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VAN DE VOORZITTER

Na een wisselvallig begin lijkt de lente er nu toch echt aan met komen. En met een goed gevulde toerkalender voor 2018 kunnen er weer veel toerritten gemaakt worden. De komende periode zal bepalend zijn
voor de verdere ontwikkeling van georganiseerde toerritten in de Noordelijke regio’s. Medio april is er
een bestuursverkiezing bij LOOT. En begin april komt een afgevaardigde van het KNMV met de noordelijke
motor toerverenigingen praten over de toegevoegde waarde en gewenste activiteiten van de KNMV. MTC
Noord zal met 5 bestuursleden het gesprek aangaan.
Nog een paar weken en dan organiseert MTC Noord haar 50-jarige jubileum rit, de 48e Friesland toertocht. Deze tocht op 1 april heeft daarom een feestelijk tintje. Daarnaast is de route zo opgezet dat er geluncht kan worden in ’t Haske. Verder willen we graag een groepsfoto met de leden willen maken. Hiervoor het verzoek om 8:45 uur (voor de leden die op de groepsfoto willen) bij ’t Haske aanwezig te zijn.
Een fotograaf zal dan de groepsfoto maken.
Op vrijdag 6 april staat de clubavond gepland. Dit vindt niet plaats in ’t Haske in Joure!! De clubavond zal
in Thialf plaatsvinden waarbij naar ijsspeedway kan worden gekeken. Een nieuwe en enerverende invulling van de MTC Noord clubavond.
In april vindt ook weer de traditionele Koningsdag rit plaats. Zoals eerder aangegeven is ook hier weer een
inspirerende bestemming gevonden. We gaan al toerend richting Lelystad met als bestemming het Aviodrome. Naast vliegtuigen zijn hier ook oude motoren te vinden.
MTC Noord zal een deel van de entree voor haar rekening nemen, zodat de leden enkel 10 euro per persoon hoeven te betalen. Niet leden betalen € 14,95. In verband met het bestellen van de toegangskaarten gaat deze tocht middels voorinschrijving en betaling.
De voorbereidingen voor de Elfmerentocht op 13 mei a.s. zijn inmiddels begonnen. Meer informatie hierover ontvangt u eind april in een aparte informatiebrief.
Thomas heeft per direct, om persoonlijke redenen, afscheid genomen van het bestuur. Wij hebben begirp
voor de situatie, maar we betreuren zijn vertrek enorm. We zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Een toer coördinator en iemand die de redactie van het clubblad wil vormen. Vele handen maken licht
werk, dus belangstellenden kunnen informatie krijgen van de overige bestuursleden.
Ik wens een ieder veilige kilometers en veel rij / toer plezier voor het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groet,
Teddo van Mierle
voorzitter
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TOERHOEK APRIL MEI

01-04 48e Friesland toertocht.
Vertrekpunt; Partycentrum ’t Haske,
Vegelinsweg 20, Joure.
Starttijd; 9.00-13.30 uur. Route op gps.
Afstand route; 2 x 100 km.
Inschrijfgeld ; € 5,00 excl herinnering (€ 1,00 korting voor MTCN leden)
€ 14,- / incl. her. Meer informatie pagina 12

06-05 37e Meitoertocht
Vertrekpunt; Clubhuis MC Nieuwleusen
Bosmansweg 70, Nieuwleusen
Starttijd; 9.30. Route op gps.
Afstand route; ± 200 km.
Inschrijfgeld; € 6,- incl. koffie/thee bij start.
Info; toursecretaris@mc-nieuwleusen.nl

06-04 Clubavond.
Zie voor informatie pagina 10

11-05 Motorplaza vrijdagavondrit
Vertrekpunt; McDonald's Heerenveen.
Starttijd; 19.15 uur.
Eindpunt; Appelscha.

07-04 Kobutex toertocht
Vertrekpunt; Kobutex, Oost 6, Buitenpost.
Starttijd; 9.00-12.00 uur. Route op gps.
Afstand route; 2 routes van ± 100 km.
Inschrijfgeld ; € 5,- excl herinnering.
Info; secretariaat@mtcbdokkum.nl

13-05 16e Elfmerentocht.
Vertrekpunt; Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg
20, Joure.
Starttijd; 9.00-13.30 uur. Route op gps.
Afstand route; 150 en 220 km.
20-05 21e Pinkstertoertocht.
Vertrekpunt; Brasserie Dertien,
Dorpsstraat 17, Heeten
Starttijd; 9.00-12.00 uur. Route op gps.
Afstand route; 150 en 220 km.
Info; bestuur.mcfreewheels@gmail.com

08-04 43e Mios rit
Vertrekpunt; Clubhuis MC MIOS,
Zoutpad 1, Anna Paulowna.
Starttijd; 9.00-11.30 uur. Route op gps.
Afstand route; ± 200 km. door Noord Holland.
Inschrijfgeld ; € 6,- .
Info; info@mcmios.nl

