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En dan is er plotseling de lente. Iedereen wordt met dit mooie weer actiever. Klussen, tuinieren, fietsen en
uiteraard ook motorrijden. De motoren een beurtje (laten) geven, alles even nakijken en dan het eerste
ritje. De eerste toertochten zijn inmiddels al weer gereden. Ik hoorde, dat de Klappertandrit van MCNH een
bezoekersaantal had van 184. En dat in begin maart!
Voor de redactie breken er dan ook weer 'betere' tijden aan, want dan kan er weer een verslagje van een
toerevenement gemaakt/geplaatst worden. Mijn eerste tochtje was naar Nijkerk, voor het bijwonen van de
KNMV-toerhuldiging. Een verslagje vinden jullie elders in dit blad.
Verder is het altijd even afwachten wat er allemaal binnenkomt aan kopij. Ik schrijf dit op 14 maart en over
een paar dagen is er de LOOT-dag. Een verslag hiervan zou nog wel geplaatst kunnen worden, maar dit is
even afwachten.
Nu ik toch nog een aantal regels over heb, kan ik die natuurlijk wel volmaken met impressies van de laatst
gehouden clubavond. Onze kersverse voorzitter Teddo opende de avond met aandacht voor de komende
evenementen. Een prima idee om dit met een Powerpoint presentatie te doen. De clubavond was op 3
maart jl. en stond in het teken van verkeersveiligheid, met name de remtechniek, de reactiesnelheid en de
bochtentechniek.
Bij onze club zijn het, voor zover ik weet, allemaal ervaren motorrijders. Kan je die dan nog wel wat leren?
Nou, ik denk van wel. Vooral op het gebied van benadrukken wat je reactiesnelheid is met het remmen. Jan
Dirk Frielink, van Motorrijschool Frielink, heeft alle technieken goed uitgelegd. Ook een filmpje hoe het
eigenlijk moet en foto's over het belang van beschermende kleding en het ontbreken hiervan (zeer schaars
geklede dames achterop de motor in een warm land wekte nogal wat hilariteit op.....!) werden getoond.
Kortom een prima clubavond zo vlak voor het motorseizoen.
Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier toe.
Romke Lemstra

Kopij voor het clubblad van mei 2017 graag voor 15 april 2017 mailen naar: redactie@mtcnoord.nl

[3]

VAN DE VOORZITTER
Inmiddels hebben we alweer volop kunnen genieten van de eerste lente dagen. Wonend aan
de bij motorrijders populaire Schoterlandseweg
zijn de zonnige dagen alweer gevuld met het vertrouwde geluid van
langsrijdende motoren. Zelf alweer enige weken
geleden de motor uit de winterstalling bij Anbergen gehaald en de eerste ritten naar ’t Gooi en
Arnhem zijn alweer een feit.

Ieder veranderproces, hoe noodzakelijk ook, brengt
ook ongewenste gevolgen met zich mee. Iets waarvan je je van te voren bewust bent en tot een minimum probeert te beperken. Helaas heeft in dit proces Romke Lemstra zijn functie als penningmeester
neergelegd, hetgeen natuurlijk jammer is en ik bedank Romke dan ook voor zijn inzet en energie.
Omdat een penningmeester een zeer relevante bestuursfunctie is, zeker in de fase waarin MTC Noord
zich nu bevindt; aanwas sponsoren, 12 nieuwe leden
in 2016 en natuurlijk het 50 jarig bestaan volgend
jaar, zijn we verheugd te kunnen melden dat we een
waardige opvolger voor Romke hebben gevonden.
Uiteraard geldt dat het hier om een aspirant functie
gaat. De werkzaamheden van Romke worden medio
april overgenomen. In het volgende clubblad zullen
we de nieuwe aspirant penningmeester aan jullie
voorstellen.

Zoals in het vorige clubblad aangeven zijn de eerste stappen binnen het bestuur gezet om de toekomst van MTC Noord te borgen. Leden en sponsoren vormen het bestaansrecht van de vereniging, waarvoor transparantie en flexibiliteit noodzakelijk zijn. Zoals eerder aangegeven, ‘de wereld
verandert’ en om aansluiting te behouden zal je
je als vereniging hieraan moeten aanpassen.

