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VAN DE VOORZITTER
Wisselvallig, zo laat zich het motorweer de laatste tijd zich het beste omschrijven.
Het ene moment genietend van de zon en het volgende moment vol in de regen.
Herfst, wintertijd en de eerste clubavond na de zomerperiode. Dit keer geen darten
maar een heuse bowlingcompetitie op twee banen. Er werd hard gestreden waarbij
de eerste prijs (cadeaubon van Motoport) naar Douwe ging.
Komende clubavond, vrijdag 3 november zijn wij zeer verheugd te melden dat er
een noemenswaardige gastspreker aanwezig zal zijn. Een wegracer die inmiddels
zijn sporen op het eiland van Man heeft achtergelaten.
Ondertussen zitten we met de voorbereidingen voor het aanstaande clubfeest op vrijdag 26 januari a.s. in
de afrondende fase. In tegenstelling tot mijn eerdere berichtgeving is 26 januari op een vrijdag!! Graag
hiermee rekening houden.
Vermeldenswaard is de nog openstaande vacature voor hoofdredacteur. Deze functie is te belangrijk om
over de bestaande bestuurswerkzaamheden verdeeld te worden. Graag doe ik een beroep op jullie, aangezien anders het clubblad en gelieerde activiteiten niet meer geborgd kunnen worden.
Verder zijn wij natuurlijk nieuwsgierig naar jullie ritten en motorbelevenissen afgelopen seizoen. Indien je
dit wilt delen met de club, dan kan dit via onderstaand mailadres.
Verder zijn wij benieuwd naar jullie wensen met betrekking tot activiteiten 2018. Binnenkort bestaat MTC
Noord 50 jaar en we willen dit in 2018 dan ook op verschillende manieren tot uiting laten komen. Wij staan
overal voor open en ieder idee zal in behandeling worden genomen en beantwoord. Ook dit graag via het
onderstaand mailadres doorgeven. Dit onderwerp zetten we ook als agendapunt op de agenda van de komende Algemene Ledenvergadering op vrijdag 12 januari a.s. als punt MTC Noord 2.0.
Wens jullie veilige kilometers, veel lees plezier en tot vrijdag 3 november a.s.
Teddo van Mierle
voorzitter

Kopij voor Op ‘e rit van decemberr 2017 graag vóór 20 november a.s. mailen naar: secretaris@mtcnoord.nl
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TOERHOEK NOVEMBER 2017

3-11 Clubavond.
Bertus Folkertsma vertelt ……..
Zie voor informatie op pagina 7

12-11 27e Koude Novemberrit
Vertrekpunt; Clubhuis MC de Kraats Horsterweg 9, Ede. Starttijd; 10.00-13.00u . Afstand
route; 120 km. Route op gps.
Inschrijfgeld; € 5,- incl erwtensoep
Info; detoercommissie@mcdekraats.nl
26-11 Snertrit.
Vertrekpunt; Clubhuis MC Hoogeveen, Achteromsedijk 8 a, Hoogeveen.
Starttijd; 9.00-11.00u. Afstand route; + 200
km Inschrijfgeld; €5,-. Route op gps.
Info; rolf.otten@motorclubhoogeveen.nl
Dit zijn de laatste ritten van de toerhoek
2017.
Graag zien we u terug in het nieuwe motorseizoen 2018.

05-11 TMC Moosrit
Vertrekpunt; Café de Buren, Beckumerstraat
2, Boekelo.
Starttijd; 9.00- 11.00u. Afstand route; 200km.
Inschrijfgeld ; € 6,- incl. koffie, excl. Moos.
Route op gps.
Inschr. alleen via www in week voor rit

Info; evenementen@twentsemotorclub.nl

Thomas van der Laan
Toer coördinator

Denken jullie aan het inleveren van de
Toerboekjes. Opsturen naar of 3 november inleveren bij Thomas van der Laan
(of iemand anders van het bestuur)
?
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CLUBAVOND 3 NOVEMBER 2017

