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VAN DE VOORZITTER 

 

Frisse ochtenden kondigen subtiel het naderend einde van het motorseizoen aan. We 
kunnen terugkijken op een mooi seizoen met diverse hoogtepunten. Een daarvan natuurlijk 
het 50-jarig jubileum feest van MTC Noord. Maar ook de goed bezochte toerritten, gesteund 
door geweldige weersomstandigheden. 
 
Persoonlijk vond ik de Noorderrit een noemenswaardig hoogtepunt. Een opvallend mooie 
route, meanderend door weilanden, authentieke dorpjes en langs diverse vaarwegen en 
haventjes. Gezeten op een bankje aan het water naast een draaibrug, was een mooi moment 
voor reflectie en bezinning. 
 
Vrijdag 5 oktober is weer de eerste clubavond, waarbij Gerrit Stoeten zijn ervaringen met ons 
komt delen. Een inspirerende spreker, geboren en getogen in de wereld van motoren. 
 
De volgende clubavond zal geheel in het teken staan van My Route App, deze avond krijgt in 
februari 2019 een vervolg met een workshop in ’t Haske tijdens de clubavond.   
 
Uiteraard blikken we ook vooruit naar het seizoen 2019, waar we een bundel aan activiteiten 
gepland hebben. 
 
Naast de nieuwjaarsreceptie in de stijl als het aflopen jubileumfeest met naast een hapje en 
drankje ook diner, onze toerritten, vrijdagavond ritten en Koningsdag etc. etc., willen we een 
mooi evenement voorstellen: een voorstelling over Jack Middelburg op TT – Assen, de 
“Jumping Jack TT – Assen. Meer informatie treft u verderop in het clubblad aan. 
 
Ten tijde van schrijven zit ondergetekende in Parijs met een te verwachte maximum 
temperatuur van ruim 26 graden. Voorlopig kunnen we nog ruimschoots genieten van het 
motorrijden! 
 
Veilige kilometers gewenst en tot ziens op de clubavond op vrijdag 5 oktober. 
 

 

 

 

Groet, 

       Teddo van Mierle 

 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief (december januari) graag voor 15 november a.s 
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TOERHOEK OKTOBER 2018 

 

 

29 en 30 september 2018: 35e Diekentoer 
KNMV en LOOT  
Vertrekpunt Camping Cassandria Bad, Strengweg 4, 4525 LW Retranchement 
Inschrijven  tussen 9.00 – 12.00 uur. Kosten € 6.00 
Route   keuze tussen weg of allroad 
Na afloop zaterdag om 19.00 uur BBQ-en (opgeven) 
www.mz-v.eu 

30 september 2018: Bladerrit MC Nijverdal-Hellendoorn 
KNMV en LOOT (5 pnt) 
Inschrijven  tussen 9.00 en 12..00 uur Inschrijfgeld: € 6,00. 
Vertrekpunt:  Clubhuis Het Mollenhol, Imminkservestraat 4, 
Hellendoorn.  Lengte 200 km 
Info: Rikus Tijhof: toer@mcnh.nl 
 
7 oktober 2018. 31e Herfstrit MC Grathem 
KNMV en LOOT (5 pnt) 
Inschrijven tussen 9.00 en 12.00 uur. Kosten € 6,00 
Omgeving Zuid-Limburg, Duitsland en België 
Vertrekpunt Café zaal Geraarts, Markt 5, 6069 AL Grathem 
Info: Jack Winkelmolen, toercoordinator@mcgrathem.nl 
Gratis ontbijt: Spek met eieren voor vertrek 
 
7 oktober 2018: Herfstoertocht MC Zwolle e.o. 
KNMV en LOOT (5 pnt) 
Inschrijven tussen 9.30 en 11 uur. Inschrijfgeld € 7,00 (incl. 1 consumptie) 
Vertrekpunt: Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle 
Voorinschrijving: TC@mczwolle.nl 
Lengte 175 en 240 km 
Info: www.mczwolle.nl 
 
