Waarom is er dit jaar geen rondrit in Moircy ?
Publicatie toerisme kalender: op 30 en 31/07 staan 3 rondritten op het programma. Moircy, Vrijbos en Scheldeland.
Ik verneem tegelijkertijd dat de landbouwbeurs van Libramont (Moircy in de gemeente Libramont) dit jaar van datum zou zijn
veranderd, en dat deze zou plaatsvinden van 27/07 tot 01/08!!!
17 januari 2022:
Ik neem contact op met de gemeente Libramont die deze verklaringen bevestigt en mij uitlegt dat het beter is om onze rondrit
voor een ander weekend te plannen dan dat van de landbouwbeurs omdat het niet gepast is om het verkeer, al erg gestoord op
Libramont dit weekend, nog wat meer te verstoppen.
Ik neem contact op met de beheerder van de feestzaal “Moircy” om de beschikbaarheid een week vroeger aan te passen
(aangezien er geen rondrit gepland is op 23 en 24/07). En dit is nog altijd beschikbaar.Ik vraag de Federatie om de rondrit van
Moircy te vervroegen naar 23 en 24/07. Mijn verzoek is overgedragen aan de leden van het Bureau van de Nationale Commissie
voor Recreatief Motorrijden. Dit punt zal op de agenda staan van hun volgende vergadering op 04/02.

7 februari 2022:
Ik krijg een reactie van de Federatie:
"... De federatie heeft dit verzoek tot datumwijziging niet geaccepteerd omdat het werd ingevoerd na de publicatie van de
nationale kalender 2022. De concentratie is daarom verwijderd uit de nationale kalender van de BMB... "
Wat ik antwoord:
" … Wat te zeggen ? Ik hoop dat dit allemaal maar een grap is (niet van goede smaak)!
Samenvatting:
1) Er zijn 3 concentraties op dezelfde w-e (30&31/07).
2) Er is geen concentratie het weekend ervoor (23-07 en 24).
3) Afgezien ons "Landbouwbeurs"-probleem, is de vermindering van het weekend van 30&31/07 gunstig voor iedereen (BMB,
Clubs, Piloten/Passagiers).
4) Er wordt een Nationale Vrijetijdscommissie opgericht, met als doel de belangen van deze discipline te verdedigen.
5) Onze rondrit wordt verwijderd.
Ben ik de enige die verast is ????
Volgens uw argumenten opgenomen in uw e-mail van deze maandag 7 februari 2022:
1) Waarom is onze rondrit direct verwijderd, zonder dat het verzoek vooraf is afgewezen?
2) Kunt u mij vertellen waarom de Nationale Vrijetijdskalender niet kan worden gewijzigd/bevroren is zodra deze is
gepubliceerd? Ik heb wat onderzoek gedaan in de verschillende regelgevingen, maar het mocht niet baten! Geen spoor
van zo'n tekst/artikel.
3) Wat is het verschil met de Internationale vrijetijdskalender die de volgende dag, dinsdag 8 februari, is gewijzigd?
4) Ik ga het natuurlijk niet hebben over het feit dat de Sportkalender op dinsdag 8 februari ook is aangepast.
5) Ik hoorde dat de stemgerechtigde leden van de Recreatiecommissie niet zijn geraadpleegd over mijn verzoek. Is de uitwerking
van de kalender niet hun bevoegdheid?
6) Merk ook op dat door het verwijderen van onze rondrit, jullie zelf het niet-wijzigbare gewijzigd hebben (LOL…)
Ik ben gecontacteerd geweest door Karl-Heinz Falter (CML-voorzitter) die me vertelt dat het zijn schuld niet is en dat er nooit
sprake was van het verwijderen van de rondrit Moircy, dat er een misverstand is, ... maar dat gezegd hebbende, nam hij contact
op met de politie van Libramont die bevestigde dat ze nooit een verzoek van mij hadden ontvangen. Twijfelden zij aan mijn
woorden? Uiteraard heeft de politie niets van mij ontvangen aangezien de gemeente mij heeft gevraagd om niets tegelijk met
de landbouwbeurs te organiseren. Ik was dan ook niet verder gegaan in mijn administratieve procedures
Ik bespaar jullie de tientallen telefoontjes, e-mails, enz …
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14 februari 2022:
Nieuwe e-mail van de Federatie:
“... De voorzitter van de Commissie voor Recreatief Motorrijden, de heer Karl-Heinz Falter, vraagt me te specificeren dat als de
Chevy Racing-club de concentratie op 30 en 31 juli wil organiseren, zoals voorzien in de nationale kalender van 2022,
het natuurlijk geen probleem is.
Laat het ons weten als u deze datum wilt behouden, zodat we de kalender in deze richting kunnen corrigeren ... "
Wat ik antwoord:
“… Zoals aan de telefoon aan de heer Falter is uitgelegd, kunnen we op 30&31 niets organiseren vanwege de landbouwbeurs.
Dus ofwel accepteert de Federatie het weekend van 23&24, of Moircy wordt geannuleerd..."
18 maart 2022 (ruim een maand later):
Nieuwe e-mail van de Federatie:
“... de vrijetijdscommissie BMB heeft tijdens haar vergadering van 16 maart 2022 besloten om uitzonderlijk het verzoek van MC
Chevy te accepteren om de datum van de Balade de Moircy te wijzigen naar 23-24/07/2022. Deze beslissing is gemotiveerd door
het feit dat de gemeente Libramont de organisatie van deze concentratie weigerde op 30-31/07 en het feit dat het weekend van
23-24/07/2022 een vrij weekend was op de kalender nationale BMB…”
Wat ik antwoorde:
“...Bedankt voor dit goede nieuws... jammer dat het 2 maanden duurde om tot deze beslissing te komen.
Ik heb direct contact opgenomen met de beheerder van de feestzaal maar ondertussen was de zaal niet meer beschikbaar.
De rondrid “Moircy 2022” zal dus niet plaatsvinden…”
Het lijkt erop dat sommige leden van de Commissie (die ik hier niet zal noemen omdat het mijn doel niet is om oorlog te
verklaren maar om de kerk in het midden te laten) besloten om op hun ééntje campagne te voeren binnen de Federatie door
het opstellen van nieuwe regels en stokken in de wielen te steken. Tenzij hun doel is om recreatief motorrijden af te keuren?
Graag tot weerziens en in betere omstandigheden!
Sportieve groeten,
Aline MARTINY
Generale Secretaris
Motor Club Chevy
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