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INLEIDING
Het LOOT is in 1989 opgericht als overkoepelende vereniging van motor toerclubs. Momenteel zijn
er ruim 110 motorclubs aangesloten, die op hun beurt ruim 11.000 leden hebben.
Het LOOT stelt zich ten doel:
Het motorrijden in het algemeen te bevorderen;
De samenwerking en communicatie tussen toerclubs te versterken.
Het LOOT wil dit bereiken door middel van:
De uitgifte van een maandelijkse “Infowijzer”, met daarin onder andere de toerkalender,
de standen van de toercompetitie en nog veel meer.
Het organiseren van een evenement in het voorjaar (de LOOT Einddag), waarbij de
winnaars van de toercompetitie van het afgelopen jaar worden bekend gemaakt.
Het maken en onderhouden van reglementen voor het organiseren en uit -zetten van
tourritten door de clubs.
Het ondersteunen van de clubs bij promotieactiviteiten door deel te nemen aan beurzen en
evenementen.

De LOOT clubs wordt dringend verzocht de LOOT infowijzer digitaal onder de
eigen leden te verspreiden.
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LANDELIJK OVERLEG ORGAAN TOERCLUBS L.O.O.T.
Opgericht 28-11-1989
Statutaire vestiging te Zwolle
Kamer van Koophandel V 40062177
Postbank -rekening ING: NL 38
INGB 0006 236630 t.n.v. LOOT

www.loot.nl
secretariaat@loot.nl

Het Bestuur -----------------------------------------------------------------------------------

bestuur@loot.nl

Voorzitter

Jan van Es

0628875664

voorzitter@loot.nl

Secretaris

Anita Dieters

0620889435

secretariaat@loot.nl

Penningmeester

vacant

Bestuursleden

Cor Huijbrechtse

036-5334402

toerkalender@loot.nl

Henk Bijkerk

078 -6101174

Erik Dieters

06-21575716

Laurens Boersma

0616402205

infowijzer@loot.nl
pr@loot.nl
postmaster@loot.nl

De Coördinatoren ---------------------------------------------------------------------------------------------Beurzen

Anita Dieters

0620889435

secretariaat@loot.nl

Erik Dieters

0621575716

pr@loot.nl

Internet

Laurens Boersma

0616402205

postmaster@loot.nl

Clubprofielen

Laurens Boersma

0616402205

clubprofielen@loot.nl

Contact motorbladen

Henk Bijkerk

078-6101174

infowijzer@loot.nl

Redactie Infowijzer

Henk Bijkerk

078-6101174

infowijzer@loot.nl

036-5334402

toerkalender@loot.nl

Toercompetitie/Toerkalender/
Inschrijfformulieren

Cor Huijbrechtse

Adressen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene post- en adreswijzigingen
Inschrijfformulieren toertochten
Toerkalender

Jerseystraat 1

1339 TP Almere

036-5334402

toerkalender@loot.nl

3334 CT Zwijndrecht 078-6101174

infowijzer@loot.nl

Copy infowijzer
Redactie

Rijnestein 4

Financiële zaken
Penningm.

P de Jongstelaan 10

3291 PS Strijen

06-20381110 penningmeester@loot.nl

Verzending eigen clubblad naar het LOOT (liefst digitaal)
Clubbladen

Rijnestein 4
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L.O.O.T. NIEUWS
Vacatures LOOT bestuur
Penningmeester :
De verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten doorgaans:
Het beheren van de rekening van de organisatie
De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken
Financiële verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de
vorm van een jaarverslag of jaarrekening) presenteren
Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren en verwerken in
een boekhoudprogramma.

