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VAN DE VOORZITTER

Inmiddels al geruime tijd hoogzomer in Nederland. Alle reden om met de
motor verkoelende ritten te maken in bosrijke omgevingen of gewoon lekker uitwaaien op landwegen.
Inmiddels zijn dan ook de schoolvakanties begonnen en voor ons geldt dan weer het aftellen
voor de vakantie. Dit jaar gaat de reis naar de Franse alpen in de regio van Annecy. Ondanks het
vele vakantieverkeer een prachtig gebied voor motorrijders en liefhebbers van authentieke
plaatsen.
Deze keer gaan twee kinderen mee en de hobby motorrijden zal dan plaats maken voor een andere hobby; BBQ. Twee barbecues gaan mee, waarop vrijwel dagelijks het ontbijt, lunch, avondeten en dessert worden bereid. Zeer ontspannend en toch samen met het gezin.
Tot op heden was er qua weer geen klagen, en de zomertoer werd dan ook goed bezocht. Motorrijders uit het gehele land hebben we mogen begroeten en rond 11:30 waren er ruim 90 motorrijders onderweg. In Donkerbroek was het eindpunt en gelegenheid om nog na te praten in
het Witte huis. Complimenten over de route en het afwisselend landschappelijk beeld. Een
mooie opsteker voor de zomertoer organisatie.
Motorrijden zit in de lift en bij MTC Noord hebben we dan ook een noemenswaardig aantal
nieuwe leden zien verschijnen in de afgelopen periode. Vanaf deze plaats een warm welkom
voor allen!
Naast nieuwe leden hebben we ook een opzegging ontvangen. Ex-bestuurslid Thomas van der
Laan gaat zich volledig toeleggen op fotografie. Per 2019 zal Thomas geen lid meer zijn en dank
hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Door het mooie weer ligt de focus meer op motorrijden dan op bestuurlijke activiteiten. Toch
wordt er op de achtergrond gewerkt aan de verdere uitvoering van de AVG-wetgeving en worden er stappen gezet met de MyRoute app. Hierover na de zomer meer informatie.
Voor eenieder die nog op vakantie gaat, een hele fijne en veilige vakantie gewenst. Voor de
thuisblijvers veilige kilometers gewenst. En hoe moeilijk voor te stellen op dit moment met
droogte en warmte records, langzamerhand zullen we ons ook weer moeten voorbereiden op de
eerste clubavond in een herfstig oktober.

Groet,
Teddo van Mierle
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Van de penningmeester.

Familie omstandigheden.

Maandagmiddag 16-7-2018 om 16.30 uur is mijn vader op 87 jarige leeftijd overleden.
Daarmee komt er een eind aan een ondernemend en bewogen leven.
Zelf ben ik dit jaar 60 geworden, de leeftijd waarop mijn vader met pensioen ging.
Dit zet een mens aan tot nadenken.
Waar sta ik zelf, wat wil ik, wat kan er en wat moet er nog.
Vragen die makkelijk zijn te stellen maar moeilijker te beantwoorden.
Stellen we die vraag ons zelf wel vaak genoeg?
Relativeren en vooruit kijken maar ook DOEN.
Doen, leven, dat is wat mij de afgelopen weken duidelijk is geworden.
Niet uitstellen, de tijd vliegt, als je niet oplet haalt de tijd je in.
De gemiddelde leeftijd binnen de club ligt ook rond de 60, dus voor ons allen geldt:
Doen, niet uitstellen.

