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MOTORNIEUWS

Motorrijders helpen Japan

Er heeft in Japan een afschuwelijk ramp plaatsgevonden waarvan de gevolgen nog niet te overzien
zijn. Het verlies aan mensenlevens is dramatisch en de schade aan de infrastructuur gaat elk
voorrstellingsvermogen te boven. Minstens zo indrukwekkend als de aardbeving en de
allesverwoestende tsunami is de houding van de Japanse bevolking. De schok wordt gelaten en bijna
berustend geïncasseerd: “ Wat gebeurd is is gebeurd, we moeten nu verder.” Dat dwingt respect af.
De Japanse bevolking verdient onze steun. Zowel financieel als moreel. Al was het alleen maar
vanwege het feit dat wij - als motorliefhebbers heel veel aan ze te danken hebben. De Japanse
motorindustrie heeft de motorwereld zoals die er nu uitziet gestalte gegeven. Er voor gezorgd dat wij
op betere motorfietsen rijden. Generaties motorrijders zijn begonnen op een Japanse motor, een
hobby en vaak ook passie waaraan velen van ons nog dagelijks plezier beleven. Een blijk van
waardering - hoe bescheiden dan ook - is daarom wel op zijn plaats. Nu meer dan ooit. Misschien
niet eens door uw financiële bijdrage, die niet meer kan zijn dan een druppel op een nog steeds
gloeiende plaat, maar vooral vanwege de morele steun die uw storting in de praktijk zal betekenen...
Echt, de Japanners verdienen het. Giro 6868 T.n.v. het Nederlandse Rode Kruis. De opbrengst zal
besteed worden aan de hulpverlening van het Japanse Rode Kruis.
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Honda Motor Co, Ltd heeft bevestigd dat de aardbeving van 11 maart geleid heeft tot een dodelijk
ongeval van een R&D medewerker van het Tochigi R&D Center, nadat een muur instortte in een
bedrijfsrestaurant. De schade in de Japanse stad Tochigi, waar Honda een aantal gebouwen en het
ontwikkelingscentrum met een eigen circuit heeft, is groot. De medewerker was een man van 43 jaar
oud. Meer dan 30 Honda-medewerkers raakten gewond in het gebied rondom Tochigi, onder andere
nadat tijdens de aardbeving een plafond instortte. Sommige fabrieken zullen tot nader order
gesloten blijven, dit betreft de fabrieken in Tochigi, Saitama (Sayama en Ogawa), Hamamatsu en
Suzuka. De fabriek voor motorfietsen in Kumamoto, in het zuiden van Japan, zal blijven draaien. De
Honda racing afdeling HRC laat weten dat het bedrijf in Asaka niet beschadigd is en dat er geen
gewonden zijn.

Suzuki heeft naar aanleiding van de verwoestende aardbeving in Japan al haar fabrieken met ingang
van 14 maart gesloten. Als gevolg van de sluitingen is de productie opgeschort. De sluiting van de
fabrieken duurt tot tenminste 16 maart. Suzuki bekijkt op 17 maart de situatie opnieuw en neemt
daarna een besluit of de fabrieken opengaan of dicht blijven. Suzuki heeft zes fabrieken in Japan, het
assembleren van motorblokken gebeurt in Takatsuka en complete motorfietsen worden in Toyokawa
geproduceerd.

Ook Yamaha is direct betrokken bij de catastrofale aardbeving en tsunami die de noordoostkust van
Japan vrijdag 11 maart 2011 hebben getroffen. In een intern verslag heeft Yamaha het volgende naar
haar medewerkers gecommuniceerd.
"Yamaha Motor Co., Ltd. wil in deze oprecht medeleven betuigen aan de slachtoffers van de
catastrofale aardbeving en tsunami die de noordoostkust van Japan vrijdag 11 maart 2011 heeft
getroffen. De gedachten gaan uit naar de mensen die zijn omgekomen en hun nabestaanden. We
betreuren de talloze gewonden en de verwoestende levensomstandigheden."
Verder meldt de Japanse fabriek het volgende; Eén medewerker van de sales afdeling is gewond
geraakt. Alle andere werknemers zijn ongedeerd gebleven en in veiligheid gebracht. De Yamaha
fabrieken hebben geen schade opgelopen als gevolg van de aardbeving en tsunami. De
motorsportfaciliteit van Yamaha is de afdeling die het dichtst bij het episch centrum lag. Er is geen
zichtbare schade aan het gebouw, wel zijn delen van het testcircuit zwaar beschadigd.
In tegenstelling tot Honda en Suzuki heeft Yamaha nog geen faciliteiten gesloten. Een nieuwe
beslissing hierover zal later genomen worden. Yamaha neemt, net als veel andere Japanse bedrijven,
ook deel aan de maatregelen voor elektriciteitsbesparing.
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Meer bezoekers voor Motorbeurs Utrecht 2011
Over vier dagen verdeeld kwamen er tijdens de Motorbeurs Utrecht 2011 ruim 97.400 bezoekers
door de poort. Hiermee overtreft het bezoekersaantal dat van vorig jaar (95.300) maar haalt het nog
niet het recordaantal van twee jaar geleden (103.000). Door standhouders werd vooral de zeer goed
bezochte vrijdag geprezen, vooral het soort bezoekers werd op die dag meer als "koperspubliek"
gezien dan het "kijkerspubliek" van zondag. Op de vrijdag waren er dan ook 2000 meer bezoekers
dan tijdens de vrijdag in 2010. Dit jaar kwamen er op donderdag 20.000 bezoekers, vrijdag 30.000,
zaterdag 24.000 en zondag 24.000. De verdeling over de dagen is hiermee ongeveer gelijk aan
voorgaande jaren. Overigens waren er voor het eerst in 3 jaar geen bezoekers op woensdag,
de VIP-avond ging dit jaar niet door.

