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VAN DE VOORZITTER 

 

 Onderweg naar Arnhem meldt de radio dat er rekening gehouden dient te worden met 

zware windstoten die op de wadden zelfs kunnen oplopen tot windkracht 10. Uiteraard 

niet in verhouding tot de gebeurtenissen aan de andere kant van de oceaan, maar toch 

voel je de wind goed.  

Als Arnhem in zicht komt er een groep motorrijders voorbijrijden. Daar waar een nega-

tief advies geldt voor aanhangers en lege vrachtwagens, verzetten deze motorrijders 

zich tegen de krachten van moeder natuur.  De groep rijdt voor mij uit richting het centrum van Arnhem en 

parkeren vervolgens voor het KNMV-kantoor. “Helden” denk ik.  

Toch doet de herfst merkbaar zijn intrede en kondigt voor velen weer het naderend einde van het motor-

rijseizoen aan. Al met al is het dit jaar een geweldig seizoen geweest met lange perioden van mooi en droog 

weer.  

Ook is het een mooi jaar voor MTC Noord. De toerritten, die stuk voor stuk, het verwacht aantal rijders 

heeft overtroffen, migratie naar de nieuwe web omgeving en de voorbereidingen voor het 50-jarig bestaan 

van MTC Noord dat op 26 januari 2018 groots gevoerd wordt.  

We hebben een mail gekregen van Marga de With. Zij laat weten dat het goed met haar gaat. Zonder het 

verleden te willen vergeten, is ze weer volop gericht op de toekomst. Ze rijdt nog regelmatig in de Cadillac 

van Ties. U krijgt allen een hartelijke groet. 

Het gaat goed met de facebookpagina. Thomas van der Laan is medebeheerder geworden. En we ontvingen 

bericht van facebook dat we nu de 300e volger hebben. De berichten op facebook worden goed gelezen. 

Naast de positieve berichten ook een somber bericht. Onlangs werden wij opgeschrikt door een overlijdens 

bericht van Ben Schot, lid van MIOS. Ben was een van de eerste rijders tijdens de afgelopen Zomertoer. Wij 

wensen alle betrokkenen veel sterkte met dit verlies.  

Inmiddels staan we weer aan de vooravond van oktober en dat betekent dat de eerste clubavond in ’t Has-

ke op vrijdag 6 oktober georganiseerd wordt. Wij kijken uit naar jullie komst en verhalen.  

Graag nog jullie aandacht voor de vacature voor Hoofdredacteur voor ons clubblad . Een functie met veel 

mogelijkheden en kansen in deze steeds meer digitaliserende wereld. Ook is het bestuur nog steeds op 

zoek naar vrijwilligers voor de (de voorbereiding van) jubileumavond op 26 januari. 

Noteer ook vast in uw agenda dat de Algemene Ledenvergadering over 2017 plaats vindt op 12 januari 2018. 

Met vriendelijke groet, 

Teddo van Mierle 

voorzitter 

 

Kopij voor Op ‘e rit van november 2017 graag vóór 15 oktober a.s. mailen naar: secretaris@mtcnoord.nl
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TOERHOEK OKTOBER 2017

 

 
 
 
01-10 36e  Viersprongtocht 
Vertrekpunt; Clubhuis MC Nieuwleusen, Bos-
mansweg 70, Nieuwleusen. 
Starttijd; 9.30u. Afstand route; 200km.  
Inschrijfgeld; € 5,- . Route op gps. 
Info; toursecretaris@mc-nieuwleusen.nl 

 
6-10 Clubavond. 
Zie voor informatie op pagina 6. 
 
 
08-10 Bartje Herfsttintentocht 
Vertrekpunt;  Café Hingstman,  
Hoofdstraat 18,  Zeijen.   
Starttijd; 10.00-12.00u.  Afstand route; 100km. 
Inschrijfgeld; €5,-. Route op gps. 
Info; secretaris@mcbartje.nl 
 
 

  

 

08-10 Herfsttoertocht 
Vertrekpunt;  Restaurant Urbana,  
Wipstrikkerallee 213, Zwolle. 
Starttijd; 9.30-11.00u.  Afstand route; 230km. 
Inschrijfgeld; €5,-.  Route op gps. 
Info; tc@mczwolle.nl 

15-10 22e Knollenplokkerrit 
Vertrekpunt;  Café Brinkzicht,  
Brink 47, Ruinen  
Starttijd; 9.30-11.00u  Afstand route; + 200 km 
Inschrijfgeld; €5,-. Route op gps. 
Info; info@mc80.nl 
 
