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VAN DE VOORZITTER

\
Op het moment van schrijven hebben we al meer zomerse dagen achter de
rug dan in geheel 2017. Prachtige toer ritten gereden in zomerse omstandigheden, wat wil een motorrijder nog meer?
Zo ook de Elfmeren tocht! Vele complimenten ontvangen van rijders over de
route. Hierbij bijzondere dank aan het team Elfmeren tocht!!
De vrijdagavondritten zijn inmiddels gestart en worden wederom goed bezocht. Een belangrijk onderdeel voor de vereniging en complimenten voor de organisatoren.
Zoals jullie inmiddels via diverse media hebben vernomen is op 25 mei de GDPR / AVG wetgeving van
kracht gegaan. Deze wetgeving dient ervoor dat er zorgvuldig(er) met persoonsgegevens wordt omgegaan. In 2017 hebben we als vereniging hierin al de eerste stappen gezet.
Onlangs is een deel van het bestuur op ‘cursus’ geweest zodat ook MTC Noord GDPR / AVG compliant is.
Naast GDPR / AVG zijn er ook verschillende workshops van MyRoute app gevolgd. Een belangrijke innovatieve ontwikkeling in navigatieland waarin we voor MTC Noord de nodige kansen en mogelijkheden zien. De komende periode zal dit verder worden uitgewerkt en vormgegeven. We zullen jullie
hiervan op de hoogte houden.
Wens jullie zonnige en veilige kilometers toe!
Met vriendelijke groet,
Teddo van Mierle
voorzitter

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
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TOERHOEK JUNI EN JULI
2 juni 2018 TT wandeltocht begeleiding. Zie brief
Egbert Braaksma elders in deze nieuwsbrief
3 juni 2018 17e Wil Hartog Rit ± 190 km
KNMV 20 pnt en LOOT 5 pnt

Vertrekpunt: Wil Hartog Museum,
Mijnsheerenweg 17, 1658 CA Lambertschaag
Inschrijven tussen 9 en 12 uur. Inschrijfgeld € 2,50.
Koffie en koek gratis bij start.
Info: www.mcmios.nl
8 juni 2018 Motorado vrijdagavondrit
Vertrek 19.15 uur vanaf Motorado Leeuwarden.
James Watt straat. Eindpunt: Restaurant Ie-sicht,
Hegewarren 1, 92 16 XR Oudega (Smallingerland)
9 juni 2018 Int. Motary rit ± 400 km
KNMV 20 pnt en LOOT 10 punten

1 juli 2018 34e Motoritisrit (± 200km)
KNMV 20 pnt en LOOT 10 pnt

Vertrekpunt: Clubhuis MC Wombarg, De Bosrand
21, 3931 AP Woudenberg.
Inschrijfgeld: € 5,00. Inschrijven tussen 9 en 11
uur.
6 juli 2018 Motorport Leek vrijdagavondrit
Vertrek om 19.15 vanaf Mc Donald’s Drachten
Azeven-Zuid. Eindpunt: Café Boszicht, Bovenweg
26, 8422 DH Nijeberkoop
8 juli 2018 38e Veluwerit (100/200km)
Vertrekpunt: Clubhuis MC de Kraats, Horsterweg 9,
6715 CT Ede,
Inschrijfgeld: € 5,00. Inschrijven tussen 9 en 12.30
uur. Info: detoercommissie@mcdekraats.nl
15 juli 2018 5e MTC Noord Zomertoer
(150/200 km) KNMV 20 en LOOT 5 pnt
Vertrekpunt: ’t Haske, Vegelinsweg 20 8501 BA
Joure,
eindpunt: `t Witte Huis, Geert Wolter Smitweg 20,
8435 WG Donkerbroek
Vertrektijd tussen 9.00 en 11.00 uur
Inschrijfgeld: € 5,00. (€ 4,00 voor leden)

Vertrekpunt: Kerkplein, Putten tussen 8.45 en
10.00 uur
Inschrijven via voorinschrijven en op de dag zelf.
Inschrijfgeld € 29,00 (m.h.) ook voor duo passagier. Info: www.motary.nl
10 juni 2018 Bartje Toertocht ± 200 km
KNMV 20 pnt en LOOT 5 ptn

Vertrekpunt: Café Hingstman,
Hoofdstraat 18, 9491 AE Zijen.
Inschrijfgeld: v.a. € 5,00. Inschrijven tussen 9.30
en 11.30 uur. Info: secretaris@mcbartje.nl