Rest mij nog een dringende oproep aan jullie als leden. Want met druk bezochte evenementen, horen
ook vrijwilligers die dit mogelijk maken. Op dit moment kan gesteld worden dat er te weinig vrijwilligers
– bestuursleden zijn om het huidige aanbod te borgen, laat staan uit te breiden. Wij zoeken dan ook op
korte termijn een toercoördinator en een extra PR
functionaris!! Hierbij doe ik een serieus beroep op
jullie, omdat met de huidige bezetting het aantal activiteiten niet gehandhaafd kan worden. Vele handen
maken licht werk, dus met 2 extra vrijwilligers erbij is
het voor een ieder goed te doen.

Sjoerd heeft het initiatief genomen om de nieuwe
MTC Noord leaflets bij onze sponsoren en nietsponsoren persoonlijk langs te brengen. Dit heeft
geleid tot 2 nieuwe sponsoren. Met twee andere
nieuwe sponsoren lopen nog besprekingen. Meer
sponsoren betekent meer ruimte voor aanvullende clubactiviteiten voor de leden. Clubactiviteiten
die doorgaans heel goed bezocht worden. Mede
hierdoor is MTC Noord wederom geëindigd op de
eerste plaats van de KNMV toerhuldiging en op
de derde plaats van LOOT.

Graag dank ik jullie voor de inzet en wens jullie veilige
kilometers toe.

Naast roem levert dit de vereniging ook nog eens
een extra financiële bijdrage op. Voor een deel
hiervan hebben we al een leuke bestemming tijdens de Koningsrit op 27 april a.s., waarover jullie
nog nader geïnformeerd gaan worden.

Met vriendelijke groet,
Teddo van Mierle
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TOERHOEK APRIL 2017
2-4 47e Friesland Toertocht MTC Noord.
Start 9.00 uur tot 13.30 uur vanaf ’t Haske,
Vegelinsweg 20, Joure. Inschrijfgeld € 12,inclusief en € 5.-, exclusief herinnering.
Afstand route 150 km of 200 km.
Info: frieslandtoertocht@mtcnoord.nl

16-4 Molenrit MC de Megafoon. Start
9.00 uur tot 11.30 uur vanaf Clubhuis MC
de Megafoon, Stinzenlaan 81, Twello. Inschrijfgeld € 5.-. Afstand route ± 200 km.
Info: toer@demegafoon.nl
23-4 Martinistad Toertocht MC Martinistad. Start 9.30 uur tot 12.00 uur vanaf
Wegrestaurant In de Klaver, Molenweg 2,
Niebert. Inschrijfgeld € 5.-. Afstand route
100 km of 200 km.
Info: support@mcmartinistad.nl

7-4 Clubavond MTC Noord. Aanvang
20.00 uur in ’t Haske, Vegelinsweg 20,
Joure. Info: zie clubblad april 2017.
8-4 Kobutex Toertocht MTC Bonifatius.
Start 9.00 uur tot 13.00 uur vanaf Kobutex,
Oost 6, Buitenpost. Inschrijfgeld € 5.-.
Afstand route 100 km of 200 km.
Info: secretariaat@mtcbdokkum.nl

27-4 Koningsrit MTC Noord. Aanvang
9.30 uur in ’t Haske Vegelinsweg 20,
Joure.
Info: evenementen@mtcnoord.nl
Zie aankondiging verderop in dit clubblad.

9-4 Kennismakings Toertocht MC Bartje. Start 10.00 uur tot 12.00 uur vanaf Cafe Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Inschrijfgeld € 5.-. Afstand route 100 km. Info: secretaris@mcbartje.nl

30-4 Lenterit RAM Raalte. Start tussen
9.00 uur en 11.30 uur vanaf Brasserie
Zwakenberg, Schoolstraat 11, Raalte. Inschrijfgeld € 6,-. Afstand route 150 km of
200 km. (De lange route gaat over
Wolvega en de korte route gaat bij
Giethoorn langs).
Info: secretaris@ramraalte.nl