Algemeen Bestuurslid.
Omschrijving: ondersteuning overige bestuursleden.
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UITNODIGING
Algemene Leden Vergadering LOOT
Zaterdag 13 april 2019
aanvang 14.00 uur, verwacht einde 16.00
Hotel-Restaurant De Roskam
Hessenweg 212
3791 PN Achterveld
Telefoon 0342 451223
Route: A1 Hoevelaken, A28 richting Utrecht, afrit 8 (Amerfoort), einde weg
rechts (Hogeweg), rechtdoor
(Energieweg, gaat over in Wiekenweg), 1e weg rechts richting Stoutenburg,
einde weg rechts (Hogeweg – Barneveldseweg, gaat over in Hessenweg), door
Stoutenburg en na circa 7 kilometer bent u gearriveerd bij
Hotel-Restaurant De Roskam (tegenover de kerk).
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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Vaststellen agenda
Ingekomen en uitgaande correspondentie
Mededelingen
Concept notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 14 april 2018 (bijlage)
Jaarverslag 2018 door de secretaris (bijlage)
In verband met het ontbreken van een penningmeester zal het financieel jaarverslag 2018 zo
spoedig mogelijk, in versimpelde vorm, worden nagestuurd;
a.
Voorstel contributieverhoging 2020: € 5,b.
Begroting 2019: ook deze zal zo spoedig mogelijk worden nagestuurd
Kascommissie
a.
Verslag kascommissie
b.
Benoeming reserve kascommissielid
Bestuurswijzigingen
a.
Aftredend en niet herkiesbaar:
* Henk Bijkerk (algemeen bestuurslid)
b.
Nieuwe bestuursleden:
* Laurens Boersma (webmaster)
c.
Vacatures:
* Penningmeester
* Algemeen bestuurslid
Goedkeuring statutenwijziging (bijlage)
Public Relations
a.
LOOT Kampioensdag / Jubileum d.d. 18 mei 2019
Vernieuwing registratiesysteem
Datum Algemene Ledenvergadering 2020
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
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Concept notulen LOOT Algemene Leden Vergadering d.d. 14 april 2018,
in Hotel-Restaurant “De Roskam” te Achterveld
Aanwezig
Bestuur LOOT
Harry Apperloo
Cor Huijbrechtse

Voorzitter
Toercommissaris

Clubs
Baarnse MC
BMW club ’s Hertogenbosch
Club Pan European Nederland
MAC de Grensjagers
MAC Veenendaal
MC Alkemade
MC de Boekaniers
MC Free Wheels
MC Keizer Karel
MC de Megafoon
MC Promotie
M.T. Zaanstreek
MTC Noord
MTK de IJselrijders 1974
MV Almere
Yamaha Venture Club Nederland

Penningmeester
Penningmeester
Bestuurslid
Voorzitter + Penningmeester
Toercommissie
Voorzitter
Bestuurslid
Voorzitter + Toercommissie
Bestuurslid
Toercoördinator
Bestuurslid
Voorzitter
Vice voorzitter + Secretaris
Bestuurslid
Toercommissie
Toercommissie + Secretariaat

Afwezig met kennisgeving
Bestuur LOOT
Henk Bijkerk
Dirk de Zeeuw

Bestuurslid
Penningmeester

Clubs
Boreftse MC
Gasschoeve
MC Mios
MC Mios ’93 Blijham
MC Trajectum
MC Wognum
MC Zeeuws Vlaanderen
MTC de Happy Drivers
MTC Bergeijk
MTC Motovatie
MV the Eagles
Yamaha XJ Club Nederland
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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.
13.
14.
15.

Opening
Vaststellen agenda
Ingekomen en uitgaande correspondentie
Mededelingen
Concept notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 8 april 2017
Jaarverslag 2017 door de secretaris
Jaarverslag 2017 door de penningmeester
a.
Contributieverhoging 2019: € 5,b.
Goedkeuring begroting 2019
Kascommissie
a.
Verslag kascommissie
b.
Benoeming reserve kascommissielid
Aansprakelijkheidsverzekering
Aftreedrooster
a.
Aftredende bestuursleden:
* Harry Apperloo (als voorzitter, blijft aan als bestuurslid)
* Dirk de Zeeuw (als penningmeester, blijft aan als bestuurslid)
b.
Nieuwe bestuursleden
c.
Bedanken aftredende bestuursleden en voorstellen nieuwe bestuursleden
Public Relations
a.
Motorbeurs
b.
LOOT Kampioensdag
Datum Algemene Ledenvergadering 2019
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

1.

