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VAN DE VOORZITTER
Terwijl de winter zich voorzichtig aankondigt met inmiddels bevroren grasveld in de
morgen, speelt Isle of Man nog in mijn gedachten. Voorheen nooit zo bij stil gestaan
maar sinds onze laatste clubavond waar Bertus Folkertsma een verrassende inkijk
gaf in het leven, cultuur en racen op dit roemruchte eiland.
Een wereld op zich, niet alleen voor de eilandbewoners maar ook voor de fanaten
die het motorracen als beroep-sport hebben.
Zoals tijdens de clubavond aangegeven willen we 2018 als jubileum jaar inrichten. Graag jullie ideeën hierover aangaande gewenste activiteiten die we kunnen organiseren. Jullie input blijft belangrijk!
Verder zijn we nog steeds op zoek naar een redacteur! Dit is essentieel voor het behoud van onze digitale
en papieren communicatieactiviteiten.
Zoals in het clubblad te lezen is, zijn er ook een aantal felicitaties op zijn plaats.
 Rinze Kats 1e plaats MTC Noord toercompetitie
 MTC Noord 1e plaats in de KNMV tussenstand club
 MTC Noord 3e plaats in de Loot tussenstand club
 Jan Voorneveld en Marten Wijngaarden in de top 15 van de Loot tussenstand
Wederom een geweldige prestatie, dat tevens de vitaliteit van MTC Noord weergeeft.
Uiteraard vermeldenswaard is aankomende clubavond op vrijdag 1 december, waarbij Marten ons meeneemt naar de memorabele momenten van het afgelopen motorseizoen en Siebe Couperus ons de tijden
van weleer weer in herinnering brengt. Een bijzondere avond dus met voor velen herkenning en herinnering.
In het clubblad ook weer een prachtige beschrijving van een rondje IJsselmeer door Pieter Ketellapper. En
een verslag van Jacob de Raad van zijn motorvakantie in Tirol. Persoonlijk blijf ik erbij dat gedeelde belevingen een zeer waardevolle aanvulling zijn in het clubblad. En wetende dat we de top 3 positie bekleden in
zowel KNMV als in Loot, dan zou het toch mogelijk moeten zijn meer van dit soort verhalen van onze te leden te ontvangen.
De voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 12 januari zijn in volle gang. Een uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort in de mail vinden.
Houd vrijdag 26 januari 2018 vrij, want dan vieren we ons 50 jarig bestaan.
Met het winterseizoen aan de voordeur wens ik iedereen alvast fijne feestdagen toe en veilige en behouden kilometers .
Teddo van Mierle
voorzitter
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TOER INFORMATIE 2017
Eindstand toercompetitie MTC Noord 2017

Rinze Kats
Rolien Rietberg
Lieuwe v d Bij
Sjoerd Riemersma
Marten Wijngaarden
Jan Voorneveld
Tjikke Wijngaarden
Charles Haagsma
Hans Remeeus
Hielke Heida
Romke Lemstra
Sjoerd Kampstra
Piet Bruinja
Jacob de Raad
Anne Kampstra

Punten
48
38
37
36
36
35
34
24
21
17
17
14
11
9
4

Loten
10
8
8
8
8
8
7
5
5
4
4
4
3
3
2

Tussenstand club 2017 KNMV (top 3)

Tussenstand Clubs 2017 LOOT (top 3)

CLUB
1 MTC Noord
2 Friesche Motorclub
3 MC Zwolle e.o.

CLUB
1 MC Promotie
2 MTC Motovatie
3 MTC Noord

Punten
3.040
1.980
1.660

Bron; http://www.knmv.nl/Toeren

Punten
2860
1485
1355

Bron; http://www.loot.nl/standen.html

Tussenstand MTC Noord rijder bij LOOT (top 15)
Plek
naam
punten
11
Jan Voorneveld
170
15
Marten Wijngaarden
160
23
Rinze Kats
135
24
Sjoerd Riemersma
135
25
Hielke Reitsma
130
31
Lieuwe van der Bij
110
40
Rietberg Rolien
105
52
Hans Remeeus
95
56
Gradus Kootstra
90
62
Jan Louwsma
75
94
Age Bouma
55
100 Sjoerd Kampstra
55
105 Folkert van Dijk
50
120 Gerard Zijlstra
50
127 Jaap Dijkstra
45

Met vriendelijke groet,
Thomas van der Laan
Tourcoördinator

Bron; http://www.loot.nl/standen.html
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CLUBAVOND 1 DECEMBER 2017
Ook dit jaar heeft Marten na vele uurtjes zwoegen weer een geweldige
PowerPointpresentatie voor ons in petto en Siebe is in het verleden van MTC
Noord gedoken en laat ons dia’s zien uit het verleden van onze club.