EU wil auto-import en -export vereenvoudigen
De Europese Commissie wil het registreren van voertuigen bij in- en uitvoer binnen de landen van de
Europese Unie vereenvoudigen. "Er moet een einde komen aan de administratieve rompslomp die er
nu bij het importeren en exporteren van een voertuig komt kijken", meldt de Europese Unie op haar
website. Ze heeft een website geopend waarop bedrijven en consumenten hun ervaringen kunnen
melden.
De Europese Unie wil de landelijke regels omtrent het registreren van een voertuig in kaart brengen,
om uiteindelijk toe te werken naar een registratiesysteem dat in alle landen gelijk is. "Als we erin
slagen de regels te vereenvoudigen kunnen we op meer steun en begrip van de bevolking rekenen",
aldus vicepresident Antonio Tajani van de Europese Commissie.

MOTORRADSTRASSE DEUTSCHLAND
De “Motorradstraße Deutschland” is een circa 10.000 km lange tour langs
de mooiste motorroutes door Duitsland.
De klaverbladvormige route verloopt langs bekende motortrefpunten,
motormusea en circuits. De “Motorradstraße Deutschland” is cult en een
absolute must voor echte bikers. De routes verlopen in 4 gedeeltes. Het
middelpunt is Laubach in de regio Vogelsberg. Eén van de populairste
bikerregio's in het midden van Duitsland. Van hieruit zijn de routes met
elkaar verbonden.
U kunt overal op de “Motorradstraße Deutschland” starten. Als altenatief
op de snelweg of gewoon als een gezellige motorroute – een reis op de
“Motorradstraße Deutschland” is altijd rijplezier.
Voor meer info : www.msd-info.de
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Lidl haalt Crivit slot uit de winkel
Je motor beveiligen met een extra ART-goedgekeurd slot, naast je stuurslot, kan diefstal helpen
voorkomen. Bij de Lidl zijn echter onlangs sloten verkocht die ten onrechte het ART-keurmerk
dragen, zo meldt Stichting ART. De kettingsloten zijn bij de supermarktketen verkocht onder de naam
Crivit ‘veiligheidskettingslot’, waarbij vermeld stond dat het hier ging om een ART-goedgekeurd slot
in de categorie 3. ART heeft echter via een persbericht laten weten dat dit onjuiste informatie is.
Het aangeboden slot is samengesteld uit een ketting en een slot met een beugel met een diameter
van 12 mm. Het door de Stichting ART-goedgekeurde Crivit slot met keurmerk MBT 4114 bestaat
echter uit een 14 mm beugel. Het slot met een 12 mm beugel is uitdrukkelijk niet ART
goedgekeurd.Stichting ART heeft zowel Lidl als de fabrikant / goedkeurhouder van dit slot erop
gewezen dat niet-goedgekeurde sloten onder ART-certificaat in omloop zijn gebracht. ART heeft het
keurmerk op dit slottype per onmiddellijke ingang ingetrokken.
Tevens is Lidl verzocht de sloten die nog in de winkels liggen uit de verkoop te halen om meer
verwarring tegen te gaan. De Stichting ART heeft Lidl gevraagd degenen die een dergelijk slot hebben
aangeschaft de mogelijkheid te bieden om het product te retourneren tegen restitutie van het
volledige aankoopbedrag, dan wel het om te ruilen tegen een versie die wel aan de ART
keuringseisen voldoet.

VAN DE CLUBS
WIJZIGINGEN CORRESPONDENTIE ADRES:
MC Hamaland

M.C. Zwolle en Omstreken

Secretariaat:
Schatbergstraat 41,
7131 AN Lichtenvoorde
Info : e-mail info@mchamaland.nl
Website: www.mchamaland.nl

Secretariaat :
Yvonne ter Bruggen
Van Langelomarke 10
8016 DK Zwolle
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Rallyschild voor deelnemers

