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Het nieuwe toerseizoen is nu echt begonnen. Bijna ieder weekend stappen Rinze en ik op de motor om ergens een toertocht te rijden. Verder heb ik een paar keer de reis naar mijn werk op de motor gemaakt. Al
met al hebben we er dus al weer flink wat kilometers opzitten. Ik kan niet meer tellen hoeveel, want nadat
de kilometerteller van mijn Guzzi de 99.999 heeft bereikt, weigert deze iedere medewerking om over de
100.000 km te gaan en tot nu toe heb ik nog niemand gevonden, die een passende oplossing heeft voor dit
probleem. Ja…. Een nieuwe kilometerteller… maar om hier rond de € 500,- aan uit te geven, gaat me toch
iets te ver. Dus voorlopig houd ik het aantal kilometers maar op papier bij. Deze dagen staat het motorrijden even op een laag pitje, aangezien Rinze’s vader is opgenomen in het ziekenhuis en ik daar ook
’s nachts verblijf. Er zijn nog allerlei onderzoeken gaande en het is nog niet bekend wat er aan de hand is.
Plannen om te rijden zijn er genoeg. We willen wel eens met de Eurotour mee. Rinze was al eens deelnemer, maar voor mij zou het de eerste keer worden. Tijdens de nazit van de LOOT ALV hebben we kennis
gemaakt met de voorzitter van de MMC en hij heeft ons warm gemaakt. Maar precies op de vrijdag van dat
weekend hebben we een VRO-risico cursus afgesproken. Dus proberen de VRO cursus te verplaatsen. Gelukkig is dat gelukt en nu maar hopen dat het beter weer wordt. Verder wordt er veel georganiseerd en ieder weekend is er voor iedereen meer dan genoeg te doen. Kijk maar in de Toerhoek!
Iedere maand weer, slagen we erin om het clubblad te vullen. En daar zijn we best trots op. Wat leuk is,
dat ook mensen van buiten de vereniging, die bij ons komen rijden, een bijdrage leveren. Ook deze maand
is er weer een goed gevuld clubblad ontstaan. Zo heeft Meinte Hoekstra, Fries om utens, een leuk stukje
geschreven over de KNMV kopstukken, die de Friesland Toertocht komen rijden. De titel heeft iets met
speelgoed te maken, als ik het goed heb begrepen. Verder stelt Louis Hooghiemstra, vanaf volgende week
onze nieuwe penningmeester, zich voor in het stukje ‘Even voorstellen’. Ik heb een ‘In memoriam’ over
Joop Tange geschreven en samen met Rinze een verslag van het weekend van 8 en 9 april jl.. Op het moment, dat ik dit schrijf weet ik niet wat er verder nog aan kopij in de mail van de redactie is terechtgekomen.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Met vriendelijke groet,
Rolien Rietberg
.