 

 
 
22-10  23e Pannekoekenrit. 
Vertrekpunt;  Clubhuis MC Hoogeveen, Ach-
teromsedijk 8 a, Hoogeveen. 
Starttijd; 9.00-11.00u.  Afstand route; + 200 
km Inschrijfgeld; €5,-. Route op gps. 
Info; rolf.otten@motorclubhoogeveen.nl  
 

De foto’s zijn gemaakt tijdens de Noorderrit  

Veel rijplezier 

Thomas van der Laan 
Toer coördinator  

 

file:///C:/Users/P6-2003NL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6KVV8JZO/toursecretaris@mc-nieuwleusen.nl
file:///C:/Users/P6-2003NL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6KVV8JZO/secretaris@mcbartje.nl
file:///C:/Users/P6-2003NL/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6KVV8JZO/tc@mczwolle.nl
mailto:info@mc80.nl
mailto:rolf.otten@motorclubhoogeveen.nl
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CLUBAVOND  6 OKTOBER 

 

Uitnodiging Clubavond 

Bowling 
 

6 Oktober beginnen we weer aan het winterprogramma.  We gaan sportief beginnen met 

een Bowling avond in it Haske.  Om 20.00 uur is de ontvangst en dan beginnen we om 20.30 

uur met het bowlen. Er zijn een paar leuke prijzen te verdienen.  

Adres: Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure 

Evenementen coördinator Rinze Kats 

 

 

https://www.google.nl/search?rlz=1C1EODB_enNL532NL543&q=t+haske+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPKysvLNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGo3DXELgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiNn8z_-7HWAhWRJVAKHXGTDpEQ6BMIiAEwEg
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VAKANTIE 2017 IN KROATIË deel 2 
 
 

Een collega motorrijder heeft zijn motor bij een bushokje geparkeerd? 
 
We gaan ‘s morgens vroeg weg op de motor in verband met de warmte. Onderweg op een rustig 
plekje even ontbijten en genieten van het uitzicht en de rust. Er rijden 2 motoren voorbij en 1 auto. 
We gaan weer verder, na een bocht zie ik een motor geparkeerd bij een bushalte. 
Als we er langs rijden zie ik op de achtergrond een trekker met een touw er aan, en in het bushokje 
een helm en een rugtas. 
We draaien bij de volgende kruising en gaan terug. We rijden om de geparkeerde motor heen en zien 
een trekker met een touw iets uit de sloot trekken. De sloot is dicht begroeid, maar er komt toch een 
motorfiets met 2 motormuizen naar boven. Gelukkig 2 mannen in motorkleding die een motor bege-
leiden uit de sloot. Bij de motor stroomt het water uit de uitlaat. 
Als ik op de kruising rondkijk zie ik een heel lang recht remspoor, het lijkt dat er alleen met de achter-
rem is geremd, paniek reactie? 
Voor vandaag is de lol er af, we gaan terug naar de camping. 
 
We verlaten de camping voor een aantal dagen en gaan logeren in een hotel bij Rijeka. 
Van hieruit maken we o.a. een dagtocht over de eilanden Krk, met het veerpont over naar Cres en 
komen uit bij Veli Losinj, helemaal onderin.  
Op de terugweg geprobeerd een paar kleine dorpjes te bereiken maar dit moest al snel over grind en 
gravel paden, niet doen. Eindelijk toch het “einde” van de bewoonde wereld bereikt, in VidoVici. Veel 
leegstand maar ook vakantiehuisjes verhuur. 
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Tom Jones in concert, blijft door mijn kop spoken. Stel je voor Tom Jones geeft een concert in een 
2000 jaar oud amfitheater. Internet brengt uitkomst, over 2 dagen is het concert. We besluiten om 
de volgende dag  kaarten te regelen. Dat gaat niet zo makkelijk op het laatste moment, maar uitein-
delijk lukt het om lokaal 2 kaarten te kopen. Die 2x € 40,- blijken later een goede investering.  
De volgende dag rijden we van Rijeka binnendoor naar Pula en parkeren de motor. 
We zijn vroeg, gaan om 19.00 uur als eersten naar binnen en kunnen midden voor het podium zitten. 
Het amfitheater loopt langzaam vol, er komen 8.000 concert bezoekers.   
 