20 juli 2018 R.Kats Bouwonderneming vrijdagavondrit
Vertrekpunt: NS Station Grou om 19.15 uur. Eindpunt: Sporthal De Fügelkamp, Fûgelkamp, 10,
Harkema

17 juni 2018 26e Kastelentoer ±180 km
KNMV 20 pnt en Loot 5 pnt

Vertrekpunt: VAMC De Graafschaprijders
Eikenlaan 2a,7251 LT Vorden/Kranenburg.
Inschrijfgeld: € 5,-- . Info: tour@vamac.nl

29 juli 2018 Pieter de Jong zondagrit
Meer informatie verderop in deze nieuwsbrief

22 juni Motorhuis Esvana vrijdagavondrit
Vertrek om 19.15 Mc Donald’s Heerenveen
Eindpunt: Paviljoen Driewegsluis, Lindedijk 2a te
Nije Trijne.
24 juni 2018 Midzomerrit ± 200 km
Loot- 5 pnt
Vertrekpunt: Clubhuis, Weteringlaan 22,
2377 XN Oude Wetering
Inschrijfgeld: € 5,00 Inschrijven tussen 9 en 11 uur
Info: www.mcalkemade.nl
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SAMENVATTING VRIJDAGAVONDRITTEN 11 EN 25 MEI
Inmiddels zijn er al weer 2 vrijdagavond ritjes geweest. Hieronder een korte samenvatting .
De eerste rit was Motorplaza rit Heerenveen. We vertrokken vanaf de Mac in Heerenveen en het
eindpunt was in Appelscha. Schijnbaar waren er twee routes in de omloop want sommigen eindigden
bij de Bosberg en een andere ploeg bij het Hilderberg resort, deelname was een leuke ploeg. Op dit
kleine puntje na, was het een mooie route.
Op 25 mei jl. was Bernard Motoren
vrijdagavond rit. Hier was het vertrekpunt vanaf de bekende plek in Grou bij
het NS station om via een mooie route
naar Dokkum te rijden. Vanaf Kollum
naar Dokkum waren we blij verrast met
een hele mooi nieuw wegdek op de
Walddyk, Vroeger lag daar veel split,
maar de weg was nu verhard met bermstenen, dus dit was leuk sturen. We
werden in Dokkum vriendelijke en met
koffie en cake ontvangen door de Familie Bernard en enkele helpers. De koffie ging as de BRANDWEER!!!! Bij deze nogmaals bedankt voor de gezelligheid.
We hadden ook nog een uitvaller. Er was een BMW K75 die ermee ophield. Helaas verliep het daarna
wat niet helemaal conform de ongeschreven wet op het rijden in groepen. Vandaar verderop in de
nieuwsbrief nog een stukje over het rijden in groepen.
Het is altijd leuk om te zien dat de belangstelling voor het rijden van de vrijdagavondritten groot is.
Tot de volgende rit Motorado vrijdag avond rit op 8 juni
Gerard Vennink stuurde nog een paar sfeerfoto’s van de Bernard Motoren vrijdagavond rit.
Met vriendelijke motorgroet,
Rinze Kats (Evenementen coördinator MTC Noord)
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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 25 juli,
kosten € 15 pp.
06-23870928 of op Pieter-hitsje@hotmail.com

Introducees toegestaan
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy
toezichthouder kan deze wet gaan handhaven. Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten
aan de AVG voldoen, dus ook MTC Noord. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen:
alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen.

WAT MOETEN WE DOEN?
Alles wat binnen de AVG-wet geregeld moet zijn is onder te verdelen in vier hoofdgebieden.






Juridisch: we zijn verplicht om zaken juridisch vast te leggen. Van geheimhoudingsverklaringen,
een officiële privacy policy tot aan contracten met de drukkerij en IT-partner.
ICT: zijn software- en virusscanners altijd up-to-date? Zijn er (veilige) back-ups om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ransomware? En is de cloud-oplossing wel Europees?
Organisatie-procedures: ook intern moet er van alles vastgelegd zijn. Is er een procedure omtrent de gegevens van ex-leden? Ligt er vast wie waar toegang toe heeft? En weet je wat moet
doen als er een usb-stick met persoonsgegevens kwijt is?
Opleiding: alle medewerkers/vrijwilligers moeten geïnformeerd c.q. opgeleid worden omtrent de
wetgeving. Wat mogen zij wel en wat niet? Maar bovenal ook: wie wordt hier verantwoordelijk
voor en zorgt dat het ook bij nieuwe medewerkers gewaarborgd wordt.