9-4 42e Mios rit
Start 9.00 tot 11.30 uur vanaf het Clubhuis
van MC Mios, Zoutpad 1, Anna Paulowna.
Afstand route ± 180 km.
Inschrijfgeld € 6,00 exclusief herinnering.
Info: d.koolhaas@quicknet.nl
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Beste Motorrijders,
Graag wil ik, namens de Pr-commisse van Motor Touring Club Noord, onze FRIESLAND TOERTOCHT
onder jullie aandacht brengen.
De Friesland Toertocht wordt traditioneel gehouden op de eerste zondag van april. Dit jaar dus op 2
april a.s.. We zijn toe aan de 47e editie en daarmee kunnen we stellen, dat de Friesland Toertocht
traditioneel de openingsrit vormt van het nieuwe Toerseizoen.
Er is keuze tussen een “lange” route van ongeveer 200 km en een wat kortere route van 150 km. De
route begint en eindigt bij Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA, te Joure. Vanaf 9.00 uur
kun je starten en, voor degenen die ’s morgens eerst uit wilt slapen, uiterlijk 13.30 uur kun je ook nog
aan de route beginnen.
Ook dit jaar hebben de leden van de toercommissie hun best gedaan om een mooie route te maken. Met een beetje fantasie herken je in de route het model van het Friese
Pompeblêd. Zo is er een route ontstaan waarbij de lange en de korte route grotendeels
samenvallen.
Van Joure gaat de route eerst zuidelijk langs het Slotermeer, richting Balk. Vervolgens gaat het naar
Woudsend en een stukje naar het Noorden. Links zie je dan Bolsward liggen en enige tijd later zie je
ten noorden van de route de ‘skyline’ van Leeuwarden. Via mooie stuurweggetjes kom je door Eernewoude, waar het bij goed weer goed toeven is op de
terrasjes langs het water. Vervolgens gaat de route
via Drachten, Gorredijk en Heerenveen terug naar
Joure.
Deelname aan de Frieslandtoertocht kost € 5,00 voor
de route. Wie daarnaast in het bezit wil komen van
het traditionele tegeltje , betaalt € 12,00. De route is
te laden in ’t Haske, maar kan vanaf 30 maart a.s. ook
opgevraagd worden en dan sturen we de route op (frieslandtoertocht@mtcnoord.nl of evenementen@mtcnoord.nl).
Nu maar hopen op mooi motorweer, zodat veel motorrijders de rit naar Friesland gaan maken.
Met vriendelijke groet,
namens de Pr-commissie van MTC Noord
Rolien Rietberg
secretaris

De volgende toertochten die bij MTC Noord op het programma staan zijn:
 de 15e Elfmerentocht op 14 mei
 de 4e MTC Noord Zomertoer op 16 juli
 de 31e Noorderrit op 3 september 2017.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Voor het vlot betalen van de contributies en donaties voor 2017 wil ik jullie hartelijk bedanken.
Kort na het verzenden van de facturen per e-mail en in een paar gevallen per post, werden de gelden
overgemaakt. Aan een enkeling, die nog vergeten is te betalen, wordt binnenkort nog een herinnering
verstuurd.
Na het goede nieuws ook nog iets ander nieuws. Ik stop met de functie binnen het bestuur van de
MTC Noord. Reden is, dat de nieuwe vorm van communiceren binnen het bestuur niet ‘mijn ding is’.
Het zal wel ouderdom zijn. Je moet je natuurlijk wel een beetje happy voelen in een bestuursfunctie
en dat heb ik nu niet. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de steun en het vertrouwen, die ik
als bestuurslid heb ondervonden.
Uiteraard probeer ik op andere gebieden iets voor de club te kunnen betekenen.
Met een hartelijke groet,
Romke Lemstra
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Koningsrit 27 april 2017

We starten deze dag bij ’t Haske, waar Henk ons eerst zal voorzien van koffie en oranjekoek. Na deze
versterking gaan we om ongeveer10.15 uur vertrekken naar Lemmer. Via een mooie route, uitgezet
door Gradus Kootstra, brengen we dan een bezoek aan het Indian Museum. Hier bewonderen we de
motoren en daarna gaan we koffiedrinken ”met een herinnering”. De kosten voor leden/donateurs
zijn € 5,-- en niet leden betalen € 7,50.