Bentley Le Mans Eight 1932

Bezit u een bijzondere auto of motor? En een groot hart?
Zin in een prachtige rit door het Groene Hart en de bloeiende velden van de
bollenstreek? Rotaryclub Rijnwoude nodigt u uit voor de vierde Bollenrit voor
oldtimers, exclusieve recente sedans en cabrio’s en pre 1970 motorfietsen.
De Rotary Bollenrit start op zondag 17 april a.s. om 13:00 uur in HazerswoudeDorp. Verzamelen vanaf 11:30 uur voor ‘show time’ voor de C1000 bij de kruising N
209 en de Dorpsstraat en vanaf 12 uur in de Dorpsstraat.
Evenals vorige jaren is de opbrengst van de Rotary Bollenrit voor een goed doel, dit keer
de bestrijding van polio in de gehele wereld. Dat lijkt een onmogelijke opgave, maar alle
Rotaryclubs op de wereld zetten zich hier al 25 jaar voor in. En met succes. Polio is al
bijna wereldwijd bestreden.
De deelnamekosten bedragen € 75,- per auto en € 40,- per motorfiets. Dit gehele bedrag
is fiscaal aftrekbaar als gift aan een erkend goed doel. Dankzij onze sponsors kunnen we
elke deelnemende auto en motor een speciaal rallyschild en een leuk verrassingspakket
voor onderweg aanbieden. De auto’s krijgen bovendien een mooie bloemenslinger.
De Bollenrit eindigt in de loop van de middag in het het centrum van Lisse, waar alle
deelnemers de gelegenheid hebben hun voertuigen mooi zichtbaar te parkeren.
In Lisse kunt u naar wens tot 17:00 uur een bezoek brengen aan het interessante
Museum van de Bollenstreek ‘De Zwarte Tulp’. Rond 18:00 uur kan worden
deelgenomen aan het Rotary Bollenrit Buffet bij restaurant Basso. Kosten € 23,50 per
persoon.
De Rotary Bollenrit is een belevenis waar deelnemers altijd met plezier op terugkijken.
Doet u dit jaar ook mee?

Kent u iemand met een oldtimer? Stuur dit bericht door!
Voor meer informatie en inschrijving kijk op
www.bollenrit.nl
Een project van Rotaryclub Rijnwoude.
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UIT DE CLUBBLADEN