 
 
Om 21.00 uur begint de show, wat een unieke locatie. Het moet gezegd, wat een geweldig concert, 
veel bekende nummers, een band van 12 man en wat een stem. Sir Tom Jones geeft een concert van 
2 uur bij ruim 30 graden. 
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De wegen in Kroatië lijken wel glad te zijn en putten zijn overal over de wegen verspreid. Als de ABS 
van de motor dan ook nog eens in actie komt besluit ik om het rubber onder de motor te vernieu-
wen. De Yamaha dealer in Rijeka wil dit graag en gelijk doen. Nieuwe banden geeft een goed gevoel. 
 
We maken een rit langs de kust richting Sveti Juraj, daar verlaten we de kust en gaan door het bin-
nenland naar Gospic. Onderweg komen we langs een oorlogsmonument, uit de 2e wereldoorlog. Het 
ligt er verlaten en slecht onderhouden bij. Er blijken erg veel jonge mannen te zijn gesneuveld. 
 

 
 
We rijder verder naar Korencia en Plirvicka Jezera. Onderweg zien we reeën grazen in de berm. Het 
uitzicht is mooi en weids. We rijden via de binnenwegen en zien veel leegstand van woningen en ou-
de restaurants. Voor we Plaski bereiken steekt er nog even een ree over. Het beestje had goed uitge-
keken en kon ruim voor de auto’s oversteken. 
Via Ogulin rijden we naar Vrbovsko waar we de snelweg opdraaien om naar het hotel te gaan. Het 
was een lange maar mooie route door het landschap van Kroatië. 
 
We gaan terug naar de camping, halen de caravan uit het caravan depo en zoeken weer een plekje 
op de camping. We blijven nog een paar dagen op de camping en genieten van het mooie weer. 
 

Louis 
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Bernard motoren & banden jouw adres voor: 

Motoren   Altijd eerlijk advies. Winkel met alles wat je als  

Onderdelen    motorrijder zoekt. Werkplaats met moderne 

Accessoires   apparatuur. Webshop waar je messcherp kunt inkopen. 

Kleding    Goed bereikbaar. Verse koffie. 

Helmen 

Bernard motoren & banden, Bocksmeulen 37,  9101  RA Dokkum 

www.bernardmotoren.nl  info@bernardmotoren.nl  0519-220782 

 

 

 

OPROEP 50-JARIG BESTAAN MTC NOORD 

Op 26 januari a.s. is het precies 50 jaar geleden dat MTC Noord is opgericht. Dit jubileum la-

ten we niet zonder een feest voorbijgaan.  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, ou-

de 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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MOTORVAKANTIE 2017    FRANKRIJK 

 

Half augustus was het dan zover, we stapten op onze motoren voor een tocht door Frankrijk. De rou-

te hadden we thuis al gemaakt; verder hadden we niets geboekt. Na een saai stuk snelweg, via Venlo 

naar Levier (BE), zijn we binnendoor gegaan richting Bollendorf om daar te overnachten.  

De volgende rit was vrij lang dus vertrokken we op tijd 

richting de Vogezen. Via de Col de Grosse Pierre, Col du 

Brabant en de Col du Ménil eindigden we, na enige tijd 

zoeken voor een slaapplaats vanwege een feestdag, in 

Frankrijk bij een motorhotel aan de Col du Bussang. De 

eigenaar is een Nederlander. Na zo’n vermoeiende dag 

met 362 km. Is het dan wel fijn, dat je niet alles met 

handen en voeten hoeft te vragen. 

Van hier ging de reis verder zuidwaarts richting Zwitserland. Eerst volg-

den een paar mooie passen met goed asfalt waarna we aankwamen bij 

het meer van Neuchatel. Inmiddels was het warm geworden om niet te 

zeggen ‘heet’. Met een strakblauwe hemel was het, na een stop, tijd 

voor verkoelende rijwind. De route stuurde ons door de historische stad 

Fribourg. Gelukkig zorgde een breed dal voor meer verkoeling en reden 

we de 1509 meter hoge Jaunpas op. Niet een spectaculaire pas maar wel 

mooie uitzichten.  