Opening

8.

9.
10.

11.

De voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur en heet de aanwezigen
welkom. Op verzoek van de leden wordt punt 10, Aftreedrooster als
eerste besproken.
10.

Aftreedrooster
De voorzitter treedt af als voorzitter maar wenst aan te blijven als
bestuurslid. De overige bestuurs-leden zien liever dat hij plaatsneemt in
een commissie om juridische en verzekeringstechnische zaken op te
pakken. Ook de eventuele nieuwe voorzitter heeft aangegeven dat hij
zich terugtrekt als kandidaat als de huidige voorzitter in het bestuur blijft.
MC Promotie heeft getracht dit conflict door middel van bemiddeling op
te lossen, zodat het huidige bestuur verder kan met toevoeging van
eventueel nieuwe bestuursleden.
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Het aanwezige bestuurslid van MC Promotie geeft de resultaten van de
bemiddeling aan de clubs door. Daarna geeft de voorzitter zijn versie van
de gebeurtenissen. Hij stelt voor de zaal te verlaten teneinde de clubs de
kans te geven hierover te discussiëren. Echter, de aanwezige leden
vragen hem te blijven, zodat de toercommissaris ook zijn verhaal kan
doen.
Uiteindelijk wordt besloten hierover te stemmen. Per aanwezige club
geldt één stem en de keuze is: de voormalig voorzitter blijft in het
bestuur of de voormalig voorzitter gaat uit het bestuur. Er zijn 16 clubs
aanwezig. De uitslag is unaniem; 16 stemmen tegen de voorzitter in het
bestuur. De voorzitter geeft aan dat hij de beslissing van de Algemene
Leden Vergadering zal respecteren.
Nieuwe (kandidat-) bestuursleden
Hierna stelt de kandidaat voorzitter, de heer Jan van Es, zich voor. Hij
komt uit Almere en rijdt motor sinds zijn 18e. Hij is bijna 66, heeft
financiën als achtergrond en gaat over 1,5 met pensioen. De heer Van Es
is lid van MV Almere en heeft binnen deze club de functie
toercommissaris. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen die ook
motorrijden.
De heer Van Es geeft aan dat hij hoopt op een goede sfeer binnen
bestuur. Hij is van mening dat het LOOT er is om de toerclubs te dienen
en is dan ook van plan veelvuldig zijn gezicht te laten zien bij de clubs.
De toercommissaris vraagt of er tegenstemmers zijn. Die blijken er niet
te zijn; de heer Van Es wordt unaniem gekozen.
Ook de heer Laurens Boersma wordt als nieuwe webmaster unaniem
gekozen. De heer Dirk de Zeeuw
is niet herkiesbaar en is helaas afwezig door de griep. De heer Kees de
Graaf laat nog weten of hij de nieuwe penningmeester wil worden.
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De heer en mevrouw Dieters beraden zich nog of ze in het bestuur willen
plaatsnemen als respectievelijk bestuurslid PR en secretaris. Henk Bijkerk
gaat verder als algemeen bestuurslid en redacteur van de Infowijzer.
2.

Vaststellen agenda
De heer Van Es gaat, als nieuwe voorzitter, verder met de agenda. Punt
6, Jaarverslag 2017 door de secretaris, kan niet behandeld worden omdat
er op dit moment geen secretaris en derhalve geen jaarverslag is. Verder
zijn er geen wijzigingen in de agenda en deze wordt als zodanig
vastgesteld.

3.

Ingekomen en uitgaande correspondentie
De afmeldingen van de clubs voor de Algemene Leden Vergadering
worden voorgelezen.

4.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5.