Wilt u kopij voor Op ‘e rit van juni 2017 vóór 15 mei a.s. opsturen naar redactie@mtcnoord.nl?
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VAN DE VOORZITTER
Een gevoel van vreugde heerst na een prachtige start van het motorseizoen. Niet alleen het weer maar ook de Friesland toertocht als start van het seizoen. Een geweldige
prestatie van Pieter Ketellapper en zijn team om de 47e editie met meer dan 200 rijders in de boeken te zetten. Daarbij nog de lovende reacties van de rit meegenomen.
Oprechte dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.
Inmiddels heeft ook de nieuwe penningmeester van MTC Noord, Louis Hooghiemstra
zich geïnstalleerd en wens hem veel succes toe in zijn nieuwe functie.
Vrijdag 7 april was er een presentatie van MyRoute app tijdens de goed bezochte clubavond. Ben benieuwd
wie hiermee aan de slag is gegaan en wat de ervaringen zijn. Wellicht dat deze in het clubblad gedeeld kunnen worden. Een pluim voor de evenementen commissie.
Naast deze positieve berichten ook een ‘negatief’ bericht!! Echter dit ‘negatief’ spreek ik wel met gemengde gevoelens uit. Zoals jullie inmiddels vernomen hebben is Joop Tange overleden. Zijn vrouw heeft te kennen gegeven dat een erehaag van motoren, alsmede begeleiding naar het afscheid wenselijk is. Ik vind het
hartverwarmend dat binnen een relatief kort tijdsbestek een groep van 11 motorrijders van MTC Noord
hebben meegereden! Allen enorm bedankt, ook namens de vrouw van Joop.
Naast alle ontwikkelingen in de motor toerwereld zijn er wederom een aantal donkere wolken in de verte.
Door een aantal gebeurtenissen laait de landelijke discussie over het bestaansrecht van motorclubs weer
op. SBS-6 heeft zelfs een programma uitgezonden waarin de stelling 'of motorclubs verboden dienen te
worden' uitvoerig is behandeld. Enerzijds kan ik de inmiddels structurele ophef niet goed plaatsen, anderzijds vind ik dat we het ons als motorrijders (niemand in het bijzonder hierop aansprekend) ook niet altijd
gemakkelijk maken.
Met regelmaat zie ik filmpjes op social media voorbij komen waarbij een motorrijder op zijn achterwiel tussen een file doorrijdt, waarbij zij spiegels van auto's worden getrapt, Amerikaanse taferelen waarbij politie
wordt uitgedaagd etc. etc. Uiteraard gaat het ook hier weer om een relatieve kleine groep, maar alles bij
elkaar en de gewoonte om op social media vooral negatieve beelden te tonen, begint het toch stemming
makende vormen aan te nemen.
Uiteraard verwacht ik vooralsnog geen landelijke discussie, maar dat het broeit is wel duidelijk. Het doet
mij goed om te zien dat MTC Noord laat zien waar motorrijden omgaat en motorrijden leuk en gezellig is.
En voortbordurend op gezelligheid...donderdag 27 april a.s. de Koningsdag rit!! Met als tussenstop het Tony
Leenes Indian Museum. Voor elk MTC Noord lid die tijdens de tussenstop het museum bezoekt zal het bestuur van MTC Noord 2,50 euro van de toegangsprijs voor haar rekening nemen. Op 5 mei start weer de
eerste vrijdagavond rit, waarbij we om 19:15 vertrekken bij Motoplaza Heerenveen.
Om de continuïteit van deze ritten te waarborgen hebben wij nog steeds!! dringend twee bestuursleden
nodig; een toer commissaris en een extra lid voor de evenementen. Vele handen maken licht werk, en met
de huidige bezetting kunnen de geplande activiteiten voor 2017 niet geborgd worden. Ik reken op jullie
hulp!
Teddo van Mierle
voorzitter
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IN MEMORIAM JOOP TANGE

Vrijdagmorgen 7 april jl. zit ik in de auto op weg naar Enter als de telefoon gaat. Het is Jan Louwsma, die vraagt of het klopt, dat Joop Tange
is overleden. Jan heeft een advertentie in de Leeuwarder Courant gelezen, maar is niet 100 % zeker dat het “onze” Joop is. Ik beloof het uit
te zoeken en bel Gradus. Even later weten we het zeker. Joop Tange is
op 66-jarige leeftijd overleden. Dat is schrikken. Helemaal onverwachts komt het bericht niet, want Joop had een zwakke gezondheid.
Tijdens de clubavond van 7 april jl. besteedt vicevoorzitter Rinze aandacht aan Joops overlijden en houden we enige ogenblikken stilte.
Joop Tange was een trouw lid van MTC Noord. Hij bezocht bijna alle clubavonden en ook reed hij regelmatig een toertocht. Ook reed hij soms mee met een vrijdagavondrit. Hij was betrokken bij de voorbereidingen van de Elfmerentocht en daar heb ik ook wat nader kennis met hem gemaakt, toen we een paar jaar
geleden samen de route gingen narijden. Vanwege het slechte weer gingen we met de auto. En dan raak je
aan de praat en breng je met elkaar een gezellige dag door. Ik ken Joop als een rustige man, die zijn eigen
plan volgde, maar wel in was voor een praatje. Joop reed bijna altijd alleen. Hij bepaalde zelf zijn snelheid
en dat was, voor de meeste leden, wat aan de langzame kant, zodat zij Joop zagen bij het inhalen.
Naast motorrijden was de grootste hobby van Joop het zeilen. Hij was er ook goed in. Hij zeilde op hoog niveau in de Vrijheidsklasse en won daarbij veel prijzen. Later was Joop druk met
zeilen met kleine zeilbootjes (MM 1965). Ook daar heeft hij prijzen gewonnen.
Ook had de familie een boot, waar menige weekenden en vakanties op werden
doorgebracht. Aan het begin van deze eeuw kreeg Joop toenemende
longproblemen, waardoor zijn gezondheid steeds verder afnam. In 2005 was
zijn gezondheid zo slecht, dat hij alleen kon overleven als hij een
longtransplantatie zou krijgen. Nadat hij ongeveer drie weken kunstmatig in
slaap is gehouden, kwamen er eindelijk longen beschikbaar en werd Joop
geopereerd. Hij herstelde boven verwachting goed, zo goed dat hij in 2006 opnieuw een motor kocht en hij
weer kon genieten van het rijden van toertochten. Eerst op een Sym125cc, daarna nog op een Honda
Shadow 600 en de Honda VT 1100.
Zijn gezondheid bleef hem parten spelen. Ongeveer 2 jaar geleden werd Joop weer opgenomen in het
ziekenhuis en kreeg hij een nieuwe knie. Ook daar herstelde hij goed van, maar door het jarenlange gebruik
van medicijnen, verzwakte n zijn nieren. Het was een kwestie van een paar weken of Joop zou gedialiseerd
moeten worden. Zo ver is het echter niet gekomen. Op 4 april jl. maakte Joop nog een motorrit, waar hij
erg van genoot. ’s Avonds werd hij niet goed. Het bleek, dat hij een zware hersenbloeding had gekregen. In
aanwezigheid van zijn familie is Joop de volgende morgen overleden. Op maandag 10 april jl. begeleidden
we Joop naar het crematorium in Sneek. Op verzoek van echtgenote Geertje reden we mee in de rouwstoet. Er zijn 12 motoren. De rouwdienst was mooi en persoonlijk. Op mij maakt de levensloop van Joop,
uitgesproken door dochter Daniëlle, veel indruk.
Namens alle leden van MTC Noord wens ik Geertje en de familie heel veel sterkte toe.
Rolien Rietberg
secretaris
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TOERHOEK MEI 2017