MTC NOORD IN 2017
PowerPoint Presentatie
DIA’S UIT DE OUDE DOOS
De avond begint rond 20.00 uur

VRIJDAG 1 DECEMBER 2017
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Bernard motoren & banden jouw adres voor:
Motoren
Onderdelen
Accessoires
Kleding
Helmen

Altijd eerlijk advies. Winkel met alles wat je als
motorrijder zoekt. Werkplaats met moderne
apparatuur. Webshop waar je messcherp kunt inkopen.
Goed bereikbaar. Verse koffie.

Bernard motoren & banden, Bocksmeulen 37, 9101 RA Dokkum
www.bernardmotoren.nl

info@bernardmotoren.nl
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0519-220782

EEN RONDJE OM HET IJSSELMEER

Al een aantal jaren is het mij gelukt een rondje om het IJsselmeer te rijden aan de hand van een route die ik download van motorroute.net .
In de eerste twee kwartalen van een nieuw jaar begin ik vaak met een ADV te plannen in elke maand,
wonderwel lukt mij dat na de zomervakantie niet meer. Hoe zou dat toch kunnen?
De start van de route ligt op het viaduct boven de A28 afslag Nijkerk maar daar kom ik vanzelf als ik
de route oppik bij de afsluitdijk. Met de gedachten dat de Friese IJsselmeerkust voor mij zo bekend is,
dat ik dat maar over sla en dus gelijk met volle tank de A7 op sjees naar Noord-Holland.
Over de dijk heb ik even een uitstapje gemaakt naar Motoport Hyppolytushoef voor een bakkie en
vervolgens de route weer opgezocht naar waar ik het Robbenoordbos in duik. Dan rij je al bijna direct
langs de rand van het IJsselmeer en daar gaat het mij om. Ik volg de route helemaal langs of zelfs her
en der op de dijk.
Bij Medemblik rij je langs kasteel Radboud, dat is zeker de moeite voor een stop waard.
De route vervolgt naar Enkhuizen, en daarna door naar Hoorn, maar eerst volgt nog een stuk op de
dijk en zie je Edam / Volendam in de verte al liggen. Mooi hoor !

In Hoorn ben ik even bij het Stoomtram Museum langs geweest .
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Daarna ga ik door naar Volendam. Daarna gaat de route eigenlijk de populaire wandelpromenade op.
Dat heb ik vorig jaar ook gedaan maar het valt niet mee die dikke Pan European te duwen want je
mag er niet “brommen”. Ik ben er dit jaar bij langs gereden .
Als ik daarna de weg vervolg kom ik nog langs de kruising waar je rechtdoor naar het eiland Marken
kunt of rechts verder met de route, Marken dit jaar overgeslagen maar is wel de moeite waard om
eens te kijken.
Amsterdam komt in zicht en daar ben ik vlot voorbij via de Rietlanden en Muiderlaan richting Muiderberg, daar heb ik wat moeten improviseren omdat er tegenwoordig bordjes staan van alleen bestemmingsverkeer, dus een klein stukje autobaan was nodig, is ook niet zo erg dan kun je even de
carburateurs spoelen.
Muiden heeft het bekende Muiderslot en daar heb ik even een bakkie gedaan op het terrasje aan de
sluis, lekker genoten in het zonnetje. Door naar Naarden dat was ook weer een avontuur want daar
had ik pardoes een ree voor de motor lopen op klaarlichte dag, gelukkig ging hij vrij snel weer ergens
de bosjes in, dat verwacht je toch niet overdag?
Het laatste stuk naar het eind in Nijkerk ging voorspoedig. Vorig jaar heb ik daar de route opnieuw
opgestart deze keer niet. Dat is eigenlijk de oude zeewering van het IJsselmeer tot Kampen. Daarna
steekt de route de Noordoostpolder dwars over naar Lemmer en langs de IJsselmeerrand van Friesland kom je dan weer bij de kop van de Afsluitdijk.
.
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Ik heb dit jaar dus de route niet weer in Nijkerk gestart maar ben de Flevopolder in gedoken om op
zoek te gaan naar de Oostvaarder plassen en te genieten van het wild in de natuur. Er liep een vosje
heel dicht langs de voorkant net achter de spoorlijn. Paarden aan de overkant langs de doorgaande
weg .
Daarna vol gas de A6 op naar huis en toen was het ook al 18.30h voor ik thuis kwam.
375km en de tank leeg (niet getankt onderweg). Het blijft een dag om lang in gedachten te houden.
Heb nu al zin om het volgend jaar nog eens over te doen en iedereen is welkom om mee te gaan.
Groet,
Pieter Ketellapper
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OVER BEKERS ENZO….
In de aanloop naar het 50 jarige jubileum hebben we de gewonnen bekers opgehaald om te kijken
wat we kunnen laten zien tijdens het jubileum.
We hebben een auto vol spul opgehaald bij Romke, Romke heeft de bekers en administratie keurig
netjes bewaard en het ziet er goed uit.