14 oktober 2018: 22e Knollenplökkersrit 
KNMV 
Inschrijven tussen 9.30-11.00 uur. Inschrijfgeld € 5,00. 
Vertrekpunt: Cafe Brinkzicht, Brink 47, Ruinen 
Afstand ± 200 km Route op GPS 
Website www.mc80.nl 
,- 
21 oktober 2018: 24e Pannenkoekenrit MC Hoogeveen 
KNMV 
Inschrijven tussen 9.00 en 11.00 uur. Inschrijfgeld € 5,00 
Vertrekpunt: Clubhuis MC Hoogeveen, Achteromsedijk 8 A 
Hoogeveen. Afstand 200 km  
Contact e-mail  info@motorclubhoogeveen.nl 

http://www.mz-v.eu/
toer@mcnh.nl
mailto:toercoordinator@mcgrathem.nl
mailto:TC@mczwolle.nl
www.mczwolle.nl
http://www.mc80.nl/
mailto:info@motorclubhoogeveen.nl
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28 oktober 2018: 26e Snertrit MC Hamaland 
Loot 10 pnt 
Inschrijven tussen 9.00 en 11.30 uur . Inschrijfgeld € 5,00 
Vertrekpunt: Café Haak en Hoe, Holterhoekseweg 6, 8142 HZ Groenlo 
Afstand 200 km 
www.mchamaland.nl Na de rit ouderwets snert eten 
 

NOVEMBER 2018 

 
4 november TMC Moosrit, Twentse Motorclub 
KNMV 
Inschrijven tussen 9.00-11.00 uur.  
Vertrekpunt: Eetcafe De Buren, Beckumerstraat 2, Enschede (Boekelo)\ 
Lengte 200 km. Inschrijfgeld: € 6,00 
Website www.twentsemotorclub.nl 
 
11 november 28e Koude Novemberrit MC De Kraats 
KNMV en LOOT (5 pnt) 
Inschrijven: tussen 10.00 en 13.00 uur 
Vertrekpunt: Clubhuis MC de Kraats, Horsterweg 9, 6715 CT EDE 
Lengte: 120 km. Inschrijfgeld € 5,00 
Inclusief erwtensoep na afloop. 
Website: www.mcdekraats.nl 
 
25 november 2018 25e Sinterklaasrit  
KNMV en LOOT (5 pnt) 
Inschrijven: tussen 9.00 en 12.00 uur 
Vertrekpunt: VAMC de Graafschaprijders, Eikenlaan 2a, 7251 LT Vorden 
Lengte: 130 km InschrijfgeldL € 5,00 
Incl. na afloop een chocoladeletter of speculaas 
Info: www.vamc.nl 
 
 

 
 

http://www.mchamaland.nl/
http://www.twentsemotorclub/
http://www.mcdekraats.nl/
www.vamc.nl
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JUMPING JACK 
 

 

In mei 2019 is er een muzikale en verbeeldende 
voorstelling over Jumping Jack Middelburg op het 
TT circuit in Assen. 
 
Jack Middelburg was een Nederlands 
motorcoureur. Zijn beste seizoen was dat van 
1981, toen hij de Britse Grand Prix won en als 
beste privérijder op de zevende plaats in de 
500cc-klasse van het wereldkampioenschap 
wegrace eindigde. Zijn mooiste overwinning was 
wellicht die van de TT van Assen in het seizoen 
1980. 
 
Wij zijn voornemens een aantal goede plaatsen 
voor dit evenement te reserveren. Een deel van 

de kosten zal door MTC Noord worden vergoed, waarbij er een eigen bijdrage van  € 15,--  
per lid over blijft. 
 
De voorstellingen worden van 7 mei tot en met 19 mei georganiseerd. Wij hebben nog geen 
zicht op de huidige beschikbaarheid van plaatsen maar proberen de tickets voor een 
zaterdag in deze periode te krijgen. 
 
De vraag is echter, hoeveel kaarten wij dienen te reserveren. 
Het verzoek is, als er belangstelling is, om deze mail te beantwoorden en aan te geven met 
hoeveel personen dit evenement wordt bijgewoond. 
 
Aan de hand hiervan kunnen tickets gereserveerd worden. Omdat wij de volledige kosten 
vooraf zullen moeten betalen, betekent dit dat de eigen bijdrage van 15 euro per ticket ook 
op voorhand zal worden doorbelast. 
 
Aangezien de voorstellingen in een beperkt tijdsbestek gehouden worden, verwachten wij 
dat er relatief snel weinig plek meer zal over blijven. 
Vandaar het verzoek om een spoedige reactie, voor 5 oktober bij de secretaris 
(secretaris@mtcnoord.nl), zodat we de meeste kans maken op goede zitplaatsen. 
 
Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Teddo van Miere 
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(gekopieerd van de website) 

In mei 2019 komt er op het TT Circuit Assen een 

grote muzikale en beeldende voorstelling over het 

leven van de bekendste Nederlandse motorrijder: 

Jack Middelburg. De motormuziektheaterproduc-

tie wordt geregisseerd door Frank Lammers ter-

wijl Mateo van der Grijn de rol gaat spelen van de 

veel te vroeg overleden wegraceheld. 

 

De motor-muziek-theater show Jumping Jack, 

naar de bijnaam van Middelburg, wordt een 

spectaculaire voorstelling met veel live muziek, 

stunts, professionele cast, dans en amateurs uit 

Assen en omstreken. In de reeks voorstellingen kunnen per keer 3000 motor, muziek en 

theaterliefhebbers een unieke voorstelling zien waarin vanzelfsprekend ook op motoren 

uit de 70-ties geraced gaat worden. De voorstelling is een initiatief van BUOG, Beden-

kers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen die daarin nauw samenwerkt met 

het TT Circuit Assen en veel lokale partijen. 

Bekende namen 

Afgelopen woensdagmiddag tijdens de persconferentie van de 88e Dutch TT werden er 

meer details bekend gemaakt van de motormuziektheaterproductie over motorlegende 

Jack Middelburg. Zo zal Frank Lammers – bekend van de Jumbo reclame – de regie 

voor zijn rekening nemen terwijl Mateo van der Grijn – be-

kend als acteur in de musical Soldaat van Oranje – de rol 

zal spelen van Jack Middelburg.  

Verder doen er 20 acteurs mee, 30 motorrijders, 40 gitaris-

ten, 50 muzikanten en 60 dansers. Er doen zowel professi-

onals als amateurs mee. Omdat het project zo groot is, 

worden er nog mensen uit Drenthe en omstreken gezocht 

die mee willen spelen. 

De roemruchte 70-ties en 80-ties herleven in volle glorie! 

Begin dit avontuur door in eigen auto een rondje over het 

TT Circuit Assen te rijden. Hoe cool is dat!  Bezoek voor aanvang het Bikersdorp met live 

muziek van Erwin Java & Band en laat aldaar het eten en drinken goed smaken. Een 

goede start om vervolgens full speed de voorstelling in te duiken. 
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CLUBAVOND 5 OKTOBER 2018 
 

Clublid Gerrit Stoeten heeft een hobby, 
namelijk het rijden van races op 
klassieke motoren. 5 oktober, tijdens de 
eerste clubavond van het 
winterseizoen, komt hij hierover 
vertellen. 

Ronkende motoren, de geur van verbrand rubber en 

vooral heel veel nostalgie. Dat zijn de ingrediënten van de TT classic demo-races. Het eve-

nement met motoren van voor 1972. .Tijdens de wedstrijden doen motoren van alle soorten 

en maten mee, zoals oldtimers uit de jaren dertig en motoren met zijspannen. 

Regelmaat 

Er is één verschil met moderne motorraces: Het gaat niet om de snelste rijder, maar om de 

meest regelmatige. Dat is volgens de organisatie eerlijker en zo gaat de snelheid er een beet-

je uit.  

Veel coureurs hebben hun motoren zelf gebouwd en hebben daar hun hele ziel en zaligheid 

in gestoken. Sommigen zijn er zelfs jaren mee bezig geweest. Gerrit Stoeten heeft honder-

den uren werk in zijn motor gestoken 'En hoeveel geld, ik weet het niet. We hebbn het maar 

niet bijgehouden, ik moet het thuis ook maar niet vertellen. 

        

Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom in Partycentrum ’t Haske te Joure. Na de koffie, 

rond 20.15 gaat Gerrit vertellen. 
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CLUBAVOND 2 NOVEMBER 2018 

 
 

My route app wordt steeds meer gebruikt als middel om routes te maken en te 
delen. 
Op 2 november krijgen we meer informatie over deze app.Hams van de Ven 
(van Mtc Zeilberg uit Deurne komt ons verder helpen met het gebruik van deze 
app. Na een stukje theorie, gaan we zelf aan de slag met my route app. Dus het 
is handig als je een laptop mee kunt nemen. Er is een beperkt aantal laptops 
aanwezig, waar u gebruik van kunt maken. 
Half oktober sturen we meer informatie en sturen we een paar linkjes door, zo-

dat u deze voorafgaand aan de clubavond op uw computer kunt installeren.  
 