WAT DE WET VERWACHT:









Vastleggen welke persoonsgegevens er bijgehouden worden.
Zoals naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele nummers, e-mailadressen, bankrekeningnummers. Misschien ook bijzondere gegevens, zoals gezondheidsproblemen, allergieën of zaken
die gaan over politieke voorkeur, afkomst en ras.
Zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan
Behandel e-mails, dossiers en digitale data voorzichtig. Zorg voor beleidsvorming in je organisatie.
Aantoonbaar
Alle vrijwilligers informeren, opleiden en hen een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
It-zaken beveiligen
De beveiliging van gegevens moet in orde zijn. Denk aan Excel-bestanden, een CRM, het ledenbestand, mails, je tablet, laptops en smartphones met ledengegevens. Je bent verplicht voor
goede beveiligingssoftware zoals antivirusprogramma’s te zorgen.
Alle juridische zaken regelen
Je hebt een jurist nodig om zaken officieel vast te leggen. Verder moet je je contracten met de ITleveranciers op orde hebben.

Niet alle bovenstaande punten zijn van toepassing voor MTC Noord. Maar je wordt wel gedwongen
om goed over vanzelfsprekende zaken na te denken. Bijvoorbeeld; Hoe ga je om met organisaties,
waar je mee te maken krijgt, dit de AVG niet op orde hebben? Totdat we hier zekerheid over hebben,
stuurt MTC Noord voorlopig geen persoonlijke gegevens door van leden naar derden.
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Er moeten andere inschrijfformulieren ontwikkeld worden voor de toertochten. Wie gaat dat doen?
Tip: Vul bij inschrijving alleen de hoognodige gegevens in, en geef aan of je wel of niet aan de toercompetitie meedoet. Doe je niet mee, is het invullen van die gegevens helemaal niet nodig. Misschien is er een extra algemene ledenvergadering nodig om e.e.a aan de leden te presenteren.
We moeten het inschrijfformulier van MTC Noord herzien en een uitschrijfformulier ontwikkelen
waarin leden al dan niet toestemming moeten geven voor het bewaren van gegevens (bv. Als er een
reunie komt)
Als de zaken niet kloppen zijn we als bestuur hoofdelijk aansprakelijk. Willen we dat wel?
Kortom: we zijn er druk mee. Gelukkig hebben
hierbij veel steun van de KNMV. Louis en Rolien
hebben een cursus/infoavond gevolgd bij de
KNMV. De KNMV heeft een 15 stappenplan ontwikkeld dat we moeten doorlopen om zo onze
AVG verklaring te maken. Ook hebben ze allerlei
concept formulieren gemaakt die we voor MTC
Noord kunnen aanpassen.
We zijn hier druk mee bezig en één dezer dagen
zal de AVG verklaring op de website verschijnen.
Rolien
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MOTORRIJDEN IN GROEPEN
Tijdens het vrijdagavondritje van 25 mei jl kwam één van de deelnemers met pech langs de kant van
de weg te staan. Dat is natuurlijk heel vervelend. Voor de betreffende rijder was het ook vervelend
dat iedereen doorreed en dat er niemand wachtte en terugreed. Als de groep uit meer dan8 rijders
bestaat, wordt het voor de voorrijder ook erg moeilijk om te kijken of iedereen nog wel in de groep
rijdt.
Het bijeenhouden van de groep
Tijdens toertochten wil de groep (ondanks het opvolgen van de regels) nog wel eens uit elkaar vallen.
Mocht de groep op een of andere manier uiteenvallen, dan geldt het volgende systeem: Zodra je de
laatste rijder in een groep bent, omdat de rest (achter je) nog bijvoorbeeld bij een kruising staat te
wachten, dan wacht je bij de eerste de beste plek waar de groep links of rechts afslaat. Degene die
dan als laatste rijdt, wacht bij de volgende richtingsverandering.
Stel je wel goed zichtbaar op en speel geen verstoppertje. Ga niet rijden als je de achter je rijdende
motorrijder weer in beeld krijgt, maar wacht tot hij jou ziet. Zie je hem een tijdje helemaal niet meer,
dan stop je, je voorganger doet hetzelfde etc.. Als de hele groep dan gestopt is, dan kan er iemand
terugrijden om te zien wat er aan de hand is. Dit wordt bepaald door de voorrijder. Vervolgens kan er
dan gezamenlijk overlegd worden hoe er gehandeld gaat worden.
Het spreekt vanzelf dat je dit dus niet op de autosnelweg doet. Als er op de autosnelweg iets gebeurt, dan stuurt de achterrijder iemand naar voren om de groep op een veilige plaats te laten stoppen, dan wel om hulp te vragen.
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VOORKRUIPEN BIJ HET STOPLICHT, MAG DAT?
Mag dat zomaar, motoren die tussen files doorrijden?
Ja, dat mag. Een gedragscode schrijft voor dat motoren mogen passeren als het snelheidsverschil niet meer is dan 10 kilometer per uur. Ze moeten kiezen voor de ruimte tussen de
meest linker banen. De code, opgesteld door het Motorplatform, stelt zelfs dat passeren van de file de veiligheid vergroot. De meeste ongelukken gebeuren achteraan en motorrijders zijn nu eenmaal kwetsbaar. Bovendien dragen ze bij
aan het optimaal benutten van de ruimte op de weg, waardoor de file korter zal zijn. De ANWB roept automobilisten op
te zorgen voor voldoende ruimte.
Gaat het weleens mis? Zeker. In 2000 kwam het tot een zaak
bij het Gerechtshof nadat een motor op een auto botste in de
file. De rechter oordeelde dat de automobilist volledig aansprakelijk was.
En bij een stoplicht? Mogen ze daar ook voorkruipen?
Ja. Hoewel het niet bij wet is vastgelegd, is ook dit toegestaan. De gedragscode gaat ook hier op. Een
rij bij een stoplicht is immers ook een soort file. Belangrijk is dat er ruimte genoeg is. Motorrijders
moeten niemand hinderen door voor te gaan als er eigenlijk geen ruimte is. Als de politie dat constateert, is het toch een overtreding.''
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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