Bertus Folkertsma Racing team
Bertus Folkertsma’s Racing team is al ruim 25 jaar professioneel actief in de hoogste gelederen van
de Nederlandse motorsport in de klassen Dutch Superbike, Dutch Supersport en Twin cup.
Tijdens deze avond zal u kijkje krijgen in de keuken van 1 van de grotere wegrace teams van Nederland. Uitleg over de verschillende takken van de wegrace sport en natuurlijk een technisch verhaal
over het klaar maken van de motoren. Tevens zal Bertus u mee nemen naar zijn ervaringen op het eiland MAN waaraan hij dit jaar heeft deel genomen. Door middel van verschillende filmpjes en verhalen zal hij u mee nemen naar de extreemste race van de wereld .
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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

0519-220782

OPROEP 50-JARIG BESTAAN MTC NOORD
Namen en adressen van oud-leden gezocht
Wie kent er, en weet nog namen en adressen van oud-leden. Ook zij hebben er aan meegewerkt om
MTC Noord 50 jaar te laten bestaan.

Wie heeft er nog spullen van de afgelopen periode?
Om de feestzaal wat extra’s te geven zijn we op zoek naar leden, die nog in het bezit zijn van
clubkleding van de afgelopen jaren, bekers, oude foto’s, filmpjes, dia’s, affiches, enz. Ook zijn
we op zoek naar een motor, bouwjaar 1968
Mocht u in het bezit zijn van bovengenoemde, wilt u deze beschikbaar stellen, heeft u nog
ideeën…. Bel of mail dan even met het secretariaat.
Alvast bedankt.Namens het bestuur, pr- en feestcommissie
Rolien Rietberg
secretaris
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PERSBERICHT

23e Noordelijke Motorbeurs van Groningen naar TT-Hall in Assen!
Assen, donderdag 19 oktober 2017 – Motorliefhebbers er is nieuws, Dé Noordelijke Motorbeurs
e
gaat verhuizen! De 23 editie van Dé Noordelijke Motorbeurs wordt vanaf 2018 georganiseerd in
de TT-Hall te Assen! Na 22 succesvolle edities in Martiniplaza GRONINGEN gaat de beurs verhuizen.
Het is een logische plek voor een motorbeurs met het TT Circuit als buurman en de grote historie op motorgebied. De historie en de naam van het TT Circuit biedt kansen om de beurs naast
het regionale en nationale karakter, ook op internationaal vlak de komende jaren te laten groeien. Dat is goed voor de standhouders en de bezoekers!
Naast de omgeving en de historie biedt de TT-Hall ook de mogelijkheid om te groeien naar 12.000 m2
motorplezier, een belangrijk argument om te verhuizen! De motormarkt trekt aan, de motorverkopen,
het aantal motoren en rijbewijzen in Nederland nemen toe. De motorrijder heeft weer de mogelijkheid
om geld aan de “hobby” te besteden. Over de crisis wordt niet meer gesproken, iedereen in de motorbranche ziet de toekomst positief tegemoet en zoekt naar een platform. Dé Noordelijke Motorbeurs wil
die rol blijven vervullen. In een nieuw jasje en in een nieuwe omgeving, vanaf 19, 20 en 21 januari
2018 in de TT-Hall in Assen! Met de kwaliteit die men al 22 jaar gewend is van Dé Noordelijke Motorbeurs. Andere argumenten voor de verhuizing zijn een betere parkeervoorziening voor 6.000 auto’s en
een goede bereikbaarheid, de TT-Hall heeft nu zelfs een eigen afslag aan de A28 (afrit 31a).
Libéma, sinds kort de nieuwe exploitant van de TT-Hall, heeft Dé Noordelijke Motorbeurs gevraagd
om de beurs te verplaatsen. Na een aantal goede gesprekken was het gevoel van beide kanten erg
goed. Met trots bevestigen de organisator Fred Maring en vestigingsmanager Toni Denneboom de
samenwerking met een handdruk en heten de bezoekers alvast van harte welkom!
Bedrijven en clubs die als standhouder willen deelnemen aan Dé Noordelijke Motorbeurs 2018 kunnen contact opnemen met Organisatiebureau Fremar, 050-5776940.

(foto: Motorbeurs / TT-Hall / Libéma)
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KOBUTEX REISCLUB KURVENSPASS
Drachten
Jetzt geht's Los! Wij staan in de startblokken voor 4 dagen Kurvenspass in Sauerland met de Kobutex
Reisclub. Eerste stop: de carpoolplaats in Drachten, waar 12 motoren ons al staan op te wachten. Als
Libbe en ik het terrein opdraaien, rijden we een soort van erehaag tegemoet van schijnende koplampen die de ontmoetingsplek markeren. Een prachtig gezicht! We wachten nog even op Roel en dan
kunnen we gaan. Met de opkomende zon op ons vizier, vertrekken we richting Van der Valk in Spier.
Daar staat een lekkere kop koffie en een versgebakken koekje voor ons klaar om de trip écht mee af
te trappen. Op naar Olsberg met 33 motorrijders!

