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VAN DE VOORZITTER                                  

Inmiddels zijn we weer in de tweede helft van het jaar beland, waarbij de avonden alweer 

merkbaar korter en koeler worden.  

Ondanks de zomervakantie hebben we als bestuur van MTC Noord niet stil gezeten. In juli 

hebben Pieter Ketellapper en zijn zwager de website van MTC Noord verhuisd naar de nieuwe, 

en stabiele, provider. Tevens hebben zij ook de mailadressen opnieuw ingericht.  

Waarschijnlijk zullen we in de komende periode hierin gaan wijzigen, zodat er minder mailadressen overblijven 

hetgeen de bereikbaarheid ten goede komt. Van deze plaats dan ook lof voor het werk van Pieter en zijn zwager.  

Ondanks het regenachtige begin van de zomertoertocht was de opkomst noemenswaardig en indrukwekkend. 

Het is mooi om te zien dat ook deze ‘recente’ MTC Noord toertocht flink in de  groei zit en goed bezocht wordt. 

Gradus had weer een prachtige rit samengesteld.  

Ook de vrijdagavond ritten blijven goed bezocht. Afgelopen vrijdag weer met 2 groepen gereden over allerhande 

slingerweggetjes door weilanden en woonwijken (het laatste wel van het niveau Zonnedaal).  

De vakantie bestond niet alleen uit positieve berichten. Opvallend ‘veel’ berichten kwamen voorbij over motor-

ongelukken met dodelijk gevolg. Meestal werd er een leeftijd van boven de 60 jaar genoemd. Mijns inziens toch 

niet de meest ‘roekeloze’ leeftijdsgroep. Het blijkt maar weer hoe alert we dienen te zijn in het verkeer. Wens 

daarom eenieder veilige kilometers toe.  

Binnenkort steken de toer commissarissen en de toer coördinator de koppen weer bij elkaar om voor 2018 weer 

een aantrekkelijk en mooi toerprogramma samen te stellen. Mogelijk dat de datum van één van de MTC Noord 

ritten iets wordt aangepast in verband met de gelijktijdige planning van een andere noordelijke motorclub. De 

toer coördinator, Thomas van der Laan, zal jullie hier te zijner tijd over informeren.  

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuwe redactie voor Op é rit.  Heeft u interesse, of wilt u iemand 

voordragen, stuur me een mailtje.  

Tenslotte nog 26 januari 2018! Deze datum is het reserveren waard. De viering van het 50-jarig bestaan van MTC 

Noord. Het aantal clubs dat deze mijlpaal doorgaans bereikt is op 1 hand te tellen. Reden voor een groot feest 

dus. Inmiddels zijn de nodige reserveringen gemaakt, afspraken vastgelegd en contracten getekend. Het wordt 

een mooi feest! Naarmate 26 januari 2018 dichterbij komt, zullen meer details worden vrijgegeven.  

Wens jullie in de aanloop naar de herfst nog veel mooie (en veilige) kilometers toe.  

Met vriendelijke groet, 

Teddo van Mierle 

voorzitter 

 

Kopij voor het volgende clubblad graag voor 15 september opsturen naar secretaris@mtcnoord.nl 
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TOERHOEK september 2017

 
 
 
01-09  Motorado Leeuwarden, vrijdagavondrit. 
Vertrekpunt MC Donald’s Goutum.  
Starttijd; 19.15u.      
Introducees zijn altijd welkom! 
 
02-09   2 daagse Molshooptoer 
Vertrekpunt; Clubhuis het Mollenhol, Imminkservestraat 
4, Hellendoorn. 
Starttijd;8.00-10.00u. Afstand route; 2x375 km 
Inschrijfgeld; Rijder € 17.50 / Duo € 12.50 
Route op gps. Info; frank.bossink@live.nl 
 
03-09   30

e
 Noorderrit 

Vertrekpunt; Party Centrum ’t Haske,  
Vegelinsweg 20, Joure. 
Starttijd; 9-13.30u. Afstand route; 150 of 200km 
Inschrijfgeld; € 5. 
Route op gps. Info; toercoordinator@mtcnoord.nl 
 
10-09  32e Herfsttoertocht 
Vertrekpunt; Clubhuis MC Salland,  
Korteveldsweg 18 b, Lemele. 
Starttijd;  9.00u Afstand route; 165 of  225 km 
Inschrijfgeld; € 5,- incl. koffie bij start 
Route op gps. Info; bestuur@mcsalland.nl 
 