5-5 Motorplaza Heerenveen vrijdagavondrit,
Start 19.15 uur, vanaf Motoplaza Heerenveen. GPS route per nieuwsbrief. We eindigen deze avond bij Café Boschlust in Oude
Mirdum. Ook introducees zijn welkom.

20-5 Motoport Leek Toertocht.
Start tussen 10.00 uur en 13.30 uur. Zernikestraat 6a, te Leek. Route GPS en eigen beschrijvingswijze club. Afstand route 100 km of
200 km. Inschrijfgeld € 5,-.
Info: support@mcmartinistad.nl

7-5 20e Bonifatiustocht MC Bonifatius. Start
9.00 uur tot 11.30 uur vanaf Hotel café rest.
de Posthoorn Diepswal 21, te Dokkum. Inschrijfgeld € 5.-. Afstand route 100 km en 200
km. Route op GPS.
Info secretariaat@mtcbdokkum.nl

21-5 Mamola-BMAC Lente toertocht. Start
9.00 uur tot 11.00 uur vanaf Mamola motoren
Molenveld 2, te Laren (Gld). Inschrijfgeld
€ 5.-. Afstand route 120 km of 200 km. Route
op GPS. Info toer@bmac-borculo.nl
25 t/m 28-5 41e Eurotour.
Start: Camping in den Hof, Musschenbroek 27,
6461 AB, te Heerlen. Lengte 1000 km door
Duitsland en Westerwald. Inschrijfgeld € 30,-.
Voorinschrijven woensdag van 19.00 – 21 uur.
GPS inschrijven via internet.
Info: tourinfo@mmc72.nl

14-5 15e Elfmerentocht MTC Noord. Start 9.00
uur tot 13.30 uur vanaf ’t Haske Vegelinsweg
20, te Joure. Inschrijfgeld € 5.-. Afstand route
150 km en 200 km. Route alleen op Garmin
GPS en TomTom.
Info elfmerentocht@mtcnoord.nl
19-5 Motoport Leeuwarden Vrijdagavondrit.
Start 19.15 uur, McDonald’s, te Leeuwarden.
GPS route per nieuwsbrief. We eindigen deze
avond in restaurant Lauwersland te Oudwoude/Kollum. Ook introducees zijn welkom.