Haltern am See
Van al dat motorrijden en de zoektocht naar een regenbroek voor Arjan krijg je honger! Gelukkig
heeft Tonnie oog voor goede stopplekken, dus we belanden bij de Lakeside Inn Biker Treff met een
heuse 'Bikers only' parkeerplaats. Vandaag geen salades maar biker burgers en Currywurst mit Pommes, en die maken ze hier als de beste! Een echte aanrader; goed uitgezocht Tonnie. De rest van de
dag oet Arjan verplicht zijn regenbroek aanhouden. Sinds de Scapino in Winterswijk is het namelijk al
droog en in de verte breekt de zon door. Voor ons geen regen meer.
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Olsberg
Na een paar honderd kilometer vlakke wegen, doken daar ineens de beroemde Sauerländische Kurven op. Gas
erop en slingeren maar! En toen was ik, na wat oponthoud bij een afslag, ineens de motoren voor mij kwijt. Ik
kan je vertellen dat dit best lastig is zonder navigatie. Dus dan maar even flink gas geven om de rest in te halen, toch? De 2 mannen die achter mij aanrijden worden steeds kleinere stipjes, en waar is Libbe voor mij?
Plotseling verschijnen de koplampen van Derk Jan in mijn spiegels..... Dan weet ik het zeker: we zitten verkeerd, ha ha. Na een kwartiertje flink doorrijden, zijn we aangekomen in Olsberg. De motoren zijn ook blij van
de mooie slingerwegen en het tempo: ze zitten onder een welverdiende laag modder! Nog even een paar kilometer door tot ons Hotel Bigger Hof.

Guten Morgen Sauerland. Er staat een uitgebreid
Duits ontbijtbuffet voor ons klaar met vers afgebakken Kaiserbrötchen. Een ideale bodem voor een dag
motorplezier! Wij gooien de hele planning om! Vandaag rijden we de route van zaterdag langs de Biggesee. In deze regio schijnt namelijk vandaag wel de
zon, zodat we extra kunnen genieten van het mooie
bochtenwerk en de schitterende kleuren van de
herfst. Als we dan morgen de route van vrijdag inladen, lijkt het bovendien net alsof we nog een dagje
langer kunnen blijven.
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Attendorn
Nooit geweten dat het Sauerland zo prachtig is in de herfst! Het is een rood, bruin, oranje kleurexplosie van
bomen die de berghellingen bedekken en kronkelende stuurwegen omarmen. Al vroeg in de ochtend schijnt
de zon dapper door de bomen en kan het zonnevizier omlaag en de binnenvoering uit het motorpak. Voor we
er erg in hebben is het tijd voor een hapje eten. Onze aandacht wordt getrokken door een groot bord met de
tekst: 'Wilkommen beim Oktoberfest'. Misschien zijn we net een paar uur te vroeg voor het echte feest, maar
een Strammer max tijdens de soundcheck gaat er wel in.
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Olsberg
Na zo'n 275 kilometer zijn we zurück in der Heimat. Eén ding staat vast, dankzij het mooie bochtenwerk van vandaag zijn we lekker soepel in de heupen. Op het terras bij ons hotel is het nog 20 graden; hoogste tijd voor een koud glas bier en wijn voordat onze Bayerischer Abend losbarst. Na zo'n
schitterende motordag hebben we veel sterke verhalen te vertellen en foto's te delen. Ja, het was
nog lang gezellig in de Bierstube!

Klaar voor de derde mooie motordag. Of toch niet, want het plenst en onweert verschrikkelijk als de
wekker rond 7 uur gaat. Bij het ontbijt wordt het weer gelukkig snel beter en verandert de donker
grijze lucht langzaam in licht grijs met een beetje blauw. We pakken de buienradar erbij en zien dat
onze route van vandaag richting het zonnige zuiden gaat. Ik geloof dat Derk-Jan een dealtje heeft gesloten met de weergoden.