‘ ‘ Toen ik voor het eerst bij de club was reed ik een Yamaha FJ 1200 . Een mooie machine om te leren
rijden maar wel wat zwaar en het bochtenwerk was niet van die kwaliteit dat je er lekker ontspannen
op kon zitten om een paar bochtjes aan te vallen .Daar moest je echt voor werken door ernaast te
hangen en zo. Het viel mij eigenlijk op toen ik met een groep van de club een rit ging rijden.
Daar zaten vrij veel BMW rijders bij en als die de bocht om gingen bleven die gewoon rechtop zitten.
Ik deed dat ook met als gevolg dat ik bijna tegen een stoeprand opreed aan de overkant van de
straat.”
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MOTORVRIENDELIJKE CAMPING MIDDEN
FRANKRIJK (Teun van Driel)
Motorvriendelijke camping??? Welke camping is dat niet tegenwoordig. Een jaar of 20 terug werden
ze speciaal genoemd in de motor krantjes want hoewel zelf nooit meegemaakt, liet vroeger een
campinghouder nog al eens weten vol te zitten als een motorclub zich aandiende .
Tegenwoordig zien de meesten (en niet alleen de campings maar ook de hotels) motorrijders graag
langs komen want er is doorgaans goed geld aan te verdienen, nog nooit een motorrijder met een
kist aardappels en krat bier achterop het bagagerek naar Frankrijk zien vertrekken in tegenstelling tot
de sleurhut vakantiegangers die met voor 6 weken eten in de bagage voor 3 weken op pad gaan.
Als het eten goed is in het campingrestaurant en de bar gezellig is dan wordt er doorgaans flink wat
verteerd door motorrijdende klanten. Om een goede vriend en oud collega, (die na zijn pensionering
bij een bekend Ridderkerks bedrijf zijn werkzame leven heeft voortgezet als campingbeheerder) een
dienst te bewijzen beloofden we hem wat reclame te maken voor de prachtige camping waar hij en
zijn familie zich sinds kort eigenaar van mogen noemen, Camping La Chauderie, gelegen bij het
prachtige dorp ‘La Tourd’Auvergne’ wat precies in het midden van Frankrijk ligt in de buurt van het
bekende circuit van Clermont Ferrant, op slechts 900 kilometer vanaf Ridderkerk.
Uit ervaring weten we dat het een schitterende streek is om motor te rijden en het is daarom ook
zeer in trek bij motorrijders.
Neem je geen tent mee op vakantie dan kan er ook een leuke trekkershut gehuurd worden.
Behalve prachtig motorrijden is er nog veel meer te doen in de omgeving daar dus kijk voor meer
informatie even op de fraaie website www.la-chauderie.com .
Op de website zijn nog geen plaatjes te zien van de camping zelf omdat op dit moment hard gewerkt
wordt, met het klaarmaken van de camping die in april 2011 geopend gaat worden.
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Nog meer digitale flitspalen!
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
De komende jaren komen er steeds meer digitale flitspalen bij. Op dit moment staan er
ongeveer 180 in het land. Dit jaar komen er zestig bij. De „digitale overtreding‟ gaat rechtstreeks
naar het bureau. De bekeuring voor te hard rijden of door rood rijden, ligt daardoor eerder op de
mat dan de boete voor een overtreding die is geconstateerd door een analoge flitspaal.
Over een aantal jaren zijn er nog alleen maar digitale flitspalen. Dat zei maandag een woordvoerder
van het Team Verkeer van het Openbaar Ministerie (OM). Bij een „analoge overtreding‟ moet eerst
het filmrolletje nog verwerkt worden. Bovendien kunnen er eerder technische storingen optreden en
kan het filmrolletje vol zijn waardoor er minder overtredingen worden geflitst.
De woordvoerder zei dat de digitale flitspalen op korte termijn meer bekeuringen opleveren. Op de
lange termijn daalt het aantal bekeuringen omdat er een preventieve werking van uitgaat. De
bekeuring is snel in huis en de bestuurder herinnert zich wellicht de overtreding en past beter op om
dezelfde fout opnieuw te maken. In het hele land staan ruim veertienhonderd flitspalen. Het
merendeel is in beheer bij het OM. De rest is van gemeenten, provincies en waterschappen.
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L.O.O.T. Nationale Toerkalender 2011
01/01/2011-30/11/2011
DOORLOPENDE SCHAFFELAARRIT MTC DE Schaffelaar
Doorlopend – 5 punten. Start te : Rhenen. Info: 033-4621475 . Inschrijfgeld: 5.00 euro.
Lengte : 190 km. Omgeving : Midden – Nederland.Extra info: € 5,00 overmaken naar 31.24.13.580
o.v.v. naam, adres, woonplaats (evt. e-mailadres). De route wordt dan z.s.m. toegezonden. De route
wordt door het jaar heen geactualiseerd. Ook GPS (Garmin). Zie voor uitgebreide info:
www.mtcdeschaffelaar.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/01/2011-30/11/2011
MEER PROVINCIENRIT MTC Motovatie
Doorlopend – 5 punten. Start te: Diverse start mogelijkheden op de route Info: 0251-251661/0629571673 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 250 km. Omgeving: Gelderland/Overijssel 5 Euro op giro
2972580 o.v.v. naam/adres/woonplaats en eventueel e-mailadres. Zie ook www.motovatie.nl.
Meerdere startpunten. Ook op Garmin GPS
--------------------------------------------------------------------------------01/03/2011-30/11/2011
11e ALL WEATHER TOUR 2011 MVTC Al Weer
Doorlopend – 5 punten. Info: 023-5353146 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Omgeving:
Richting Noord en Zuid Holland € 6,00 overmaken op reknr.48.06.195 tnv MVTC Al Weer te Alphen