http://www.tonyleenes.nl/fotogalerij/fotos-museum/p2240060.jpg/image_large
Na deze rondleiding gaan we naar een restaurant /café
waar we in de gelegenheid worden gesteld om de innerlijke mens te versterken. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Na deze stop gaan we voor de laatste
etappe richting Nijeberkoop naar Café Boszicht voor het
afsluitende drankje, en kan ieder weer zijn eigen weg
naar huis zoeken.
Evenementen commissie MTC Noord
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KNMV-TOERHULDIGING
Al een aantal jaren is de KNMV-toerhuldiging in maart. Na een paar jaar in “De Kantine” in Lelystad te zijn
geweest, moesten we nu naar een nieuwe locatie, namelijk “De Brasserie” in Nijkerk. Voor de goede orde, dit
was op 12 maart jl.. De dag ervoor had ik de motor voor het eerst getest. Nieuwe banden en remblokken, een
beurtje en verder alles nagekeken en dan moet natuurlijk even gecheckt worden of alles naar behoren werkt.
Met nieuwe banden de eerste 100km rustig aan, dat weten we allemaal.
Zondag bleek het weer voortreffelijk, zodat de keus niet moeilijk bleek of de auto in stelling werd gebracht of de
motor. Ruim 10.00 uur alleen vertrokken (Ypkje moest op de hond van de familie passen) en deels over de
snelweg, maar deels ook binnendoor gereden. Op de Veluwe was het rustig met het verkeer, maar dat is
zondags bijna altijd het geval. Vanaf 12.00 uur was iedereen, die zich had opgegeven, welkom in “de Brasserie”
in Nijkerk. Iemand van de organisatie stond al bij de toegang om de motorrijders te wijzen op de
parkeerplaatsen speciaal voor genodigden. Mijn motor maar geparkeerd naast een prachtige Black Triple (van
Gradus).
Bij binnenkomst werden we verwelkomt door mensen van de KNMV. Van Hermien de Vos heb ik het zevende
‘Touring Paspoort’ in ontvangst genomen. Dan kunnen we weer verder met het verzamelen van stempels bij
toertochten. De MTC Noord was weer uitstekend vertegenwoordigt. Verder hetzelfde clubje mensen, die al
jaren op deze huldiging komen.
De koffie en thee was gratis en met 3 consumptiemunten per persoon was dat meer dan toereikend.
Na een half uurtje was de lunch gereed en kon iedereen zich te goed doen aan de lekkernijen. Soep, heerlijk
brood (3 cm dik), volgens Lieuwe niet door de snijmachine geweest, kroketten, toetjes en fruit. Alles perfect
geserveerd en heerlijk van smaak.
Na de lunch kregen we een interessante presentatie van een nieuw navigatiesysteem. Dit heet MyRoute-app en
wordt ondersteund door de KNMV. Je kunt deze gebruiken op zowel een Garmin toestel als op de TomTom. Ook
met Google heeft het connectie. Het lijkt een programma, waar je alles mee kunt. Bijvoorbeeld ook te
gebruiken op je telefoon. Het lijkt heel aantrekkelijk, maar ik ben een leek op het gebied van navigatie. Op onze
komende clubavond wordt ook door dezelfde mensen een presentatie gehouden. Dit lijkt mij een ideale
gelegenheid om je te laten informeren over dit navigatiesysteem.
Vervolgens werden de clubs gehuldigd, die als hoogst zijn
geëindigd in de KNMV toercompetitie voor clubs. De MTC
Noord is weer eerste geworden in de eindstand en werd
derhalve kampioen in het jaar 2016. Een prestatie van formaat.
Tweede werd MC Motivatie uit Zaandijk (voorheen MC