Frankenberg (Eder)
Dit is Sauerland op z´n best! Met een stralend zonnetje aan de hemel, sturen we langs het heldere
water van de Edersee. Het is hier gezellig druk bij de restaurantjes die uitkijken op het water. Even
twijfelen we om hier te stoppen voor onze lunch, maar daarvoor was het stuk gebak zojuist net iets
te groot. We besluiten om eerst nog een paar slingerwegen mee te pakken, want daar zijn we voor
gekomen. In het stadje Frankenberg stoppen we voor een lekker bordje Gyros. Wat schetst onze verbazing? Ze hebben zelfs een biker menu: bij nummer 418 krijg je een Suzuki op je bord! En ik altijd
maar denken dat Suzuki Japans is; blijkt het een Griekse specialiteit te zijn.
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Winterberg
Net voorbij Winterberg staat ons een verrassing te wachten: we gaan off-road! Dat krijg je wanneer
je het Umleitung verkeersbord negeert. Na 3 dagen toeren, laten we onze motoren nog even zandhappen. Als mijn Tiger later dorstig bij de pomp staat, barst de regen los! We hebben nog 13 kilometer te gaan en hopen dat de regen stopt na een lekker ijsje. Niets is minder waar, dus starten we de
motoren en zetten koers naar het hotel. De hoteleigenaar heeft zijn droogruimte al lekker warm gestookt, maar gelukkig valt het mee met ons nat pak.
Olsberg
Op onze laatste avond bij Hotel Bigger Hof maken we er een mooi feestje van. Eigenaar Wilhelm
heeft voor ons een BBQ klaarstaan met grote stukken vlees en natuurlijk huisgemaakte Duitse Kartoffelsalade. Dit valt goed in de smaak! Halverwege de avond duiken we de Bierstube in. De dames van
de bediening hebben hun handen vol aan dit stel dorstige Nederlanders. Gelukkig heeft Ingrid een
handig 'Durst' bordje meegenomen en daar weet Libbe wel raad mee! De bediening ziet de lol er wel
van in, zum Wohl!
Aan alle mooie momenten komt een einde, zo ook aan deze Kurvenspass mit Kobutex im Sauerland.
Maar eerst nog een dag motorrijden!
Gronau
Een spontane Kobutex Biker Treff in hartje Gronau. Ik gok dat de plaatselijke bakkerij ineens helemaal uitverkocht is.

Drachten
Na een gezellige afscheidsborrel en lekker hapje eten bij Van der Valk in Spier, zijn we weer thuis.
1300 kilometer erbij op de teller en heel veel mooie herinneringen rijker!
Alle foto’s zijn te zien op: ps://www.polarsteps.com/TjetskeKoets/264679-kurvenspass-mit-kobutexim-sauerland?s=0ED63A3B-9A19-4C1B-A81A-EC473E2B083F
Groeten van Tjetske Koets
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OPKLARINGEN
Irma, José, Katia.
Windsnelheden tot 298 km per uur.
Orkanen, wij maken het hier gelukkig niet mee.
Regen wel en veel in september 2017, volgens de regenmeter van de buurman.

Ook als het minder mooi weer is wil je de motor nog wel eens pakken en een stukje gaan toeren.
Een paar weken terug op zaterdagmiddag ook. Waar gaan we naar toe? Geen idee.
Ik kijk naar buiten en zie een grote opklaring boven Joure, oké daar gaan we naar toe.
We zien wel. De opklaring leid ons naar st. Nicolaasga, Tjerkgaast, Sloten, Wijckel en via Bargebek
naar Balk, steeds in de zon. Onder Balk even in de schaduw, terug naar Sondel, weer in de zon via
Oudemirdum naar Bakhuizen en Hemelum.
Het weer valt mee. Warns, Molkwerum en langs de zeedijk naar Makkum, in het zonnetje. Bij de kathedraal een visje gegeten en in de zon op terras gezeten.
Ik pak het navigatie systeem, waar gaan we verder naar toe? Tsja, eigenlijk werkt deze manier van
navigeren ook wel en we besluiten ons verder te laten leiden door de opklaringen in het wolkendek.
Als we verder rijden komen we via Arum en Achlum in Harlingen, wat in een grote bouwput is veranderd, nu men met de doorgaande weg bezig is. We kijken een beetje rond naar wat er allemaal gebeurt en als de zon weer tevoorschijn komt gaan we richting Hitzum, Tzum, Lollum, Waaksens en
door naar Burgwerd. Het is ondertussen behoorlijk opgeklaard en lekker weer om te rijden. Via
Sneek weer naar Joure, waar men tot ‘s avonds laat druk bezig is met het nieuwe knooppunt.
Toch een mooie rit geweest.
Voor zaterdagavond wordt een waarschuwing gegeven, code geel. Weeronline spreekt over storm
met windkracht 9, met zware windstoten. Aan de kunst kunnen windsnelheden van 90 – 110 km/uur
voor komen. Ach, voor ons hele normale (wind)snelheden toch?
[17]

