
[1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 3 
Nummer 6 

Juli/Augustus 2017 
 

 
  

 
IN DIT NUMMER 

 
Pagina 3  Van de voorzitter  
Pagina 5  Toerhoek juli en augustus 2017 
Pagina 7  4e MTC Noord Zomertoer   
Pagina 8  Rinze Kats: Verslag Koningsdagrit 2017 
Pagina 9  Pieter de Jong: Zondagmiddagritje 30 juli 2017 
Pagina 10  Charles Haagsma: Verslag vrijdagavond 
Pagina 13  Louis Hooghiemstra: Even voorstellen deel 3 
Pagina 17  Rolien en Rinze: Verslag Eurotoer 2017 
Pagina 20  Ledenadministratie 
Pagina 21  Wij feliciteren 
Pagina 21  Colofon 

 

OOPP  ''EE  RRIITT 



[2] 
 



[3] 
 

  

 
VAN DE VOORZITTER                                  

Enigszins beschaamd kijken we naar de verse medaille die voor ons op de tafel ligt. Een me-

daille gekregen voor het rijden van de Elfstedentocht. Een slordige 240 km door de 11 Frie-

se steden in zomerse omstandigheden, aangemoedigd door velen langs de kant. Gezeten 

op onze motor, voorzien van koffiezet apparaat, magnetron, ruitenwisser en airco is zo’n rit 

eigenlijk geen medaille waard.  

De echte medaillewinnaars zijn mijns inziens de duo’s van menig sportieve combinatie. Kijkend naar de zeer 

kleine buddyseat, hoog opgetrokken benen en gespeend van enige rugsteun moet een dergelijke dag een ware 

beproeving zijn die de naam Elfstedentocht eer aan doet.  

Het blijft een indrukwekkend evenement en wij kijken natuurlijk weer uit naar de volgende editie.  

Binnen het bestuur van MTC Noord staan wij ook voor een beproeving, het overschakelen naar een nieuwe 

website en email provider. In dit soort processen zijn vele factoren aanwezig die bepalend zijn voor het succes. 

De planning is dat wij per 1 juli volledig overgaan naar de nieuwe omgeving, waarbij we erna streven dat dit 

ongemerkt plaatsvindt. 

De voordelen zijn duidelijk. Een stabiele website omgeving en emailadressen die weer bereikbaar zijn. Verder 

zijn er nog een aantal andere voordelen die met het oog op toekomstige ontwikkelingen erg handig zijn.  

In de volgende editie van het clubblad worden jullie hier verder over geïnformeerd. Omdat ook de emailadres-

sen overgaan, verzoeken wij jullie tot 5 juli geen berichten meer te sturen naar de bekende @mtcnoord.nl 

adressen. Wij kunnen namelijk moeilijk inschatten in hoeverre deze tijdens de overgang nog aankomen c.q. 

bewaard worden.  

Verder wil ik nog mededelen dat het MTC Noord bestuur de taken van de redactie heeft overgenomen en dat 

hiervoor een vacature als redacteur binnen het bestuur beschikbaar is.  Totdat de vacature is ingevuld zal 

Rolien (secretaris) en ondergetekende de taken met betrekking tot het clubblad coördineren en uitvoeren.  

Tot de vacature voor nieuwe redacteur is ingevuld zal er geen aparte column van de redactie verschijnen en 

zullen redactionele mededelingen in het voorwoord worden opgenomen.    

In de volgende editie van het clubblad zal een nieuwe emailstructuur uitgelegd worden, hetgeen zal bijdragen 

aan een betere bereikbaarheid, eenvoudiger contact (veel minder verschillende emailadressen) en betere bor-

ging ingeval van afwezigheid, vakantie etc. Dit geldt ook voor het nu geldende redactie@mtcnoord.nl. 