Na een overnachting bij een B&B in Zweisimmen rijden we door de al-

penweiden met glooiende hellingen. Voor ons ligt een geweldig decor 

met de klim via Col de Pillon (1546m.) naar het wintersportdorp Les Dia-

blerets. Via de Pas de Morgins rijden we Frankrijk binnen. De route 

brengt ons naar Abondance, vervolgens rijden we de Col du Corbier (1237m.) over en komen we uit 

op de Route des Grandes Alpes. Een mooie weg die we zuidwaarts volgen door enkele bekende win-

tersportplaatsen. Na Cluses gaan we over de bekende Col de la Colombière (1613m.) welke ook een 

menig hoogtepunt is van de Tour de France. op het wegdek zijn vele aanmoedigingsteksten te lezen. 

Hierna volgt de Col des Aravis (1486m.), We rijden door een hooggelegen alpenlandschap met rots-

hellingen over de Cormet de Roselend (1967m.). Met iedere meter stijging wordt het uitzicht op het 

Mont Blanc-massief mooier.    

Vandaag eindigt de dag in een motorhotel in Seez aan het begin van de Col du Petit St.Bernard. Als 

we ‘s avonds na het diner buiten komen, lijkt het hotel met al z’n flikkerende verlichting meer op een 

ander soort onderkomen???   

De Col du Petit St.Bernard eindigt in Italië en stond niet op onze lijst, maar deze col mochten we vol-

gens collega motorrijders niet laten liggen. De volgende ochtend hebben we eerst deze 2188m. hoge 

pas gereden om vervolgens onze route te vervolgen richting Val-D ‘Isere. Het was zeer de moeite 

waard, na iedere bocht lagen er weer prachtige uitzichten te wachten. Na een tankstop in Val-D ‘Ise-

re rijden we de Col de L’Iseran (2762m.) op. Een bekende col voor wielrenners, op het hoogste punt 

is het erg druk met mensen die hun prestatie op de gevoelige plaat vast willen leggen. Al genietend 
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van de omgeving 

worden we al da-

lend door enkele 

wielrenners inge-

haald, die met dik 

60 km. per uur naar 

beneden racen. We 

vervolgen de Route 

de Grandes Alpes 

die ons begeleidt 

over een aantal uit-

dagende passen: de 

Col du Télégraphe 

(1750m.) en de Col 

de Galibier. Met zijn 

2646 meter is dit 

één van de hoogste Alpenpassen. Het is een ware belevenis 

met zijn vele haarspeldbochten en het machtige uitzicht over 

grote delen van de westelijke Alpen. Hierna zetten we het 

gas erop over de Col du Lautaret (2058m.) om te overnach-

ten in het gezellige Saint Chaffrey. 

We besluiten de volgende dag niet al te laat onze motoren te 

starten, volgens de weervoorspelling belooft het een warme 

dag te worden al zal het boven op de passen wel meevallen. 

Aangekomen op het hoogste punt van de Col d’Izoard 

(2361m.) is het nog heerlijk rustig. Al genietend van het 

mooie landschap toeren we verder zuidwaarts over de Col de 

Vars (2111m.) en komen we via Barcelonette op de Col d ‘Al-

los (2240m.), een pas die fijn te rijden is en waar de bochten 

er mooi in liggen. Aangezien we mooi op tijd zijn, besluiten 

we alvast een stuk route van de volgende dag te rijden. Via 

Colmars rijden we de Col St. Michel op. De weg wordt steeds 

smaller en de bochten krapper. We komen maar een enkele 

passant tegen op de pas en de temperatuur stijgt naar 37°. In 

het eerstvolgende dorpje zien we een kraan stromen met heerlijk koud bergwate. Wat knapt een 

mens daar van op. We zijn niet de enigen die er zo over denten, een collega motorrijder laat het ijs-

koude water over z’n shirt lopen om af te koelen.  

Opgefrist starten we onze motoren en vervolgen onze tocht over de George du Daluis. Hier verandert 

het landschap ineens in rode gesteentes waar we dwars doorheen rijden. Met naast ons diepe ravij-

nen begint mijn motor het warm te krijgen en komt er vloeistof uit spetteren. Niet een fijn gevoel 

dus zo snel mogelijk op een veilige plek gestopt. Waarschijnlijk zat het dopje van de koelvloeistof niet 

goed vast.  

Het was een prachtige plaats om wat foto’s te maken en zo kon de motor even afkoelen. Toch was 

het vertrouwen even weg in de machine en besloten we voordat we helemaal de Col de la Cayolle 

(2327m.)  over moesten rijden een slaapplaats te zoeken.  Aan de pas stond een bordje; Motards 

welcome. Gelukkig hadden ze nog een bed vrij voor ons en ze vroegen of we onze motoren in de ga-
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rage wilden hebben. De garage was echter een ou-

de koeienstal vol met rotzooi. De gastvrouw sprak 

slecht Engels of Duits maar met handen en voeten 

kom je een eind.  Het diner smaakte voortreffelijk 

en werd opgedekt in een soort museum.    