Louis
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TOERHOEK AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2018
3 augustus: Bike-fit Heerenveen vrijdagavondrit
Vertrekpunt Bike-fit te Heerenveen om 19.15 uur, maar
de zaak is al eerder geopend.
Eindpunt:

Info: evenementen@mtcnoord.nl
e
9 september 2018 Final 20 Quatrorit MC Mios
KNMV en LOOT 5 pnt
Inschrijven tussen 9.00 en 12 uur. Gratis Rit
Voor meer info zie advertentie op de volgende pagina.

e

5 augustus 2018 29 - Gobetrottersrit MC De Kraats,
KNMV en Lootrit (10 punten)
Vertrekpunt Clubhuis MC de Kraats, Horsterweg 9, Ede
Inschrijven tussen 08.00 en 11.30 uur.
Lengte 250/350 km. Paspoort en groene kaart meenemen Inschrijfgeld € 7,00 (incl. consumptie)..
Info: detoercommissie@mcdekraats.nl

15 september Friesche Woudentoertocht FMC KNMV
Inschrijven tussen 9.00-11.00 uur
Vertrekpunt: Camping de Kleine Wielen, De Groene Ster
14, Leeuwarden
Lengte: ± 200 km door de Friese Wouden
Inschrijfgeld: € 5,- Info: info@frieschemotorclub.nl
e

e

12 augustus 2018- 32 Klepperrit De Gasschoeve
KNMV en LOOT (10 punten)
Vertrekpunt Clubhuis MC De Gasschoeve, Slagenweg 2a,
Collendoorn
Inschrijven tussen 9.00 en 11.30 uur.
Lengte 180 km deels door Duitsland
Inschrijfgeld € 5,00 (z.h.)
Info: klepperrit@gasschoeve.nl
17 augustus Kobutex Vrijdagavondrit
Vertrekpunt: McDonald’s Draachten Azeven-Zuid om
19.15 uur. Eindpunt Kobutex te Buitenpost.
19 augustus 2018 - ZAMC vakantietoer. KNMV.
Vertrekpunt: ZAMC Clubgebouw, Korenweg 4, Zelhem
Inschrijven tussen 9.00-11.30 uur
Lengte: 150 /250 km. Inschrijfgeld € 5,Info: info@zamc.nl
e

26 augustus 2018 – 22 Open PanToer,. (KNMV)
Inschrijven tussen 9.00-10.30 uur
Vertrekpunt: HCR De Roskam, Hessenweg 212, Achterveld.
Lengte: ± 200 km. Kosten: € 6,Info: penningmeester@club-pan.nl

16 september 27 Najaarsrit MC de Megafoon Twello
KNMV en Loot (5pnt)
Inschrijven tussen 9.00 en 11.uur
Vertrekpunt: Clubhuis MC de Magafoon, Stinzenlaan 81 te
Twello
Lengte: 150/250 km. Inschrijfgeld € 5,00
Info: bestuur@demegafoon.nl
23 september Hanzerit MTC de Steur Kampen
Loot 10 pnt
Inschrijven tussen 9.00 en 11 uur
Vertrekpunt: KWC Hoeve, Schansdijk 3, Kampen
Lengte 225 km Inschrijfgeld € 5,00
Info: www.mtcdesteur.nl
30 september Bladerrit MC Nijverdal-Hellendoorn
KNMV en Loot 5 pnt
Inschrijven tussen 9.00 en 12 uur
Vertrekpunt: Clubhuis het Mollenhol, Imminkservestraat 4,
Hellendoorn. Lengte 200 km
Inschrijfgeld: € 6,00 Info: Rikus Tijhof: toer@mcnh.nl

31 augustus Vrijdagavondrit
Vertrektijd: 19.15 uur vanaf NS Station Grou
2 september 2018 – 32e Noorderrit MTC Noord
(KNMV en LOOT 5 pnt)
Inschrijven tussen 9.00 en 13.30 uur
Vertrekpunt: Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, Joure
Lengte: 180/225 km. Kosten: € 5,00
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29 juli - Zondagmiddag BBQ rit

(georganiseerd door Pieter de Jong)

Een rit van 190 km naar het Nationaal Park Drentse Aa.
Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar bij Kobutex Buitenpost.

opgeven voor de BBQ t/m 27 juli,
kosten € 15 pp.
06-23870928 of op Pieter-hitsje@hotmail.com