16-09 Friesche Woudentoertocht. 
Vertrekpunt; Camping de Kleine Wielen, De Groene Ster 
14, Leeuwarden 
Starttijd; 9.30-11.00u  Afstand route; 200km 
Inschrijfgeld; € 5,- Route op gps.  
Info; voorzitter@frieschemotorclub.nl 
 

 

17-09  Herfstrit 
Vertrekpunt; Hamove-molen,  
Varsselseweg 34, Hengelo (Gld)    
Starttijd; 9.30-12.00u  Afstand route; 225km 
Inschrijfgeld; € 6,- incl. koffie of thee bij vertrek 
Route op gps. Info; touring@hamove.nl 
 
23-09  Rogatster Gebben Toertocht 
Vertrekpunt; Gebben Motoren,  
Industrieweg 25,  Rogat.  Starttijd; 10.00-13.00u. 
Afstand route; 2 routes van 100km  
Inschrijfgeld; € 5,- . Route op gps. 
Info; info@mc80.nl 
 
24-09  28e Ponytoertocht. 
Vertrekpunt; Cafe Restaurant Bosgoed,   
Dorpsstraat 17, Heeten.   Starttijd;9.00- 12.00u. 
Afstand route; 150 of 200km 
Inschrijfgeld; €5,-.  Route op gps 
Info; toercommissie.mcfreewheels@gmail.com 

 
 
24-09  Bladerrit. 
Vertrekpunt;   Clubhuis het Mollenhol, Imminkservestraat 
4, Hellendoorn. 
Starttijd;  9.00-12.00u.  Afstand route; 200km 
Inschrijfgeld; € 6,- incl koffie bij start 
Route op gps. Info; frank.bossink@live.nl 

 
 

Veel plezier! 

Thomas van der Laan. 
Toercoördinator  

file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/frank.bossink@live.nl
file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/toercoordinator@mtcnoord.nl
file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/bestuur@mcsalland.nl
file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/bestuur@mcsalland.nl
file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/voorzitter@frieschemotorclub.nl
file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/touring@hamove.nl
file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/touring@hamove.nl
file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/info@mc80.nl
file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/toercommissie.mcfreewheels@gmail.com
file:///C:/Users/Rinze/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/X0RGPD3B/frank.bossink@live.nl
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VERSLAG 4e MTC NOORD ZOMERTOER 

 

Zondagmorgen 16 juli 2017 06.00 uur. De wekker loopt af, vandaag de 4e zomertoer. Maar eerst een ronde 

met Diesel lopen. De lucht ziet er niet al te best uit, of het zo beginnen kan te regenen. Om half 8 vertrek ik 

richting Joure. bBij Drachten is de weg nat en lichte regen. De lucht is grijs richting Heerenveen.  Dit heeft weer 

gevolgen voor de deelname vandaag. In Joure aangekomen zat de deur nog op slot, maar al gauw was Henk al 

in de grote zaal. Al redelijk snel kwamen Gerard en Thomas ook al op de motor aangereden. Snel de spullen 

ophangen en klaar zetten. Wij zijn er klaar voor, laat de deelnemers maar komen. 

 

 

Met Romke en Gerard achter de inschrijftafel. 

 

Karst en Rinze zaten achter de computer om de routes in te laden, dus dan moet het helemaal goed komen. 

Thomas kijkt op de achtergrond mee hoe beide heren dit doen.  

Even na half negen waren de eerste deelnemers uit Sint Pancras (Noord-Holland) al aanwezig. De heren had-

den van huis tot aan Sneek regen gehad, maar hun stemming was goed.  

Vanaf negen uur begint het lekker te lopen met de deelnemers, en de stapel inschrijfformulieren wordt steeds 

groter. 
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Voordat ik tegen half 11 naar het eindpunt van de korte en lange route wilde rijden, was ik wel nieuwsgierig 

hoeveel deelnemers we al hadden. De stapel formulieren maar even tellen.. W hadden al 110 deelnemers en  

daar word je toch wel blij van.  

Nu gauw op naar het eindpunt in Spier. Daar rond half 12 aangekomen, was de eerste deelnemer ook al terug 

van de korte route. Het was er eerst nog rustig, maar tegen half 1 begonnen de deelnemers binnen te komen. 