Vol frisse moed halen we de motoren uit de ‘gara-

ge’ en beginnen aan onze route die zal eindigen aan 

de Côte d ‘Azur. We komen nogmaals door het 

stadje Jausiers en  rijden we de 2715 meter hoge 

Col de la Bonette op. De temperatuur was inmid-

dels gezakt naar 11° met onze doorwaai kleding aan 

hadden een we het eigenlijk niet eens koud. Door 

de vele scherpe bochten en 17 % stijging waarbij je 

moet opletten voor het overige verkeer hielden we 

het wel warm. Ons einddoel voor deze dag is Men-

ton. Om daar te komen rijden we over de Col du Tu-

rini die bekend is vanwege de ralley van Monte Car-

lo.  Aangekomen in Menton genieten we onder het 

genot van een drankje van de peperdure voertuigen 

die passeren.  

Uitgerust rijden we door Monte Carlo, over een gedeelte van het circuit van Monaco. Al genieten van 

het mooie uitzicht met luxe schepen verlaten we de kustlijn na Nice. Het wordt al snel warm, er vol-

gen een aantal kleinere onbekende passen waarbij we vlot kunnen doorrijden (Col du Pilon, Pas de la 

Faye, en de Col de Leuns).  

We stoppen voor een lunch in het gezellige oude dorp Castellane, waar we overig niet de enige Ne-

derlanders zijn. De volgende dag staat de Verdon op het programma dus zoeken we een slaapplaats 

in de buurt van Castellane. In Trigance vin-

den we iets met een zwembad.  

Van hier kunnen we zo onze route vervol-

gen die ons door de Gorge du Verdon leidt, 

oftwel De Grand Canyon van Europa.  In-

middels waren we al heel wat gewend, 

maar hier is de natuur wel heel mooi met 

z’n gigantische rotswanden voel je je als 

mens hier wel erg klein. Na elke bocht 

volgt er weer een schitterend uitzicht op 

een ravijn, een meer of een lavendelveld. 

Als we meer tijd hadden zouden we hier 

wel twee keer van willen genieten: zowel 

heen als terug. 

 We verlaten de Verdon en rijden op de Route Napoleon richting Digne-les-Bains. Hierna komen we 

over de Col du Labouret (1240m.), de Col de Maure(1346m.), de Col St.Jean (1333m.) wat eigenlijk-

geen echte bergpassen meer zijn maar gewoon een brede doorgaande weg. (we zijn misschien al te-

veel verwend) 
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Genietend van het helder 

blauwe water van het 

meer Serre Ponçon rijden 

we door de historische 

stad Gap en vervolgen de 

Napoleonroute over de 

Col de Bayard (1248m.) 

richting Corps. Dan slaan 

we af naar de Vercors, in 

Clelles vinden we een leuk 

motorhotel met utzicht op 

een enorme rots. 

De volgende dag gaan we 

door het zuidelijk deel van 

de Vercors waar talloze 

passen op ons staan te 

wachten.  De hotel eige-

naar waarschuwt ons voor 

vertrek al voor de Col de 

Menée dat er losse steen-

tjes op liggen. Het asfalt 

op de Col du Prayet die 

door de bossen loopt is 

van goede kwaliteit. Dit 

verandert op de Col de 

Menée. Hier hebben ze 

niet lang geleden een berg 

grit op gestrooid en vergt 

van ons de nodige inspan-

ningen en tijd.  

We verruilen de Vercors voor de Drôme en rijden door vele kleine dorpjes en gehuchten, al genie-

tend van de lavendelgeuren naderen we de Col des Tempêtes (1829m.) waarna we de voor wielren-

ners beruchte Mont-Ventoux beklimmen. Het eerste deel voert ons door een bosrijkgebied waarna 

het ineens kaler wordt en ons een heel apart uitzicht staat te wachten. De zon weerkaats in de licht 

gekleurde stenen en na een aantal bochten hebben we uitzicht op de toren.    

We rijden verder naar het westen en besluiten voor de Ardeche te overnachten. In dit gebied hadden 

ze al bijna 4 maanden geen regen gehad, zelfs de eikenbomen hadden bruin blad van de droogte.  