a/d Rijn. ovv naam of e-mailadres. Route is ook per mail te bestellenZie onze website: www.alweer.nl
--------------------------------------------------------------------------------01/03/2011-30/11/2011
DOORLOPENDESPONSOR RIT St. Motorbeweging Moerdijk
Doorlopend – 10 punten. Start te: De Borgh IJshof 1 Zevenbergen 0168-324344 Info: 0168327944/06-53448116 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Omgeving: West Brabant Rit wordt
om de 4 weken nagereden. Na overmaken op Giro/Bank nr. 1015.52.550 te klundert . en vermeldimg
van straat en woonplaats of emailadres wordt de rit toegezonden. Via e-mail of GPS ( garmin )
--------------------------------------------------------------------------------01/04/2011-30/11/2011
6e DOORLOPEND EVENEMENT Baarnse MC
Doorlopend – 5 punten. Info: 033-4554924/06-22549248/06-14426487 Lengte: 200 km. Omgeving:
zie de website Per post € 5.00 en per mail € 3.50. Voor bestellen kunt u ons mailen of bellen met
Ruben Steenland. E-mail:http:// baarnse-mc@solcon.nlWebsite:www.baarnse_mc.bleuh.net Ook op
Garmin
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03/04/2011
5e HAMAC - OPENINGSTOCHT MC Hamac Harfsen
Toerrit – 10 punten. Start te: Café Buitenlust Lochemseweg 132 Harfsen 0573-431210 Info: 0573431506/0573-432151 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 150 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00
uur. 1 consumptie. Internet: www.hamac.nl E-mail: aj.muil@hetnet.nl
--------------------------------------------------------------------------------03/04/2011
19e VOORJAARSRIT ALKEMADE
MC Alkemade
Toerrit – 5 punten. Start te: Clubgebouw Weteringlaan 22 Oude WETERING Info: 06-29574856
Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.), € 9,00 (p.j.), € 7,00 (j.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.30 tot: 12.00
uur. Omgeving: nog niet bekend Koffie gratis bij de start. Diverse prijzen. Bepijld vanaf A 4
www.mcalkemade.nl. Ook op GPS
--------------------------------------------------------------------------------03/04/2011
26e KOEKSTADRIT
MTK de IJselrijders
Toerrit – 10 punten. Start te: Restaurant de Lindeboom Lindeboomsweg 1 Schalkhaar 0570-625225
Info: 0570-653306/0570-617844/0570-656174 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 150/250 km.
Inschrijven vanaf: 10.00 tot: 12.00 uur. Omgeving: Richting Twente De Koekstadrit is een individuele
rit. Na inschrijving ontvangt u een route en een kop koffie met Deventerkoek. Prijzen; grootste club
en verst komende deelnemer,. De aanrijroute is bepijld.
--------------------------------------------------------------------------------03/04/2011
41e FRIESLAND TOERTOCHT MTC Noord
Toerrit – 10 punten. Start te: Party centrum 't Haske Vegelinsweg 20 Joure 0513-415281 Info: 0153677411 Inschrijfgeld: € 8,00 (m.h.), € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00
uur. Omgeving: Friesland
--------------------------------------------------------------------------------03/04/2011
TULLEPETAONERIT
BMW Club Roosendaal
Toerrit – 10 punten. Start te: Café Huis ten Halve Kruisstraat 60 Roosendaal 0165-533343 Info: 0165552244/0165-394306 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00
uur. Omgeving: West Brabant Route beschrijving. Route vooraf op GPS op verzoek via website BMWtc@xs4all.nl. Op verzoek met voorrijder.
------------------------------------------------------------------------------------10/04/2011
21e 100 MIJLENRIT
MC de Mijlentellers
Toerrit – 10 punten. Start te: Clubhuis MC De Mijlentellers Archimedesstraat 32 Dedemsvaart Info:
06-24655588 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 180 km. Inschrijven vanaf: 10.00 tot: 12.00 uur.
Omgeving: nog niet bekend Route naar start aangegeven met gele "Mijlenteller"bordjes. GPS en
MCgjvandriessen@home.nl www.mcmijlentellers.nl
--------------------------------------------------------------------------------10/04/2011
AMSTELLANDRIT
MTC Motovatie
Toerrit – 5 punten. Start te: KLM Sportcentrum Wimbledonpark 2 Amstelveen 06-30274398 Info:
0251-251661/06-29571673 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.), € 7,00 (p.j.), € 6,00 (j.h.) Lengte: 150/175 km.
Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00 uur. Route naar clubhuis via www.motovatie.nl Voorrijders
aanwezig tot 10.45 uur. 06-30274398 nummer alleen tijdens rit. Ook op Garmin GPS
--------------------------------------------------------------------------------10/04/2011
BATAVIERENRIT
MC Asom
Toerrit – 0 punten. Start te: Clubhuis MC Asom Edisonstraat 3 Zevenaar 0316-527956 Info: 0316330970 Inschrijfgeld: € 7,00 (m.h.), € 5,00 (z.h.) Lengte: 225 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00
uur. Gratis koffie bij start. www.mc-asom.com Info op de site over omgeving en GPS
Infowijzer april 2011
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10/04/2011
14e KOUWE KUITENRIT
MC '68
Toerrit – 10 punten. Start te: Clubhuis MC '68 Hermesstraat 4 Krommenie-Ind.terr.Mercurius 0647567182 Info: 075-6218228 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot:
11.00 uur. Omgeving: Noord Holland Route op papier, GPS ( Zowel Garmin en TomTom ) Volg in
Krommenie borden industrie terrein Mercurius. www.mc68.nl