Mozamo) en derde FMC uit Leeuwarden. Ook een aantal
Toerridders werd gehuldigd, Geert Schuring was de bekendste
met het toerridderschap in platina.
De Toertombola werd ook dit jaar in ere gehouden. Niet veel,
maar wel zeer aantrekkelijke prijzen.
Twee maal TT-kaarten voor 2 personen en twee maal VRO-cursussen bochten, ook voor 2 personen.
Marten Wijngaarden en Hans Remeeus vielen in de prijzen. Een andere Fries, Harm Huitema, mocht een stukje
huisvlijt (een ingenieus vogelhokje) van Wim van Berkenstijn in ontvangst nemen.
Het was een gezellige middag met een weerzien van vele bekende motorvrienden en een mooi resultaat voor
onze club. Uitstekend verzorgd door de KNMV en daarvoor hartelijk dank.
Na ongeveer 150 km lekker motorrijden was ik om 17.30 uur weer thuis. Ik heb een mooie dag gehad!
Met hartelijke groet,
Romke Lemstra
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VERSLAG LOOT EINDDAG 19 MAART 2017
Op 19 maart jl. werd de jaarlijks LOOT einddag gehouden. Hiervoor worden de hoogst geëindigde
toerclubs en de hoogst geëindigde individuele rijders uitgenodigd. MTC Noord eindigde in 2016 op de
tweede plaats op toerfactor en op de tweede plaats op punten. Bij de individuele rijders vielen er
geen MTC Noordleden in de prijzen, maar wel eindigde Jan Voorneveld als tiende. Marten Wijngaarden (13), Gradus Kootstra (22), Hans Reumeus, (23), Rinze Kats (27), Sjoerd Riemersma (28), Lieuwe
van de Bij (38), Hielke Reitsma (52), Jan Louwsma (58), Sjoerd Kampstra (94) en Rolien Rietberg (98)
bij de eerste 100 deelnemers. In totaal hebben er 3597 motorrijders deelgenomen aan de LOOT
Toercompetitie.
De LOOT einddag werd dit jaar mede-georganiseerd door MAC Veenendaal. Het werd een gezellige
dag. ’s Morgens moesten we ons al om 9.00 uur melden in Lunteren, dus dat was voor ons Friezen
vroeg op. Toen Rinze en ik wakker werden, kwam de regen met bakken uit de lucht, dus wij besloten,
dat we de motor maar in de garage lieten staan. Vlak voordat we vertrokken, hebben we toch nog
even met Sjoerd gebeld en we spraken af, dat we bij hem langs zouden komen. Zo kon Tetsje ook
mee. Ze had al besloten om thuis te blijven, maar nu het autorijden werd, heeft Sjoerd haar min of
meer ‘uit bed gesleurd’, zodat ze toch meeging. In Heerenveen was het trouwens aanmerkelijk beter
weer en dat bleef het eigenlijk ook wel de hele dag.
In Lunteren was het eerst koffiedrinken met appeltaart. Vervolgens vertrok iedereen voor de toerrit
naar Veenendaal. Dus wij maar een toerrit gereden in de auto, maar daar is eigenlijk niet zo veel aan.
Vanuit de auto zie je toch minder. In Veenendaal was het weer koffie met gebak en enige tijd later
volgde de lunch. Na de lunch stonden er oudhollandse spelletjes klaar, die iedereen met veel hilariteit een paar uurtjes bezig hield. Daarna was de toerhuldiging, die dit jaar gewonnen is door A. Volger en tweede werd Jan Groen. Ze wisselen elkaar al jaren af. MTC Noord ging dus met een tweede
en derde prijs naar huis en we waren dus ook weer 2
Hieronder nog een aantal foto’s van een gezellige dag in Veenendaal. (de foto’s komen van bekers
rijker. De foto’s komen van de Loot website.
Groet, Rinze en Rolien
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Clubavond 7april -