De volgende dag rijden we door de Gorges de la Ardèche, een lange weg voert ons langs het ravijn 

met na iedere bocht nieuwe vergezichten het één nog mooier dan het ander. Hier kun je ook één van 

de vele grotten bezoeken als je een zijweg neemt. 

Via Lamastre rijden we door Valence, voor ligt de Col de la Bataille (1313m.) en de mooi slingerende 

Col de la Machine(1011m.). Een paar kilometer verder, houden we onze adem in als we de Combe 

Laval inrijden, een smalle bochtige weg met aan de ene kant ruwe rotsen, waar je soms doorheen 

rijdt, en aan de andere kant zien we een gapende diepte van het ravijn met daarin een zijtak van de 

rivier de Isère. 
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Na het zien van al dit natuurschoon, wat niet te overtreffen was, 

reden we verder door de Rhône-Alpes en kwamen we door de 

grandioze Gorges de la Bourne die verzonken ligt tussen ontoe-

gankelijke ravijnen en rotsen. Moe maar erg voldaan eindigen 

we onze dag in Villard-de-Lans.  

De volgende dag willen we vroeg aan ons vervolg beginnen om-

dat we bij Grenoble langs moeten. Noordwaarts rijden we door 

de Chartreuse over de Col de Porte, Col du Cucheron, Col du 

Granier. Dit gebied is bekend om zijn prachtige natuur en vele 

kloosters. Na een tankstop in Chambéry gaan we over de Col de 

la Cluse en komen in het stadje Aix-les-Bains met zijn veel kuur-

oorden, waar we niet voor komen.  

Met de Alpen achter ons stevenen we af op het oudste stadje 

van Frankrijk; Pérouges. Dit stadje is erg bekend onder de touris-

ten, dus we besluiten dit de volgende ochtend voor de drukte te 

voet te doen i.p.v. laat in de middag met onze warme motorkle-

ding aan.  

Vanuit het hotel is het 1 km lopen.We zijn vroeg zaterdagmorgen en dus voor alle drukte op. Het is 

net een middeleeuws landschap als we het stadje naderen. We zijn de enigen die erdoor lopen en in 

sommige smalle steegjes lijktk het wel een spookstad. Toch wonen er wel mensen. Het stadje staat 

op een heuvel en heeft een stadsmuur. Het is opgebouwd uit keien. We hebben ons laten vertellen 

dat er jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers komen. 

Na dit ‘oponthoud’ heisen we ons in de motorkleding en bestijgen we trouw onze gemotoriseerde 

tweewielers. Het belooft weer een warme dag te worden. Met nog een paar passen in het vooruit-

zicht rijden we door de Franse Jura. Weliswaar niet erg hoog maar met de Col de Faucille (1320m.) 

erbij kun je er mooi toeren. We genieten nog even van het uitzicht op het meer van Genève boven 

Nyon en gaan verder richting het noorden via de Col du Marchairuz (1447m.) Hierna komen we op 

een prachtig nieuw wegdek richting Besanҫon, echter zonder parkeerplaatsen. Het was warm en in-

middels vonden we het beiden voor deze dag wel welletjes. Voor het stadje Vesoul hadden we einde-

lijk een parkeerplaats gevonden (wel in de brandende zon). Nadat we enkele hotels hadden gebeld 

waarvan er geen plek had besloten we de eerstvolgende afslag te nemen. 

Met geluk zag ik een klein bordje langs de weg met een bed erop, dit bracht ons bij een boer waar we 

de nacht door konden brengen. De vrouw des huizes heeft zelfs een heerlijk maal voor ons gekookt 

uit eigen tuin. En de boer is nog met Wietse op pad geweest in z’n nieuwe Landrover Defender. 

Hierna zijn we door de Vogezen via Luxemburg met een tussenstop in Duitsland (Bollendorf) naar 

huis gereden. In deze vakantie hebben we zo’n 4800km gereden. 

Het rest ons nu nog wat foto’s te sorteren. (ong. 500) 

Vriendelijke groet, 

Wietse en Evelien 
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WINTERBANDEN? 

 
Hopelijk duurt het nog lang voordat het 
winter wordt, maar het is nooit te vroeg 
om erover na te denken. 

Zijn winterbanden aan te raden voor mo-
toren en hoe zit het met de winterban-
denplicht in veel buitenlandse landen, 
geldt die ook voor motorrijders? 