Teddo van Mierle 

 

 

 

Kopij voor het volgende clubblad graag voor 15 augustus opsturen naar rolien.rietberg@upcmail.nl 

 

mailto:redactie@mtcnoord.nl
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TOERHOEK JULI/AUGUSTUS 2017

Toerhoek juli 2017 

01-07 De Nacht van Leeuwarden. 
Vertrekpunt Het Wapen van Leeuwarden, Zaailand 92, 
te Leeuwarden  Starttijd; 21.30 - 22.00 uur. Eindpunt; 
It Reade Hynder, Wommels.  
Inschrijfgeld; € 7,50 incl. herinnering en warme ver-
snapering bij einde. Route op gps.  
Info;  toercommissie@frieschemotorclub.nl 
 
02-07 24e  Vakantierit 
Vertrekpunt; Clubhuis MC de Megafoon, Stinzenlaan 
81, te Twello. Starttijd; 9.00 - 11.30 uur.  
Afstand route; ± 200 km door Salland. 
Inschrijfgeld; € 5,00. Route op gps.  
Info http://www.demegafoon.nl/ 
 
09-07 37e Veluwerit 
Vertrekpunt; Clubhuis MC de Kraats, Horsterweg 9, te 
Ede. Starttijd; 9.00 -12.30 uur.  
Afstand route; 100 / 200 km door Gelderse Vallei/ Ve-
luwe.  
Inschrijfgeld; € 5,00 incl. consumptie. Route op gps.  
Info; detoercommissie@mcdekraats.nl  
 
14-07 Motorport Leek, vrijdagavondrit 
Vertrekpunt McDonald’s Heerenveen.  
Starttijd; 19.15 uur.      
Introducees zijn altijd welkom! 
 
16-07 4e  MTC Noord Zomertoer 

Vertrekpunt; Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 

te Joure  Starttijd; 9.00-11.30 uur.  

Eindpunt; Restaurant Schortinghuis te Spier 
Afstand route; 150 / 200 km.   
Inschrijfgeld; € 5,00, € 1,00 korting voor MTCN-leden. 
Route op gps. Info; toercoordinator@mtcnoord.nl 
 
28-07  Motorado Leeuwarden, vrijdagavondrit 
Vertrekpunt NS Station Grou.  Starttijd; 19.15 uur.     
Introducees zijn altijd welkom! 
 
30-07 Zondagrit van Pieter de Jong  
Zie informatie pagina 8 
 
 
 

Toerhoek augustus 2017 
 
06-08 28e Globetrotterrit 
Vertrekpunt; Clubhuis de Kraats, Horsterweg 9, te Ede 
Starttijd; 8.30-11.30 uur. Afstand route; 250-350 km. 
Inschrijfgeld; € 7,00 incl. consumptie. Pas en groene kaart 
meenemen. 
Route op gps. Info; http://www.mcdekraats.nl/ 
 
11-08 Bike-fit Heerenveen, vrijdagavondrit 
Vertrekpunt Bike-fit Heerenveen.  
Starttijd; 19.15 uur.      
Introducees zijn altijd welkom! 
 
13-08 31e Klepperrit 
Vertrekpunt; Clubhuis MC de Gasschoeve, Slagenweg 2 a, 
te Collendoorn 
Starttijd; 9.00-11.30 uur. Afstand route; 180 km door Sal-
land en Twente. 
Inschrijfgeld; € 5,00 incl. koffie en cake. 
Route op gps. Info; klepperrit@gasschoeve.nl 
 
20-08 24e  Padd’nriederstoer 
Vertrekpunt; Café Tapperij Teun, Groteweg 24, te Wa-
penveld 
Starttijd; 9.00-10.30 uur. Afstand route; 225 km door    
Veluwe. 
Inschrijfgeld; € 5,00 incl. 1 consumptie. 
Route op gps. Info; http://www.paddnrieders.nl/ 
 
11-08 Myrica Groenverzorger, vrijdagavondrit 
Vertrekpunt Ns Station Grou.  
Starttijd; 19.15 uur. 
Introducees zijn altijd welkom! 

 
27-08 21e Open Pan Toer 
Vertrekpunt; HCR De Roskam, Hessenweg 212,  te Ach-
terveld 
Starttijd; 9.00-10.30 uur. Afstand route; 200km. 
Inschrijfgeld; € 5,00/€ 6,00 met duo incl. 1 kop kof-
fie/thee p.p.. 
Route op gps. Info; frankvanleersum@flakkee.net 
 
 

mailto:toercommissie@frieschemotorclub.nl
mailto:detoercommissie@mcdekraats.nl
mailto:toercoordinator@mtcnoord.nl
http://www.mcdekraats.nl/
mailto:klepperrit@gasschoeve.nl
http://www.paddnrieders.nl/
mailto:frankvanleersum@flakkee.net
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4E MTC NOORD ZOMERTOER 
 

Zondag 16 juli 2017 organiseren  we alweer voor de 4e keer de MTC Noord Zomertoer. De voorbereidingen zijn 

alweer in volle gang; route uitzetten, narijden en natuurlijk het zoeken en vinden van de mensen achter de ta-

fel voor de inschrijvingen en het laden van de routes. 

