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ARA – ITAL-Dag Beusichem – 2 september 2018 

DE BEKENDE ITAL-DAG IN BEUSICHEM 

Voor mij het eerste grote evenement in de rol van 

eventcommissaris – door Pim Pijnnaken 

Na weken aan voorbereiding en 3 vergaderingen met alle 

partijen is het op Zondag 2 september zo ver. 

Op zaterdag tref ik Gerard en John van ons bestuur in 

Beusichem want ik zou de aanhanger regelen voor het vervoer 

van de stand. Omdat wij ons ook bemoeien met de organisatie 

van deze dag wordt er ook van ons verwacht dat we mee 

helpen met het terrein klaar te maken. En omdat ik nog steeds 

met de hernia zit kan ik niet zoveel sjouwen en drink ik nog 

even koffie met de mannen en overhandig dan de aanhanger 

aan John. 

Zondag om 07:30 verschijnt RobbieR met de Fuut en drinken 

gauw nog ff een bakkie en springen dan op de motor op weg 

naar Beusichem. 

Daar aangekomen om 08:10 zijn Rob en ik de eerste van ARA 

aanwezig. Binnen 5 minuten meld ook Han zich en wordt ik 

gebeld door Gerard dat ook Vivian van kaam van Piaggio 

groep Nederland is gearriveerd en heet haar welkom en 

samen met Kai van DCN wordt haar een plek toegewezen 

voor het demorijden. Zij had voor deze dag 4 motoren bij 1x 

een Dorsoduro 900, 1x Shiver 900,1x Tuono Factory en een 

RSV4 RF. Deze RSV4 is later bij ons op de stand geplaatst. 

Rond Half negen zijn bijna alle vrijwilligers ter plaatse en gaan wij de stand opbouwen. En wat mij heel blij maakte was 

dat er 11 man van ons cluppie bereid waren om te helpen deze dag. 

Ook is deze dag De Zwart motoren uit Weert bij ons te gast. Hun hebben ook nog 3 motoren meegebracht en 2 rekken 

met kleding. Ze hadden 1x RSV Mille SP, 1x Tuono Racing en een RS 250. 
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Om tien uur is iedereen er start klaar voor en gaat deze dag van start. Om 10:30 gaat het demorijden ook beginnen 

en wordt ik door Vivian gevraagt om de eesrte ronde mee te rijden om te kijken wat voor een route DCN heeft uit 

gezet voor de demo’s. 
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Ik stap op de Dorsoduro 900 best wel een leuke gooi en smijt fiets. Na 25 minuten komen wij terug en heb dan overleg 

met Vivian en besluiten wij om de RSV4 niet in te zetten maar bij ons op de stand te plaatsen. 

Als ik terug kom op de stand is het al gezellig druk en dit komt mede door het zeer mooie weer. Als ik mij weer heb 

omgekleed maak ik samen met Rob een rondje over de parkeer plaats en stop ik onder iedere Aprilia een inschrijf 

formulier om lid te worden van onze Club. Later deze middag heeft Oscar het zelfde gedaan. 

Smiddags komt ook mijn lieve vrouw langs met de kids en die hebben zich kostelijk vermaakt en met dank aan De Zwart 

motoren zijn ook mijn dames verkocht aan Aprilia. 
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Na een gezellige dag met al onze vrijwilligers breken wij de stand af en ruimen wij ook nog het terrein nog op en 

zetten alles weer terug op de plaats waar het hoort. Dus dranghekken opgeruimd en alle fietsen rekken weer terug 

gezet en hebben ook nog alle elektraspullen verzamelt. 

Wat wel een minpunt was is dat alle andere clubs heel snel de biezen hebben gepakt en waren vertrokken dus alleen 

DCN en ARA hebben alles op geruimd maar dat is een puntje voor bij de evaluatie vergadering. 

Voor de rest wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet deze dag en De Zwart motoren voor de aanwezigheid en 

gezelligheid bij ons op de stand en Vivian van Piaggio nederland voor het regelen van de demomotoren en hopelijk tot 

volgend jaar en dat zal rond dezelfde datum zijn alleen dan wel een andere locatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pim Pijnnaken Eventcommissaris ARA 
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