28-5 Drenthe toertocht, Hoogeveen.
Start tussen 9.00 uur en 11 uur vanaf Clubhuis
MC Hoogeveen, Achteromsedijk 8a, te Hoogeveen. Inschrijfgeld € 5,-.
Info: rolf.otten@motorclubhoogeveen.nl
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KONINGSRIT 27 APRIL 2017 (HERHAALDE BERICHTGEVING)
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 € 2,50 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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VERSLAG FRIESLANDTOERTOCHT 2017
Na de tocht zijn er vele complimenten geweest voor de Frieslandtoertocht 2017, zie ook het ingekomen stuk van Meinte Hoekstra elders in het clubblad. Iedereen hartelijk dank daarvoor! Deze eer
komt het hele team en alle vrijwilligers toe.
Als je de vraag stelt: ‘hoe maak je een route?’, dan denk ik in eerste instantie: ‘dat weet ik eigenlijk
niet’. Ik bekijk de kaart van Friesland eens en krijg een globaal beeld waar je langs wilt rijden. Dan is
het een kwestie van her en der wat aanklikken en zo creëer je eerst grofweg een rondje en dan
moet het vervolgens nog wat bijgewerkt worden. Waar ik al vaker tegenaan gelopen ben, is, dat er
weinig mogelijkheden zijn tussen Grou en Drachten en dus ben je er altijd aan gebonden om dit waterachtige deel van Friesland te omzeilen. Ook verbaas je je elk jaar weer over de veelzijdigheid in
Friesland, van het merengebied in het westen naar de bossen in het Oosten.
Als dan uiteindelijk de lange route gemaakt is, wordt deze her en der wat ingekort. Maar als je niet
alles rijden wilt, moet je genoegen nemen met enkele tekortkomingen. Zo viel het mijzelf op, dat er
toch nog wat N-wegen in de route gekomen zijn.
Gradus Kootstra heeft een eerste controle gedaan en enkele puntjes op de ‘i’ gezet .Ook de bijdrage van Gerrit Bakker is onmisbaar, want hij heeft het ontwerp van ‘de Tegel’, met een foto van
Marten Wijngaarden, verzorgd en het ‘reclameboekje’ samengesteld en gedrukt.
Toen was er nog een moment nodig om de route te verkennen. Dat hebben Jacob de Raad en
Romke Lemstra, samen met mij gedaan op de laatste vrijdag voorafgaand aan de ‘FTT’. Het viel ons
niet mee om onderweg een eetgelegenheid te vinden, dus heb ik het rondje door Earnewoude toegevoegd. Misschien hebben sommigen het gemerkt, dat er stukjes bestemmingsverkeer in de originele route zaten, maar dat is op vrijdag aangepast in de definitieve route, die uiteindelijk is verspreid .Ook moest de finish nog verplaatst worden, omdat de zaal in ‘t Haske slechts tot half 2 beschikbaar was. Volgens mij is het goed opgelost bij het Haje Hotel.
Op de dag zelf heb ik hulp gehad van Cees Keulen en Karst Ellen voor het programmeren van de
navigatiesystemen. Gerard Zijlstra en Catharina de Jong hebben het inschrijven achter de tafel voor
hun rekening genomen.
Rolien Rietberg heeft alle inschrijvingen, ongeveer 200, verwerkt voor de opgave bij de KNMV en
LOOT. “Heb ik zelf ook nog wat gedaan? Ja, koffie en thee halen voor iedereen”.
Dank aan iedereen, die deze dag mede mogelijk heeft gemaakt en we kunnen volgens mij terugkijken op een geslaagde dag.

Pieter Ketellapper
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OVERDRACHT PENNINGMEESTERSCHAP
Op 20 april jl. heeft Romke het penningmeesterschap overgedragen aan
Louis Hooghiemstra. Op de foto krijgt
Louis het stickje met alle financiële
stukken overhandigd. In het jaar dat
Romke penningmeester van MTC
Noord was, heeft hij veel tijd gestoken
in de overgang naar de RABO bank en
de administratie van automatische incasso. Daardoor kan Louis verder gaan
met een goed georganiseerde financiele administratie. Het bestuur dankt
Romke voor zijn inzet en wenst Louis
veel succes toe.