Trofeën zijn van alle tijden. Ver terug in de tijd bestonden
ze uit helmen, speren en zwaarden die werden opgesteld
op of rond het gebied waar de veldslag was geleverd.
Later gingen de Grieken over tot het slaan van speciale
munten en in een enkel geval werd er zelfs een kompleet
bouwwerk opgericht, zoals “de Trofee van de Alpen”. Een
bouwwerk van 50 meter hoog, welke in zuid Frankrijk
werd gebouw nadat vele volkeren in de Alpen waren onderworpen aan het bewind van Rome.

Veldslagen zijn er niet geweest maar overheersing door MTCNoord is wel aan de orde, getuige het
aantal trofeën met texten als “verstkomende club”en “grootst deelnemende club”. De KNVB heeft
deze overheersing vele malen bevestigd met bekers van de Tourclubcompetitie.
Als de bekers en trofeeen zijn uitgestald is het een hele verzameling.

Grote bekers, kleine bekers, goud en zilver, plakkettes, houtsnijwerk, porcelein, doorkijk trofeën en
door organiserende club zelf gemaakte kunstwerken.
[13]

Dat niet alle bekers ongeschonden door de tijd zijn gekomen moge duidelijk zijn. Op de terugweg zal
er wel eens iets fout zijn gegaan in het enthousiasme na de victorie.
Friesche woudentocht, Friesland rally, Freak Rally, Friesche wouden tourtocht en 11 stedentocht.
Klinkt dicht bij maar ook Eemsmondrit, Martinistad TT, Boven ’t IJ, Hunebedrit,

Steenwijker Torentocht, Veluwerit, Peelroute, Rivierenlandtocht en zelfs bij de Kastelentour maakte
MTCNoord zijn opwachting. Door heel het land zijn routes gereden zoals blijkt uit de vele bekers van
de Eurotour uit Maastricht.
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Willekeurig jaar

Snertrit
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Eu

Eurotour

UIT (Un Indentified Trofee)

Huisvlijt

Alweer toertocht, grootste club

De trofeën uitzoeken voor het jubileum is nog een uitdaging.
Louis
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MET KOBUTEX NAAR TIROL

Zes dagen genieten in Tirol.
Een gezellige kennismakingsavond in stijl bij Kobutex in Buitenpost. Daarbij werd de nodige uitleg gegeven over hoe en wat van deze motorreis ( geen zijkoffers i.v.m. de ruimte in de trailer). Er gingen
30 motoren mee, twee aan twee in de lengte richting en de trailer had twee lagen, volle bak dus. We
moesten onze motoren op 7 juni inleveren voor transport naar Pfunds in Tirol, om vervolgens vrijdagavond om 7 uur met de bus naar dezelfde plaats in Tirol te gaan.