MyRoute-app is véél meer dan alleen een app! 
MyRoute-app is op de eerste plaats een cloud based webapplicatie waarmee je op een prettige ma-
nier routes kunt vinden, maken, delen én exporteren naar je gps. Een cloud based webapplicatie 
klinkt ingewikkeld, maar is heel simpel. Net zoals bij Facebook kun je inloggen met gebruikersnaam 
en wachtwoord en kun je daarna gebruik maken van alle functies. Omdat het een webapplicatie is, 
kun je MyRoute-app gebruiken voor Windows, MacOS, PC, tablets en smartphones. Ook hebben we 
op deze wijze de Tyre problemen met Google Maps omzeild. Naast de webapplicatie is er een onder-
steunende app voor smartphones waarmee je je ritten kunt tracken (tracklogs) en foto’s en tekst 
(momenten) aan een track kunt toevoegen. 

  
Hét GROTE voordeel van MyRoute-app! 
Er zijn vele voordelen, maar het grootste voordeel van MyRoute-app is multi-mapping. In MyRoute-
app kun je gebruik maken van de officiële TomTom kaart met TomTom routeberekening, de officiële 
HERE (Garmin) kaart met Garmin routeberekening én de professionele Google Maps kaart met Goog-
le Maps routeberekening. Nog mooier, je kunt de verschillende routeberekeningen van de verschil-
lende kaarten tonen in één kaart en dus heel eenvoudig je routes gelijk maken voor TomTom en 
Garmin. Dit is uniek en kan met geen enkel ander routeprogramma! Heel fijn werken ook de kaartla-
gen van ViaMichelin, OpenStreetMap, OpenCycleMap en de geweldige StreetView functionaliteit. 
  
MyRoute-app, dé oplossing voor verenigingen en clubs 
Steeds meer clubs, verenigingen, reisbureaus, tijdschriften, motorrijders, oldtimerrijders, rallyrijders 
en fietsers gebruiken MyRoute-app voor het maken en delen van routes. En dat is logisch, het is sim-
pel om routes gelijk te maken voor TomTom en Garmin.  
Het is niet meer nodig routes te downloaden, op te slaan, te converteren en in andere programma’s 
te bewerken met de kans dat de route gaat afwijken. De routes delen via een link en gewoon direct 
exporteren, altijd goed, en indien gemaakt met de ‘vergelijk route met’ functie altijd hetzelfde voor 
TomTom en Garmin. We adviseren de ‘toer-uitzetter’ gebruik te maken van de Gold functionalitei-
ten. Maar de ‘ontvanger’ heeft in principe genoeg aan een gratis Basic abonnement! Dat maakt het 
wel héél aantrekkelijk. 
   
MyRoute-app Navigation 
  
Fantastische routes maken, rijden en interessante bezienswaardigheden bezoeken is onze lust en le-
ven. Lang geleden met een A-viertje geplakt op de tank en een landkaart bij de hand, later met de al-
lereerste GPS-apparaten die in de loop van de tijd beter en geavanceerder werden. Nu komen er 
steeds betere opties om ook met jouw smartphone te navigeren. Is dat misschien ook iets voor jou? 
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NIEUW: winterzon op de motor! 

 
Stel je eens voor: tot ver in november genieten van de vrijheid op de motor. 
Geen winterstalling, maar rijden over bochtige bergwegen, vergezeld door een stralend 
zonnetje. 
De Kobutex Reisclub maakt deze motordroom werkelijkheid met een 8 daagse motorvakantie 
van 10 t/m 17 november naar Andalusië. 
 

Het onontdekte motorgeheim van avontuurlijk Andalusië 
De magie van Andalusië is haar ongerepte natuur. Ruige bergen waarin mooie bergpassen, 
indrukwekkende uitzichtpunten en diepe kloven verscholen liggen. Om deze mooie plekjes te 
vinden, is de hulp ingeschakeld van een lokale biker. Zijn motorroutes trakteren je op 
letterlijke hoogtepunten. Rijd naar de magische kloof Tajo die het dorpje Ronda in 2-en 
splitst. Of geniet van het uitzicht op de rots van Gibraltar en Afrika, en rijd door de door 
stuwmeren gevormde El Torcal vallei over de oudste berg van Spanje. 

Een groepsreis met veel eigen vrijheid 
Hoe je er op uit gaat (of een dagje niet), dat bepaal je helemaal zelf. Wil je individueel rijden, 
of sluit jij je aan bij andere motorrijders uit de groep waarmee het goed klikt? Kies zelf! En 
ontmoet jouw medereizigers ’s avonds weer bij het gezamenlijke diner. 