MAGNOLIANIEUWS
Vorig jaar heeft MTC Noord een magnolia geschonken aan ’t Haske ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan. E.e.a. werd gesponsord door MYRICA groenverzorger. De magnolia doet het goed en heeft in het
eerste jaar zelfs al gebloeid. Nu worden er bladeren gevormd. Helaas waren de bloemen er al af toen ik
de foto maakte, maar in ieder geval heeft de boom het in het eerste jaar op deze plek goed gedaan.
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BERNEBOATERSGUOD

Op zondagmorgen vroeg in het zadel voor de Frieslandtoertocht van MTCN.
Een dag, die mij bijblijft om verschillende redenen. Het begint al vroeg in de morgen met mist onderweg naar Joure. Dichte mist soms, maar tussendoor ook bemoedigende lichte plekken aan de
lucht. Eenmaal in Joure, waar de start van de Frieslandtoertocht was, scheen de zon volop en was
het al aangenaam vertoeven. Deze zondag deed zijn naam eer aan en met 16 graden. Ideaal voor
motorrijders. Een parkeerplaats vol motoren, met allemaal mensen die er zin in hebben. En terecht,
zoals later zal blijken. Een bijna Koninklijke ontvangst voor ons met “Oranjekoek” bij de koffie. Het
was heerlijk Rinze. (je belofte waargemaakt).

v.l.n.r. Paul v Meersbergen, Meinte Hoekstra, Jan Wilms, Jan de Geus en Bart Doedens

‘Ons’ betekent in dit geval de oude en de nieuwe voorzitter van de KNMV, Jan de Geus en Jan
Wilms, Paul van Meersbergen, voorzitter van de CRM bij de KNMV, Bart Doedens en ik, zei de gek,
maak het kwintet compleet. Nu mag je van een kwintet verwachten, dat ze samen muziek maken of
gaan zingen, maar daar hebben we ons deze dag maar niet aan gewaagd. Samen de 200 kilometer
lange route rijden des te meer en dat liep gesmeerd. De nieuwe voorzitter Jan voorop en de oude,
als één van de hekkensluiters, er achteraan. Je mag hopen, dat Jan, als voorzitter, minder gauw ‘de
weg kwijt’ is dan in dit geval. Al na een paar kilometer moest de ‘oude’ Jan het overnemen. Maar
daarna liep het dan ook als een trein.
Van Rinze hoorde ik, dat er ook iemand was, die geen route kon laden, omdat hij er een PDF bestand van had gemaakt. En dat terwijl die persoon zelf GPS in de verkoop heeft.
Ik heb de hele rit achteraan gereden en was niet over te halen voorop te gaan rijden. De omgeving
gaf zoveel nostalgische gevoelens, dat ik niet op de route kon
letten en gemakzuchtig lekker om me heen kijkend achter de
rest aan reed. Nostalgisch natuurlijk door mijn afkomst, die
dit oproept en mijn Friese bloed sneller deed stromen. De
roots van mijn moeder liggen in Oosterend en van mijn vader
in Itens. Beide plaatsen werden in de route meegenomen.
Bekend terrein zou je zeggen, maar ik woon alweer bijna 45
jaar in het Twentse Tukkerland en ik ben dan ook aardig ‘vertukkerd’.
Prachtige wegen, soms smal, soms breed, maar steeds wisselend en boven verwachting, met veel
bochten. Langs water, over bruggen, door grote stukken echte plat Friese weilanden omringd door
slootjes. Superlatieven zijn van toepassing op deze rit. Bedenk ze zelf maar. Ik weet niet wie de route gemaakt heeft, maar vanaf deze plek de complimenten voor de prachtige, afwisselende en goed
uitgezette route. Het was genieten in HOOFDLETTERS. Vanzelfsprekend werd het allemaal nog
mooier door de goede weersomstandigheden.
[12]

Ik begon deze tekst met de kop ‘berneboatersguod’ en daar doelde
ik op het rijden met de motor. In het doordeweekse leven toch gerespecteerde mensen gedragen zich op de motor als jongens in een
speeltuin. En niet alleen op de motor maar ook tijdens de korte pauze, die we bij McDonald’s in Drachten hielden. Eén van ons, ik houd
zijn naam geheim, bestelde “iets” via een modern middel aan een
digitale paal. Het werd vrij snel netjes gebracht door een medewerker. We schoten gezamenlijk in de lach, want het bleek een HappyMeal te zijn met een kinderspeeltje erin. Ook hier weer het
berneboatersguod. “Weet ik veel wat ik besteld heb”, was zijn
commentaar, “ik heb maar wat ingedrukt”. Pake Meinte wist wel raad met het speeltje en heeft het
meegenomen.
Het was de eerste keer, dat we in deze formatie met z’n vijven reden, maar het is ons, mede door
de goeie organisatie, erg goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar.
Ik heb geweldig genoten en ik weet het zeker, de andere vier ook!
Oant sjen,
Meinte Hoekstra