10/04/2011
36e MIOS-RIT MC Mios
Toerrit – 10 punten. Start te: Clubhuis MC Mios Zoutpad 1 Anna Paulowna 06-33501701 Info: 0223531548/06-53785942 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.), € 12,50 (p.j.), € 7,50 (j.h.) Lengte: 175 km.
Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.30 uur. Omgeving: Noord-Holland Route naar startpunt bepijld ( Mios
pijlen ) 5 prijzen: Oudste, Jongste en Verstkomende deelnemer. Inschrijving incl. 1 consumptiebon.
www.mcmios.nl
--------------------------------------------------------------------------------10/04/2011
18e VOORJAARSTOCHT
MC Mios '93
Toerrit – 5 punten. Start te: Hendy Bar Hoofdweg 27 Blijham 0597-561666 Info: 0597-561212/0597614904/0597-561666 Inschrijfgeld: € 6,00 (m.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00
uur. Omgeving: Groningen/Drenthe/Duitsland Incl. koffie voor vertrek. www.mcmios93.nl en
info@mcmios93.nlGroene kaart en paspoort meenemen.
--------------------------------------------------------------------------------15/04/2011-18/04/2011
24e GROENE WEEKEND
MV Almere
Meerdaags – 0 punten. Info: 036-5310282/036-5377477 Inschrijfgeld: € 200,00 (z.h.) Lengte: 1200
km. Omgeving: Duitsland 3 Overnachtingen op basis halfpension. Voorinschrijving verplicht,Leden €
180,=. Zie ook www.motorvereniging.nl
Infowijzer april 2011
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17/04/2011
SPONSORTOER MC Mozamo
Benefiet – 10 punten. Start te: Clubhuis MC Mozamo Wezelstraat 17 Koog aan de Zaan 075-6216808
Info: 06-22553381/06-30542133 Inschrijfgeld: € 10,00 (z.h.) Lengte: 190 km. Inschrijven vanaf: 9.00
tot: 11.00 uur. Omgeving: Noord Holland/Utrecht Met deelname sponsort u kinderen in Afrika met
voedsel en onderwijs. Incl. 2 consumptiebonnen en een pannenkoek naar keuze.
------------------------------------------------------------------------------------------------17/04/2011
20e ZEEPAARDJESRIT MC Noordwijk
Toerrit – 10 punten. Start te: Clubhuis MC Noordwijk Duinwetering 104 Noordwijk ZH 06-28111420
Info: 06-22500040 Inschrijfgeld: € 6,00 (m.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.30 tot: 12.00 uur.
Omgeving: Bollenstreek duo € 3.00 20e Zeepaardjesrit zeer mooie rit door de bollenstreek. Koffie
gratis. www.motorclubnoordwijk.nl
------------------------------------------------------------------------------------17/04/2011
28e LICHTSTADRIT
EMAC Eindhoven
Toerrit – 10 punten. Start te: Clubhuis café De Roef Welschapsedijk 211 Eindhoven 040-2516761 Info:
0650804695 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 160/200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00 uur.
Omgeving: Zuid Nederland
--------------------------------------------------------------------------------17/04/2011
15e BRABANTSE LANDSCHAPSRIT
BMW MTC 's Hertogenbosch
Toerrit – 10 punten. Start te: Motoport Den Bosch Reitscheweg 33 's Hertogenbosch 073-6480590
Info: 0486-472701 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.30 tot: 11.00 uur.
Omgeving: Brabant Afslag 20 op A2 daarna pijlen'BMW MTC'volgen. Zowel op routerol als GPS
(garmin) . Koffie met cake bij de start. Info www.bmwmtc.nl en toercoordinator@bmwmtc.nl
--------------------------------------------------------------------------------17/04/2011
BALIEBIKERS LENTERIT MC Baliebikers
Toerrit – 10 punten. Start te: Clubhuis MC Baliebikers Industrieweg 12 Ameide Info: 0183600886/0183-602695 Inschrijfgeld: € 7,00 (m.h.), € 5,00 (z.h.) Lengte: 175 km. Inschrijven vanaf: 9.00
tot: 12.00 uur. Incl. consumptie.
--------------------------------------------------------------------------------17/04/2011
RONDJE ACHTERHOEK MC '93 Nijverdal
Toerrit – 0 punten. Start te: Café/Restaurant De Budde Grotestraat 167 Nijverdal 0548-612250 Info:
0546-571516/0546-572402/0548-688109 Inschrijfgeld: € 6,50 (z.h.) Lengte: 500 km. Inschrijven
vanaf: 8.00 tot: 11.00 uur. Omgeving: Achterhoek Incl. consumptiebon. Een digitale Garmin versie
van de toertocht aanwezigLeden betalen € 4,00
----------------------------------------------------------------------------------17/04/2011
19e KENNISMAKINGS TOERTOCHT
MC Bartje
Middagrit – 5 punten. Start te: Café Zalencentrum Hingstman Hoofdstraat 18 Zeyen 0592-291236
Info: 0598-452693 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.), € 9,00 (p.j.), € 6,50 (j.h.) Lengte: 100 km. Inschrijven
vanaf: 11.30 tot: 13.30 uur. Omgeving: Drenthe en Groningen Route vanaf A28 afslag Assen-Noord ri
Ubbena/Zeijen. In Zeijen bepijld.www.mcbartje.nl
--------------------------------------------------------------------------------17/04/2011
TORENTJES RIT MC de Torenrijders
Toerrit – 10 punten. Start te: Herberg D'n Dort Harensweg 3 Berghem 0412-401470 Info: 0613207052 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00 uur.
Omgeving: Brabant/Gelderland/Duitsland 1 consumptie. Op alle GPS mogelijk via mail of bij
inschrijving. www.torenrijders.nl torenrijders@xs4all.nl
Infowijzer april 2011
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23/04/2011-25/04/2011
32e BENELUX TROPHEE
Maastrichtse Motorclub '72
Meerdaags – 5 punten. Start te: Camping "In den Hof" Musschenbroek 27 Heerlen 045-5708234 Info:
024-6412651 Inschrijfgeld: € 7,00 (z.h.) Lengte: 325 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00 uur.
Omgeving: Ardennen ( Belgie en Luxemburg ) Voorinschrijving zaterdag 16 tot 22 uur.Kamperen kost
€5. Toertocht op Paaszondag van 325 km. Feestavond met muziek op zondag, Afsluiting op maandag.
Diverse bekers. GPS voorinschrijving via internet. Paspoort en groene kaart meenemen.
--------------------------------------------------------------------------------24/04/2011
EIERRIT MTC Mariahout
Toerrit – 5 punten. Start te: Café de Vijfeijken Mariastraat 21 Mariahout 0499-421448 Info: 0499422638 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00 uur. Incl. 1
consumptie. Route ook op GPS, alleen Garmin, vooraf inschrijven gewenst i.v.m. verschillende
versies. Routes worden dan gemaild.
----------------------------------------------------------------------------------24/04/2011
26e PAASTOERTOCHT MC Salland
Toerrit – 5 punten. Start te: Clubhuis MC Salland Korteveldsweg 18B Lemele 06-13824241 Info: 0651167589/06-41806371 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 165/225 km. Inschrijven vanaf: 9.30 tot:
13.00 uur. Voorinschrijving GPS mogelijk via website, toertocht word dan vooraf via mail verstuurd.
Kijk op website welke GPS kaartversies er beschikbaar zijn bij inschrijving op startlocatie.Incl. koffie
bij startplaats. www.mcsalland.nl
--------------------------------------------------------------------------------24/04/2011
21e MCZ PAAS PUZZELRIT
MC Zevenhoven
Toerrit – 10 punten. Start te: Café Merakels Kerkstraat 10 Nieuwveen 0172-539807 Info: 0172617432/0297-593665/0297-530644 Inschrijfgeld: € 5,00 (p.j.) Lengte: 175/200 km. Inschrijven vanaf:
10.00 tot: 11.00 uur. Omgeving: Poldergebied/landelijk 1 koffie gratis vóór vertrek, er is ook een
puzzelrit voor de liefhebbers met mooie prijzen. MCZ leden geen inschrijfkosten.
--------------------------------------------------------------------------------25/04/2011
GIRO DI PASQUETTA MTC de Horizonrijders
Toerrit – 5 punten. Start te: Mc Donald's Maarssen-Broek Planetenbaan 200 Maarssen 0346-556189
Inschrijfgeld: € 4,00 (z.h.) Lengte: 120 km. Inschrijven vanaf: 9.30 tot: 12.00 uur. Omgeving: Het
Utrechtse landschap Mc Donald's Maarssen-broek N230 afslag Maarssen-broek Info.
www.horizonrijders.nl Route alleen op GPS ( Garmin Zumo ) er is geen papieren route. Er zijn
voorrijders beschikbaar voor motorrijders zonder GPS
--------------------------------------------------------------------------------25/04/2011
32e KAASSTADRIT
Boreftse MC
Toerrit – 10 punten. Start te: Dorphuis Custwijc Laageind 1 Driebruggen 0348-501250 Info: 0182522649 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.30 tot: 12.00 uur. Verloting 1
kg kaas per 10 deelnemers. Startpunt via A12 afslag 13 Nieuwerbrug. Door Waarder heenrijden tot
startpunt.www.boreftse-mototclub.nl www.boreftsemotorclub.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------25/04/2011
VOORJAARSTOERTOCHT
MAC Alkmaar
Toerrit – 5 punten. Start te: Zaanstad Motoren Koedijkerstraat 29 Alkmaar 072-5626062 Info: 0628929803/072-5610827 Inschrijfgeld: € 5,00 (p.j.) Lengte: 110 km. Inschrijven vanaf: 10.00 tot: 13.00
uur. Omgeving: Kop van Noord Holland Leden betalen € 3,50 toer@mac-alkmaar.nl
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29/04/2011
AVONDRIT MC ZEEUWS VLAANDEREN MC Zeeuws Vlaanderen
Avondrit – 5 punten. Start te: Clubgebouw st. Albert van Milstraat 2 Sas van Gent 0115-452304 Info:
0115-452304/0618-842675 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 100 km. Inschrijven vanaf: 19.30 tot:
21.00 uur. Omgeving: Zeeuws en Belgisch Vlaanderen Na afloop soep met brood. Aandenken voor
verst
komende
deelnemer
en
jongste
deelnemer
en
grootste
club.
www.motorclubzeeuwsvlaanderen.comtoercommissaris@demotorrijder.nl
--------------------------------------------------------------------------------30/04/2011
TOER DE KETEL MC de Ketel
Toerrit – 10 punten. Start te: Bar de Ketel Kerkstraat 13 Vorstenbosch 0413-363239 Info: 0655344565/06-51439765 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00
uur. Omgeving: Nederland Paspoort en groene kaart meenemen.
-------------------------------------------------------------------------------------30/04/2011
32e ORANJERIT Baarnse MC
Toerrit – 10 punten. Start te: De Kleurvogel Tolweg 1 Baarn Info: 033-4554924/06-22549248/0614426487 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 180 km. Inschrijven vanaf: 8.30 tot: 12.00 uur. Prijs voor
grootste deelnemende club, prijs voor oudste deelnemer en prijs voor verst komende deelnemer.
Ook op Garmin.Website: http://www.baarnse_mc@bleuh.netE-mail: baarnse-mc@solcon.nl
------------------------------------------------------------------------------------01/05/2011
5e HAMALAND MEIRIT MC Hamaland
Toerrit – punten. Start te: Café Haak en Hoek Holterhoekseweg 6 Groenlo Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.)
Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.30 uur. Omgeving: Gelderland, Achterhoek en
Duitsland Voor meer info www.mchamaland.nl Route op GPS Garmin coordinaten start N52 02 486 E006 40 920
---------------------------------------------------------------------------------01/05/2011
14e BONIFATIUS TOERTOCHT MTC Bonifatius
Toerrit – 10 punten. Start te: Hotel de Posthoorn Diepswal 21 Dokkum 0519-293500 Info: 0628063806 Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.30 uur. Omgeving: Friesland, Groningen en
Drenthe www.mtcdokkum.nl
--------------------------------------------------------------------------------01/05/2011
15e LUSTRUM RIT
MTC Motovatie
Toerrit – 0 punten. Start te: KLM Sportcentrum Wimbledonpark 2 Amstelveen 06-30274398 Info:
0251-251661/06-29571673 Inschrijfgeld: € 3,50 (z.h.) Lengte: 100 km. Inschrijven vanaf: 10.00 tot:
12.00 uur. Route naar clubhuis via www.motovatie.nl Voorrijders aanwezig tot 11.00 uur. Voor leden
gratis. 06-30274398 alleen tijdens de rit bereikbaar. Ook op Garmin GPS
--------------------------------------------------------------------------------01/05/2011
25e MARIKENRIT
MC Keizer Karel - Nijmegen
Toerrit – 10 punten. Start te: Cafe-zaal "de Markies" Graafseweg 600 Alverna (Wijchen) 024-6413905
Info: 0412-612213/0485-470579 Inschrijfgeld: € 3,50 (z.h.), € 6,00 (p.j.), € 5,00 (j.h.) Lengte: 200 km.
Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 12.00 uur. Omgeving: Regio Nijmegen "de Markies" ligt aan de
parallelweg van de N321 van Nijmegen naar Grave ter hoogte van de afslag Heumen.
www.mckeizerkarel.nl
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01/05/2011
´T BERGEIJKS LENTERITJE
MTC Bergeijk
Toerrit – 10 punten. Start te: Cafe "de Gouden Leeuw" Hof 6 Bergeijk 0497-571580 Info: 0497574249/0497-577135 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 12.00
uur. Prijzen voor grootste club, verstkomende deelnemer/ster en oudste deelnemer/ster. Incl.
consumptie en soep. Route ook op GPS beschikbaar.
--------------------------------------------------------------------------------01/05/2011
VOORJAARSTOERTOCHT
MC Nijverdal-Hellendoorn
Toerrit – 0 punten. Start te: Clubhuis Het Mollenhol Imminkservestraat 4 Hellendoorn 0548-656407
Info: 0548-612487/06-16500310 Inschrijfgeld: € 6,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00
tot: 11.30 uur. Internet, www.mcnh.nl E-mail, benniekappert@home.nlIncl. koffie bij vertrek.
Routebeschrijving en GPS