Introducees welkom!
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KORT NIEUWS
 Terwijl momenteel de mussen van het dak vallen van de hitte, is het bestuur al weer in
overleg geweest over de komende algemene ledenvergadering in februari 2019. Pieter Ketellapper is dan statutair aftredend. Hij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Dat betekent dat we volgend jaar geen webmaster meer hebben en hij was ook de coördinator van de Friesland Toertocht. Door het vertrek van Gradus en Thomas, moeten de taken
dan verdeeld worden door steeds minder bestuursleden. Onze voorzitter Teddo werkt binnenkort bijna uitsluitend in Parijs en hij wordt daardoor een voorzitter op afstand. Verder is
er nog steeds een vacature voor een redacteur. Het bestuur is dan ook dringend op zoek
naar nieuwe bestuursleden, want zij kunnen en willen de werkzaamheden van de vertrokken en vertrekkende bestuursleden niet overnemen. Verder zoeken we vrijwilligers om
een keer een route te maken en te helpen bij de organisatie van onze activiteiten.
Het bestuur verzoekt de leden om er eens over na te denken om zich kandidaat te stellen
voor een bestuursfunctie. Belangstellenden zijn van harte welkom om vrijblijvend informatie te vragen of een bestuursvergadering bij te wonen. De volgende vergadering is op 29
augustus bij Rinze en Rolien.
 Verder is er een mail binnengekomen van Marga Baauw, echtgenote van ons overleden
clublid Thies de With. Zij is onlangs verhuisd naar Vorden (achterhoek). Zij groet iedereen
en als we in de buurt zijn, zijn we van harte uitgenodigd om een keer langs te komen. Haar
nieuwe adres is op te vragen bij de secretaris..
 Tijdens de Spulwike in Surhuizum gaan Rolien en Rinze een motortocht organiseren. Deze
toertocht wordt ongeveer 120 km lang, en vindt plaats op zaterdagmiddag 1 september. Inschrijven kan vanaf 2 uur in de feesttent bij de Delfaert. Deelnamekosten € 5,-- .
 Op vrijdagmiddag 27 juli organiseert Kobutex Buitenpost ook een motortocht ter gelegenheid van de speelweek. Inschrijven kan vanaf 16.30 tot 19.00. Inschrijven kost € 5,-- en daar
krijg je na afloop nog een broodje hamburger voor.
 Er zijn MTC Noord mokken te koop à € 5,00 per stuk. Wie nog mokken wil bestellen, kan dat
doen door een mailtje te sturen naar het secretariaat. secretaris@mtcnoord.nl

Kopij voor de volgende nieuwsbrief (oktober, november) graag voor 15 september opsturen naar het secretariaat.
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DOOR ZUIDWEST NOORWEGEN WEEK 25, NIETS GEPLAND
Louis en Rika Hooghiemstra
Trekker accommodaties zijn in Noorwegen ruim voorhanden volgens internet evenals ruige
natuur dus dat komt goed.
15-6
We vertrokken om 05.45 uur richting Duitsland en via Denemarken richting Noorwegen, in
Hirtshals naar de Colorline ferry naar Kristiansand, de kortste overtocht. We arriveerden in
Hirtshals om 17.00 uur en zien de ferry net weg varen. Om 20.45 vertrekt de volgende ferry
en om 23.55 komen we aan.
Daarna een hotel opgezocht bij de haven maar ja, op 16-6 een hotelovernachting boeken via
internet met als ingangsdatum 15-6 blijkt erg lastig. Zo ondervond ook Michel die we troffen.
Samen zijn we gaan zoeken en uiteindelijk om 02.15 een appartement geregeld en de codes
van de toegangsdeur en sleutelkluis gekregen. Dit was nog een hele zoektocht daar in Kristiansand maar het gehuurde appartement zag er goed uit. Toen we naar bed gingen werd het
buiten al weer licht.
16-6
Vandaag gaan we richting Stavanger, lang de kust. Eerst via de E39 maar daarna via de 44, de
oude weg. Een mooie weg met veel natuur en bochtige wegen. We slaan af en rijden naar
een dorp in een fjord, het zijn de bekende beelden van de foto’s. Verderop in de bergen
stoppen we en proberen de top van een lokale berg te bedwingen, dat lukt. Het uitzicht is
prachtig.