PRESENTATIE MY ROUTE-APP

MyRoute-app, de beste routeplanner voor motorrijders…
Dat zijn niet onze woorden, maar zo begint een bekende en veel gelezen Belgische blog over motoren en motorrijders. Hoewel wij dat niet over onszelf zeggen klopt het wel met onze ambitie, we willen de beste routeplanner voor motorrijders zijn en ook blijven. Een ambitieus doel dat veel creativiteit, inspanning en financiële middelen vereist en niet binnen één jaar te verwezenlijken is.
Ontstaansgeschiedenis MyRoute-app
Tyre® > TyreToTravel
Een roerige geschiedenis, zo kunnen we het ontstaan van MyRoute-app in het kort omschrijven. Roerig, want het eerste fundament is in 2011 tijdens de crisis gelegd. Het eerste fundament was Tyre®,
een routesoftware programma die via de website van TyreToTravel vanaf maart 2012 wordt aangeboden. Ondanks een lastige opstartfase is Tyre® uitgegroeid tot een van de meest bekende routesoftwareprogramma’s wereldwijd! Vanaf 2014 is Tyre® gaan samenwerken met TomTom. Ruim
500.000 mensen wereldwijd gebruiken Tyre®.
Tyre® > TyreToTravel > MyRoute-app
In 2013 hebben we onder de Tyre gebruikers een survey uitgezet, ongeveer 1700 gebruikers hebben
hierop gereageerd. Hieruit bleek dat Tyre® zeer werd gewaardeerd, maar er werden ook vele suggesties geopperd. Na analyse van de surveydata, en natuurlijk onze eigen gedachten over de toekomst,
hebben we besloten om naast Tyre® een cloudbased all-in-one routeplatform aangevuld met een
app voor smartphones te ontwikkelen. De eerste ontwikkel kosten hebben we gefinancierd door de
MyRoute-app diensten in de ‘voorverkoop’ aan te bieden. Dat heeft gewerkt! September 2015 zijn
we online gegaan met MyRoute-app.
MyRoute-app in vogelvlucht
MyRoute-app heeft inmiddels in ruim een jaar bijna 60.000 gebruikers aan zich weten te binden. De
naam MyRoute-app kan misschien tot verwarring leiden, je zou kunnen denken dat het alleen een
app voor smartphones is. Maar dat is het zeker niet, MyRoute-app bestaat uit de volgende 3 onderdelen:
1. MyRoute-app Web voor PC, tablet én smartphone, óók voor MAC! Een compleet routeplatform
in de cloud, dus niet meer downloaden, installeren en licenties activeren. Gewoon inloggen via
gebruikersnaam en wachtwoord en plannen maar, ook via je smartphone dus! Inclusief TomTom
kaartmateriaal, Here (Garmin) kaarten, Google Maps, Via Michelin, OpenStreetMap en StreetView!
2. MyRoute-app Connector voor PC, ook voor MAC! Hiermee kun je na eenmalige installatie routes
via usb eenvoudig exporteren naar de meest gangbare navigatiesystemen. Voor TomTombezitters
is het nog makkelijker, exporteer in MyRoute-app direct naar je gps via MyDrive, dat kan ook via
je smartphone!
3. MyRoute-app Mobile voor iOS en Android smartphones. Onderweg je routes tracken en er foto’s
en beschrijvingen aan toevoegen die je weer terug kunt zien in MyRoute-app Web! Binnenkort
komen we met een Major App Update zodat je ook kan navigeren via de app op je smartphone!
Heel veel informatie en persoonlijke ondersteuning!
Heb je vragen over hoe MyRoute-app werkt, kijk dan eerst naar de handleidingen, ook op het forum
is veel informatie te vinden. Als Gold lid kun je een support ticket aan maken, binnen 48 uur ontvang
je persoonlijk antwoord. Informatie over producten en prijzen vind je op onze infopagina.
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30 dagen GRATIS MyRoute-app Gold → 25% korting bij aanschaf!
Speciaal voor de lezers van dit digitale clubblad!

Wil jij ook de overstap maken naar MyRoute-app, maar wil je eerst testen? Probeer dan eerst onze
30 dagen GRATIS trial. Ben je overtuigd, gebruik dan de kortingscode hieronder en profiteer van 25%
korting op MyRoute-app Gold Lifetime én MyRoute-app Gold 1 jaar (met uitzondering van 1 jaar MyRoute-app Gold met terugkerende betaling).
Procedure:
Als u nog niet bent ingeschreven op MyRoute-app:
1. Ga naar: http://www.myrouteapp.com/nl/register
2. Voer uw schermnaam, 2 x e-mailadres, 2 x wachtwoord, en het land van herkomst in
3. Vink de 'Ik ben geen robot' en de 'nieuwsbrief' vakjes aan, en ga akkoord met de Algemene
Voorwaarden
4. Klik op: Heeft u een kortingscode?
5. Voer deze code in via copy/paste: MRA-EHBTJ-6BPKH (geldig tot 30-9-2017] en klik op 'controleren'
6. Klik op 'GA VERDER', kies voor '1 jaar Gold of Gold Lifetime', en volg de betalingsprocedure
7. Ride & Enjoy, we hopen je snel in MyRoute-app te zien!
Als u al geregistreerd bent voor MyRoute-app!
1. Inloggen http://www.myrouteapp.com/nl/user/login
2. Ga naar 'Mijn Account'
3. Klik op 'Coupon code inwisselen'
4. Voer deze code in via copy/paste MRA-EHBTJ-6BPKH (geldig tot 30-9-2017] in, en klik op OK
5. Kies voor 1 jaar Gold óf Gold Lifetime
6. Volg de betalingsprocedure
Veel plezier!
Michel van Hagen,
Managing director