Concept notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 8 april 2017
Er zijn een paar opmerkingen over de notulen van vorig jaar;
- Bij punt 8A, Kascommissie, wordt vermeld dat de kascommissie het
bestuur decharge verleent. Dit wordt gewijzigd in: “de kascommissie
stelt aan de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen, waarop
de leden van de ALV instemmend reageren”.
- Bij punt 9, Aftreedrooster, wordt twee keer het woord “unaniem”
geschrapt. In ieder geval één stemgerechtigd persoon heeft zich van
stemming onthouden, waardoor men niet meer kan spreken van
unaniem.
- Punt 13, Wat verder ter tafel komt; de zin “de voorzitter geeft een
korte uiteenzetting over de stand van zaken bij het platform” wordt
gewijzigd in “de voorzitter geeft een uiteenzetting over etc.”.
De opmerkingen zullen opgenomen worden in de notulen.
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6.

Jaarverslag 2017 door de secretaris
Doordat er momenteel geen secretaris binnen het bestuur is, is er ook
geen jaarverslag over 2017 beschikbaar tijdens de vergadering. Echter,
de voormalig secretaris had al wel een jaarverslag geschreven; dit wordt
hieronder weergegeven.
“Algemeen Jaarverslag 2017
In 2017 bestond het LOOT uit 106 clubs, met een totaal van 11.776 leden.
Van 23 tot en met 26 februari 2017 stond het LOOT, na een afwezigheid
van een aantal jaar, voor het eerst weer op de Motorbeurs. Nog wel een
beetje onwennig maar heel gemotiveerd en met veel plezier. Er werd
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2017 dan ook besloten
om voor 2018 wederom een plek op de Motorbeurs te reserveren.
Op 19 maart 2017 hield het LOOT haar Einddag 2016, ditmaal mede
georganiseerd door MAC Veenendaal. De dag startte met een toertocht,
waarna er koffie met gebak in het clubhuis van MAC werd geserveerd.
Hierna konden de deelnemers meedoen aan een aantal spelletjes en dit
viel enorm goed in de smaak. Zo goed zelfs dat een van deze spelletjes is
gekopieerd voor de Motorbeurs 2018!
Zoals eerder vermeld vond de Algemene Ledenvergadering van het LOOT
plaats op 8 april 2017. Er waren 15 clubs aanwezig. Behalve de ontvangst
van een aanbevelingsbrief van MTC Noord en MC Promotie (zie hiervoor
de notulen) is noemenswaard dat de voorzitter in 2018 zal aftreden,
evenals de penningmeester. Tevens werkt het bestuur aan een
Voordeelpas voor zowel de toerrijders die zijn aangesloten bij een LOOT
motorclub als voor de individuele rijders.
Op 14 oktober 2017 vond de Toerkalender Vergadering plaats. Hierbij
waren 10 clubs aanwezig. Tijdens deze vergadering werd afgesproken
dat het initiatief voor een eventuele herziening van het puntensysteem bij
de toercompetitie bij de clubs ligt; zij zullen met aanbevelingen komen.
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Het bestuur realiseert zich dat er met het vertrek van de voorzitter en de
penningmeester en na een enigszins roerige tijd, een nieuwe periode
aanbreekt. Het is heel fijn dat er op redelijk korte termijn een nieuwe
voorzitter is gevonden, maar het zal in het begin even onwennig zijn.
We kijken er echter naar uit om samen met deze “nieuwe bezem” én de
clubs het LOOT te laten groeien en bloeien.
Er zal in de toekomst wel het een en ander wijzigen wil het LOOT haar
bestaansrecht kunnen blijven rechtvaardigen. Het bestuur is er echter van
overtuigd dat dit in goede en transparante samenspraak met haar leden
zeker gaat lukken!
Achterveld, 14 april 2018”
7.

Jaarverslag 2017 door de penningmeester
De penningmeester heeft voor 2019 een contributieverhoging van € 5,voorgesteld. De clubs vragen zich af of dit echt nodig is; er is immers
voldoende reserve. Dat is overigens wel belangrijk in verband met het
komende 30-jarig bestaan. De vergadering is van mening dat het bestuur
beter kan kijken naar andere manieren om het saldo te vergroten,
bijvoorbeeld door te besparen op portokosten. Men geeft aan niet
akkoord te gaan met een contributieverhoging.