Het werd een gezellige boel, onder het genot van een hapje en een drankje. Hier kreeg ik ook door van Rinze 

en Rolien dat we in totaal 123 inschrijvers hadden en dat had ik na de regen van deze morgen totaal niet ver-

wacht. Tegen 16.15 uur kwamen de laatste deelnemers binnen van hun rit. Twintig minuten later zijn we met 

een voldaan gevoel naar huis gereden.  Het was toch nog een prachtige dag geworden. Rest mij nog om Rom-

ke, Gerard, Karst en Rinze te bedanken, en Rolien voor het nakijken van de deelnemersformulieren, en het op-

sturen daarvan naar de KNMV en het LOOT. 

Gradus Kootstra 
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VERSLAG PIETER DE JONG ZONDAGMIDDAGRIT 

 

Noord Nederland op z'n best tijdens de MTC Noord zondagmiddag rit. 
 
Een stralend zonnetje, licht zomerbriesje, zo'n 25 enthousiaste motorliefhebbers, een mooie route 
van Pieter in de navigatie, en een lekkere BBQ in het vooruitzicht. De zondagmiddag rit op 30 juli 
had alle ingrediënten voor een heerlijke motordag!  
 
Met een kop koffie en wat lekkers van Derk-Jan en Agnes, startte de rit bij Kobutex in Buitenpost. 
Vanuit hier vertrokken we richting het hoge noorden van Friesland. Direct vanaf de start, stuurde de 
route ons al slingerend door een afwisselend landschap. Van groene weilanden rondom Kollum, tot 
de schilderachtige molen in Burdaard, naar de uitgestrekte zeedijk bij onze koffiestop in Wierum. 
Schitterend motorrijden!  
 
Na een warme punt appeltaart bij Café de Kalkman, was het tijd om weer in beweging te komen! 
Met een stralend zonnetje als bijrijder, was de route rondom het Lauwersmeer gebied nog stralen-
der. Net alsof je vleugels krijgt als je met een gezellige club motorrijders op pad bent, zo vloog de 
route van 130 kilometer aan ons voorbij. Zelfs het stukje off-road! 
 
Als afsluiter stond er in Buitenpost een lekker BBQ buffet voor ons klaar. Aan gezelligheid geen ge-
brek!  
 

Bedankt voor deze gezellige dag. 
Groeten,  

Tjetske en Libbe 
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Koffiestop in Wierum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg wilde Hielke een kerk omduwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot een goed verzorgde bbq bij Kobutex.      (foto’s Rinze) 
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VERSLAG VAKANTIE IN KROATIË 2017 

Woensdag 17.00 uur zomervakantie 2017: 

De volgende dag, om 05.15 rolt de combinatie, auto met caravan, richting de (eindeloze) snelweg. We 

gaan naar Kroatië. In Duitsland rijden we via Meppen, Lingen,  Osnabrück, Bielefeld, Paderborn en Kassel. 

op die manier mijden we de wegwerkzaamheden bij Oberhausen en Keulen. Het werkt, er zijn wel weg-

werkzaamheden maar we hebben weinig files en rijden vlotjes door naar München. 

Naar Salzburg en richting Villach in het zuiden van Oostenrijk. Voor de Tauerntunnel, bij een tankstop, 

besluiten we door te rijden naar de camping. Na de tunnel is het erg donker op de weg en ik moet met 

groot licht rijden. Blijken beide dimlampen kapot te zijn. Bij een volgend tankstation nieuwe lampen ge-

kocht en gemonteerd. Bij de grensovergangen zijn er geen problemen; er wordt niets gecontroleerd. 

Rond 6 uur stoppen we bij een wegrestaurantje, net in Istrië en drinken een kop koffie. Wat is er hiereen aan-

gename temperatuur. Rond 08.30 zijn we bij Porec en bij de camping en gaan een plekje zoeken. De receptie 

is 24/7 geopend. We zetten de caravan op zijn plek en laden uit. De auto zetten we ver weg onder de bomen. 

We gaan zwemmen in de prachtig blauwe Adriatische zee. Blauwe lucht, blauwe zee, warm weer, heerlijk. 

 

 

Het is warm in Kroatië en dus op de camping, er heerst een hittegolf in Zuid Europa, die later de naam Lucifer 

zal krijgen. 