E. michel@myrouteapp.com
W. www.myrouteapp.com

Connect. Create. Ride. & Enjoy
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Thomas en Afke van der Laan
Industriewei 1
9011WH Jirnsum
Tel.nr.: 0566 65 21 70
www.groenverzorger.nl

[18]

COLUMN ROB RIECHELMAN

Tijdens de motorbeurs in Utrecht, raakten we (Rolien en Rinze) aan de praat met Rob Riechelman uit
Almere.. Hij is de oprichter van Verkeerstraining Nederland. Die kennis en jarenlange ervaring brengt
hij als gediplomeerd rij-instructeur over op zijn cursisten. Ook schrijft hij artikelen over motorrijden voor
diverse (clubbladen). Wij hebben hem gevraagd om ook een column in Op ‘e rit te gaan verzorgen.
“Mijn eigen motorrijbewijs heb ik nu ruim 34 jaar en het grootste gedeelte daarvan
heb ik actief motor gereden. Sinds 1980 ben ik werkzaam bij de politie, waar ik in
1986 ben opgeleid tot motorsurveillant. In de jaren daarna heb ik alle aanvullende
motoropleidingen van de politie gevolgd. Sinds 2005 ben ik werkzaam bij het Verkeersteam van mijn regio waar ik regelmatig te vinden ben op de diverse soorten
motoren waarover de politie beschikt.””

BRAVOK
Niet alle motorrijders, zeker als hij of zij nog geen VRO heeft gevolgd, kennen deze uitdrukking. Motorrijders, die recent hun motorrijbewijs hebben gehaald, hebben deze uitdrukking wel geleerd. Bravok is
een ezelsbruggetje waarmee je je motor op hoofdpunten kunt controleren. Je kunt dan met een gerust gevoel een tocht maken. De motor is in orde. Bravok staat voor: Banden, Remmen, Accu, Verlichting, Olie en Ketting. Sommige letters hebben meer betekenissen. Bijv. Algehele conditie, Aandrijving,
Vering of Kardan. Ja, ik weet het Kardan is met een C, maar die staat helaas niet in Bravok.
Hoe oud of jong je motor is, maakt niet uit. Bandenspanning en beschadigingen in de band moet je
voor elke rit controleren, het liefst direct nadat je van een rit thuiskomt. Je zult niet de eerste zijn, die
weg wil rijden en er dan achter komt, dat er een spijker in zijn band zit. Die spijker zat er natuurlijk ook
al in toen je van je vorige rit terugkwam. Accu's zijn tegenwoordig vaak onderhoudsvrij. Maar toch af
en toe nakijken is verstandig. Natuurlijk controleer je de verlichting. Het is echt wel belangrijk, dat de
bestuurder achter je kan zien, dat je aan het remmen bent. En heeft jouw motor een oliedruklampje?
Controleren of deze werk voordat je de motor start, anders wordt het een hele dure reparatie als dat
lampje van 20 cent stuk is.
Olie hoef ik niet uit te leggen. Gesmeerd moet er worden! Verkeerstraining Nederland behandeld
BRAVOK tijdens vrijwel elke training.
Rob Riechelman
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www.verkeerstraining.nl