Pagina 12 van 26

De TomTom 550 denkt zelf de 44 te kunnen volgen en wijkt af van de borden langs de weg,
we zijn benieuwd. We rijden nog dichter langs de kust en de wegen worden smaller. Op een
gegeven moment rijden we een stukje langs de Atlantische oceaan. De weg wordt slechter
en slechter en dan stopt het asfalt, alleen gravel, vee roosters in de weg en schapen in de
vrije natuur. Toch doorrijden? Ach, de GSA zou dat moeten kunnen toch? En het is droog
weer. Door gereden en na ca 15 km komen we weer op de 44. We zoeken een overnachtingsplek en komen uit bij Egersund, al waar we een hytte huren. In de avond regent het
licht. We maken een route in My Route App voor morgen en plannen de rest van de week
in. (een planning die morgen al weer anders verloopt.)
17-6
Goed geslapen en rond 09.00 vertrekken we richting “Preikestolen”. Op de ferry treffen we
een Nederlands stel die ook een trip maakt door Noorwegen, de man roemt de route naar
Lysebotn.

Preikestolen
Al snel zijn we bij het parkeerterrein voor de voettocht
naar Preikestolen. Het is een uitzichtpunt op een uitstekend rotsblok, ca 600 meter hoog boven het water.
Het is mooi weer en we beginnen aan een klauterpartij
van 2 uur. Boven aangekomen is het uitzicht mooi en we
maken snel een paar foto’s.
Maar de bewolking wordt snel dikker en dikker. We zien
bijna niets meer en het gaat regenen, hard regenen.
Handig, regenkleding in de topkoffer van de motor. Snel
onder een overstekende rots een schuilplaats gezocht.
Past net, maar naast mij zit een gat van ca 600 meter. Na
een uurtje besluiten we om maar terug te gaan. Het regent nog wel maar ja wanneer wordt het droog? De terugtocht naar beneden gaat sneller.
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Tot onze verbazing zijn de rotsen niet glad. Bij de motor aangekomen besluiten we om niet
verder te reizen maar om te overnachten in het hotel bij het parkeerterrein en daar onze
kleding te drogen.
18-6
Naar Lysebotn
Bij vertrek begint het te miezeren, we doen de regenkleding aan en dat is nodig de komende
3 uren regent het zeer regelmatig en rijden we vaak in de mist. We komen op het einde van
de wereld lijkt het, de weg stopt. Er kan alleen over water verder gegaan worden maar een
boot of ferry is niet meer beschikbaar in Totlansvika. We gaan terug en zien een weg wijzer
met een ferry naar Lysebotn. Dan komen we door het fjord waar ook de Preikestolen aan zit,
dat lijkt ons een mooie overtocht. Bij de opstapplaats aangekomen blijkt dat de Ferry morgenmiddag om 16.00 uur langs komt! Eh, morgenmiddag?, dan gaan we toch maar over de
weg naar Lysebotn.
Via de ferry van Oanes naar Lauvvika. Via Hommeland gaan we verder naar Oltedal en verder over de 45. Een mooie rustige weg met prachtig uitzicht. We gaan verder via de “Sirdalsveien” en nemen de afslag Lysebotn. Wat een mooie route is dat, we gaan via een smalle
bochtige weg een hooggebergte over waar nog sneeuw licht, ver boven de boomgrens. Het
is er koud, 11 graden. Toeristen hebben het rotsplateau voorzien van eigen creaties, honderden:
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De weg naar Lysebotn is een uitdaging, smal, haarspeldbochten en helling percentages van
10%.
Lysebotn stelt niets voor, een restaurant en een B&B. Daar gaan we overnachten. Na het