21-05 Elfstedentocht
Vertrekpunt; Parkeerterrein WTC,
Heliconweg 52, Leeuwarden.
Starttijd; tussen 6.45-9.15uur. Route op gps.
Afstand route; ± 240 km door Friesland.
Info; info@frieschemotorclub.nl

15-04 Voorjaarsrit
Vertrekpunt; Cafe Kuik, Brink 15, Ruinen.
Starttijd; 9.00-11.00 uur. Route op gps.
Afstand route; ± 200 km.
Inschrijfgeld ; € 5,- .
Info; info@mc80.nl
22-04 Ram lenterit
Vertrekpunt; Bar Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat
11, Raalte.
Starttijd; 9.00-11.00 uur. Route op gps.
Afstand route; ± 150 en ± 225 km
Inschrijfgeld ; € 6,- .
Info; secretaris@ramraalte.nl
27-04 Koningsdag rit.
Start ‘t Haske te Joure. Na de traditionele koffie
met oranjekoek rijden via een mooie toeristische
route naar Luchtvaart-Themapark Aviodrome te
Lelystad. Meer informatie op pagina 11.

25-05 Bernard Motoren vrijdagavondrit
Vertrekpunt; Ns Station Grou
Starttijd; 19.15 uur.
Eindpunt: Dokkum.
28-05 43e 15 Dorpentocht.
Vertrekpunt; Kantine IJsclub, Oosterwijzend 24A,
1688 DA Nibbixwoud
Starttijd; 9.00-12.00 uur. Route op gps.
Afstand route; 185 km.
Info: toercommissie@mcwest-friesland.nl
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VERSLAG VERKEERSAVOND

De verkeersavond op 2 maart werd gepresenteerd door Rijschool Valkema uit Joure.
Ruim 25 leden waagden zich aan een theorie examen, in de volle overtuiging daar een goede score te
halen. Als bestuur waren we toch benieuwd naar die score.
De vragen waren soms niet even duidelijk, maar de verkeerssituatie in de praktijk is soms ook niet
even duidelijk. (je weet nooit precies wat de mede weggebruiker gaat doen)
Tijdens de avond ontstaat er natuurlijk discussie over de antwoorden die “goed” gerekend worden
en het juiste antwoord is niet in alle gevallen de beste optie. Nuchter nadenken en je ervaring gebruiken blijft belangrijk.
Voor een lege benzinetank aan de snelweg schrijft de polie een boete van € 400,--. We staan dus
nooit meer met een lege tank aan de snelweg, hooguit hebben we een ontstekingsprobleem.
En die score….., die viel tegen. De uitslag was er één die stof tot nadenken geeft.
De score, om te slagen voor een echt examen, was 45 vragen goed beantwoord van de 50.
De gemiddelde score was 32….
Wat zegt dat?
Met al onze km ervaring mogen we stellen dat we wel op een motor kunnen rijden, het roze papiertje, dat de meesten van ons wel zullen hebben, geeft aan dat we dat ook mogen. Maar hebben we
genoeg kennis van de verkeersregels? En aansluitend hebben we genoeg kennis van het verkeer en
onze motoren?

Gelukkig wordt een “onzichtbare” weg van rechts in Nederland vooraf aangegeven met een verkeersbord.
Kunnen we als motorclub hier iets voor onze leden betekenen?
Louis Hooghiemstra
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VERSLAG LOOT
KAMPIOENSDAG

De LOOT Kampioensdag 2017 werd op zondag 18 maart 2018 georganiseerd in samenwerking
met MC Promotie. Start vanuit hun clubgebouw in Zaandijk.
Het was een koude dag, dus bijna iedereen kwam met de auto. Behalve Jan Voorneveld. Hij kwam,
weliswaar verkleumd, op de motor naar Zaandijk. Een rit van ongeveer een half uur.
We werden ontvangen met koffie en gebak. Na een speech van Voorzitter Jan Valk van Promotie
kregen we een wandeling met puzzeltocht over de Zaanse Schans. Een koude tocht, maar wel leuk.
Onderweg kregen we nog een saucijzenbroodje.
Toen iedereen tegen tweeën weer terug was, begon de toerhuldiging. MTC Noord heeft de derde
prijs behaald van de deelnemende clubs.
Na het formele gedeelte kregen we een barbecue, die vanwege het koude weer binnen was.
Al met al een leuke dag.
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Bernard motoren & banden jouw adres voor:
Motoren
Onderdelen
Accessoires
Kleding
Helmen

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

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

info@bernardmotoren.nl
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0519-220782

TOEKOMST KNMV TOERHULDIGING
Naar aanleiding van geruchten van leden over het stoppen van de KNMV toerhuldiging hebben we
contact gezocht met het nieuwe serviceteam van de KNMV.
De KNMV is niet van plan om de huidige competitie stil te leggen. Als er een toercompetitie is, komt
er dus ook een toerhuldiging. Bewaar dus de strookjes van de ritten voorlopig nog maar even.
Wel is het serviceteam bezig om met een verbeterde toerkalender te komen. Hoe dat er uit gaat zien
is nog niet bekend, maar men hoopt e.e.a. te vereenvoudigen. Dit zal in 2019 moeten gaan gebeuren.
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CLUBAVOND 6 APRIL

