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Op het moment, dat ik achter de pc kruip om dit stukje te schrijven, is het halverwege februari. De regen 
valt gestadig uit de lucht en echt motorweer is het vandaag niet. In tegenstelling tot een aantal dagen 
geleden, toen de eerste lentezon uitbundig scheen. Tijdens een wandeling met de hond, werd ik regelmatig 
geconfronteerd met het geluid van een naderde motor. Blijkbaar waren deze eerste zonnestralen en een 
redelijk aangename temperatuur voor de tijd van het jaar, reden voor een aantal motorrijders om de motor 
weer tevoorschijn te ‘toveren’.  
 
Zelf zijn we nog niet op pad geweest met de motor, maar wie weet duurt ook dat niet zo lang meer. Tijdens 
de voorjaarsvakantie gaan we nog enkele dagen naar België, maar dan nemen we de motor niet mee. Het 
bewuste weekend hebben we andere plannen, waar we, net als met motorrijden, toch wel mooi weer op 
ons verlanglijstje hebben staan. We gaan namelijk ‘aan de slag’ met een andere hobby van ons, namelijk 
geocachen.  Een soort schat zoeken met de GPS. 
 
In dit clubblad is er uiteraard aandacht voor de nodige ritten, die weer gereden kunnen worden. Dit is onder 
andere terug te vinden in de Toerhoek. Voor de laatste keer is deze rubriek aangeleverd door Gradus 
Kootstra. Namens de redactie wil ik Gradus bedanken voor het altijd keurig en ook op tijd aanleveren van de 
Toerhoek. Dank daarvoor! 
 
Ook is er uitgebreid aandacht voor de nieuwe voorzitter, Teddo van Mierle. Meer hierover is dan ook te 
lezen in het stukje van de voorzitter en in het stukje ‘overhandiging van de voorzittershamer’.  
 
Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken, om namens de redactie, ook Karst Ellen te bedanken voor 
zijn bijdrage aan het clubblad in de afgelopen jaren, destijds in zijn rol als voorzitter,. Karst, heel erg bedankt 
hiervoor! 
 

 
 
Uiteraard is er nog veel meer te vinden in dit clubblad. Via deze weg wil ik iedereen dan ook veel leesplezier 
toewensen! 

 
Namens de redactie 

Catharina de Jong 
 
 

 
Kopij voor het clubblad van maart 2017 graag vóór 15 maart 2017 mailen naar: redactie@mtcnoord.nl
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 VAN DE VOORZITTER 

 

Vanachter het raam lijkt het al 

echt lente. Echter de restanten 

sneeuw verraden nog de wer-

kelijkheid, dat de meeste mo-

toren thuis of elders in de win-

terstalling staan. Voor velen 

geldt het ongeduldig wachten op pekelvrije we-

gen, waarbij ter compensatie de verschillende 

motorbeurzen worden bezocht. 

Ten tijde van dit schrijven heeft ondergetekende 

de tickets voor de Motorjaarbeurs alweer be-

steld. Dit jaar wederom een mooie actie van 

Motozoom in Utrecht. Je kunt bij Motozoom 

Utrecht gratis parkeren, er ligt een lekkere snack 

voor je klaar, je wordt met de pendelbus naar de 

jaarbeurs gebracht en je krijgt je toegangskaart 

van Motozoom. Wanneer je met iDeal betaalt, 

kost het geheel € 14,--. Natuurlijk pakt Moto-

zoom Utrecht flink uit met actieartikelen, zodat je 

niet met tassenvol door de Jaarbeurs hoeft te 

sjouwen. 

Om toch nog even in de winterperiode te blijven, 

wil ik even teruggrijpen naar de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) op vrijdag 3 februari jl.. Eén 

van de onderwerpen was de samenstelling van 

het bestuur. Zowel Karst Ellen als Bert Drenthe 

hebben aangegeven, wegens omstandigheden, 

van hun functie afstand te (moeten) doen. Op-

rechte dank voor jullie jarenlange inzet voor MTC 

Noord. 

Gradus Kootstra heeft aangegeven alleen van een 

deel afstand te doen en blijft gelukkig nauw be-

trokken bij zijn rol voor de Zomertour. En geluk-

kig blijft Bert Drenthe de coördinator van de Elf-

merentocht. Natuurlijk ben ik ook Rolien Rietberg 

zeer dankbaar voor het feit, dat zij zich herkies 

 

baar heeft gesteld. Het is altijd fijn om mensen 

met veel clubervaring in het bestuur te hebben. 