Onderweg zijn we twee keer gestopt waarvan één een chauffeurs wissel. Onderweg werden we van
een natje en een droogje voorzien, geen nee te koop. Slapen hebben we ook nog wat gedaan, met
een dekentje om want het werd toch wel wat fris in de bus. Om half negen zaterdagmorgen reden
we Pfunds binnen, de reis was redelijk vlot verlopen. Eerst een stevig ontbijt, daarna de sleutel van
de kamer in ontvangst nemen en de koffer uitpakken. Vervolgens werd de motor opgezocht, deze
stond keurig in het gelid geparkeerd in een ondergrondse garage. Omdat het nog vrij vroeg was besloten we de kortste route te gaan rijden. Nadat iedereen motorreis vaardig was, zijn we in groepen
vertrokken.
Zaterdag 10 juni Kaunerttal Samnaun 169 km
Voor het eerst met de motor het Oostenrijkse en Zwitserse landschap door. Tot aan Prutz reden we
langs de Inn, dus een vlakke weg. Vervolgens passeerden we het Kaunertal met de Stausee aan de
[18]

rechterzijde van ons, een lang gerekt stuwmeer omringd met prachtige bergen die hier en daar bedekt waren met sneeuw.
Na dit stuwmeer begint het echte stuurwerk te komen, de stijgingen met mooie haarspeldbochten
en een groen bergmeertje richting Kaunertaler Gletsjer. Uiteindelijk kunnen we niet verder en zijn
dan aangekomen bij het Gletscherrestaurant WEISSEE met het uitzicht op de Kaunertaler Gletsjer
waar de sneeuwschuivers nog bezig waren om een piste te preparen.

Hier werden nog de nodige foto’s gemaakt. Hierna moesten we dezelfde weg weer terug rijden. Op
een terrasje onderweg werd nog wat gedronken en werd er in de groep besloten niet meer naar het
belasting paradijs Samnuan in Zwitserland te gaan ( nog moe van de busreis) Bij het volgende tankstation werd er afgetankt om de volgende dag weer met een volle tank te vertrekken. Terug in het
hotel eerst lekker douchen, dan het bier te proeven en hierna van een heerlijk diner genieten. Om ‘s
avonds laat als een blok in slaap te vallen.
Zondag 11 juni Holzschnitzerronde 199 km
Om 8 uur genoten we van het uitgebreid Oostenrijks ontbijt buffet met Kaiserbrötchen, gekookte en
geklutste eieren enz. voldoende tot de eerstvolgende stop. Om 9 uur staan we in de startblokken om
te vertrekken voor de Holzschnitzer ronde. Ik rij vandaag met Egbert, Alie en Jos mee. Met Alie voorop als voorrijdster zij weet een goed tempo te rijden. Naar het noorden richting Prutz daarna in oostelijk richting Kaunerberg de bergen in. Na een keer verkeerd gereden te hebben moesten we bij een
wegopbreking in de bergen offroad gaan, de berg op zonder vangrails, wel spannend, voorzichtigheid was dus geboden. Het uitzicht was hier geweldig mooi. Na dit avontuur kregen we mooie kronkelweggetjes door landerijen en bossen voor de kiezen. Hier kon het gas er dus op. Imst hebben we
inmiddels achter ons gelaten. Onderweg langsgegaan bij een Bakkerei vanwege een sanitaire stop en
om de inwendige mens van het nodige eten te voorzien. We hebben inmiddels al een heel stuk van
de route gereden. Bij Warht in zuidelijke richting gegaan en door de bekende plaats Lech gekomen.
Bij Stuben zijn we weer even aangestoken en hebben we van soep en patat met salade genoten.
Hierna zijn we via Sankt Anton, Landeck en Prutz weer door het prachtige Oostenrijkse landschap
richting hotel gegaan na eerst even de benzine voorraad te hebben aangevuld. In het hotel hebben
we allereerst het vocht gehalte aangevuld met een koel glas bier, daarna onder de waterstraal doorgelopen. ‘s Avonds was het eten heerlijk.
Maandag 12 juni Brenner Timmelsjoch 343 km
Om half 8 hebben we weer het ontbijt genuttigd.
Daarna de motoren in de garage rij klaar gemaakt. Om
half 9 probeerden we weg gaan. Dat lukte en voor negen uur waren we al voorbij Prutz om bij Fliess door
de bergen omhoog te gaan, richting Arzl en dan naar
[19]

Oetz tot vlak voor Innsbruck te rijden. De eerste stop bij een bakker: lekker aardbeiengebak gehad en
gelijk broodjes voor onderweg gekocht. Ergens onderweg even wat foto’s gemaakt en de broodjes
opgegeten op de Jaufenpas waar we een blik op de Timmelsjoch hadden.

