingevuld moest worden. Hier ben ik  toen naar uitgezonden en 
uiteindelijk heb ik daar 13,5 jaar gewerkt. 

Tegenwoordig werk ik bij de drankgigant in Oost-Souburg waar 
ik de website mag vullen met nieuwe producten en teksten, 
maar ook Facebook, Twitter en de nieuwsbrief horen daarbij. 

Je zou zeggen dat is een hele verandering! Maar eigenlijk heb ik 
van mijn hobby voor de tweede keer mijn beroep gemaakt, eerst 
van vrijwilliger naar beroepsmedewerker bij de brandweer en 
het trainingscentrum en nu van website’s maken als klein 
bedrijfje ernaast als hobby begonnen ( 1999 officieel begonnen 
), nu het onderhouden van de website van de drankgigant. 

Toen ik bij de red knights begon als lid was er een website 
beschikbaar die aardig in elkaar zat ( in mijn woorden gewoon 
kut ;) )maar zelf dacht ik dat kan beter en mooier, zo heb ik toen 
nog als lid een voorstel gedaan. Na een jaar leuren en zeuren 
hebben ze mijn voorstel 
overgenomen en ben ik uiteindelijk 
webmaster geworden. Dit is 
eigenlijk een functie die ik niet 
zonder jullie kan doen, geen input 
geen website eigenlijk. 

Dus leden ;) dit is gelijk een oproep, 
stel je zelf eens voor op de website. 
In het leden gedeelte is er ruimte 
voor ! heb je geen inlog, stuur mij 
even een mailtje dan zorgen we 
daarvoor!  

Roland Reijerse 
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De Red Knights Europe Association  
De European Association is ontstaan uit de behoefte de Regional 
Director te assisteren bij zijn taak toen in 2011 veel nieuwe 
chapters ontstonden 
 
In 2011 is dat idee gegroeid en na rijp braad en studie van de 
international bylaws, is bij het europese treffen in Brussel in 
September 2011 de European Association in het leven geroepen 
 
Conform de international bylaws ondersteunt de European 
Association de regional director bij alle zaken betreffende het 
lidmaatschap van nieuwe leden, chapters en Members-at-Large. 
Tevens organiseert de European Association via een chapter 
een jaarlijkse bijeenkomst in het tweede weekend van 
September: de European Convention.  Dit jaar vindt die plaats in 
Zwitserland en de organisatie is in volle gang. Voor informatie 
http://rkmc.ch 
 
Tijdens het treffen wordt een meeting georganiseerd voor de 
presidenten van de europese chapters en een 
vertegenwoordiger van de MAL’s. Hier vindt uitwisseling plaats 
van informatie en dit is tevens een platform voor de presidenten 
om elkaar beter te leren kennen en afspraken te maken op 
chapter niveau. 
 
Door een vrijwillige bijdrage van 2 euro per jaar per Red Knight 
wordt het organiserende chapter financieel ondersteund. 
 
Verder is in 2014 een projekt gestart “Iron Butt”. Voor meer 
informatie zie onze website http://www.redknightsmc.eu 
 
Het betuur van de European Association  
probeert bij elk chapter event een 
gedelegeerde te sturen om aanwezig te zijn 
voor vragen of informatie. 
 
Momenteel bestaat het bestuur uit 
Pierre Halleux President 
Harris Puisais Vice-President a.i. 
Tom Hoedjes Secretary/Treasurer a.i. 
Michael Pfoertner Road Captain. 

Met dank aan Tom Hoedjes & Pierre Halleux 
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Wat voor motor rijd jij? 
 

schrijf jij voor de 
volgende nieuwsbrief 

jouw verhaal hier? 
 

mail naar 
secretaris@redknights.nl 
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Contact informatie: 
 

Postadres: 

Stichting Red Knights Netherlands 1 

Iepenlaan 125 

3723 XG Bilthoven 

Nederland 

Bestuur: 

voorzitter     Peter Dekker  

      voorzitter@redknights.nl 

vice-voorzitter    Marko Willard      
      vice.voorzitter@redknights.nl 

      Arco Harmans 

secretaris/    secretaris@redknights.nl 

penningmeester   penningmeester@redknights.nl  

road captain    Andre Willems 

      navigator@redknights.nl 

webmaster / PR    Roland Reijerse 

      webmaster@redknights.nl 

      pr@redknights.nl 

algemeen bestuurslid   Klaas Smit 

      bestuurslid@redknights.nl 

algemeen bestuurslid   Richard Stolk 

 

Website: 

http://www.redknights.nl 

 


