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Den Haag, 1-8-2016 

Leden van motorclubs staan onterecht behoorlijk negatief in de belangstelling de 

afgelopen jaren. De staat, het ministerie van propaganda, is de clubs zelfs OMG’s 

(Outlaw Motor Gangs) gaan noemen. Motorclubs en hun leden worden 

gestigmatiseerd als mensen die zich niets van de wet zouden aantrekken (Outlaw, 

Engels voor “buitende wet”) Alles wordt uit de kast gehaald om leden van motorclubs 

af te schilderen als een gevaar voor de maatschappij. U wordt angstig gemaakt!  

Nu stellen wij niet dat er geen criminelen lid zouden zijn van motorclubs. Maar ook 

binnen fanfarecorpsen, kerkbesturen, jeugdzorg, zwemclubs, hockey verenigingen, 

gemeentebesturen, de politie en zelfs binnen de gekozen regeringspartijen zitten 

mensen die beslist bewezen en veroordeeld crimineel zijn. Het lidmaatschap van een 

motorclub maakt een mens geen crimineel. Net zoals niet iedere pastoor een 

pedofiel is. 

Onlangs zijn door de Horeca van Sittard, onder bedreiging van de Burgemeester, de 

politie en de Gemeenteraad van Sittard-Geleen, leden van een motorclub geweigerd 

op de terrassen van de Horeca aan de Markt van Sittard. Omdat ze hun motorvest 

aan hadden. Ja, zelfs mensen die geen motorvest aan hadden werden niet bediend. 

Omdat ze “erbij” hoorden! Vrouwen (zonder vestje) mochten zelfs geen gebruik 

maken van het toilet. Een patserig machtsvertoon van de overheid om leden van 

motorclubs te provoceren. De ingangen van een aantal restaurants waren 

geblokkeerd door een grote groep agenten, zodat er helemaal niemand meer binnen 

kon. Restaurant eigenaren overtraden onder bedreiging van de politie massaal de 

grondwet, die in het eerste artikel discriminatie verbiedt.  

Iedereen, behalve mensen die een motorvestje droegen, kon gewoon plaats nemen 

op de terrassen van de Sittardse markt. Kennelijk is de politie doodsbang voor 

Motorrijders met een vest aan. Ieder die actief meewerkt aan het discrimineren van 

leden van motorclubs zou zich diep moeten schamen! U werkt mee aan het 

aanwakkeren van een ongekende bangmakerij en discriminatie van uw mede 



Nederlanders. Keiharde openlijke discriminatie van gewone mensen die graag motor 

rijden.  

Nu de motorrijders. En dan? Voetballers? Homo’s? 

Zwemleraren? Hockeytrainers? Scouting leiders? Mensen 

met Nike schoenen? Welke groep is de volgende die 

openlijk gediscrimineerd gaat worden zodat u bang van ze 

wordt en u zich onveilig gaat voelen? 

Want onze regering kweekt uw angst en uw gevoel van 

onveiligheid. Zodat U straks met liefde veel geld gaat 

betalen voor een schijnveiligheid die u moet beschermen 

tegen een onheil dat niet bestaat. 

We leven in de veiligste tijden ooit. De criminaliteit is lager dan ooit en misdaadcijfers 

dalen, meer mensen dan ooit hebben een baan. Maar als ergens iets ergs gebeurt, 

krijgen we zo’n gebeurtenis uitgebreid via 30 TV kanalen, honderden internet sites, 

gedrukte media en radio dagenlang te horen. Steeds weer opnieuw brengen media u 

alleen slecht nieuws, oorlog, rampen, moord en doodslag, bedreigingen en zaaien ze 

angst. Goed nieuws verkoopt niet. U moet bang zijn. Bange mensen zoeken leiders en 

zijn bereid te betalen voor veiligheid. Zo word het volk gemanipuleerd. Nu dus ook 

door de massa bang te maken voor de zonden van Nederland, leden van motorclubs. 

Leden die gewone mensen zijn. Die slechts een vest dragen omdat ze trots zijn op 

hun club en op hun vrienden die bij dezelfde club lid zijn. Zoals kinderen het shirt van 

hun favoriete voetbalclub dragen. Of leden van een fanfare het uniform van de 

fanfareclub.  

Het vest maakt geen misdadiger. Dat doet de mens zelf. 

Wij verzoeken u na te denken voordat u zich aansluit bij de schaapskudde. Leden van 

Motorclubs zijn gewone mensen. Met een baan, een gezin, kinderen, kleinkinderen. 

Ze rijden graag op een motor. En goh… ze dragen ook een vest omdat ze trots zijn op 

hun motor en hun vrienden. Denk na! Laat u niet misleiden door uw overheid. Besluit 

zelf over uw eigen lot, laat u niet meeslepen door propaganda en manipulatie. Het 

leven is mooi in al zijn eindeloze variëteit. En mensen die een motorvestje dragen zijn 

gewone mensen.  
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