Dit jaar starten we vanuit Partycen-

trum ’t Haske, te Joure. 

De route voert ons ditmaal door Fries-

land en Drenthe. Jammer genoeg ko-

men in Drenthe steeds weer meer 

klinkerwegen, maar die zullen we zo-

veel mogelijk proberen te vermijden. Helaas zal dit niet helemaal lukken, maar met de huidige vering op de 

motoren moet dit geen probleem zijn. De route gaat van Joure naar Heerenveen, Mildam om vervolgens door 

de Tjongervallei richting Jubbega te rijden. Via kleine weggetjes komen we langs Moskou, Haule en door het 

prachtige natuur gebied Fochtelooerveen. 

Dan komen we aan in Appelscha, waar bij café 

Hulst bij de brug, een eventuele pauzeplaats in ge-

last kan worden. Vanaf Appelscha gaan we via 

Hoogersmilde, Lheebroek naar Westerbork (ook 

hier weer volop de mogelijkheid voor een pauze). 

Vanaf Westerbork gaan we langs het toeristische 

dorpje Orvelte. Vanaf Wezup gaan de rijders van 

de korte route een stukje afste-

ken. De lange route gaat nog via 

Zweeloo, Ermerzand, Oosterhes-

selen naar Garminge waar de 

korte route en lange route weer 

samen komen.  Vanaf Wijster 

maakt de lange route nog een 

extra slinger om vervolgens op 

het eindpunt in Spier bij Restau-

rant Schortinghuis aan te komen. 

Hier kan men vanaf 11.30 uur terecht. MTC Noord leden zijn nog tot 17.00 uur aanwezig. 

Dit was een kort overzicht van de route. Natuurlijk is er niets mooier dan zelf de rit te ervaren, dus kom zondag 

16 juli a.s. naar Joure voor de start van de 4e MTC Noord Zomertoer. Starten kan vanaf 9.00 uur tot 10.30 uur 

voor de korte (150 km) en de lange route (200 km). 

Gradus Kootstra 
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VERSLAG KONINGSRIT 2017 

 

Traditioneel begint een koningsdagrit met koffie en 

oranjekoek bij ’t Haske. Na de koffie en gingen we 

met een kleinere groep op weg. Dit jaar was een aan-

tal clubleden met de Kobutex reis mee waaronder 

ook  uitzetter van deze rit Gradus Kootstra. Dit maak-

te dat er aanzienlijk minder deelnemers waren dan in 

voorgaande jaren.   

Hielke H. was ook weer van de partij. Hij was nog niet op de motor, maar hij ging met de au-

to. Rolien was ook met de auto, dat kwam omdat zij na de middag naar Leeuwarden moest, 

want Rommert, Rinzes vader, ligt in het ziekenhuis.  Na een mooie rit uitgezet door Gradus, 

via meest bekende wegen arriveerden we bij het Indian Museum van Tony Leenders in 

Lemmer. 

Tonny is een markant persoon  en wel bespraakt. Onder het mom van u vraagt maar 

ik vertel, raakt hij niet uitgesproken over zijn grote passie voor Indian motoren. Elke 

motor heeft wel een verhaal. En na iedere vraag brandde hij los met informatie en 

anekdotes. Erg leuk.  

Het museum is niet zo groot, maar staat tot de nok toe vol met Indian 

Motoren en alles wat er mee te maken heeft. Het gebruik van een stof-

doek en een vaatdoek is echter wel aan te raden. 

 

Tussen alle spullen ontdekten we ook nog een glas van MTC Noord, als gift van een 

eerder bezoek van MTC Noord. 

 

 

Na  een bezoek aan een eterij in Lemmer zijn we geëindigd in Nijeberkoop bij Cafe Restaurant Boszicht waar 

we nog wat gedronken hebben, waarna ieder zijn weg ging naar huis het was. Ondanks de wat kleinere groep, 

was het een geslaagde dag. 