Tevens is op het ALV aangegeven, dat ondergete-

kende zich verkiesbaar heeft gesteld als voorzit-

ter voor MTC Noord. Een verzoek, dat eind no-

vember is gedaan en waarbij we niet over 1 nacht 

ijs zijn gegaan. Uiteindelijk is er gezamenlijk be-

sloten voor de voordracht als voorzitter. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in ’t Haske heb ik 

mijzelf kort voorgesteld. Dit in verband met mijn 

afwezigheid op de ALV. Er moest een keuze wor-

den gemaakt, waarbij ik toch voor mijn moeder 

heb gekozen, die we dat weekend op een verras-

singstocht mee door midden Duitsland gingen 

nemen. 

Voor degene, die niet op de Nieuwjaarsreceptie 

aanwezig waren, onderstaand nog een korte in-

troductie. 

Sinds 15 jaar woon ik in Friesland, ik ben ge-

trouwd en ik heb in totaal 5 kinderen en 1 klein-

dochter. Ik ben opgegroeid in Arnhem en in die 

tijd fervent bezoeker van de Posbank (in die tijd 

heel veel motoren op zondag) en de Baggermo-

len, de motorcrossbaan in Arnhem Noord. Mijn 

vader hield van motorrijden en had naast een 

toermotor ook een Enduro crossmotor staan. Zo-

als altijd op die leeftijd had ook ik een uitgespro-

ken mening over de wijze waarop mijn vader zich 

door het zand en over de heuvels worstelde. Ui-

teraard geheel gespeend van ook maar enige er-

varing en inzicht gaf ik graag advies over hoe het 

allemaal beter kon. 

Toen op enig moment de ‘maat’ vol was voor 

mijn vader, heb ik eerst een spoedcursus schake-

len en remmen gehad op een nabij gelegen zand-

pad. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen, dat het 

er vanaf de kant toch veel eenvoudiger uitzag. 
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Na vele dagen oefenen was het grote moment 

daar. Een verlaten crossbaan en de uitdaging van 

mijn vader om heelhuids de eerste bocht te ha-

len. Enthousiast en niet geremd door enige vorm 

van zelfbehoud werd moedig de eerste heuvel 

opgeschakeld. Het moment, dat de motor los 

kwam van de top en mijn blik gevangen werd 

door de ogenschijnlijke leegte in de diepte, werd 

ik door verschillende natuurwetten efficiënt met 

de voeten op de aarde gezet. Beter gezegd, plat 

op de aarde met de motorfiets schuivend in de 

achtervolging. Een wijze les. 

Nu de kinderen groot zijn, ben ik sinds een aantal 

jaren weer begonnen met motorrijden en zweef 

ik fluisterend over ’s Heerenwegen op een Honda 

Goldwing. 

Inmiddels ben ik minder onstuimig en werkzaam 

als Internationaal Intelligence Expert voor SUEZ. 

Deels werkzaam in Arnhem en deels in Parijs, in 

het hoofdkantoor op La Defènse. Regelmatig rei-

zend naar de EU landen, waarbij het niet onge-

woon is, dat er ’s middags geluncht wordt in En-

geland en dat er de volgende dag een lunch in Pa-

rijs op programma staat. 

Als kersverse voorzitter van een club, aan de 

vooravond van haar 50-jarig bestaan, is het be-

langrijk te weten welke zaken ingeburgerd zijn, 

het karakter vormen en daarmee een belangrijke 

basis vormen voor haar bewezen bestaansrecht. 

Jarenlang hebben leden en bestuursleden ge-

werkt aan de vorming en bevestiging van de club 

en als voorzitter is het goed om hier kennis van te 

nemen. Toch heb je als voorzitter ook een ver-

antwoordelijkheid. Het achterover leunen in de 

stoel en kijkend naar de sterren heeft weinig be-

drijf en club goed gedaan. 

Daarbij dienen we ons te realiseren, dat de we-

reld om ons heen sterk aan het veranderen is. En 

wie niet mee gaat, blijft achter en verdwijnt. We 

zien dat in diverse bedrijfstakken gebeuren. Aan-

sluitend hierop zien we ook een significante ge-

dragsverandering. Zoals bij de nieuwe generatie 

als bij de huidige generatie. 