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

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Louis Hooghiemstra, de nieuwe Penningmeester van MTC Noord. Hieronder zal ik mij even
voorstellen:
Ik ben geboren in Scharsterbrug in 1958 als oudste zoon van een stoere Fries en een Gelderse
schoonheid. Ik ben geboren in Scharsterbrug en opgegroeid in en bij Joure op een agrarisch bedrijf.
We deden alles zelf, (ver)bouwen, ons machinepark zelf onderhouden en repareren, melkleiding
aanleggen. Wij kregen van onze ouders de ruimte om dit soort zaken aan te pakken.
Na mijn technische opleiding heb ik een poosje bij Smit Carrosserie gewerkt in Joure, waar men indertijd touringcars maakte. Mijn dienstplicht heb ik vervuld in Seedorf bij de Genie, waar ik chauffeur was op een vrachtwagen en een VW busje. Het leuke van de Genie in Seedorf was de ondersteuning die wij gaven bij oefeningen van andere legereenheden in Duitsland en de tijd die er was
om te sporten.
Na mijn diensttijd ben ik bij A.P. van den Berg in Heerenveen gaan werken. Eerst als (service)monteur voor hydraulische installaties in de industrie, later ook als operator/monteur voor offshore apparatuur. Ik ben in verschillende landen aan het werk geweest, o.a. Noorwegen, Duitsland,
Frankrijk, Koeweit, Italië, Amerika, India , Congo en Canada. Wat zijn de verschillen tussen arm en
rijk dan groot in de wereld! Wat heb ik een onvoorstelbare armoede in India gezien(Bombay).
Noordzee, Noorse Zee, Golf van Biskaje, Arabische Zee, Golf van Suez en Adriatische Zee, ik ben er
aan het werk geweest.
Tegenwoordig ben ik werkzaam in de werkvoorbereiding en projectleiding. Bij A.P. van den Berg
maken we hoogwaardige apparatuur voor bodemonderzoek, zowel voor toepassing op het land als
ook voor de offshore. Hydraulische aandrijving voor bruggen en sluizen, maar ook de import van
speciaal machines gaan we niet uit de weg. Speciaal machines, die we aanpassen voor de Europese
markt: http://www.apvandenberg.com/nl/home
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Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Een zoon en 2 dochters. In 1991 kreeg ik de kans om een oude
woning te kopen aan het Nannewijd. Achter deze kleine arbeiderswoning hebben we in 1993 een
nieuw huis gebouwd met uitzicht over het Nannewijd.
Vorig jaar hebben we weinig op de motor gereden. De reden was de verbouw van de woning, die
onze oudste dochter had gekocht. Dit jaar gaan we meer motorrijden, wordt vervolgd.
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DRUK MTC NOORD WEEKEND