Vervolgens zijn we de Timmelsjoch gepasseerd waar we tussen de sneeuw door reden. Het landschap onderweg was hier ook weer indrukwekkend. Vandaag weer een geweldige motordag gehad
(met prachtig weer, mooie route met de nodige mooie bochten). Wat weer afgesloten werd met
koele glazen bier met aansluitend een heerlijk diner van drie gangen.
Dinsdag 13 juni Stelvio 217 km
Half 8 ontbijten en wanneer we klaar zijn vertrekken we met een prachtige dag voor de boeg richting Stelvio Bij de eerste de beste afslag reden we
langs de rivier de Schalkbach wat niet de bedoeling
was, dus met zijn allen omkeren. We zijn parallel
aan de rivier de Inn verder gereden en langs en
door prachtige dorpjes gekomen, schitterende uitzichten gezien. Bij Zernez hebben we de Inn verlaten en zijn via Schweizerischer Nationalpark en
langs Lago di Livigno (waar de benzine €0,98 kost )
en talrijke haarspeldbochten richting Stelvio die
2758 meter hoog is en waar de uitzichten ongekend mooi zijn.
Na wat genuttigd te hebben zijn we aan de noordkant aan de afdaling met zijn vele haarspeldbochten begonnen, prachtig. Ja, dit wilden we toch! Na
een mooie terugrit naar Pfunds hebben eerst onze
dorst gelest bij het hotel voordat er gedoucht
werd, hierna werd er genoten van de warme maaltijd.
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Woensdag Garmische-Partenkirchen 320 km 14 juni

Ontbijt 8 uur vandaag een lange route, daarom vertrekken we om 8 uur 45. Weersvoorspelling: regen. Het eerste stukje van de route hebben we al vaker gereden Via Prutz, Landeck naar Imst en vervolgens de Hahntenjoch op, mooie haarspeld bochten steile wegen en schitterende uitzichten, maar
we kwamen niet ver vanwege wegwerkzaamheden. Weg was versperd dus dan maar weer terug. Een
alternatieve route gekozen. Wel jammer, het was een prachtige omgeving. Na wat heen en weer gereden te hebben konden we onze route weer gedeeltelijk oppakken. Ook zijn we in GarmischPartenkirchen en in de buurt van de Zugspitze geweest en hebben we de Fernpas gepasseerd. Dit
waren grote en drukke wegen met veel verkeer. Via Haimingerberg met zijn mooie bochten uiteindelijk richting Pfunds gegaan en van de regen hebben we door de voor ons indrukwekkende omgeving
weinig last gehad. In het hotel aangekomen volgde het dagelijkse ritueel van bier, douchen en lekker
eten. Het was een heerlijke dag brommer rijden geweest.

Donderdag 15 juni Lech Silvretta-Hochalpenstrasse 272 km
Na een voedzaam ontbijt en de motoren bij zonnig weer aan de praat gekregen te hebben zijn we
aan de laatste motorrit van deze week begonnen. Het eerste stuk wordt al aardig bekend terrein tot
aan Landeck. We passeren Lech, de plaats waar de Nederlandse Koninklijke familie vaak hun wintersportvakantie doorbrengt. Geen goedkope plaats om te vertoeven. Vervolgens gingen we door
Warth deze ligt op een behoorlijke hoogte
(1494 meter) tegen de beroemde Arlberg.
Afgelopen dagen zijn we ook veel onvermijdbare tunnels gepasseerd, lange donkere,
half open en moderne. Bij Schröcken hebben
we nog de Hochtannbergpas van 1675 meter
hoog genomen. Onderweg hebben we natuurlijk weer van alle mooie vergezichten en
heerlijke bochten kunnen genieten. Aan de
[21]

Silvretta Stausee met de Silvretta op de achtergrond hebben we de inwendig mens nog
versterkt voor we ons laatste
gedeelte van deze mooie motorweek zouden gaan rijden.
In Pfunds aangekomen stond de
trailer er al. Nadat de motoren
reisklaar gemaakt waren konden ze ingeladen worden.