Dit laatste is op verschillende gebieden merkbaar 

en inmiddels ook binnen MTC Noord. Willen we 

de huidige ontwikkeling van de club borgen, dan 

zullen we hierop dienen te anticiperen. Wat ik 

heel mooi vind, is de opkomst bij evenementen 

en ritten. Een bestuurslid merkte onlangs zelfs 

op, dat als er een extra rit zou worden georgani-

seerd, de leden hier graag in mee willen rijden. 

Echter een verzoek om vrijwilligers wordt spaar-

zaam beantwoord. Dit sluit aan op de heden-

daagse tendens waar we inzitten en zal de ko-

mende jaren toenemen. 

Voor mij geldt, dat de leden het bestaansrecht 

van de club zijn. Die dienen we als bestuur te 

koesteren. Om de continuïteit van bijkomende 

werkzaamheden te borgen, zullen we de komen-

de periode een automatiseringsslag maken. Veel 

van de hedendaagse werkzaamheden zijn repeti-

tief en kunnen prima geautomatiseerd worden. 

Zo hebben we nog een aantal andere ideeën, die 

de werkdruk voor bestuursleden kan verlichten, 

waardoor er meer ruimte komt voor leden en 

motorrijden. 

Verder wil ik graag de leden meer betrekken bij 

de club, maar ook onze sponsoren, die een be-

langrijke bijdrage leveren aan de evenementen, 

die we organiseren. Hoe dit eruit gaat zien, horen 

en lezen jullie in de komende periode. 

Daarnaast gaan we een strategisch plan 2017-

2020 schrijven waarin we aangeven hoe we het 

karakter van MTC Noord borgen en waar de club 

staat in 2020. Uiteraard zal ik met velen van jullie 

hiervoor contact hebben, omdat MTC Noord een 

club van en door leden is en niet het hersenspin-

sel van een kersverse voorzitter. 

Bij deze wil ik een ieder bedanken voor het ver-

trouwen en doe de belofte er alles aan te doen 

de continuïteit van de club te borgen en waar 

mogelijk naar een hoger plan te trekken. 

Teddo van Mierle 
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TOERHOEK MAART 2017

 

3-3 Clubavond MTCN. Verkeersavond. In par-

tycentrum ’t Haske Vegelinsweg 20, te Joure, 

aanvang 20.00 uur. 

12-3 Klappertandrit MC Nijverdal-

Hellendoorn. Start 9.00 tot 12.00 uur vanaf 

Clubhuis ’t Mollenhol, Imminkservestraat 4, te  

Hellendoorn. Inschrijfgeld € 6.--. Afstand route 

160 en 250 km. Info 0548-656407. 

12-3 KNMV Toerhuldiging. Zaal open 12.00 

uur in Brasserie de Vuurtoren 

Hulckesteijn 3, te Nijkerk.  

Info h.devos@knmv.nl 

19-3 5e VMTC Bijna-Zomertijdrit. Start 10.30 

tot 12.00 uur vanaf De Muzenhof, Leuvenum-

seweg 66, te Ermelo. Inschrijfgeld € 5.--.  

Afstand route 170 km. Info tc@vmtc.nl 

19-3 LOOT Kampioensdag. De huldiging van 

de  ”Toerkampioenen van het jaar 2016” vindt 

dit jaar plaats in Veenendaal. De ontvangst en 

inschrijving is vanaf 9.00 uur in Hotel en Eet-

huis de Wormshoef, Dorpsstraat 192, 6741 AS 

te Lunteren, waarna we om 9.30 uur een 

mooie tocht richting Veenendaal gaan rijden. 

Deze tocht kan bij slecht weer ook met de au-

to gereden worden. De LOOT kampioensdag is 

voor genodigden.  

26-3 Lenterit HAMOVE. Start 9.30 tot 12.00 

uur vanaf Hamove-molen, Varsselseweg 34, te 

Hengelo Gld. Inschrijfgeld € 6.--. Afstand route 

200 km. 