Beste toerclubs en motorrijders,
Op zaterdag 2 juni a.s. wordt in de aanloop naar 100 jaar Dutch TT in 2025 voor het eerst
een TT Wandeltocht georganiseerd over het allereerste TT Circuit dat alleen bij de 1e Dutch
TT in 1925 gebruikt is. Het parcours liep toen van de start in Rolde naar Borger, vervolgens
naar Schoonloo en dan via Grolloo weer terug naar Rolde.
De organisatie is in handen van de club die ook de jaarlijkse TT Run, voorafgaande aan de TTweek, op het TT Circuit Assen organiseert. De website van de TT Wandeltocht kan gevonden
worden via de volgende link: https://tt-wandeltocht.nl/
De organisatie heeft mij gevraagd of ik kon en wilde bemiddelen om motorrijders te vragen
of zij zaterdag 2 juni de wandeltocht van motorsfeer willen voorzien door over het parcours
te rijden. De wandelaars maken tijdens de tocht zoveel mogelijk gebruik van het fietspad,
zodat het gemotoriseerde verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.
Deelnemende motorrijders worden ‘s morgens tussen 08:00 en 08:30 bij de start in Rolde
verwacht en kunnen die dag bij de diverse pleisterplaatsen langs de route rekenen op een
consumptie als waardering.
Aan de besturen van de Toerclubs in het KNMV District Noord wil ik vragen tijdens de komende toerritten aan de deelnemers te vragen of zij interesse hebben met hun motorfiets
present te zijn bij de TT Wandeltocht op 2 juni in Rolde. Zo ja, dan verneem ik dat graag. Zo
mogelijk met opgave van naam en emailadres.
Hartelijk dank alvast !
Met vriendelijke groet,
Egbert Braakman
Assen
Tel. 06 55 735 770
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WIJ FELICITEREN
Teade Laversma
Thea Nealon
Sjoerd Riemersma
Louis Hooghiemstra
Hielke Kerstma
Hielke Reitsma
Sonja Koopman
Anne Kampstra
Aukje Stoeten
Libbe Roelinga

1 juni
4 juni
5 juni
11 juni
15 juni
15 juni
19 juni
21 juni
22 juni
24 juni

Sjoerd Kampstra
Wieger Pel
Durk Brandsma
Malcolm Nealon
Auke Bandstra
Ypkje Lemstra
Jan Voorneveld
Johan de Haan
Eelko Nonkes
Klaas Koopmans

1 juli
1 juli
3 juli
11 juli
18 juli
21 juli
23 juli
24 juli
28 juli
29 juli

LEDENADMINISTRATIE
Nieuwe leden na 1 mei 2018
Hendrik de Ruiter uit IJsbrechtum
Koos Postmus uit Wommels
Johannes en Margje Louwsma uit Gorredijk

Opgezegd per 31 december 2017
niemand

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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