 

Op zaterdag rijden we een klein rondje in de omgeving en doen wat inkopen. Koud bier is erg lekker bij de-

ze temperaturen. Motorrijden is afzien in deze hitte, we gaan wel rijden maar korte routes en proberen 

vroeg te vertrekken. Op maandag maken we een rit langs de kust naar beneden. In de avond koelt het af 

en is er enige regen. 
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Dinsdag maken we een langere rit naar boven. Om 07.50 uur wordt het tijd voor koffie. We rijden en zien 

een “wolkendek” tussen de bergen, we stoppen bij restaurant Vidik. Daar, op het parkeerterrein aangeko-

men, kijkt men uit op een dorpje. Het ligt op een berg en is vanochtend omgeven door laaghangende bewol-

king. Een prachtig uitzicht. 

 
 

Later trekt de mist op en is de toegangsweg naar het dorpje te zien. We rijden er naar toe, het is een mooie 

route met steile stukken weg, geen vangrail en mooie uitzichten. De naam van dit dorpje:..… Motovun. 

We gaan verder met de route en laten ons (natuurlijk) leiden door het navigatiesysteem, wat een 

geweldig instrument. 

We steken illegaal de grens met Slovenië over. Er zit niemand in het hokje bij de kleine grenspost, maar we 

worden terug gefloten, letterlijk. De douanier maakt ons duidelijk dat dit niet kan en stuurt ons via een bin-

nenweg in Kroatië verder. Achteraf: Gelukkig maar dat i ons terug floot (we hadden geen paspoort bij ons) 

met de huidige controles aan de grens hadden we later wel eens een groot probleem gehad kunnen heb-

ben. We rijden via binnenwegen verder. 
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Het wordt warm, we gaan terug naar de camping en naar zee. 

 

De volgende avond gaan we naar Vrsar. Een mooi klein dorpje op het schiereiland Istrië. 

Donderdag rijden we langs de kust naar beneden, via verschillende kleine plaatsen richting Pula. In 

Pula gaan we naar de Pula Arena, een eeuwen oud amfitheater uit de romeinse tijd.  Volgens pamfletten zou 

ene Tom Jones hier binnenkort optreden. 

 

 

Pula Arena 

Op de terugweg rijden we via en door kleine dorpen en zien de oude gebouwen, kerk(torens) en smalle 

wegen. Vrachtwagens hebben de grootste moeite om er door te manoeuvreren. 

 

 

Maar er zijn meer die moeite hebben met de wegen, gezien 

het feit dat een collega motorrijder zijn motor bij een bus-

hokje had geparkeerd.?   

Wordt vervolgd.  

 

Louis 
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50 JARIG BESTAAN MTC NOORD 

 

OPROEP 

Op 26 januari a.s. is het precies 50 jaar geleden dat MTC Noord is opgericht. Dit jubileum laten we 

niet zonder een feest voorbij gaan.  Om de feestzaal wat extra’s te geven zijn we op zoek naar leden, 

die nog in het bezit zijn van clubkleding van de afgelopen jaren, bekers, oude foto’s, filmpjes, dia’s, 

affiches, enz. Ook zijn we op zoek naar een motor, bouwjaar 1968 

Mocht u in het bezit zijn van bovengenoemde, wilt u deze beschikbaar stellen, heeft u nog ideeen…. 

Bel of mail dan even met het secretariaat. 

Alvast bedankt. 

 

Namens het bestuur, pr- en feestcommissie 

Rolien Rietberg 

secretaris 

 

 

  

Bernard motoren & banden jouw adres voor: 

Motoren   Altijd eerlijk advies. Winkel met alles wat je als  

Onderdelen    motorrijder zoekt. Werkplaats met moderne 

Accessoires   apparatuur. Webshop waar je messcherp kunt inkopen. 

Kleding    Goed bereikbaar. Verse koffie. 

Helmen 

Bernard motoren & banden, Bocksmeulen 37,  9101  RA Dokkum 

www.bernardmotoren.nl  info@bernardmotoren.nl  0519-220782 
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MOTORRIJDEN IN GROEPSVERBAND 

 

Motorrijden in groepsverband vraagt andere disciplines van u als motorrijder dan op een zon-
dagmiddag met uw vriendin achterop een toertje maken rondom de kerk. We spreken van een 
groep als die uit twee of meer motorrijders bestaat. 
Er zijn enkele "regels" om ook in groepsverband een leuke toer te maken zonder ergernis. 
Die ergernis kan voortkomen omdat u een andere navigatie systeem heeft dan uw partner mo-
torrijder. Of de een heeft meer ervaring dan de ander. 
Die regels kunnen ongelukken voorkomen als u ze met elkaar doorneemt en afstemt. 