Vanaf 1 maart kun je weer voorinschrijven 

voor de 26e Motary in Putten. Deze Motary 

gaat van start op 10 Juni 2017. Inschrijven 

kan via www.vmtc-motary.nl 

Gradus Kootstra 

mailto:h.devos@knmv.nl
mailto:tc@vmtc.nl
http://www.vmtc-motary.nl/
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CLUBAVOND 3 MAART  - VERKEERSAVOND 

Deze avond wordt verzorgd Jan Dirk Frielink. Hij zal ons deze avond  
het een en ander proberen bij te brengen aangaande het verkeer 
en de veiligheid. Het wordt een interactieve avond, dus kom langs 
voor een leerzame avond. De avond start om 20.00 uur in ’t Haske. 
 
Motorrijschool FrieLink is opgericht in het voorjaar van 2005. 

“Motorrijden is m’n hele leven al mijn passie,” aldus Jan Dirk. 
“Het feest begon toen ik een jaar of 2 was zoals op de foto te 
zien is. Op mijn twaalfde levensjaar ontdekte ik hoe leuk het 
is om, zonder te hoeven trappen, op twee wielen over de we-
reld te verplaatsen. Gelukkig werd het plezier al snel verpest 
door een agent die de risico’s van twaalfjarige snotneuzen op 
motorfietsen wel kent. Toen ik dan eindelijk legaal mocht 
brommen volgden de leermomenten elkaar snel op. 
 
Op m’n achttiende snel een oefenvergunning gehaald, een 
paar motorlessen genoten en het A-rijbewijs gehaald. Sinds-
dien heb ik vele kilometers gereden op allerlei motorfietsen. 
Mijn favoriete vakantie is nog altijd op de motor naar en door 

Oostenrijk, Zwitserland en Italië en dan vooral door de berggebieden. In Nederland vind ik ook nog 
genoeg gebieden waar je prachtig kunt motorrijden. 
 
Sinds 1996 geef ik rijles en in 2000 heb ik bij de KNMV de KGI training gevolgd. KNMV staat voor Ko-
ninklijke Nederlandse Motorrijders vereniging. Zij behartigt de belangen van de motorrijder op vele 
terreinen. KGI betekent KNMV Gediplomeerd Instructeur. Deze training is gericht op de vaardigheid 
van de instructeur op het gebied van het motorrijden en lesgeven. 
 
Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat u de lesstof op een methodische manier krijgt aangeboden. 
Zodat u de basis van het motorrijden zodanig aanleert dat u altijd kunt terug vallen op die basis. 
 
Wie een motorrijbewijs wil halen is van harte welkom bij Motorrijschool FrieLink voor een gedegen 
opleiding. Meer dan 85% van de mensen die u voor gingen slaagden in één keer voor de examens. 
 
De kunst van het motorrijden is om het leuk te houden. Hierover kunt u het fijne te weten komen in 
de diverse opleidingen en trainingen. 
Doel van de opleidingen is om uw motorrijden naar een hoger niveau te brengen en daarmee uw vei-
ligheid en rijplezier.” 
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47E FRIESLANDTOERTOCHT  

 

Op 2 april 2017 gaan we de Frieslandtoertocht weer rijden en ook dit jaar heb ik geprobeerd er weer 

een mooie route van te maken .Het voorbeeldmodel was voor mij het ‘Friese Pompeblêd’. Zo is er een 

route gepland, waarbij de lange en de korte route grotendeels samen kunnen ‘oprijden’, maar  maakt 

de lange route een aantal extra ommetjes. Ik denk, dat een snelle rijder op de lange route iemand van 

de korte route wel een aantal malen zal inhalen. Ik ben er nu al benieuwd naar! 

We heten iedereen welkom op deze eerste clubrit van 2017! 

Pieter Ketellapper 
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OVERHANDIGING VOORZITTERSHAMER 

 

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering op 9 februari jl, overhandigde vicevoorzitter Rinze Kats de 

voorzittershamer aan onze nieuwe voorzitter Teddo van Mierle. 

 

Eerlijk gezegd had ik de voorzittershamer nog nooit goed bekeken. We zijn in het bezit van een 

prachtige handgemaakte hamer door Marten Brauwer. Hij maakte in het verleden meerder prachtige 

houtsnijkunstwerken voor MTC Noord. 

      

 

Rolien 
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27E KOUDE FEBRUARI-RIT 

Het was 5 februari 2017 en het weerbericht was goed. Onze eerste rit en allebei op de eigen motor. 