Vrijdagavond 7 april jl. begon het weekend met de maandelijkse clubavond. We beginnen de avond met
enige ogenblikken stilte vanwege het overlijden van Joop Tange. De clubavond staat in het teken van
een voorlichting over MyRouteApp door de heren Timo en Daniel. Ze zijn een beetje laat door 3 files,
maar rond 20.30 uur kunnen ze beginnen. Er waren ongeveer 30 geïnteresseerde leden op deze avond
afgekomen, dus een goede opkomst. Om ongeveer 22.30 uur werden de laatste vragen beantwoord en
werden de heren nog getrakteerd op een Friese lekkernij, waarna zij aan de terugweg naar Zoetermeer
konden beginnen.
De zaterdag begon met de Kobutex toertocht, georganiseerd door MTC Bonifatius uit Dokkum. De route
bestond uit twee delen van ongeveer 100 km. Een wat westelijke lus richting Oost Friesland en een oostelijke lus richting Zuid West Groningen. Ik heb voor de Groninger route gekozen, want ik kon maar 1 lus
rijden, want ’s middags moesten we nog naar Achterveld voor de Jaarlijkse LOOT vergadering. De route
door Groningen was leuk om te rijden. Het weer was redelijk.
Meestal is de LOOT vergadering met een uurtje wel afgelopen, maar dit jaar duurt het even iets langer.
Het werd ongeveer 16.30 uur. Een vrij lange vergadering dus. Dat kwam mede doordat MTC Noord, in
samenspraak met MC Promotie, een brief naar het bestuur en de leden van LOOT heeft gestuurd met
wat vragen over de individuele toerrijders en de puntentelling. Doordat de voorzitter meteen na het
voorlezen van de brief, met de mening van het bestuur komt, krijgen de aanwezige leden weinig tot
geen gelegenheid hun mening te geven over de in de brief aangehaalde punten. Tijdens de vergadering
nam secretaris Wil Huijbrechtse, om gezondheidsredenen, afscheid als secretaris en kwam René Dieters
in het bestuur. Van dit laatste stond niets op de agenda vermeld, wat natuurlijk niet klopt. En zo waren
er wel meer dingen. Zoals bijna gebruikelijk bij LOOT, is de vergadering slecht voorbereid en verloopt
chaotisch.
Na wat napraten met andere leden, dat is altijd wel zinvol, was het al na vijven toen we weer op de motor stapten om de terugweg naar Friesland te aanvaarden. Onderweg hebben we nog een hapje gegeten bij het kiprestaurant bij de afslag Nieuw Leusen. Rond 22 uur
waren we weer thuis.
De volgende dag was de rit van MC
Mios. We zouden om 8.20 uur verzamelen bij Zurich, dus maar vroeg
onder de wol. Vandaag gaat Rolien
achterop. Om 8.20 uur waren we in
Zurich waar Taede Laversma en Willem Bethlehem al stonden te wachten. Nog even de tank vullen en dan rijden we naar Anna Paulowna.
Voor ons is dit de eerste keer, dat we het clubhuis van MC Mios bezoeken. Leuk is de hele verzameling tegels van prijzen van de FTT
die deze club heeft verdiend en een ereplaats aan de muur hebben
gekregen.
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Na een koffie met gevulde koek en nog een gratis kop koffie, even bijgepraat met Lieuwe en Sjouk.
Sjoerd was ondertussen ook gearriveerd maar hij gaat deze rit met Marten en Tjikke rijden. Dan vertrekken wij voor de rit. We gaan al meteen de verkeerde kant op, aangezien er een ploeg voor ons vertrekt
en daar gaat Rinze blind achteraan, maar deze groep ging eerst tanken!
Na wat gekronkel door Anna Paulowna hebben we toch
de route gevonden, maar de Tomtomroute wijkt wederom iets af van de Garminroute. Willem krijgt de hele route
niet eens goed ingeladen. Hij heeft 7 tracks waar niets
mee te beginnen valt. Uiteindelijk rijden we een hele
mooie route over vele dijkwegen, echt een top route met
leuke plaatsjes en we genieten van de bollenvelden, die
hier en daar volop kleur en geur geven. Op een gegeven
moment mist Rinze een afslag. Willem volgt ons, maar
Taede volgt de route. Wij nemen de volgende afslag en
we rijden evenwijdig aan elkaar. We denken, dat we door
de volgende afslag rechts te nemen, weer bij Taede te
komen, maar die afslag komt niet, en de weg draait naar
links. We besluiten toch maar door te rijden en Teade
even verder weer te treffen. Niet dus! We missen ook nog
de tussenstop, die niet aangegeven wordt op de Tomtom.
Ongeveer halverwege de route maken we een tussenstop
in Middelie (nooit van gehoord). En dan blijkt, dat Teade
op enige afstand, vanwege de drukte, al weer enige tijd
achter ons rijdt. Terug in Anna Paulowna horen we, dat er ongeveer 300 deelnemers waren. Helaas
hebben we niets gewonnen bij de toertombola. Taede scoort nog een foto van Boezerooij ; Taede heeft
een nieuwe motor en dus dan is een foto wel weer leuk. Deze rit is zeker voor herhaling vatbaar een
pluim voor de uitzetters.
Zondagavond moeten we nog het één en ander regelen voor de crematie van Joop Tange. We hadden
het verzoek van zijn vrouw gekregen om Joop te begeleiden met de motoren vanaf zijn huis aan de Kapelstraat naar het crematorium in Sneek. Het is al laat als we de mail naar de leden sturen, in de hoop,
dat die e.e.a. nog lezen.
De volgende dag vertrekken we om
kwart over acht. Eerst rijden we
langs Folkert en rijden dan naar
Sneek. Uiteindelijk staan er 12 motoren in de Kapelstraat, dus dat is
mooi. We rijden met 2 motoren
voor en 10 motoren achter de auto, met Joop. Een indrukwekkend geheel. Bij het crematorium vormen we een erehaag. We zijn blij, dat we dit voor Joop en de familie kunnen doen. Na afloop van de crematieplechtigheid moet Rolien nog werken in Nijverdal. Ik ga mee. Uiteindelijk zijn we tegen 20 uur weer thuis.
Dit was dus een druk en indrukwekkend weekend maar ook met vele mooie kilometers.
Rinze en Rolien
[17]