 
Die 'regels' zijn: 

 De voorrijder van de dag bepaalt of u links of rechts afslaat en wanneer er gestopt wordt 
voor een bakkie. Volgende keer bent u wellicht voorrijder en dan bepaalt u het. 

 Hou voldoende afstand, zeker in dorpjes wanneer u afgeleid kunt worden door externe 
omstandigheden zoals een mooi geveltje. © of  sixpac 

 Vul allemaal tegelijkertijd de benzine tank. Ook wanneer u net heeft getankt. Het liefst 's 
avonds voor de volgende toer. 

 4-5 motoren achter elkaar is een ideale groep i.v.m. met tanken,  rotondes, verkeerslichten 
nemen en door dorpen rijden. Maak maximaal groepen van 10 motoren. Zijn er meer dan 
10 motoren? Verdeel het in twee of meerdere groepen. 

 De voorrijder kijkt in de spiegel en stopt wanneer de groep uit elkaar dreigt te vallen. 

 Rij in baksteen formatie op doorgaande- en snellere wegen. 

 Verlaat de groep niet zonder je even te melden bij je rijder voor jou ook al gaat de route 
niet volgens jou navigatie. 

 Hou ook meer afstand tijdens bergetappes. Niet iedereen heeft evenveel ervaring in de 
kunst van een haarspeldbocht rijden. Stilvallen in een haarspeldbocht betekent omvallen! 
Niet alle bochten in berggebieden zijn overzichtelijk en uw reactietijd is bepalend voor een 
goede uitwijk manoeuvre of pijn. Afhankelijk van snelheid in dorpen en bergen is het veilig 
rijden met tussenafstanden van vijf  tot zes motorlengten. Rij pas de haarspeld in als uw 
voorganger er helemaal doorheen is. 

 
Als u elkaar kwijt raakt is het goed om van te voren af te spreken hoe dan te handelen. 
Eén manier is om de dan laatste rijder te laten stoppen bij de eerst volgende afslag naar links of 
rechts. 
Dat herhaalt zich net zo lang totdat de 1e rijder ook moet wachten. 
De kwijtraker sluit weer aan bij de voorlaatste tot de volgende afslag enz. 
 
 

Evenementen Coördinator MTC Noord 
Rinze Kats 
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TOUR DOOR LIMBURG EN PADD’N RIEDERSTOER 

 

Vrijdagavond  vertrokken we richting Limburg om zaterdag 19-08 de tour door Limburg te rijden. 

Overnacht in een B&B om fris aan de start te verschijnen. 

 

 

 

 

Het was ’s morgens een beetje regenachtig, maar het was zo weinig dat het regenpak niet aan hoef-

de. In de loop van de dag werd het steeds beter, zodat je van het prachtige Limburgse landschap kon 

genieten. 
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Prachtige vergezichten over een heel mooi Limburgs landschap. 

 

 

De volgende dag de Padd’n riederstoer gereden vanuit Wapenveld met prachtig mooi weer en veel 

deelnemers. Gelukkig had ik de route al van Rinze gekregen, want de organisatie / inschrijving duurde 

een hele tijd, doordat er maar één lid aanwezig was om dit te regelen. 
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Al met al een heel mooi weekend gehad  en onge-

veer 1200 km gereden. 

 

Met vriendelijke motorgroetjes, 

 Folkert en Wiesje van Dijk 
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TUSSENSTAND KNMV CLUBTOERCOMPETITIE PER 15 AUGUSTUS 2017 
 
 Clubnummer naam Totaal 

1 0110 MTC Noord 3040 

2 0103 Friesche Motorclub 1980 

3 0441 MC Zwolle e.o. 1660 

4 0517 VAMC De Graafschapsrijders 1360 

5 0726 MC Promotie 1340 

6 0530 MC de Megafoon 1300 

7 0709  MC Mios 1100 

8 1026 Goldwing Club Holland   870 

9 1051 MC Roadrunner   840 

10 0519 HAMOVE   640 

 

De tussenstanden van de LOOT toercompetitie zijn nog niet bijgewerkt. Deze worden in de volgende editie van Op ‘e rit 
geplaatst. 

HOE WERKT DE KNMV CLUBTOERCOMPETITIE? 