Zaterdag 10 juni gaat al weer de 26e Motary van
start! De Veluwse Motor Tour Club (VMTC) en de
Rotary Club Ermelo-Putten organiseren weer de
Motary namens de Stichting VMTC-Rotary.
De Motary start als vanouds op het Kerkplein in
Putten en eindigt bij Arjan Brouwer Motor Trading
in Putten. Er is weer een mooie route uitgezet van
450 kilometer. Waar de route heen gaat is nog een
verrassing! We kunnen al wel verklappen, dat deze
naar het zuidwesten gaat.
Met de inzet van zo’n 100 enthousiaste vrijwilligers,
een uitstekende catering (laat je broodjes maar
thuis!) en bijzonder mooie route wordt het weer een
rit om te onthouden!
Goede doel 2017, Stichting Support CSA Trust
Zoals alle jaren wordt er weer gereden voor een goed doel. Vorig jaar, de 25e editie is er gereden voor
Stichting Jelte en is er maar liefst € 15.000,- bij elkaar gebracht!
In 2017 wordt er gereden voor Stichting Support CSA Trust uit Ermelo. Deze stichting is betrokken
bij het werk van Centre for Social Action (CSA) Trust van Dr. George Joseph in India. Support CSA
Trust financiert onderwijs aan de allerarmste en kansloze kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar in vele dorpen rondom Palamaner. Zij krijgen schooluniformen, boeken en intensieve huiswerkbegeleiding
door studenten uit het middelbaar onderwijs om hun leerprestaties te verbeteren. Wil je meer weten?
Kijk even op de site: www.supportcsatrust.org.
Voorinschrijving
De voorinschrijving is gestart op 1 maart en sluit op 31 mei 2017.
Aanmelden kan via de website www.motary.nl.
Het inschrijfgeld bedraagt voor de rijder en duopassagier € 24,50 p.p. en moet uiterlijk 3 juni zijn bijgeschreven. Bij voorinschrijving en na ontvangst van het inschrijfgeld, ontvang je de route en/of het
roadbook begin juni per e-mail. Op 10 juni zijn de overige papieren af te halen. De koffie en broodjes
staan dan al klaar. Vanaf 08.30 uur kan er gestart worden.
Daginschrijving
De daginschrijving is op 10 juni van 08.45 uur tot 10.00 uur, op het Kerkplein te Putten.
Het inschrijfgeld bedraagt dan voor de rijder en duopassagier € 29,- p.p.
De route kan dan geladen worden (Garmin). Zorg ervoor dat de Garmin is geüpdate met de laatste
kaartversie!
Daginschrijvers kunnen starten vanaf 08.45 uur.
Graag tot ziens op zaterdag 10 juni 2017.
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t vriendelijke mo

WIJ FELICITEREN
In april vieren onderstaande (gezins)leden/donateurs hun verjaardag
1 april
4 april
8 april
9 april
9 april
10 april
10 april
15 april

Age Bouwma
Joop Dijkstra
Jan Lassooij
Jan Louwsma
Gradus Kootstra
Gerard Zijlstra
Gerrit van Veen
Jaap Poppema

17 april
17 april
17 april
19 april
21 april
24 april
27april

Reinold Sijtsma
Pieter Dillema
Sieger Jan Cuperus
Folkert van Dijk
Melle van der Honing
Jelle Post
Jacob de Raad

COLOFON
Voorzitter:
Teddo van Mierle (06 48 87 88 64)
E-mail: voorzitter@mtcnoord.nl

Elfmerentocht
Bert Drenthe (06 20 42 80 28)
E-mail:elfmerentocht@mtcnoord.nl

Secretaris:
Rolien Rietberg
Bonhommestrjitte 38
9283 VB Surhuizum (06 20 63 01 56)
E-mail: secretaris@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

Penningmeester:
Romke Lemstra (0517) 39 50 89
E-mail: penningmeester@mtcnoord.nl

Website: www.mtcnoord.nl
Webmaster:
Pieter Ketellapper ((0513) 55 16 74
E-mail: webmaster@mtcnoord.nl

Toercoordinator:
Vacant
Tijdelijk e-mail: secretaris@mtcnoord.nl

PR Commissie
Rolien Rietberg (0517) 77 58 33
Sjoerd Riemersma (0513) 62 17 56

Vice Voorzitter en
Evenementencoördinator:
Rinze Kats (0512) 77 58 33
E-mail: evenementen@mtcnoord.nl

Redactie:
Catharina de Jong, Rolien Rietberg en Romke Lemstra
E-mail: redactie@mtcnoord.nl

Friesland Toertocht:
Pieter Ketellapper ((0513) 55 16 74
E-mail: frieslandtoertocht@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 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, 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 vakkundige schadeafwikkeling
 Online aanschaf kleding en accessoires via onze web shop ( www.motorplaza.net )
 Diverse financiële oplossingen voor zakelijke en particuliere lease

Motorplaza Groningen
Kieler Bocht 57
9723 JA Groningen
050-5470100

Motorplaza Heerenveen
Mars 24
8448 CP Heerenveen
0513-683239

info@motorplazagroningen.nl

info@motorplazaheerenveen.nl

WWW.MOTORPLAZA.NET
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