8.

Kascommissie
De penningmeester is door griep niet aanwezig, doch heeft wel de
jaarstukken doorgestuurd aan de kascommissie. De heer Jan Valk en de
heer Jan van Es hebben deze morgen de financiën bekeken. Men vindt de
opstelling van de balans wat vaag. Er is een verlies van € 3000,-. Helaas is
er geen verslag voor de leden beschikbaar. Desalniettemin stelt de
kascommissie voor het bestuur en de penningmeester in het bijzonder te
dechargeren.
De kascommissie voor het komende jaar zal bestaan uit de heer Jan Valk
en de heer Patrick Denissen (Yamaha Club Nederland). Als reserve
commissielid stelt mevrouw Sonja Ravens-bergen (Club Pan European
Nederland) zich beschikbaar.
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9.

Aansprakelijkheidsverzekering
Een en ander stond al vermeld in de Infowijzer. De (nieuwe) voorzitter is
van mening dat de polis in de loop der tijd te weinig aandacht heeft
gekregen en dat dit nu pas is gebleken.
De BMW Club ’s Hertogenbosch geeft aan nu een verzekering afgesloten
te hebben voor één dag. Dit kost bij de Europeesche € 75,00. Sommige
clubs hebben zelf een WA verzekering afgesloten. Het bestuur van het
LOOT zal analyseren of een dergelijke verzekering al dan niet nodig is en
wat er wel/niet verzekerd moet worden.
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De database met n.a.w.-gegevens valt eveneens onder deze verordening.
Het advies is dan ook om de mail adressen van leden in de “BCC” te
zetten. Tevens zal de website beschermd moeten worden tegen hackers.

11.

Public Relations
Motorbeurs
Het bestuur wil het volgend jaar wederom op de Motorbeurs staan, maar
is daarvoor ook afhankelijk van de clubs. Deze moeten informatie
sturen.
LOOT Kampioensdag
De leden vonden de Kampioensdag geslaagd en goed georganiseerd.
Voor 2019 wil wellicht Twello zich aanmelden als organisator.

12.

Datum Algemene Ledenvergadering 2019
De Algemene Ledenvergadering 2019 zal plaatvinden op zaterdag 13
april 2019, wellicht bij MAC Veenendaal.

13.

Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen overige punten die besproken dienen te worden.
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14.

Rondvraag
Er zal nog een attentie naar de voormalig voorzitter gestuurd worden.
De heer Jan Valk bedankt de toercommissaris als rots in de branding
gedurende de afgelopen (roerige) weken.
De heer Kats vraagt naar de brief die vorig jaar is gestuurd over
individuele leden. Het bestuur belooft hier serieus naar te zullen kijken.

15.

Sluiting
De nieuwe voorzitter, de heer Jan van Es, bedankt de aanwezige leden
en sluit deze emotionele Jaarvergadering. Hij spreekt de hoop uit dat het
“nieuwe” bestuur fris en in goede harmonie verder zal gaan.

VAN DE CLUBS
MTC Noord.
Nieuw adres secretariaat:
Rypsterdyk 54
9034VB Marsum.
secretaris@mtcnoord.nl .
.
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UIT DE CLUBBLADEN