Knooppunt Joure, 10-10-2017 om 19.20 uur.
Links op de foto het nieuwe viaduct van Haskerhorne naar Joure.
Louis
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MOTORRIJDEN IN DE HERFST (nieuws van de KNMV)
De herfst is begonnen. Samen met de temperaturen begint het blad ook te dalen. Hoewel we in de
herfst nog lekker door kunnen rijden, kent dit seizoen ook wat risico's.
Laagstaande zon
Deze maanden is het echt merkbaar dat de dagen weer korter worden. Met een beetje pech rijd je in
de ochtend naar het
oosten en in de middag naar het westen.
Dan heb je twee keer
te maken met een
verblindende zon.
Zorg ervoor dat je
een zonnebril bij je
hebt, zodat je die op
kunt zetten. Probeer
thuis even of de bril
past, menigeen komt
er op dat moment
pas achter dat juist
die zonnebril niet
lekker in de helm zit.
Rijd je nou de andere kant op en heb jij zelf geen last van de laagstaande zon? Dan bevind je je echt
in de gevarenzone. We kennen allemaal de verhalen van automobilisten die je als motorrijder over
het hoofd zien. Als jij de zon in de rug hebt, hebben automobilisten de zon in de ogen. Daarmee is de
kans nog veel groter dat ze je niet zien. Houd er dus rekening mee dat je bij laagstaande zon slecht
zichtbaar bent.
Goed en helder vizier
Zorg er voor dat je vizier schoon en krasvrij is in de herfst. Krassen zijn overdag natuurlijk al irritant,
maar bij een laagstaande zon of in het donker worden ze echt irritant. Doordat het licht door de krassen wordt omgebogen komen de stralen op een vreemde manier je vizier binnen. Hierdoor kun je
even kort uit je concentratie worden gehaald en dat is tijdens een drukke spits niet handig. Voor de
meeste helmen kun je voor een paar tientjes een nieuw vizier kopen, dat rijdt een stuk rustiger.
Een donker vizier is in de herfst niet handig. Tegen een laagstaande zon kan het wel helpen, maar de
dagen zijn vaak korter dan we gewend waren van de zomer. En een donker vizier in het duister is ten
zeerste af te raden. Je ziet dan echt een stuk minder.
Bladeren en andere rommel op de weg
Een ander bekend fenomeen in de herfst zijn de vallende bladeren. Een prachtig gezicht, maar veel
van dat blad komt op de weg terecht. Als het dan ook nog eens regent verandert het blad in een
spekgladde pulp. Let daarom extra op in de bochten, pas je rijgedrag aan en anticipeer op blad. Ook
wanneer je door laagstaande zon even niks ziet.
Behalve blad kun je, zeker in landelijk gebied, ook modder en oogstresten verwachten. De mais en
suikerbieten gaan vanaf september bijvoorbeeld uit de grond. Hoewel boeren vaak waarschuwingsborden langs de weg zetten is het goed om alert te blijven. Jaarlijks gebeuren er helaas nog teveel
ongelukken door viezigheid op het wegdek.
[19]

Pas op de kou
Begin september werden we nog verwend met een paar tropische dagen maar die tijd lijkt nu zo
langzamerhand wel voorbij. Het wordt koeler en dat is even oppassen. Je banden worden minder
snel warm en je kunt zelf ook aardig afkoelen. Zorg ervoor dat je warm gekleed bent en er ook op
bent voorbereid dat het aan het eind van je rit plots flink kouder kan zijn. Neem een colletje en je
winterhandschoenen mee. Als je koud wordt heb je meer kans op concentratieproblemen en daarmee ongevallen.
De kou kan er ook voor zorgen dat de wegen ’s ochtends of ’s nachts glad worden. Ook al is je oprit
droog en stroef, blijf opletten in de bochten die in de schaduw liggen. Hier ligt gladheid echt op de loer.
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RDW-ONDERZOEK NAAR DE ZICHTBAARHEID VAN MOTORRIJDERS DOOR ‘ZELFRIJDENDE’ AUTO'S
20-09-2017

