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VAN DE VOORZITTER 

 

In middels is de eerste motorbeurs van het jaar alweer een feit. De Noordelijke motorbeurs was goed voorzien 

van aanbieders van alles wat met motorrijden te maken heeft. Dit is jaar is het jaar dat MTC Noord 50 jaar be-

staat en is gevierd op vrijdag 26 januari. Afgaande op de vele reacties een geslaagd feest!! Mijn dank aan alle 

leden die dit mogelijk gemaakt hebben, zowel met de voorbereidingen, op- en afbouw en natuurlijk de geno-

digden die er een mooi feest van gemaakt hebben.  

Inmiddels staat de Motorbeurs in Utrecht alweer voor de deur en zal op de eerste donderdag de KNMV hun vi-

sie op motorrijden 2020 weergeven.  

In deze nieuwsbrief een korte impressie van foto’s gemaakt tijdens de receptie van het 50-jarig bestaan. Op dit 

moment zijn we bezig om van de gemaakte foto’s en van de presentatie met de historische foto’s, filmpjes te 

maken die op de MTC Noord website zullen worden geplaatst. Doelstelling is om dit binnen afzienbare tijd ge-

reed te hebben.  

Nogmaals dank voor het mooie feest en jullie inzet om 50 jaar MTC Noord mogelijk te maken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Teddo van Mierle 

voorzitter 
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FOTO’S 50 JAAR MTC NOORD 
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TOERHOEK FEBRUARI/MAART 

 
11-02-2018     28e Koude Februaririt 

Vertrekpunt; Clubhuis MC de Kraats, Horsterweg 9, 

Ede. Starttijd; 10.00-13.00u. Afstand route; 120km.  

Inschrijfgeld ; € 5,- incl. erwtensoep na afloop. Rou-

te op gps. 

Info; detoercommissie@mcdekraats.nl 

       

25-02-2018  Kriebelrit 

Vertrekpunt;  KWC Kampen, Schansdijk 3, Kampen.  

Starttijd;  9.30-11.30u . Afstand route; 150 km.  

Inschrijfgeld; € 5,- . Route op gps. 

Info; www.mtcdesteur.nl 

 

02-03 Clubavond. 

Verkeersavond in Partycentrum ’t Haske, Ve-

gelinsweg 20, Joure Meer info verderop in deze 

nieuwsbrief. 

Aanvang; 20.00 u. Locatie: ‘t Haske 

 

11-03     Klappertandrit 

Vertrekpunt; Clubhuis 't Mollenhol, Imminkserve-

straat 4, Hellendoorn. 

Starttijd; 9.00-12.00 u.  

Afstand route; ± 160 en 250 km.  

Inschrijfgeld ; € 6,- incl koffie bij start.  

Route op gps. 

Info; toer@mcnh.nl 

 

 

18-03  LOOT Kampioensdag 

Info; Dit jaar heeft MC Promotie samen met LOOT 

de Kampioensdag georganiseerd.  

We starten later in de ochtend. En voor deze dag 

kan alleen op uitnodiging worden deelgenomen. 

 

18-03     39e Lenterit 

Vertrekpunt; Clubhuis MV Almere, Meerveldstraat 

55, Almere Haven. 

Starttijd; 9.00-12.00 u.  

Afstand route; 180 en 230 km.  

Inschrijfgeld ; € 5,- .  

Route op gps. 

Info; jan.van.es@xs4all.nl 

 

25-03  KNMV Toerhuldiging 

 Brasserie de Vuurtoren, Hulckesteijn 3, Nijkerk. 

Starttijd;  12.00 u .  
Info; serviceteam@knmv.nl 
Meer info verderop in deze nieuwsbrief 
 
25-03  Lenterit 
Vertrekpunt;  Hamove-molen, Varsselseweg 34, 
Hengelo (Gld).  
Starttijd;  9.30-12.00u .  
Afstand route; ± 200 km.  
Inschrijfgeld; € 6,- incl. koffie/thee bij start. Route 
op gps. 
Info; touring@hamove.nl 

 

 

mailto:detoercommissie@mcdekraats.nl
http://www.mtcdesteur.nl/
mailto:toer@mcnh.nl
mailto:jan.van.es@xs4all.nl
mailto:serviceteam@knmv.nl
mailto:touring@hamove.nl
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BEGIN  2018 

 
 
 
Buiten lijkt het wel herfst, het is winter en we  
lonken naar het voorjaar nu de dagen gaan lengen. 
 
Ik heb de ledenlijst bekeken en Excel laten rekenen.  
De gemiddelde leeftijd van de leden is ca 59 jaar. 
Een bevestiging van wat er nationaal speelt maar  
ook reden om actief te blijven.  
Actief motorrijden in ons geval.  
 
Plannen maken voor 2018 en natuurlijk de: 
FTT, Koningsrit, Elfmerentocht, Zomertoer, Noorderrit en de AMD. 
 