 
Als je als clublid meedoet aan evenementen op de KNMV Toerkalender verzamel je punten voor je club, 
ook als je zelf geen lid bent van de KNMV. De club die aan het einde van het seizoen de meeste punten 
heeft, wint de Clubtoercompetitie. 

Alle evenementen die op de KNMV Toerkalender staan tellen mee, met uitzondering van de toerhuldi-
ging en de districtstoerkalendervergaderingen. Alle clubs die lid zijn van de KNMV kunnen meedoen. De 
club vult een zogenaamde 'turflijst' in en stuurt deze naar de afdeling Recreatief Motorrijden, die alle 
gegevens verwerkt. 

Inschrijven toertocht 
Download het KNMV Toerdeelnameformulier en vul deze thuis al in via je computer. Op die manier ver-
loopt de inschrijving ter plaatse sneller en is alles duidelijk leesbaar. Daardoor gaan er geen punten ver-
loren in de KNMV Clubtoercompetitie! Bij het inschrijven voor een evenement, vul je op het inschrijf-
formulier – naast je persoonlijke gegevens – ook de naam en het clubnummer van jouw vereniging in. 
MTC Noord heeft clubnummer 110. De organiserende club maakt dan een overzicht van alle deelnemers 
per club. Deze gegevens worden vervolgens op de KNMV-turflijst ingevuld en per e-mail of post naar het 
KNMV Bondsbureau gestuurd. 

http://www.knmv.nl/Toeren/Toerkalender/
http://www.knmv.nl/Toeren/Toerkalender/
http://www.knmv.nl/Documents/Word/2013/Inschrijfformulieren/KNMV%20Toerdeelnameformulier.doc
http://www.knmv.nl/Documents/PDF/2017/Overig/Turflijst%202017.pdf
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LIJST VAN MTC NOORD LEDEN MET EEN LOOT NUMMER 
 
Onderstaan de leden hebben een LOOTnummer. Zij kunnen dit nummer op het aanmeldingsformulier noteren 

als je een toerrit gaat rijden die aangemeld is op de LOOT kalender. Niet alle aanmeldingsformulieren hebben 

ruimte voor dit nummer, dus mocht dat zo zijn, dan apart vermelden. Vermelden van het LOOT nummer is al-

leen zinvol als je meer dan 10 LOOT ritten per jaar rijdt. Mocht je nog geen LOOT nummer hebben en je wilt 

toch wel meedoen aan de LOOT toercompetitie, stuur dan even een mailtje naar het secretariaat van MTC 

Noord. 

 

1 Jan V. 309 

2 Marten W 337 

3 Lieuwe v.d B. 339 

4 Rinze  K 343 

5 Hielke R 350 

6 Hans R 354 

7 Romke  482 

8 Cees K 484 

9 Jaap D 485 

10 Gerrit B 526 

11 Sjoerd K. 528 

12 Jan L. 531 

13 Gradus K. 805 

14 Sjoerd R. 824 

15 Rolien R. 1257 

16 Thomas v.d. L 1590 

17 Hielke H. 3192 

18 Bauke de J. 1914 

19 A. Bouma 2199 

20 Folkert van D. 3589 

21 Gerard Z. 3590 

22 Pieter de J. 3594 

23 Teade L. 3595 

24 Karst E. 3596 

25 Martin M. 3636 

26 Louis H. 4045 

27 Anne K. 4207 

28 Gerrit van V. 4337 

29 Bert D. 5153 

30 Tjibbe de V. 5172 

31 Pieter K. 6531 

32 Charles H. 8780 

33 Melle. v.d.  H. 8781 

34 Malcolm N. 8782 

35 Thea N. 8783 

36 R. Sijtsma 8785 

37 Folkert H. 8925 

38 Henk K. 9128 

39 Jacob de R 9129 

40 Tamme S. 9311 

 

Vanwege de privacy heb ik de achternamen alleen aangeduid met de eerste letter. 

Rolien Rietberg 
secretaris 
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VOORVERKOOP GESTART! 

MET TROTS PRESENTEREN WIJ: MYROUTE-APP NAVIGATIE! 

  

Koop direct de MyRoute-app Navigatie app in de voorverkoop en: 

1. Profiteer alleen nu van 30% korting (€ 27,95 i.p.v. € 39,95 voor 3 jaar).  

2. Krijg als eerste exclusief toegang tot de navigatie app (uiterlijk 1 september).  

Geïnteresseerd? 