07/05/2011
SPIJKRIT
MTC de Spijkrijders
Toerrit – 10 punten. Start te: Cafe Petit Rest. Wolf Zuiderzeestraatweg 114 Doornspijk 0525-661407
Info: 0525-682720 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 250 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 11.00 uur. 1
consumptie gratis. www.spijkrijders.nl
--------------------------------------------------------------------------------07/05/2011
VEEN TOCHT MAC Veenendaal
Toerrit – 10 punten. Start te: Moto Fit Kruisboog 45a Veenendaal Info: 06-53798515 Lengte: 100/200
km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot: 12.00 uur. Info 06-53798515 Korte rit 100 km € 3,00 en Lange rit 200
km € 5,00 www.mac-veenendaal.nl
--------------------------------------------------------------------------------07/05/2011
11e MOTOPORT LEEK TOERTOCHT
MC de Oneindige Horizon
Toerrit – 5 punten. Start te: MotoPort Leek Zernikelaan 6a Leek 0594-511349 Info: 0511452906/0595-424935/0595-413413 Inschrijfgeld: € 5,00 (m.h.) Lengte: 125 km. Inschrijven vanaf:
10.00 tot: 12.00 uur.
Eigen leden 1 euro korting. www.mcburum.nl ,
toercommissie@mcburumInlichtingen 0511-452906 / 0595-424935
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07/05/2011
27e SCHAFFELAARTOERTOCHT MTC de Schaffelaar
Toerrit – 10 punten. Start te: Café Rest. "De Rotterdammer" Wolweg 40 Stroe 0342-441903 Info:
033-4621475/0342-416249/033-2986885 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 115/200 km. Inschrijven
vanaf: 10.00 tot: 15.00 uur. Omgeving: Midden Nederland Lange starttijd !! Geen extra prijzen.
Onderweg keuze tussen de lange of de korte route.Zie voor uitgebreide info:
www.mtcdeschaffelaar.nl
--------------------------------------------------------------------------------08/05/2011
36e 15 DORPENTOCHT MC Westfriesland
Toerrit – 10 punten. Start te: Kantine IJsclub Oosterwijzend 24 Nibbixwoud Info: 0229-572834/0620364527 Inschrijfgeld: € 4,00 (z.h.), € 6,00 (p.j.), € 5,00 (j.h.) Lengte: 185 km. Inschrijven vanaf: 9.00
tot: 12.00 uur. Omgeving: Noord Holland
--------------------------------------------------------------------------------08/05/2011
VOORJAARSTOERTOCHT
MAC Zandvoort
Toerrit – 5 punten. Start te: Floor Verbrugge Motoren 1e Hoefweg 7 De Hoef Info: 06-51828864/0651828863 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.), € 7,50 (p.j.), € 6,50 (j.h.) Lengte: 210 km. Inschrijven vanaf: 9.00
tot: 11.00 uur. Omgeving: Noord Holland en een stukje Zuid Holland MAC Zandvoort-leden € 2,00
korting W. Brabander-mobiel-06-51828864w.brabander@planet.nl Info: www.maczandvoort.nl
--------------------------------------------------------------------------------08/05/2011
LENTERIT
MC Zobba
Toerrit – 10 punten. Start te: Herberg de Mispelhoef Oirschotsedijk 9 Eindhoven 040-2624128 Info:
040-2113048/0499-313633 Inschrijfgeld: € 5,00 (z.h.) Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 9.00 tot:
11.00 uur. Omgeving: Oostelijk Noord Brabant incl. consumptie.. Route op GPS ( Garmin ) A2 ri.
Amsterdam - afslag Eindhoven Airport, VKL re, VKL li, voor viaduct links van de weg. A2 ri. Maastricht
-afslag Eindhoven Airport, VKL li, 2e VKL li, voor viaduct links van de weg.
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