Vrijdag 16 juni De terugreis
Na een laatste blik vanuit de hotelkamer op de bergen genomen te hebben (voor het eerst deze
week achter de bewolking) werd er eerst nog een stevig ontbijt genuttigd voordat we de bus instapten om aan de thuisreis te beginnen. Onderweg was het wisselend weer. Bij het uitzichtpunt op
de Moezeldalbrug is er nog even lekker gegeten. De reis is verder voorspoedig verlopen en we waren
dan ook vroeg in de avond weer in Buitenpost. Na een gezellige en fijne motorweek werd er afscheid
van elkaar genomen en ging iedereen huiswaarts.
Jacob de Raad
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12 OPEN DEUREN OVER INBRAAKPREVENTIE
Dieven afschrikken: we weten allemaal hoe het moet. Toch slaan inbrekers dagelijks nog vele honderden keren toe in huizen, schuren en garages. Daarom, als opfrisser: 12 open deuren over inbraak- en diefstalpreventie in en rond het huis.
1.

Neem een hond! Geen inbreker riskeert graag een blaffende (of bijtende) oppas. Woon je buitenaf? Ook tamme ganzen en eenden zijn effectieve ‘alarmbellen’.

2.

Zorg voor voldoende buitenverlichting, liefst met bewegingssensoren.

3.

Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op deuren en ramen.

4.

Parkeer je motor zo mogelijk altijd binnen, uit het zicht.

5.

Zet ook binnen je motor altijd op slot. Stuurslot en schijfremslot. Makkelijker moeten we het ze
zeker niet maken!

6.

Beveilig ook lichtkoepels, bovenverdieping en garage of berging.

7.

Zet ladders en kliko’s weg van de gevel; inbrekers gebruiken die graag als ‘opstapje’.

8.

Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.

9.

Sluit bij het weggaan altijd alle deuren en ramen, ook van toilet, schuur en/of garage.

10. Verstop geen sleutels onder deurmat of bloempot; die weet zelfs een amateur-inbreker te vin-

den.
11. Hang geen adreslabel aan je sleutelbos. Bij verlies of diefstal maak je het inbrekers dan wel heel

makkelijk.
12. Heb je een schuifpui of –deur in huis, garage of schuur? Leg een balkje aan de binnenkant op de

rails tussen deurpost en schuifdeur. Dan is van buitenaf openschuiven onmogelijk.

[24]

WIJ FELICITEREN
In december 2017 en januari 2018 vieren onderstaande (gezins)leden/donateurs hun verjaardag
Till Zuidema op 2 december
Pieter de Jong op 4 december
Jouke Melchers op 5 december
Jan Willem Monhemius op 6 december
Catharina de Jong op 8 december
Pieter Ketellapper op 10 december
Siebe Couperus op 20 december
Hielke Heida op 30 december

Tjikke Wijngaarden op 1 januari
Derk-Jan Cornelissen op 2 januari
Rommert Kats op 5 januari
Evert Oosterbaan op 15 januari
Jaap Dijkstra op 17 januari
Hitsje de Jong op 21 januari
Henk Postma op 22 januari
Rinze Kats op 26 januari

LEDENADMINISTRATIE
Opgezegd per 31 december 2017
Tjalling Reitsma

Gradus en Alie Kootstra

COLOFON
Voorzitter:
Teddo van Mierle
E-mail: voorzitter@mtcnoord.nl

Friesland Toertocht:
Pieter Ketellapper
E-mail: frieslandtoertocht@mtcnoord.nl

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

Elfmerentocht
Bert Drenthe
E-mail:elfmerentocht@mtcnoord.nl
Zomertoer
vacature
E-mail: zomertoer@mtcnoord.nl

Penningmeester:
Louis Hooghiemstra
E-mail: penningmeester@mtcnoord.nl

Noorderrit:
Gerard Zijlstra
E-mail: noorderrit@mtcnoord.nl

Toer coördinator:
Thomas van der Laan
toercoordinator@mtcnoord.nl

Website: www.mtcnoord.nl
Webmaster:
Pieter Ketellapper
E-mail: webmaster@mtcnoord.nl

Vice Voorzitter en
Evenementen coördinator:
Rinze Kats
E-mail: evenementen@mtcnoord.nl

PR Commissie
Rolien Rietberg en Sjoerd Riemersma
E-mail: prcommissie@mtcnoord.nl

Redactie:
vacanture
E-mail: secretaris@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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