[18]

UNIVÉ TT NIGHTRIDE EN MOTOPORT ASSEN TT TOERTOCHT 2017
Beste motorrijder,
Na het daverende succes van vorig jaar, waarbij meer dan 800 motoren meereden tijdens de Univé TT
NightRide en 220 toerrijders met de MotoPort Assen TT Toertocht, worden ook dit jaar beide evenementen weer georganiseerd. Ondanks dat de wedstrijddag van de TT verplaatst is naar de zondag, blijven de TT Toertocht en de TT NightRide traditiegetrouw op de vrijdagmiddag en -avond. Noteer daarom
vrijdag 23 juni alvast in je agenda!
Vanaf 19:30 uur zal het centrum van Assen weer worden
opgeschud door het geluid van honderden ronkende motoren. Duizenden toeschouwers staan aan de kant om alle
deelnemers met luid applaus te begroeten en warm te
onthalen.
De route van de Univé TT NightRide gaat volledig door het
stadscentrum. Vanaf de start bij de Bonte Wever vertrekken we onder begeleiding van ervaren motorbegeleiders
richting het centrum van Assen.
Deelname is geheel gratis en na afloop ontvang je ook nog een gratis consumptie.
PROGRAMMA
 Inschrijving - tussen 17:00 en 18:45 uur
 Briefing - tussen 19:00 en 19:15 uur
 Gereed maken voor vertrek - vanaf 19:15 uur
 Start TT NightRide - 19:30 uur
 Einde TT NightRide - 20:30 uur
De organisator van de allereerste Tourist Trophy (TT) in 1925, de Motorclub Assen en Omstreken, zal
ook dit jaar weer de MotoPort Assen TT Toertocht met zorg uitzetten. De circa 175 kilometer lange route start vanaf De Bonte Wever in Assen, en zal worden aangeduid met routeborden. Deelname aan de
TT Toertocht kost € 10,00, te voldoen bij aankomst in De Bonte Wever. Hiervoor krijg je voor aanvang
een kop koffie of thee met appelgebak en een consumptie + versnapering tijdens de pitstop. De TT Toertocht is aangemerkt als KNMV Toertocht waardoor deze meetelt voor de Nationale ClubToercompetitie!
Voor GPS-bezitters is de route een dag voor aanvang te downloaden.
PROGRAMMA
 Aanmelden - tussen 11:00 en 13:00 uur
 Starttijd - tussen 12:00 en 14:00 uur
 Eindtijd - ca. 18:00 uur
Inschrijving voor beide evenementen kan tot en met 22 juni 2017 via de website van het TT Festival. Kijk
op: www.ttfestival.nl/aanmelden. Na inschrijving volgt meer informatie.
Deelname aan beide evenementen is alleen mogelijk met een verzekerd en gekentekend motorrijtuig!
Met vriendelijke groet,
Jan Puper & Martin de Gries
Organisatie
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DE 26e MOTARY op 10 juni
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 geüpdatet 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

Thomas en Afke van der Laan
Industriewei 1
9011WH Jirnsum
Tel.nr.: 0566 65 21 70
www.groenverzorger.nl
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WIJ FELICITEREN
In mei vieren onderstaande (gezins)leden/donateurs hun verjaardag
Gosse van der Veen op 3 mei
Gerrit Stoeten op 7 mei
Cees Keulen op 11 mei

Hennie Kats op 21 mei
Wietse de Jonge op 30 mei

LEDENADMINISTRATIE
We verwelkomen als nieuw lid:
Auke Bandstra uit Workum. Hij rijdt met achteroppie Coby op een Harley Roadking
Anita Dulos, achteroppie van Gerard is donateur geworden.

Helaas moesten we afscheid nemen van Joop
Tange.

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:
Louis Hooghiemstra (06 24 81 82 47)
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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