Groet, 

Rinze  
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Zondagmiddagritje 30 juli 2017 

Een bakje halen aan de Waddenzee in  Holwerd. 

De koffie staat vanaf 11.30 uur klaar bij Kobutex Buitenpost.                                         

12.00 uur vertrekken we voor een ritje van 150 km 

 

 

 

 

Na afloop is er de mogelijkheid voor een BBQ  €12.50 P.P. 

Opgave voor de BBQ tot donderdag 27 juli 2017. 

0511 543481 of op pieter-hitsje@hotmail.com           

 

 

mailto:pieter-hitsje@hotmail.com
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VERSLAG VRIJDAGAVOND RIT OP 16 JUNI 

De Motorhuis Esvana Rottum vrijdagavondrit met verzamelpunt carpool plaats aan de N359 bij Workum. Hier 

verzamelen zich een twintigtal Mtc Noord leden en twee achteropzitters.  De rit is uitgezet door Sjoerd Kam-

stra. We vertrekken in twee groepen, even voor 19.30 uur vanuit Workum richting noord-west. Het is een 

mooie zomeravond met een stevige wind vanuit het westen. 

Groep één gaat als eerste weg met als voorrijder 

Romke, groep twee volgt vijf minuten later met 

voorrijder Thomas. We rijden langs mooie slaperige 

dorpen zoals Gaast over historische smalle kronke-

lige polderdijkjes, klinkerweggetjes al met al een 

mooie route…….om uiteindelijk uit te komen in een 

plaats volgens de richtingaanwijzer in de tuin van 

de bewoner van het huis op 577 km van Hocken-

heim 117 km van af Klazienaveen, Assen op 97 km 

en seks bier rum op 37km. 

Dit is waar clublid verzamelaar man met gouden 

handjes woont zijn naam Klaas Koopmans     Hier 

mogen we onze motoren in zijn achtertuin parkeren tussen de reeds uitgestalde oude brommers en motoren 

op het grasveld, waar plankjes voor het wegzakken door Klaas worden uitgereikt en op de Startbaan zoals 

Klaas dit noemt,  een pad midden in het  grasveld van achterdeur tot het eind van de tuin. 

We worden  heel hartelijk ontvangen met koffie, 

hapjes en drankjes en een heel   enthousiaste 

Klaas die graag en boeiend  verteld over zijn hob-

by. Vooral het bijzondere verhaal over zijn Nor-

ton. 

Wat doen onze ogen te kost aan vegane glorie zo-

als oude brommers, motoren.  Motorblokjes per-

fect gerestaurreed.   Heel speciale deuropeners 

gemaakt van een stuurhelft,  gas en rem handle. 

Fietstrapper met slot als deurslot, een halve fiets 

als kapstok.    De keuken  is smaakvol ingericht 

met een boekenkast waarin motorliefhebbers 

boeken over motoren hebben staan.Hieris er door 

Klaas een heuse motor ingezet. Een boekwerk op zich. 

Namens alle bezoekers van MTCN hartelijk bedankt voor de verrassende ontvangst. 

Charles Haagsma  
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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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EVEN VOORSTELLEN. VERVOLG. 

 
 

 
In 2015 de TDM verkocht en een BMW aangeschaft. We waren op zoek naar een motor voor onze zoon, al 
zoekende kwamen we de R 1100 RT tegen. Ik was enthousiast en we hebben 2x een proefrit gemaakt met de 
motor. Hij was voorzien van een verhoogd scherm, dat zag ik wel zitten.  
 

 
 
De topkoffer van de BMW heb ik voorzien van een “laadplateau”.Een 2e remlicht ontbrak.  
Ik vind het zeer belangrijk dat bestuurders van motorvoertuigen die achter je rijden kunnen zien dat je remt. 
Dus werd er een met behulp van een Ledlampen strip een 2e remlicht onder het laadplateau aangebracht. 
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Met de BMW zijn we naar noord Italië gereden. Op de heenreis zochten we een hotel in zuid Duitsland, maar 
in dat stadje zat alles vol. Er trad daar ene Lenny Gravits op. Zij me niks, maar toen s ’avonds laat wel erg lastig. 
Een medewerker van een hotelletje was ons behulpzaam en regelde een overnachting in een zeer luxe hotel 
voor een geschikte prijs. 
In de Dolomieten zaten we in hotel Lory, met uitzicht over een meer. Vandaar uit hebben we de verschillende 
passen bedwongen, waaronder de Stelvio. Het was er een drukte van belang, maar niet alleen motoren, on-
derweg kwam de “Porsche club Danmark” voorbij. Ja met een Porsche is het vast ook leuk sturen op de Stel-
vio.  
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Na een rondje Gardameer rijden we terug naar het hotel als er onderweg een “wolk van de berghelling af-
zakt”. Wat een mooi gezicht, ik rij terug want dat wil ik filmen met de camera die op de motor zit. Helaas de 
wolk wachtte niet en de film is niet gemaakt. 
 