Op zaterdag hebben we even een proefrondje gereden, maar dat werd een kort rondje, want na 20 

km bereikten we Kobutex, waar we uiteraard weer veel te lang bleven hangen. 

Zondag vertrokken we om 8.30 uur vanaf huis met 

een beetje mistig weer. Bij Heerenveen zijn we 

“rechtdoor” gereden, want we wilden de vorderin-

gen bij het knooppunt Joure wel eens bij daglicht 

bekijken. Iets voorbij Heerenveen werd het echter 

zo mistig, dat we de eerste afslag Oudehaske maar 

hebben genomen en omgekeerd zijn, om via Wol-

vega naar Zwolle te rijden. De route hadden we op-

opgevraagd en met dank aan Motorclub ‘de Kraats’ 

ontvangen, wat altijd erg handig is. Hierdoor kon-

den we de route bij Stroe oppakken, wat 30 km 

scheelde, want we moesten ‘s middags ook nog 

naar Almelo. 

In Ede aangekomen stond de motor van Sjoerd Rie-

mersma al bij het clubhuis. Hij was rechtstreeks naar 

het clubhuis gereden. Na het inschrijven  en een kopje 

koffie ook nog maar even een bord snert genuttigd, 

want we kwamen niet meer terug naar de startplek. 

De snert smaakte goed, er zat veel worst in!  Sjoerd 

stelde de snertmaaltijd nog even uit tot na terug-

komst. 

De route was een mooi verzorgde route, waar niks mis mee was; een toprit in een mooie omgeving 

en 65 deelnemers. Dus vrij veel voor de tijd van het jaar. Een aantal rijders uit Noord Holland had zich  

nog afgemeld vanwege de mist. 

Na een mooie rit met Sjoerd en Rolien kwamen we op het 

punt waar we de route waren gestart. Hier hebben we af-

scheid genomen van Sjoerd en zijn wij doorgereden naar 

Almelo voor een bezoek aan Rolien haar vader, die in het 

ziekenhuis ligt. Na dat bezoek zijn we via ‘De Lachende Koe’ 

in Drachten naar huis gereden. Om 20.00 uur waren we dan 

ook weer thuis met een kleine 500 km meer op de teller. 

Het was een leuke rit om het motorseizoen mee te begin-

nen! 

Rinze  
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JAAP TIMMER OVERLEDEN 

 

Jaap Timmer, ook bekend als Mister TT, is overleden. Na een kort ziekbed is hij op 22 februari op 77-
jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Witten.  

Timmer werd in 1939 geboren in Assen. Hij groeide op tussen de geur en het geluid van motoren. 
Zijn vader, Geert Timmer, was in de jaren twintig en dertig een van de deelnemers aan de TT-races 
op het circuit bij Assen. 
 
Actief betrokken bij circuit 
De naam Jaap Timmer is onlosmakelijk verbonden met het TT Circuit. Mister TT was van jongs af aan 
betrokken bij activiteiten op het circuit in Assen. Eerst via zijn vader Geert en later zelf als bestuurs-
lid. 
 
Van 1973 tot en met 1988 zat hij in het bestuur van de stichting Circuit van Drenthe. Daarnaast was 
hij jaren voorzitter van de wegracecommissie van de internationale motorsportfederatie FIM. Op 13 
december 2007 nam hij afscheid van het bestuur van het TT Circuit. De afgelopen jaren was hij vice-
voorzitter van de Stichting Vrienden van het TT Circuit. 
 
'New Imperial' 
In 1932 werd vader Geert Timmer tijdens de TT-races Nederlands Kampioen op een ‘New Imperial’. 
Een jaar later is in Londen een replica van de motor onthuld en in het bezit gekomen van Geert Tim-
mer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de motor naar een familie in Zwolle. 
 
Jarenlang wist Jaap Timmer niet waar de motor van zijn vader was. Tot juni vorig jaar, want toen 
werd hij verrast en herenigd met de oude racemotor. Een veilingmeester had de bijzondere motor op 
de kop getikt. 
 