Van
links naar rechts Robert Rood (RDW), Wim Taal (FEMA), Vera de Bruijn (MAG), Arjan Everink (KNMV) en Dolf Willigers (FEMA). Foto:
Wim Taal

In oktober 2016 hebben we samen met de MAG en FEMA onze zorg uitgesproken richting de RDW omdat ADAS
(advanced driver-assistance systems) blijkbaar niet getest worden met motorrijders. Deze week zijn we bijgepraat over het RDW-onderzoek naar dit onderwerp.
Gezamenlijk trokken we aan de bel nadat een aantal ongevallen en bijna-ongevallen met Tesla’s met ingeschakelde ‘autopilot’ had plaats gevonden. RDW deelde onze zorg en stelde voor om gezamenlijk de kennis over dit
onderwerp te vergroten door een eigen testprogramma uit te gaan voeren. Samen met het RDW zijn wij van
mening dat het testen met motorfietsen deel uit hoort te maken van het testprotocol voor een Europese typegoedkeuring van auto’s met ondersteunende systemen.
RDW-onderzoeker Robert Rood heeft het afgelopen half jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een serie tests:
“Het laatste half jaar is onderzocht hoe op een veilige, eenvoudige en herhaalbare manier de herkenning van
verkeer in kaart kan worden gebracht, gericht op de herkenning van motorrijders.”
Omdat er nog geen dummy bestaat die een motor kan besturen, zijn de tests met de motor uitgevoerd door
een RDW-medewerker.
De tests concentreerden zich op Adaptive Cruise Control (ACC) en het Advanced Emergency Braking System
(AEBS). Dat laatste is een systeem waarbij de auto automatisch de snelheid aanpast wanneer deze een ander
voertuig op dezelfde rijstrook nadert. Er is gekeken hoe het systeem van de auto rea
geert als een motor (langzamer) voor de auto rijdt. De auto bleek zijn snelheid automatisch aan te passen op
het moment dat de motor binnen het detectieveld kwam. Op het moment dat een motor de auto inhaalde en
voor de auto weer invoegde, reageerde de auto zoals het moet. Toen de motor direct na de inhaalmanoeuvre
langzamer ging rijden, registreerde het systeem dit ook en paste de snelheid van de auto aan.
“Verder onderzoek aan andere merken en typen voertuigen volgt in de komende maanden. De RDW onderzoekt
steekproefsgewijs óf, wanneer en hoe er gereageerd wordt wanneer een personenauto met Adaptive Cruise
Control en andere ‘Advanced Driver Assistance Systemen’ een motorfiets nadert,” vertelt Robert Rood.
Het onderzoek is nog in de beginfase en er zijn dan ook nog geen conclusies getrokken en er bestaan dus ook
nog geen testresultaten die gedeeld kunnen worden. RDW hoopt eind 2017 met de eerste resultaten naar buiten te komen.
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VERHAALTJE UIT MIJN OUDE SCHOENENDOOS.
Holterbergrit 2012
Na een drukke week vol met afspraken, is het tijd om weer eens lekker uit te waaien. Daarom vind ik
het heerlijk om zo nu en dan eens een tochtje alleen te rijden. Zo kwam ik op het idee om de Holterberg rit te rijden.
Maar voordat we gaan rijden eerst uitzoeken waar de startplaats is. Om daar achter te komen heb ik
de website van de KNMV bezocht en doorklikken op toerkalender. En ja hoor, kijken op 22 april zie ik
33e Holterberg rit in de rij staan en doorklikken naar hun website van de organiserende club m.a.c.
de Holterberg.
Op hun website was te lezen dat je de route kon krijgen door middel van een mailtje te sturen.
En dat de inschrijving van deze tocht tussen 9.00 en 10.00u was. Vroeg op dus!
Een paar dagen voor de rit heb ik de route ontvangen en deze door middel van mapsource overgezet
naar mijn garmin.
Op de bewuste zondag vroeg de wekker gezet, maar zoals altijd er niet uit bed te krijgen. Waarop
mijn vriendin zegt: “op zondag,
zoooo vroeg wakker. En maak er een gezellige dag van, welterusten.” en ze draaide zich nog eens lekker om.