In de zomervakantie zijn we naar Lyon gereden. Onze dochter had voor ons een tent meegenomen waardoor 
we met weinig bagage konden reizen. We hebben daar 5 dagen gekampeerd en zij o.a. bij een oud aquaduct 
geweest.  
Op de terugreis hebben we een paar dagen Parijs gedaan. Tijdens het bezoek aan de Eiffeltoren stond de mo-
tor er bijna onder geparkeerd, ik weet niet of dat tegenwoordig nog zou kunnen. Wat een imponerend bouw-
werk. 
 
Thuis na de vakantie zet ik de motor te koop op marktplaats. Ik heb veel last van turbulentie rond het scherm. 
Van alles geprobeerd, origineel scherm, kleiner scherm, nog kleiner scherm, geen scherm, ik ben er klaar mee. 
Als de motor verkocht is mis ik ‘m direct.  Geen motor wat is dit? 
Ik heb weer een TDM gekocht, dit keer 1 met meer dan 98.000 km op de teller. Dit is tijdelijk, ik ga op zoek 
naar een nieuwe motor, eentje met weinig plastic. 
 
Ondertussen is de zoektocht voorbij en rijden we op een rode MT09. Met nog geen 5.000 kilometer op de tel-
ler gaan we hier nog veel plezier aan beleven. 
 
 

Louis Hooghiemstra 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYjIO-u9vUAhXIKFAKHfRCCbEQjRwIBw&url=https://www.taradiepeveen.nl/event/zomervakantie/&psig=AFQjCNEgpovVQKQRhdPcBCA731sW5nvaGQ&ust=1498564908155284
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VERSLAG EUROTOUR 2017 MC72 

 

In de derde helft van de ALV van LOOT in Achterveld, maakten we kennis met de voorzitter van MC’72. (Maas-

trichtse Motorclub). Hij maakte ons warm voor de Eurotour. Voor mij nieuw, voor Rinze een hernieuwde ken-

nismaking. Nadat we een paar afspraken hadden verzet, bleek dat het hemelvaartweekend vrij was om aan de 

Eurotour deel te nemen.  

Op woensdagavond kun je je melden in Heerlen. De volgende dag gaat de route dan naar Mittelhof in het 

Westerwald. Na wat zoeken vinden we de camping in Heerlen, 

waar we hartelijk begroet worden door een delegatie van 

MC’72. Ons tentje blijkt na het opblazen van het luchtbed in-

eens superklein te zijn en we vragen ons serieus af of die de 

nacht zal overleven.  Ook hopen we dat het droog zal blijven.  

Het is een crime om in de tent te kruipen en een nog grotere 

toer om er weer uit te kruipen, maar voor één nacht voldoet 

het prima. ’s Avonds zitten we bij Marten, Tjikke, Jan en Hans 

en kijken we me met een half oog naar Ajax, dat verliest van 

Manchester.  

De volgende dag reist iedereen via  een  toeristische 

route naar camping Im Eichenwald in Mittelhof. Om 

zo’n toeristische route met de bus te rijden, vind ik 

niets, dus als ik Rinze uitgezwaaid heb, vertrek ik om 

gewoon via de grote weg naar Mittelhof te rijden. 