Lees ook: Bijzondere momenten uit het leven van Jaap Timmer http://rtvd.nl/XYaw (druk op control 
en klik voor het artikel) 
 
Bron: RTV Drenthe 

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/118939/Bijzondere-momenten-uit-het-leven-van-Jaap-Timmer
http://rtvd.nl/XYaw
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t vriendelijke mo 

 

Thomas en Afke van der Laan 

Industriewei 1 

9011WH Jirnsum 

Tel.nr.: 0566 65 21 70 

www.groenverzorger.nl 
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WIJ FELICITEREN  

 

In maart vieren onderstaande (gezins)leden/donateurs hun verjaardag

Jan Erkelens     2 maart 
Marten Wijngaarden    3 maart 
Hennie Woertman    9 maart 
Helene Reitsma   13 maart 
Tjalling Reitsma   13 maart 
Wiebe Koopmans  14 maart 
 

Rolien Rietberg   16 maart 
Romke Lemstra   17 maart 
Tineke Pel   17 maart 
Hans Remeeus   20 maart 
Otto Wijma   24 maart 

 

LEDENADMINISTRATIE 

 
Bedankt als donateur 
Grietje Keulen

 

COLOFON 

 
 

Voorzitter:  
Teddo van Mierle (06 48 87 88 64) 
E-mail: voorzitter@mtcnoord.nl 
 
Secretaris:   
Rolien Rietberg 
Bonhommestrjitte 38 
9283 VB Surhuizum (06 20 63 01 56) 
E-mail: secretaris@mtcnoord.nl 
 
Penningmeester: 
Romke Lemstra (0517) 39 50 89 

E-mail: penningmeester@mtcnoord.nl 
 
Toercoordinator: 
Vacant 
Tijdelijk e-mail: secretaris@mtcnoord.nl 
 
Vicevoorzitter en 
Evenementencoördinator: 
Rinze Kats (0512) 77 58 33 
E-mail: evenementen@mtcnoord.nl 
 
Friesland Toertocht: 
Pieter Ketellapper ((0513) 55 16 74 

E-mail: frieslandtoertocht@mtcnoord.nl 

 
Elfmerentocht: 
Bert Drenthe (06 20 42 80 28) 
E-mail:elfmerentocht@mtcnoord.nl 
 
Zomertoer: 
Gradus Kootstra  (06 57 18 02 19) 
E-mail: zomertoer@mtcnoord.nl (werkt nog niet) 
 
Noorderrit: 
Gerard Zijlstra (0512) 47 13 75 
E-mail: noorderrit@mtcnoord.nl 
 
Website: www.mtcnoord.nl 
Webmaster: 
Pieter Ketellapper ((0513) 55 16 74 

E-mail: webmaster@mtcnoord.nl  
 
PR Commissie: 
Rolien Rietberg (0517) 77 58 33 
Sjoerd Riemersma (0513) 62 17 56 
 
Redactie: 
Catharina de Jong, Rolien Rietberg en Romke Lemstra 
E-mail: redactie@mtcnoord.nl
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 GRONINGEN      HEERENVEEN   

Motorrijden is passie! Van start tot finish zoekt u als motorliefhebber het beste waar voor 
uw geld. Dan bent u bij Motorplaza in goede handen. Wij zijn in Noord Nederland de 
grootste aanbieder van motoren en alles wat daarbij hoort. Wij staan, als exclusief BMW 
Motorrad dealer, voor kwaliteit en service. Al onze producten en diensten worden met de-
zelfde passie geleverd die u als motorrijder ook heeft voor uw hobby. 

Met vestigingen in Heerenveen en Groningen kunt u ons makkelijk bereiken. Sinds 2012 
hebben we aan de A7 twee geweldige zichtlocaties en vindt u ons makkelijk aan de snel-
weg.  

We kunnen u in alles wat met motorrijden te maken heeft van dienst zijn, zoals:   

 Alle nieuwe BMW modellen in onze showroom 

 Onze wisselende voorraad van circa 300 gebruikte motoren van alle merken 

 Uitgebreide kledingshop van merken zoals BMW, Dainese, IXS, Alpinestars, Bering, 
Büse,  Schuberth, AGV, Shark, Nolan, enz. 

 Experts op het gebied van navigatie en intercom 

 Leverancier van alle accessoires voor elk merk motorfiets 

 Professionele werkplaats voor al het onderhoud aan uw motorfiets en een snelle vakkundi-
ge schadeafwikkeling 

 Online aanschaf kleding en accessoires via onze web shop ( www.motorplaza.net ) 

 Diverse financiële oplossingen voor zakelijke en particuliere lease 
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