In Nederland kennen we nog geen ver-
plichting van winterbanden op de motor. 
Anders dus dan bij onze buren in Duits-
land. Mocht je daar met de motor willen 
rijden, dan dien je ook als motorrijder 
over winterbanden te beschikken. Deze 
banden zijn echter maar beperkt be-
schikbaar en worden vooral voor allroad- 
en offroadmodellen gefabriceerd. 

Geen winterbandenplicht voor motorrij-
ders 
Als het aan de KNMV ligt dan komt er 
geen winterbandenplicht voor motorrij-
ders in Nederland. Wij zijn in de basis van 

mening dat op het moment winterbanden echt nodig worden, je bewust een keuze moet 
maken om wel of niet op de motor te stap-
pen. Ben jij die bikkel die in de winter door-
rijdt, dan is het wel zo dat winterbanden 
onder de 7 graden door de zachtere com-
pound (samenstelling van de band) meer 
grip bieden. Let op dat een M&S band geen 
echte winterband is. Vaak heeft deze band 
een grover profiel om meer grip in modder 
e.d. omstandigheden te hebben. Het teken 
M&S zegt dus niets over de hardheid van 
het rubber. Winterbanden kun je herken-
nen aan het driehoekteken met sneeuw-
vlokjes. 
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MIJN TIENDE NOORDERRIT 

Afgelopen juli heb ik met Rinze gevierd dat we al weer tien jaar bij elkaar zijn. Waar blijft de tijd. 

Vandaag, tijdens het rijden realiseerde ik me, dat dit dus voor mij ook de tiende keer is, dat ik de 

Noorderrit rijdt. Ik kan me in ieder geval niet herinneren dat we een keer hebben overgeslagen.  

In die tien jaar is er best veel veranderd. Toen ik in 2007 bij MTC Noord kwam, werden hele club-

avonden in het Nederlands gehouden, omdat ik nog niet zo veel  Fries verstond.  Geleidelijk aan ver-

stond ik meer Fries en ging men meer over naar het Fries, maar er zaten tijdens de clubavonden aan 

alle kanten tolken om me heen.  Nu is dat niet meer nodig. Ik spreek nog steeds geen Fries, maar ik 

versta inmiddels alles. Nou ja…. Bijna alles dan, want wat is een Ponge en een donderdeldoekje? 

De eerste “Noorderitten”  heb ik gereden als 

“achteroppie” bij Rinze, omdat ik ten eerste toen 

mijn A rijbewijs nog niet had, en ten tweede in 

het begin liever bij Rinze achterop zat, omdat ik 

het tempo van de mederijders niet bij kon hou-

den.   Verder heb ik 2 keer een Noorderrit gemist, 

omdat ik achter de tafel zat bij de inschrijving. Die 

ritten hebben we op een ander moment gereden, 

dus 3 september was het echt mijn tiende Noor-

derrit. 

Ik kan me nog herinneren dat ik, de eerste Noor-

derrit die ik wel zelf reed, nog gebruik moest ma-

ken van een routerol. Navigatie kwam net in op-

komst.  Dus behalve druk met rijden, moest je 

ook nog goed in de gaten houden dat je de route-

rol op tijd verder moest draaien en ook staarde ik 

me soms blind op het bolletje pijltje systeem. 

Was best handig, maar je moet er wel aan wen-

nen. 

Maar goed: vandaag dus de tiende Noorderrit.  Gerard en de Noorderrit-

commissie hadden hun zaakjes goed voor elkaar. Marten had een mooie 

route uitgezet. Hij weet de stuurweggetjes altijd wel te vinden.  Het weer 

was prachtig. Mij viel op dat het complete bestuur aanwezig was bij de start. 

Ik kan me niet herinneren dat dit ooit het geval was.  

De route ging naar het noordoosten van Friesland, wat weer makkelijk was, 

want we hebben thuis even gepauzeerd om te lunchen. We hebben gekozen 

voor de korte route, maar het overgeslagen stukje van de lange route, rijden 

we binnenkort nog wel.  Eén nadeel van de Noorderrit. Hoe mooi het weer 

vandaag ook was: we zitten weer in september, en dat betekent dat het 

weer de verkeerde kant uitgaat. 
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Na een dag met een eigen toertocht, heb ik dan, als secretaris, het leuke klusje om de namen van de 

deelnemers door te geven aan het LOOT en het aantal deelnemers per club door te geven naar de 