eten komen we uit het restaurant en waren er mensen van een “outdoor centre” met paragliders aan het afdalen. De mannen sprongen boven van de rotsen af en probeerden bij het
restaurant op een trampoline landen. Slecht 5 meter naast de trampoline was de beste score. Het is maandagavond 22.00 uur, we gaan kijken waar we morgen naar toe gaan. De Michelin kaart van My route app maar even bekijken.
19-6
Vandaag weer via de (enige) kronkelweg terug en op naar Haukeli via de 9. De rit begint met
veel regen op de kronkelweg, het is slecht rijden. Om ca 14.30 komen we in Haukeli, op de
eerste kruising is een camping met huisjes.
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De receptie is niet bemand, er hangt een bord met sleutels van de huisjes, ga maar kijken en
kies 1 uit. Het is hier een: Doe het zelf camping, met een prijslijst en het verzoek om te betalen bij vertrek via een gevulde envelop en een brievenbus. We kiezen huisje 3. Het is klein en
knus.
We maken een route voor morgen, althans dat is de bedoeling maar er is hier geen wifi. Dus
de gemaakte route in My route app kan ik niet overzetten naar de TomTom 550. Dan de route maar namaken in de TomTom. Wat een gekloot, de TomTom 550 werkt toch heel anders
dan de Zumo (Ik mis de Zumo ontzettend). Onverharde wegen vermijden staat ingesteld
maar de gemaakte (en opgeslagen) route past hij zelf aan zodat er een melding komt: De
route kan niet zonder onverharde wegen! Wat is dat nou? Uiteindelijk lukt het de route
weer zo te krijgen als eerst gemaakt, zonder onverharde wegen.
20-6
Woensdagochtend is het mooi weer, de zon schijnt. De route gaat over de Hardangervidda,
(Nasjonalparkrute, volgens de Noren) een grote hoogvlakte die als natuurgebied wordt beheerd.
Het is koud onderweg maar de rust en de ongerepte natuur maken veel goed.
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Onderweg kwamen we langs deze “Lokomobil”.
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21-6
We rijden via kleine wegen terug richting Kristiansand en de ferry.
We hebben veel stuwmeren gezien, een groot aantal daarvan had zichtbaar een lagere waterstand dan normaal. Tot wel 6 meter. Het is een zeer droog voorjaar geweest in Noorwegen. De natuur had ook veel kleuren, de verdroging had vroege herfstkleuren tot gevolg.
Energie centrale gevoed uit stuwmeer.
Deze korte trip nodigt uit tot een vervolg; er is in Noorwegen nog veel meer te zien.

Louis en Rika
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VEERTIG JAAR MOTORADO
Begonnen in: Garijp van 1978 tot 1980
Bleeklaan Leeuwarden 1980 tot 1990
Langdeelstraat Leeuwarden 1990 tot 2002
James Wattstraat Leeuwarden 2002 tot heden
Joop en Tiny Dijkstra werken al veertig jaar met plezier in hun bedrijf Motorado. 'Dat is ook
niet zo moeilijk als motorrijden ook nog steeds je grootste hobby is. En wanneer je werk je
hobby is, dan ben je wel eens minder commercieel bezig.' Begin jaren negentig (tijdens de
Amerikaanse import van choppers) was het enorm druk bij hun bedrijf. Joop en Tiny besloten
om plezier in hun werk te willen houden en kozen om niet aan die hausse mee te doen. 'Met
heel veel personeel vergaat je plezier in de omgang met klanten doordat je eigenlijk dan een
hele dag problemen loopt op te lossen.'