1. Ga hier dan gelijk naar de bestelpagina en klik op de ‘koop nu’ knop,  

2. of lees verder voor meer informatie.  

Een droom komt uit met MyRoute-app Navigatie…. 

  

We hadden een droom; een compleet en voor iedereen te begrijpen routeplatform 

waarmee je routes kan vinden, maken, navigeren en delen. En nu is mede dankzij on-

ze trouwe gebruikers deze droom uitgekomen. Routes vinden, maken en delen kon al, 

maar op zeer korte termijn nu dus ook navigeren via je eigen smartphone met My-

Route-app Navigatie! 

   

De weg naar het MyRoute-app all-in-one routeplatform was vol kronkels, hoogtepunten 

en dieptepunten, maar altijd uitdagend. Rij je met ons mee voor de ultieme beleving? 

  

Koop MyRoute-app Navigatie met 30% korting in de voorverkoop en discuseer mee 

over mogelijke verbeteringen en aanvullingen, het wordt een mooie rit! 

  

Heeft u na het lezen van de website toch nog vragen, stel deze dan via het contact-

formulier. 

 

 

 

 
 

http://myrouteapp.us4.list-manage.com/track/click?u=16269e58d3ead51bbd54b69f8&id=e87b166b2e&e=aae83b94a3
http://myrouteapp.us4.list-manage.com/track/click?u=16269e58d3ead51bbd54b69f8&id=ad63080961&e=aae83b94a3
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LEDENADMINISTRATIE 

 
We begroeten 2 nieuwe leden  

Theo Witteveen uit Oudemirdum. Hij rijdt op een 
BMW R1150GS 

Dirk Bruinsma uit Joure. Hij rijdt op een Kawasaki ZZR 
1200 
 

 
 

 
 

WIJ FELICITEREN  

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

6  Henri Tichelaar 
7  Christiaan Schoo 
11 Dirk Bruinsma  

12 Jouwert Terpstra 
27 Tamme Storteboom 

 
  
 

COLOFON 

 
 

Voorzitter:  
Teddo van Mierle  
E-mail: voorzitter@mtcnoord.nl 
 
Secretaris:   
Rolien Rietberg 
Bonhommestrjitte 38 
9283 VB Surhuizum (06 20 63 01 56) 
E-mail: secretaris@mtcnoord.nl 
 
Penningmeester: 
Louis Hooghiemstra  
E-mail: penningmeester@mtcnoord.nl 
 
Toercoordinator: 
Thomas van der Laan 
toercordinator@mtcnoord.nl 
 
Vice Voorzitter en 
Evenementencoördinator: 
Rinze Kats  
E-mail: evenementen@mtcnoord.nl 
 
Redactie: 
vacanture 
E-mail: secretaris@mtcnoord.nl 

 
Friesland Toertocht: 
Pieter Ketellapper  
E-mail: frieslandtoertocht@mtcnoord.nl 
 
Elfmerentocht 
Bert Drenthe  
E-mail:elfmerentocht@mtcnoord.nl 
 
Zomertoer 
Gradus Kootstra   
E-mail: zomertoer@mtcnoord.nl  
 
Noorderrit: 
Gerard Zijlstra  
E-mail: noorderrit@mtcnoord.nl 
 
Website:   www.mtcnoord.nl 
Webmaster: 
Pieter Ketellapper  
E-mail: webmaster@mtcnoord.nl  
 
PR Commissie 
Rolien Rietberg  en Sjoerd Riemersma  
E-mail:  prcommissie@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 moto-
ren en alles wat daarbij hoort. Wij staan, als exclusief BMW Motorrad dealer, voor kwaliteit en service. 
Al onze producten en diensten worden met dezelfde 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 snelweg.  

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,  Schu-
berth, 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 vakkundige schadeaf-
wikkeling 

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

 Diverse financiële oplossingen voor zakelijke en particuliere lease 

   
 
 
 
 
 
 
 
          Motorplaza Groningen    Motorplaza Heerenveen 
          Kieler Bocht 57        Mars 24 
          9723 JA  Groningen     8448 CP  Heerenveen 
          050-5470100      0513-683239 
          info@motorplazagroningen.nl                      info@motorplazaheerenveen.nl 

   

WWW.MOTORPLAZA.NET 

http://www.motorplaza.net/
mailto:info@motorplazagroningen.nl
mailto:info@motorplazaheerenveen.nl
http://www.motorplaza.net/