Nu was het de hele week al koud en vies weer. Zo ook op deze zondagmorgen, bewolkt met een waterig zonnetje, koud, maar wel droog.
Had de Guzzi al buiten gezet, lekker warm aangekleed, handverwarming aan.
Nog even de tank vol gooien met dat dure spul, waar we toch niet zonder kunnen om van onze hobby te genieten. En wees toch eerlijk een hobby mag wat kosten toch!
Op de heen reis naar Holten werd de lucht steeds blauwer en ik dacht we hebben weer het mooiste
weer van Nederland. Na een tijdje
rijden kwam ik aan bij het clubgebouw van M.A.C. de Holterberg in
Holten. Mooi clubgebouw bij een
boerderij in het Sallandse landbouwgebied. Na dat ik de inschrijfformulier had ingevuld, kwam ik in
gesprek met enkele motorrijders
uit België.
De route ging vanaf Holten richting Holterberg. Op zondagmorgen over deze berg rijden heeft een
nadeel. Het stikt er namelijk van de racefietser en zondagrijders op 4 wielen. Op dit stukje even aanpassen en van de omgeving genieten. We vervolgen onze tocht door het mooie Sallandse landschap
met hun oude boerderijen, landhuizen, kasteeltjes, slingerende beekjes en weggetjes door bos, heide, ect. Richting Den Ham, Diffelen en voor dat je het in de gaten heb zit je zo in Duitsland.
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Tijdens en korte pauze om de benen te strekken, kom ik er achter dat ik iets vergeten ben, namelijk
mijn fototoestel ligt nog thuis. We rijden via Coevorden, Dalerveen, Den Hool, Meppen, Witteveen,
Orvelte, Zuidveld.
De lucht begon steeds zwarter worden, dat betekent slecht weer op komst.
Mijn buik begint ook al te rammelen en wordt het tijd om een eetgelegenheid op te zoeken.
Het was de hele morgen droog en zonnig geweest, maar nu regende het stevig met hagel en onweer.
Ik was net op tijd voor de bui binnen bij een oud bruin cafeetje in Oranjestad. Had mijn helm en jas
uitgedaan en was aan een tafeltje gaan zitten. De eigenaar van dit cafeetje vroeg aan mij wat ik wilde
bestellen. Ik gaf mij bestelling aan hem door, waarop hij vroeg: “Hoe gaat het met je en je vader en
eh neem je de bestelling het niet mee? Dat doe je anders altijd.” Waarop ik zei: “Dit is mij eerste keer
hier.“ “Ja ja,” zei hij, “hou je vader voor de gek.”
Hij kwam, na enig overleg met zijn vrouw uit de keuken terug en verontschuldigde zich en zei dat ik
sprekend op de zoon van zijn boekhouder leek. Zo zie je maar weer. Je ben nooit alleen, er loopt altijd een dubbelganger rond. Na deze verwarring ging mijn reis verder. Het was inmiddels droog geworden.
Via Hoogersmilde door het bos bij Oude Willem richting Dieverburg langs Dwingeloo door het Nationaal Park Dwingelerveld richting Echten, Zuidwolde, Dedemsvaart, Balkburg. In de buurt van Zuidwolde begon het weer te regen en dacht ik rij nog een stukje door. We zijn immers niet van suiker.
Maar in de verte werd het de lucht alleen maar zwarter en van de dikke rolwolken, toen dacht ik bij
me zelf: “We gaan naar huis.”
Tijdens de rit naar huis werd de lucht steeds schoner en tijdens een tankstop bij Heerenveen zei de
pompbediende dat het in Friesland alleen een beetje had geregend om 13.00 uur en de rest van de
dag niks. Mooi is dat.
Gereden en geschreven in april 2012.
Groet,
Thomas
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WIJ FELICITEREN
In november vieren onderstaande (gezins)leden/donateurs hun verjaardag
Henk de Meer op 2 november
Thomas van der Laan op 12 november

Jikkemien Woertman op 20 november
Wianne Hamstra op 20 november

LEDENADMINISTRATIE
Er zijn geen wijzigingen

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
Gradus Kootstra
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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