ROELOF THIJS BOKAAL 2018
Deelname aan deze clubavond was met voorinschrijving. Deze voorinschrijving is inmiddels verlopen.
Als je alsnog wilt gaan, dien je zelf een kaartje te kopen. De korting betaalt de penningmeester dan
wel terug.
Aanvang programma Races Roelof Thijs Bokaal (incl. rijderspresentatie) – 18.30 uur
Verzamelen om 18.00 bij ingang west van het Thialf Stadion.
Er is deze avond dus geen clubavond in ’t Haske.
Met vriendelijke motorgroet,
Rinze Kats (evenementen coördinator MTC Noord)

-
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KONINGSDAG RIT
27 APRIL

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 . Via een mooie route, uitgezet door Thomas
rijden we naar Lelystad en gaan we een bezoek brengen aan het Aviodrome. Je zou het niet verwachten, maar naast de vliegtuigen staat er ook een flink aantal oude motoren opgesteld.
MTC Noord neemt een gedeelte van de entreeprijs
voor het Aviodrome voor haar rekening. Leden betalen een eigen bijdrage van € 10,00. Niet leden betalen
€ 14,95.
Je kunt je inschrijven voor de Koningsrit 2018 door
€ 10,00 over te maken op bankrekeningnummer NL65
RABO 0307962148 Onder vermelding van “Aviodrome”. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 25 april
2018.
Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan 2 rondleidingen van ongeveer een uur. Eén rondleiding
gaat langs het buitengebeuren en een rondleiding is binnen in het museum. In het Aviodome is een
restaurant, waar we kunnen lunchen . De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
De route wordt na 25 april opgestuurd.
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FRIESLANDTOERTOCHT
GEEN 1-APRIL-GRAP

De Friesland Toertocht wordt traditioneel gehouden op de eerste zondag van april. Dit jaar dus op 1
april a.s. We zijn toe aan de 48e editie en daarmee kunnen we stellen dat de Friesland Toertocht traditioneel de openingsrit vormt van het nieuwe Toerseizoen.
Dit jaar staat de Frieslandtoertocht in het teken van het 50 jarig bestaan van MTC Noord. Bij aankomst krijgt u een kofje koffie met Friese oranjekoek aangeboden. Bewaar het boekje met de informatie, want hieraan is een loterij gekoppeld. Hoofdprijs: een diner bon voor 2 personen. Ook ontvangt iedere inschrijver nog een kleine attentie.
De route bestaat dit jaar uit twee routes van ongeveer 100 km. De route begint en eindigt bij Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA te Joure. Hier staat ook de tussenstop gepland. Ook dit
jaar hebben de leden van de toercommissie hun best gedaan om een mooie route te maken
Vanaf 9.00 uur kunt u starten en, voor degenen die ’s morgens eerst uit wilt slapen, uiterlijk half twee
kunt u ook nog aan de route beginnen.
Deelname aan de Frieslandtoertocht kost € 5,00 voor de route. Wie daarnaast in het bezit wil komen
van het traditionele tegeltje , betaalt € 14,00. De route is te laden in ’t Haske, maar kan vanaf
30 maart ook opgevraagd worden en dan sturen we de route op (evenementen@mtcnoord.nl). Nu
maar hopen op mooi motorweer, zodat veel motorrijders de rit naar Friesland gaan maken.

VOORAFGAAND AAN DE FRIESLANDTOERTOCHT WILLEN WE GRAAG EEN PROFESSIONELE
GROEPSFOTO MAKEN. ALS U HIERAAN WILT MEEWERKEN VERZOEKEN WIJ U OM KWART
VOOR NEGEN AANWEZIG TE ZIJN IN ’T HASKE.
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WIJ FELICITEREN
1 april
4 april
8 april
9 april
9 april
10 april
10 april
14 april
15 april
17 april
17 april
19 april

Age Bouwma
Joop Dijkstra
Jan Lassooij
Jan Louwsma
Rika Hooghiemstra
Gerard Zijlstra
Gerrit van Veen
Gerard Vennink
Jaap Poppema
Reinold Sijtsma
Sieger Jan Cuperus
Folkert van Dijk

21 april
24 april
27april
3 mei
7 mei
11 mei
20 mei
21 mei
27 mei
30 mei
30 mei

Melle van der Honing
Jelle Post
Jacob de Raad
Gosse van der Veen i
Gerrit Stoeten
Cees Keulen
Michal Drost
Hennie Kats
Herman Miedema
Wietse de Jonge
Ingrid van der Kooi

LEDENADMINISTRATIE
Nieuwe leden per 1 april 2018

Opgezegd per 31 december 2017

Eelko Nonkens uit Oudwoude. Hij rijdt op een
BMWK100

niemand

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

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

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

Redactie:
vacanture
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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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