Goed georganiseerd op reis 

De reisbegeleiding van Kobutex is de hele reis aanwezig voor informatie over de routes en 
(letterlijke) hoogtepunten van het Zuid Spaanse Andalusië. Ook bij pech onderweg, zoals bij-
voorbeeld een lekke band, staan zij voor jou klaar om jou snel weer op weg te helpen. Dank-
zij de reisbegeleiding en de vrijheid om jouw eigen reis in te delen, is deze reis ook prima ge-
schikt voor beginnende motorrijders of motorrijders met weinig of geen rijervaring in het 
buitenland. 

Ga mee! 

Je kunt al mee vanaf € 1349,- per persoon 
Dit is inclusief retourvlucht, transfers, hotel o.b.v. half pension, motorhuur en reisbegelei-
ding. 
Kijk voor meer informatie, of meld je aan via: www.kobutex.nl/reisclub 
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VERSLAG: THE DUTCH 1000 (EDITIE 2018) 

(rit gereden door Rinze) 

By Jean Le Motard  

The Iron Butt Association en hun ritten heb ik al eens uit de doeken gedaan. Langeafstands-

ritten tot je kont kapot is. Denk aan uitdagingen als 1000 mijl in 24 uur of alle Amerikaanse 

staten aandoen in 10 dagen. Toen ik vernam dat in Nederland voor het eerst een gelijksoor-

tige rit werd georganiseerd was mijn interesse dan ook meteen gewekt (en mijn kont begon 

al te klagen). 

The Dutch 1000 heet het evenement. De bedoeling: een vooraf uitgetekende route van 1000 

km doorheen Nederland afleggen binnen de 24 uur, en dat via een aantal checkpoints. 

 

Het opzet van dergelijke ritten is niet meteen de mooiste route of de meest kronkelige. De 

afstand, daar gaat het om, en de uitdaging die dat met zich meebrengt. Hou je het vol, zo 

lang in het zadel, of gaat je lijf tegensputteren? Ik verwachtte me dus niet per se aan de 

leukst rijdende route doorheen een fantastisch decor. 

De allereerste editie van The Dutch 1000 zou dit jaar plaatsvinden, maar blijkbaar kwam daar 

wat meer bij kijken dan de organisatie had verwacht, dus werd dit jaar beslist om een “gene-

rale repetitie” op touw te zetten: een rit van 500 km, met zo weinig mogelijk autosnelweg.  

https://jeanlemotard.wordpress.com/author/jeanlemotard/
https://thedutch1000.nl/
https://jeanlemotard.files.wordpress.com/2018/09/dutch-1000-heide.jpg
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Laat ik meteen zeggen dat de communicatie rond het evenement nogal chaotisch verliep. 

Naast de site heb je een Facebook-pagina, -event en -groep. Combineer dat met enthousias-

te organisatoren en je krijgt zoveel posts dat de boel nogal onoverzichtelijk wordt. In de 

week voor de rit werden bijvoorbeeld diverse routes gedeeld, becommentarieerd, aangepast 

en opnieuw gedeeld. Dat de organisatie niet strak georkestreerd verliep had een verklaring: 

het was een lastminutebeslissing om dit jaar toch een “halve Dutch” te plannen. 

Hoe dan ook kwam uiteindelijk alles goed en stond ik op zaterdagochtend om 8u op de stoep 

bij Dani, een van de organisatoren. Wie dat wou kan daar ontbijten of gewoon een kop kof-

fie drinken, om daarna naar de startplek te rijden. We waren met een twintigtal deelnemers, 

waarvan drie Belgen. Vooral allroads en touringfietsen, ikzelf op een BMW K 1600 B die ik 

even mocht lenen 

 

https://jeanlemotard.files.wordpress.com/2018/09/dutch-1000-stickers.jpg
http://thedutch1000.nl/
https://www.facebook.com/dutch1000/
https://www.facebook.com/events/368487820279228/
https://www.facebook.com/groups/thedutch1000
https://jeanlemotard.files.wordpress.com/2018/09/dutch-1000-start.jpg
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Omdat zo’n rit in een grote groep rijden niet het meest geniale idee is, kon iedereen op ei-

gen houtje vertrekken wanneer hij wou. Alleen of in kleine groepjes. Ik sloot aan bij Xavier 

(een Belg op een Pan-European) en Willem (een Nederlander op zo’n geweldige 650 GS). 