Verslag van de motorbeurs 2019.
In veel artikelen in motorbladen kon je lezen, dat met de 35e
Utrechtse motorbeurs het motorseizoen 2019 zou beginnen. Zelfs de
KNMV gaf aan dat al per 14 februari de winterstop eindigde, zodat je
eventueel op de motor naar de motorbeurs kon rijden. Dit bij elkaar
leek mij een goede reden daar maar eens te gaan kijken. Een eerste
ritje naar en door Utrecht, leek mij nu weer niet de beste start van
het seizoen. Vandaar dat het een dagje met de trein werd.
Het weer werkte mee het motorgevoel te stimuleren, het was een
schitterende zonovergoten dag. Op het moment van arriveren, de
eerste beursdag rond 11.30u was het nog rustig. Tot bij de BMW
stand, daar werden vier nieuwe modellen onthult en dat trok veel
belangstelling. Dit in tegensteling tot een aantal ander grote merken
die verstek lieten gaan. BMW had een parcours uitgezet waarop je
kon proefrijden. Dat was nog niet zo makkelijk voor degene die ik
bezig zag. Op een vreemde motor en onder de ogen van veel publiek
valt het natuurlijk ook niet mee. Rijscholen waren ook present, daar
konden jongens en meisjes kennismaken met het motorrijden onder
begeleiding.
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Gestunt werd er ook, motoren die in een grote ijzeren kooi
rondreden, horizontaal en zelfs verticaal en natuurlijk trial rijden.
Zelf konden de bezoekers buiten ook een exemplaar van diverse
merken uitproberen. Natuurlijk waren er veel stands met
motorkleding in allerlei soorten maten en prijsklassen en natuurlijk
volop stands met accessoires. Hier kon ik nog een stuurverhoger
scoren.
Er waren ook volop stands met tweedehands motoren, heel veel
BMW, Ducati, Honda, Yamaha, Kawasaki, en een enkele Moto Guzzi.
Helaas lieten een aantal merken verstek gaan, wel aanwezig waren,
BMW met nieuwe modellen, Benelli maar ook Yamaha, Indian en
Harley Davidson. Toevallig had ik laatst een stukje gelezen over Royal
Enfield, een oud van oorsprong Engels merk. Maar inmiddels is de
CEO een Indiër en komt de productie uit India. Er rijden daar 3,5
miljoen machines van dit merk rond.
Met twee nieuwe modellen geïnspireerd op de 60er jaren van de
vorige eeuw, de 650cc Interceptor en de Landmark Continental JT, wil
men nu ook Europa gaan veroveren. Tot mijn grote verbazing
stonden deze modellen hier op de motorbeurs in Utrecht. Voor mijn
gevoel was het motorseizoen na deze dag inderdaad gestart.
Luuk Weehuizen - MC West-Friesland
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Motorongelukken in het voorjaar: Ligt het aan hen of aan ons?
'Veurjaor in de kop' heette ooit de campagne
waarmee de politie Drenthe en Veilig Verkeer
Drenthe motorrijders waarschuwden om bij de
start van het seizoen voorzichtig de weg op te
gaan.
Want zoals koeien gek van blijdschap in het
voorjaar voor het eerst de wei in dartelen, zo
gaan motorrijders, born to be wild , na de
lange winter overmoedig de weg op, zo luidde
de suggestie. Dat kan tot onveilige situaties
leiden, met als onvermijdelijk gevolg de
eeuwige discussie tussen motorrijders en
automobilisten: Ligt het aan jullie of ligt het
aan ons?
Gebrek aan routine
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stelt het
diplomatiek en weet dat ook te onderbouwen: Het ligt aan allebei. Om te
beginnen: 'Motorrijders rijden gemiddeld 1.200 tot 3.400 km per jaar,
waardoor de meesten niet echt routine opbouwen', schrijft SWOV in een
rapport uit 2017.
Dat is ook de visie van de ANWB: 'Na een winter van weinig tot geen
motorrijden moeten ze weer wennen aan de snelle, directe bewegingen van
hun motor', schrijft de bond op de website.
Over het hoofd gezien
Automobilisten moeten op hun beurt in het voorjaar wennen aan de 'nieuwe
weggebruikers' die ze maandenlang niet zijn tegengekomen. 'Motorrijders
vallen niet heel erg op', waarschuwt de ANWB. 'Op een kruising kunnen ze
gemakkelijk achter een lantaarnpaal of boom schuilgaan.'
Automobilist als tegenpartij
Het risico om in het verkeer te overlijden (per afgelegde afstand) was volgens
SWOV voor motor-rijders tussen 2010 en 2014 dertig keer zo groot als voor
auto-mobilisten.
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Van alle ernstige en dodelijke motorongevallen in Nederland was 40 procent
eenzijdig. Bij de overige ernstige motorongevallen waren vooral automobilisten
de tegenpartij.
SWOV verwijst naar de laatste grootschalige Europese studie over
motorongevallen, met als kanttekening dat het onderzoek al behoorlijk oud is.
De cijfers werden verzameld tussen 1999 en 2000.
Daaruit bleek dat ongevallen tussen motor en auto vooral gebeuren doordat de
motorfiets over het hoofd wordt gezien. Deze zogenoemde Motorcycle
Accident In-Depth Study (MAIDS) analyseerde ruim negenhonderd ongevallen
in vijf landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland) waarbij een
motorfiets of brommer was betrokken.
Voorrangsfouten van automobilisten
In ruim 36 procent van de gevallen had de bestuurder van het andere voertuig
de tweewieler niet gezien. Volgens SWOV gaven automobilisten in de meeste
gevallen aan dat ze wel hadden gekeken-, maar dat de motorrijder blijkbaar
een soort blinde vlek had gevormd.
Kijk goed uit tijdens de eerste motorritjes
In 12 procent van de voor MAIDS geanalyseerde gevallen was het trouwens
andersom en had de motor- of bromfietser het andere voertuig niet gespot.
Uit recentere statistieken blijkt dat het bij motorrijders vooral mis gaat bij
tegemoetkomend afslaand verkeer of auto's die vanuit een zijweg een
hoofdweg oprijden. 'Het gaat dan voor-namelijk om voorrangsfouten van een
auto-mobilist', schrijft SWOV.
Voorjaarsrisico
En dan de hamvraag: 'Is er een voorjaarsrisico voor motorrijders?' Volgens de
onderzoeksgroep die zich in 2013 voor SWOV verdiepte in motorongevallen
lijkt daarvan geen sprake.
'Wanneer de verdeling van de aantallen doden en ernstig verkeersgewonden
over de maanden van het jaar wordt vergeleken met die van de verplaatsingen,
blijken deze verdelingen elkaar vrij goed te volgen.
De toename van het aantal motorslachtoffers in het voorjaar lijkt dus volledig
verklaard te worden door een toename in de totaal afgelegde afstand op de
motor.' Oftewel: Wie niet de weg opgaat, kan ook geen ongeluk krijgen.
Infowijzer April 2019
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MOTORNIEUWS