AMD…….? 
Ja de AMD Actieve Motor Dag. 
Wat dat precies in gaat houden kan verschillend zijn.  
Maar de ingrediënten zullen (in)spannend, fysiek en uitdagend zijn. 
Inspanning vooraf van de deelnemers in euro’s zal gering zijn. 
Exacte datum en locatie worden tijdens de vergadering van 14 februari bepaald. 
 
Houd de bericht geving in de gaten! 
 
Louis 
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 LOOT KAMPIOENSDAG 2017 

 

 

De LOOT Kampioensdag 2017 wordt op zondag 18 maart 2018 

georganiseerd in samenwerking met MC Promotie. Start  vanuit 

hun clubgebouw in Zaandijk. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Ontvangst om 10.30 uur met koffie en gebak, dan een puzzeltocht over 

de Zaanse Schans, een rondleiding over een molen, dan de prijsuitreiking 

en uiteindelijk de barbecue. Men kan zich alleen bij voorinschrijving 

aanmelden, omdat de ruimte beperkt is en de organisatie rekening moet 

houden met voldoende barbecue. 
 

 

In verband met de voorbereidingen wil LOOT  graag weten hoeveel personen er komen. 

Dus als je mee wilt, graag opgeven bij Rolien (secretaris@mtcnoord.nl 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

mailto:secretaris@mtcnoord.nl
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KNMV TOERHULDIGING 

 

Het aantal punten dat de rijders van MTC Noord verzameld hebben in 2017 heeft onze club een 

plaats gegeven bij de drie hoogst geklasseerde clubs in de eindstand. Daarom zijn we uitgenodigd om 

aanwezig te zijn tijdens de KNMV Toerhuldiging en daar de prijs in ontvangst te nemen. 

 

De KNMV toerhuldiging wordt gehouden op zondag 25 maart aanstaande in Brasserie de Vuurtoren, 

Hulckensteijn 3, 3861 MZ te Nijkerk 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Lunch   12.00 uur 

Huldiging: 14.30 uur 

Einde:  15.30 uur 

 

 

In verband met de voorbereidingen wil de KNMV graag weten hoeveel personen er ko-

men. Dus als je mee wilt, graag opgeven bij Rolien (secretaris@mtcnoord.nl 

 

 

Voor diegenen die gezamenlijk naar Nijkerk willen rijden. We verzamelen om 

09.00 uur bij Van der Valk in Wolvega, daar is gelegenheid om een kopje kof-

fie te drinken  en dan  vertrekken daar rond half tien via een toeristische rou-

te naar Nijkerk. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@mtcnoord.nl
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CLUBAVOND  2  MAART 

VERKEERSAVOND 

 

Op 2 maart a.s. staat de verkeersavond op het programma. 

Het is de bedoeling dat we onze theoretische kennis gaan toetsen, door het maken van een theorie 

examen rijbewijs A. 

Dit jaar zal verkeersschool Valkema uit Joure de inhoud van de avond verzorgen. 

De avond begint om 20.00 uur in ’t Haske te Joure. 

 

 

Verkeersschool Valkema is al meer dan 50 jaar een begrip in Joure en omgeving. 

 

Verkeersschool Valkena verzorgt opleidingen voor het autorijbewijs, motorrijbewijs, bromfietsrij-

bewijs en het aanhangerrijbewijs. Door de jarenlange ervaring kunnen we goed inschatten welke 

lesmethode het best bij jou past zodat je snel in het bezit kunt zijn van het gewenste rijbewijs. 

 

Onze rijschool beschikt over 2 schakel auto’s, 1 automaat auto, 3 lesmotoren, een aanhangwagen 

en 2 bromfietsen. 

 

 

 

 

 

-
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WIJ FELICITEREN 

Auke van Kampen  16 februari 
Lieuwe van der Bij  23 februari 
Sjoukje van der Bij  26 februari 
Jan Erkelens     2 maart 
Marten Wijngaarden    3 maart 
Hennie Woertman    9 maart 
Helene Reitsma   13 maart 
 
 
 

Wiebe Koopmans  14 maart 
Rolien Rietberg   16 maart 
Romke Lemstra   17 maart 
Tineke Pel   17 maart 
Hans Remeeus   20 maart 
Johan Hiekstra   22 maart 
Otto Wijma   24 maart 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 

Nieuwe leden per 1 januari 2018 
Kathleen Bruinja 
Gremin Wijma 
Tonnie van der Kooi 
Ingrid van der Kooi 
Roel Postma 
Johan Hoekstra 
 

Opgezegd per 31 december 2017  
Karst Ellen 
Catharina de Jong 
Pieter en Anny Dillema 
Henk de Meer 

 
 

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 
 

Friesland Toertocht: 
Pieter Ketellapper  
E-mail: frieslandtoertocht@mtcnoord.nl 
 
Elfmerentocht 
Bert Drenthe  
E-mail:elfmerentocht@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/