KNMV.  Er waren 113 deelnemers, waarvan 27 leden van MTC Noord 

 

 

CLUB Aantal deelnemers 

MTC Noord 27 

Individueel 27 

MC Motovatie 8 

MC Promotie 17 

FMC 12 

Mios 1 

Baarnse MC 2 

MTCB Dokkum 2 

MC Zwolle 3 

STIMON 1 

MC De Kraats 1 

VMTR Norg 2 

MC Leeuwarden 1 

MC Martinistad 3 

DFM 1 

Bjirmen Broezers 1 

MTC 13 1 

GoldWing Club 1 

MV Almere 1 

DFM 1 

 

En Dick op de Beeck van MTC 13 was de verst wegkomende deelnemer. Hij komt uit Leopoldsburg 

België en hij heeft 253 km gereden om hier mee te kunnen rijden. 

De foto’s zijn gemaakt door Anita. 

Groet, 

Rolien 
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FOTO IMPRESSIE VAN DE 31E NOORDERRIT 

 

Beste motorvrienden. 

Een kleine foto impressie van de Noorderrit van 3 september 2017. 

De leden van de toercommissie hebben een supermooie rit gemaakt door het noordoosten van Fries-

land en Groningen. Het weer was perfect en een mooie opkomst met 113 deelnemers, kortom een 

geweldige dag.  

Bedankt Gerard, Marten, Anita en Folkert. 

 

Met vriendelijke groet, 

Thomas van der Laan 
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WIJ FELICITEREN  

 

In oktober vieren onderstaande (gezins)leden/donateurs hun verjaardag 

Teddo van Mierle op 6 oktober 
Martin Meinderstsma op 12 oktober 
Evelien Duin op 13 oktober 

 

Alie Boot op 14 oktober 
Anny Dillema op 18 oktober 
Folkert Heida op 24 oktober 
 

LEDENADMINISTRATIE 

 
We begroeten 2 nieuwe leden 
Klaas Bottema uit Gorredijk 
 

Klaas van der Ploeg uit Grou. Hij rijdt op een 
BMW R1200 RS uit 2004 

 

COLOFON 

 
 
Voorzitter:  
Teddo van Mierle  
E-mail: voorzitter@mtcnoord.nl 
 
Secretaris:   
Rolien Rietberg 
Bonhommestrjitte 38 
9283 VB Surhuizum (06 20 63 01 56) 
E-mail: secretaris@mtcnoord.nl 
 
Penningmeester: 
Louis Hooghiemstra  
E-mail: penningmeester@mtcnoord.nl 
 
Toer coördinator: 
Thomas van der Laan 
toercoordinator@mtcnoord.nl 
 
Vice Voorzitter en 
Evenementen coördinator: 
Rinze Kats  
E-mail: evenementen@mtcnoord.nl 
 
Redactie: 
vacanture 
E-mail: secretaris@mtcnoord.nl 

 
Friesland Toertocht: 
Pieter Ketellapper  
E-mail: frieslandtoertocht@mtcnoord.nl 
 
Elfmerentocht 
Bert Drenthe  
E-mail:elfmerentocht@mtcnoord.nl 
 
Zomertoer 
Gradus Kootstra   
E-mail: zomertoer@mtcnoord.nl  
 
Noorderrit: 
Gerard Zijlstra  
E-mail: noorderrit@mtcnoord.nl 
 
Website:  www.mtcnoord.nl 
Webmaster: 
Pieter Ketellapper  
E-mail: webmaster@mtcnoord.nl  
 
PR Commissie 
Rolien Rietberg en Sjoerd Riemersma  
E-mail:  prcommissie@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 de-
zelfde 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 snel-
weg.  

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 vakkundi-
ge schadeafwikkeling 

 Online aanschaf kleding en accessoires via onze web shop ( www.motorplaza.net ) 

 Diverse financiële oplossingen voor zakelijke en particuliere lease 

   
 
 
 
 
 
 
 
          Motorplaza Groningen    Motorplaza Heerenveen 
          Kieler Bocht 57        Mars 24 
          9723 JA  Groningen     8448 CP  Heerenveen 
          050-5470100      0513-683239 
          info@motorplazagroningen.nl                      info@motorplazaheerenveen.nl 

   

WWW.MOTORPLAZA.NET 

http://www.motorplaza.net/
mailto:info@motorplazagroningen.nl
mailto:info@motorplazaheerenveen.nl
http://www.motorplaza.net/