Het is mooi weer en vanuit de bus is het landschap 

ook mooi. Met de bus is het maken van haarspeld-

bochten ook een hele klus, omdat je dat niet gewend 

bent. Maar alles gaat voorspoedig en om half 12 arri-

veer ik op de camping. Het is een prachtige camping, 

gelegen onder  mooie, oude bomen. Ik krijg een plaats toegewezen waar stroom is. Helaas is dat helemaal ach-

teraan het veld en een flink eind lopen van de toiletten, maar daar komen we pas achter als we geïnstalleerd 

zijn. Het was prachtig weer. De temperaturen lagen rond de 300 C. Zolang Rinze er nog niet is, kan ik de tent 

nog niet opzetten, maar ik zet alles wat ik kan doen zo veel mogelijk klaar, zodat de tent straks snel opge-

bouwd kan worden. Eén en ander ontaardt tot een gigantische puinhoop rond de bus. 
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De vrijdag) staat er een route van iets meer dan 300 km op het programma. Behalve vorig jaar, toen we naar 

het Siegerland gingen, heb ik nog nooit zelf door de bergen gereden, dus eigenlijk is dit mijn eerste rit door de 

bergen. De eerste 50 km duren 

2 uur (we moeten eerst nog 

tanken in een dorp dat niet op 

de route ligt). Er zijn veel weg-

opbrekingen en we moeten 

lang wachten  voor meerdere  

rode verkeerslichten.) Maar 

daarna gaat het vlotter . De 

uitzetters hebben mooie weg-

getjes gevonden. Het rijden 

gaat eigenlijk best wel goed, 

maar het gaat niet zo hard. We 

worden heel vaak ingehaald 

door hard rijdende motorrij-

ders . Ik schrik herhaaldelijk van tegemoetkomende motorrijders die plat door de bocht, grotendeels op “mijn” 

weghelft opduiken. Buiten dat is het rijden in de ”bergen” wel  heel  leuk . Het uitzicht is ook prachtig, maar 

doordat ik druk ben met rijden, heb ik daar nog niet zo heel veel van gezien.   

Nadat we ongeveer 2/3 van de route gereden hebben, merk ik, en merkt Rinze ook, dat ik moe begin te wor-

den. Mijn concentratie neemt dan af. We besluiten dat het mooi genoeg is geweest. Rinze zoekt op de Tom-

tom de kortste en makkelijkste route naar de camping. Dat blijkt ook nog wel een aardig stuk te zijn, maar de 

wegen zijn wat gemakkelijker. Uiteindelijk hebben we toch nog 290 km gereden, maar het laatste stuk over 

rechtere wegen.  

’s Avonds eten we lekker van de Schöttelbrai en maken we regelmatig een praatje met de buren en andere 

deelnemers, die een rondje over de camping lopen. Wat is dat altijd leuk dat motorrijders onderling zo makke-

lijk contact maken. 

Op zaterdag kun je kiezen uit een lange route 

van 300 km en een kortere route van 190 km. 

Gezien mijn ervaring van de vorige dag, kiezen 

we voor de kortere route. We nemen uitge-

breid de tijd voor het ontbijt en pas na de kof-

fie gaan we op pad. Ook deze dag is het weer 

erg warm. 

De eerste 50 km is de route niet zo interessant 

en gaat voornamelijk over doorgaande wegen 

met veel  verkeerslichten (die natuurlijk ook op 

rood staan als wij er aan komen) Op een gege-

ven moment komen we in een dorpje, waar 

we, al kletsende een verkeerde afslag nemen.  
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We komen op een mooie weg, met veel mooie lange bochten. We besluiten deze weg te volgen en dan de rou-

te weer op te zoeken. Dat is het voordeel van een Tomtom. Die berekent een andere route naar de oorspron-

kelijke route. Helaas, nu kan het kennelijk niet. De enige weg naar de route is omkeren en terug te gaan tot het 

dorpje. Aangezien het een mooie weg is, is het dus geen straf om terug te rijden. (Wel 15 km extra gereden). 

Als we dan weer op de goede route zitten, begint er een heel mooi stuk. Veel (haarspeld) bochten en, als ik tijd 

heb, genieten van prachtige uitzichten. Een groot gedeelte van de route herken ik van vorig jaar, toen we naar 

Bad Laasphe gingen bij de Siegerlandtoer. Langs de Biggesee en over de Panoramaroute. Prachtig.  