Vertrekuur: 8u45. Maar na 100 km reed ik al alleen. Opgesplitst geraakt in een drukke 

dorpskern en mekaar kwijtgespeeld. 

 

Dat solo rijden vond ik zeker oké. Kon ik gewoon mijn eigen tempo rijden en stoppen wan-

neer ik dat wou om even de beentjes te strekken of een foto te trekken. Ik kwam af en toe 

wel andere Dutch-rijders en -groepjes tegen. Grappig om te zien hoe onze gps soms ervoor 

zorgde dat onze paden weer scheidden. 

https://jeanlemotard.files.wordpress.com/2018/09/dutch-1000-kaart.jpg
https://jeanlemotard.wordpress.com/2016/02/14/liefste-bmw-f-650-gs/
https://jeanlemotard.files.wordpress.com/2018/09/dutch-1000-veerpont.jpg
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Het eerste deel ging vanuit Ottersum via Nijmegen naar het eerste hoogtepunt van de dag: 

Nationaal Park Veluwezoom. Geweldig mooi stuk natuur met bossen, zand en heide. Licht 

heuvelachtig met zelfs een paar haarspeldbochten. Dat had ik niet verwacht tijdens deze rit. 

Daarna noordwaarts, naar Lelystad, voor het tweede hoogtepunt van de dag: de Houtribdijk. 

Een indrukwekkend bouwwerk. “Kom jongens, we gooien even een dijk van 26 km in het wa-

ter hier.” 

 

Voor het hele verslag klik op deze link. 

https://jeanlemotard.wordpress.com/2018/09/13/verslag-the-dutch-1000-editie-

2018/ 

De datum voor de editie van 2019, deze keer voor het eerst 1000 km dus, ligt al vast: het 

weekend van 15 juni. Staat alvast aangevinkt in m’n agenda. 

https://jeanlemotard.files.wordpress.com/2018/09/dutch1000-veluwezoom.jpg
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-veluwezoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtribdijk
https://jeanlemotard.files.wordpress.com/2018/09/afsluitdijk.jpg
.%20https:/jeanlemotard.wordpress.com/2018/09/13/verslag-the-dutch-1000-editie-2018/
.%20https:/jeanlemotard.wordpress.com/2018/09/13/verslag-the-dutch-1000-editie-2018/
.%20https:/jeanlemotard.wordpress.com/2018/09/13/verslag-the-dutch-1000-editie-2018/
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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 

-
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WIJ FELICITEREN  

Teddo van Mierle  6 oktober 
Marten Meindertsma  12 oktober 
Evelien Duin   13 oktober 
Alie Boot   14 oktober 
Folkert Heida   24 oktober 
 

Wianne Hamstra  20 november 
Jikkemien Woertman  20 november 
 
 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 

Nieuwe leden na 1 september 2018 
Bauke de Bruin uit Opende 
 
Opgezegd  
niemand 
 
 
 

Adreswijziging 
Rommer en Hennie Kats zijn verhuisd naar: 
Haersmahiem kamer 20 
Eringalaan 8 
9285 TR Buitenpost 
Tel: 0511 – 844454 
 

COLOFON 

Voorzitter:  
Teddo van Mierle  
E-mail: voorzitter@mtcnoord.nl 
 
Secretaris:   
Rolien Rietberg 
(06 20 63 01 56) 
E-mail: secretaris@mtcnoord.nl 
 
Penningmeester: 
Louis Hooghiemstra  
E-mail: penningmeester@mtcnoord.nl 
 
Toer coördinator: 
vacature 
toercoordinator@mtcnoord.nl 
 
Vice Voorzitter en 
Evenementen coördinator: 
Rinze Kats  
E-mail: evenementen@mtcnoord.nl 
 
Redactie: 
vacature 
 

Friesland Toertocht: 
Pieter Ketellapper  
E-mail: frieslandtoer-
tocht@mtcnoord.nl 
 
Elfmerentocht 
Bert Drenthe  
E-mail: secretaris@mtcnoord.nl 
 
Zomertoer 
vacature  
e-mail: toercoordinator@mtcnoord.nl 
 
Noorderrit: 
Gerard Zijlstra  
E-mail: noorderrit@mtcnoord.nl 
 
Website:  www.mtcnoord.nl 
Webmaster: Pieter Ketellapper  
E-mail: webmaster@mtcnoord.nl  
 
PR Commissie 
vacature 
E-mail: secetaris@mtcnoord 
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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,  Schu-
berth, 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 schade-
afwikkeling 

 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/