De visie van Joop en Tiny? 'Adviseren, service en meedenken met de klant. Vreemd genoeg
betekent dat, dat je levert wat de klant nodig heeft en niet altijd waar hij om vraagt. Dat is
vele malen mooier dan alleen verkopen en daar hou je elke dag een goed gevoel aan over.
Dat betekent ook dat veel klanten het op donderdagavond gezellig vinden om bij ons bij te
kletsen. Van projectontwikkelaar tot stratenmaker schuiven ze dan aan, aan onze gezellige
koffietafel.'
Door het prachtige weer van de afgelopen tijd en de toenemende animo voor motorrijden
staat hun bedrijf na de moeilijker crisisjaren weer volop in de belangstelling. Ook de jongere
motorrijders voelen zich na kennismaking erg op hun gemak bij Motorado. 'Als ik de middenPagina 20 van 26

standers nu spreek, dan gaat het, ondanks de mooie verhalen die her en der worden verteld,
nog steeds niet erg lekker. Dat het beter gaat met de economie merkt de klant niet in zijn
portemonnee.'

'
De know-how in ons bedrijf is geweldig', vertellen Joop en Tiny in koor. 'Jan in de werkplaats is
38 jaar in dienst. Alie in de kledinghoek is 30 jaar in dienst. Dedde doet de winkel en het
magazijn is al 28 jaar in dienst en Henk assisteert al bijna 25 jaar 's zomers in de werkplaats. Een
mooi team dat su met ken doën in de Jupiler League.' Tiny: 'Joop pakt al 45 jaar alles aan, maar
van boekhouden moet hij niets hebben en dan moet je weten dat hij vroeger bij Jager in de Pier
Panderstraat als boekhouder is begonnen. Hij de beste in het snel oplossen van problemen.'
Joop: 'Tiny is de boekhoudster in het bedrijf en verder de vliegende keep. Redelijk technisch
waar sommige mannelijke klanten wel eens moeite mee kunnen hebben. Dan stellen ze de
vraag aan Tiny en vervolgens kijken ze naar Joop of Dedde voor het antwoord.'
Joop: 'Onze kledinghoek is altijd super up-to-date en zeker Alie geeft de klant veel aandacht en
adviezen. De klanten kunnen bij ons terecht in de outlet-hoek, uitverkoophoek en kledinghoek.
Van heel goedkoop tot topmerken zoals Rukka. De inkoop doen Tiny en Alie altijd samen. Daarin
zijn ze zeer kritisch wat door verschillende vertegenwoordigers zeer op prijs wordt gesteld
omdat er dan vaak nog dingen tijdig verbeterd kunnen worden. Ook voor gehoorbescherming
op maat ben je bij Tiny aan het juiste adres.'
Vanwege de toenemende verplichtingen voor inrichtingseisen van de motorimporteurs heeft
hun zaak al enkele jaren geleden afscheid genomen van de officiële dealerschappen. Enkele
merken motoren waar ze officieel dealer van waren zijn: Ducati, Kawasaki, Suzuki, Triumph,
Moto Guzzi, Leverda, Voxan, Benelli en Moto Morini. Natuurlijk zijn die nieuwe motoren met
fabrieksgarantie leverbaar. 'Ook bemiddelen we veel bij verkoop voor klanten en ontzorgen
daarmee de klant.'
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Op de korte termijn verwacht Joop dat als eerste de verkoop van nieuwe auto's geheel via
internet zal plaatsvinden. De klant zoekt zijn model uit op zijn computer en geeft aan waar hij
zijn nieuwe auto wil ophalen. Joop: 'Natuurlijk bij voorkeur om de hoek bij z'n woning. Op
deze manier schakelen de importeurs de dealers uit als verkoopkanaal en krijgen ze alleen
een provisie voor de afhandeling. De motorbranche zal enkele jaren later dit voorbeeld
volgen.'
Favoriete motoren zijn voor Joop: elke driecylinder (momenteel een Triumph Tiger) en Tiny
wil al enkele jaren bij voorkeur op een Triumph Street Triple rondscheuren. Als het erop
aankomt is ze zelfs sneller als haar man. Die heeft dat in het verleden genoeg gedaan en rijdt
na al die jaren al wat verstandiger.
Sinds 2015 organiseren ze begin maart een verzorgde winterreis in samenwerking met TB
Travel naar Spanje voor motorliefhebbers. De motor gaat met de bagage en kleding op
transport naar een hotel in Spanje. Tiny: 'We vliegen daarheen en dan kun je als deelnemer
bij betere temperaturen als in Nederland je motorseizoen prachtig beginnen. Dit jaar waren
er 43 deelnemers en uiteraard ontbraken wij als eigenaren van Motorado niet.
Joop: 'De kennis, de knowhow, ontspanning en het bijblijven met ontwikkeling in de techniek
zijn diep geworteld in dit bedrijf.' Kom maar n's langs voor een kennismaking en een bakkie
leut!
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STANDEN TOERCOMPETITIE 2018

CLUBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CLUB
MC Promotie
MTC Motovatie
MTC Noord
MC Wombarg
Gold Wing Club Holland
MC Mios
MTK de IJselrijders
MTC de Schaffelaar
MC de Kraats
BMW Club Oirschot

PUNTEN
1055
580
425
330
285
245
165
155
140
115

CLUBS OP FACTOR
Club
Aantal rijders
MTC de Steur
1
MTC Motovatie
25
MC Zwolle e.o.
5
MTC Noord
20
Gold Wing Club Holland
14
MTC Bergeijk
1
MV Almere `
1
MC RAM Raalte
1
MC Wombarg
17
MTC de Schaffelaar
8
MC Promotie
56

Punten
40
580
115
425
285
20
20
20
330
155
1055

Factor
40.00
23.20
23.00
21.25
0.36
20.00
20.00
20.00
19.41
19.38
18.84

RIJDERS
Naam
1 Teunissen Theo C.
2 Groen Jan
8 Voorneveld Jan
10 Wijngaarden Marten
21 Kats Rinze
23 Remeeus Hans
33 Kooi van der Tonnie
47 Kampstra Sjoerd
50 Riemersma Sjoerd
51 Rietberg Rolien
56 Bij van der Lieuwe
74 Bouma Age
86 Louwsma Jan
89 Reitsma Hielke
96 Wijma O.

Club
Individueel rijder
Individueel rijder
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord
MTC Noord

Punten
135
110
75
70
55
50
40
35
35
35
30
25
25
25
25

Plaats
Zevenaar
Nieuwleusen
De Kwakel
Marsum
Surhuizum
Maarn
Uithuizen
Gaast
Heerenveen
Surhuizum
Wanswerd
Woudsend
Balk
Workum
Surhuisterveen
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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

WIJ FELICITEREN
Henk Siemensma
Gerrit Bakker
Roel Walstra
Henk Kooistra
Jan van Doezum
Charles Haagsma
Bert Drenthe

2 augustus
5 augustus
10 augustus
11 augustus
14 augustus
12 augustus
13 augustus

Klaas Poppema
Jan Oenema
Henri Tichelaar
Christiaan Schoo
Dirk Bruinsma
Jouwert Terpstra
Tamme Storteboom

16 augustus
26 augustus
6 september
7 september
11 september
12 september
27 september

LEDENADMINISTRATIE
Nieuwe leden na 1 juni 2018
Harmen van Bethlehem
Sicco Hoekstra

Opgezegd
Koos Postmus uit Wommels
Thomas van der Laan

COLOFON
Voorzitter:
Teddo van Mierle
E-mail: voorzitter@mtcnoord.nl

Friesland Toertocht:
Pieter Ketellapper
E-mail: frieslandtoertocht@mtcnoord.nl

Secretaris:
Rolien Rietberg
(06 20 63 01 56)
E-mail: secretaris@mtcnoord.nl

Elfmerentocht
Bert Drenthe
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

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, 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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