’s Avonds is er een gezellige avond in 

het restaurant van de camping. Het 

blijkt dat de eigenaars de camping 2 

dagen geleden hebben overgeno-

men. Ze binnen dus enthousiast en 

hebben veel plannen over het ver-

nieuwen en verbeteren van de ac-

commodatie. En het is al een mooie 

accommodatie.  Er zijn prijzen voor 

de verstwegkomende club. (Dit blijkt 

MC Zeeuws-Vlaanderen te zijn) Ook 

zijn er bekers voor de grootste clubs. 

Ik weet niet meer wie dat waren, 

maar na even wat rekenwerk komen 

we tot de conclusie dat wij vierde zijn. 5 rijders en 1 achteroppie. Volgens ervaren Eurotourrijders is dat vaak 

anders geweest. 

Zondag is de dag van vertrek. In tegenstelling tot andere jaren, waarbij men zaterdag vertrok en een gezellig 

avond in Heerlen had. Alles dus weer inpakken en dan direct terug naar huis. Er is regen voorspeld, maar pas 

om 3 uur, en dan hopen we (bijna) thuis te zijn. Als we vertrekken is alles op de camping nog gesloten. Dus 

geen koffie. We spreken af dat we een restaurant zoeken waar we koffie kunnen drinken en daar dan even te 

stoppen. Dat restaurant vinden we ongeveer na 3 kwartier. We drinken koffie en verorberen een lekker stuk 

taart er bij. Het restaurant ligt vlak voor de Autobahn.  Als we deze oprijden wordt het wel heel erg donker.  

(het is ongeveer 11 uur) Ja hoor, het begint te regenen. Te hozen zelfs. Rinze wil doorrijden, dat doen we dan 

ook, maar het regent en regent maar door. We zijn bij Gescher, ter hoogte van Winterswijk, als we stoppen 

om te eten. Er is niet zo veel, dus we duiken de Mac in. Als we er weer uitkomen is het droog en schijnt de zon 

volop.  

Even na Emmen, heb ik bijna een ongeluk, omdat ik van de weg afraak, maar dat loopt allemaal goed af. Zon-

der verdere problemen arriveren we weer in Surhuizum. Maar ik ben dood moe. Het was een geslaagde Euro-

toer en zeker voor herhaling vatbaar. 

Groet van Rolien en Rinze 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYjIO-u9vUAhXIKFAKHfRCCbEQjRwIBw&url=https://www.taradiepeveen.nl/event/zomervakantie/&psig=AFQjCNEgpovVQKQRhdPcBCA731sW5nvaGQ&ust=1498564908155284
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Thomas en Afke van der Laan 

Industriewei 1 

9011WH Jirnsum 

Tel.nr.: 0566 65 21 70 

www.groenverzorger.nl 

 

 

 

 

 

 

 

LEDENADMINISTRATIE 

 
We begroeten 2 nieuwe leden en een donateur: 

Henri Tichelaar uit Kollum. Hij rijdt op een Su-
zuki VL 1500 en Wianne Tichelaar-Hamstra. 
Achteroppie van Henri, 

Gerard Vennink uit Drachten. Nog niet bekend op 
wat voor motor hij rijdt.
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WIJ FELICITEREN  

In juli en augustus vieren onderstaande (gezins)leden/donateurs hun verjaardag 

Sjoerd Kampstra  1 juli 
Wieger Pel   1 juli 
Durk Brandsma  3 juli 
Malcolm Nealon  11 juli 
Pieter Jongsma  15 juli 
Auke Bandstra  18 juli 
Ypkje Lemstra  21 juli 
Jan Voorneveld  23 juli 
Johan de Haan  24 juli 
Klaas Koopmans   29 juli 

 

Henk Siemensma   2 augustus 
Gerrit Bakker  5 augustus 
Roel Walstra  10 augustus 
Henk Kooistra  11 augustus 
Jan van Doezum  14 augustus 
Charles Haagsma  12 augustus 
Bert Drenthe  13 augustus 
Klaas Poppema  16 augustus 
Jan Oenema   26 augustus 

 

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: 
Louis Hooghiemstra (06 24 81 82 47) 
E-mail: penningmeester@mtcnoord.nl 
 
Toercoordinator: 
Thomas van der Laan 
toercordinator@mtcnoord.nl 
 
Vice Voorzitter en 
Evenementencoördinator: 
Rinze Kats (0512) 77 58 33 
E-mail: evenementen@mtcnoord.nl 
 
Redactie: 
vacant 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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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 
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