Effect 'GPS Weeknumber Rollover' op navigatiesysteem nog niet
duidelijk
Op 6 april aanstaande zal de zogeheten 'GPS Week Number Rollover'
plaatsvinden. Mogelijk heeft dit effect op de navigatie sytemen die gebruikt
worden. De rollover ontstaat doordat de satellieten die in de ruimte om de
aarde heen draaien een interne teller hebben. Deze teller loopt tot 1024
weken, dit komt neer op 19.7 jaar. Wanneer dit punt bereikt is, springt de teller
weer terug op nul. Op basis van deze telling die iedere week oploopt bepaald
de satelliet jaar, datum, dag en tijd. De vorige rollover was op 21 augustus
1999. Het effect wat kan ontstaan is dat de satteliet denkt het weer die datum
is na 6 april, op het moment dat de teller weer op nul springt.
Een navigatie systeem maakt gebruik van deze satellieten om bepaalde
informatie te verzamelen en te delen met de gebruiker.
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Het kan na 6 april voorkomen dat de informatie die gegeven wordt aan de
gebruiker niet meer klopt. Het precieze effect is echter nog niet bekend.
Via de website van TomTom valt te lezen dat er een miscommunicatie kan
ontstaan tussen de satelliet en het TomTom navigatie systeem. TomTom geeft
hierbij aan dat het wijselijk is je systeem te controleren. Dit kan via de website.
Hier kun je controleren of de TomTom een update nodig heeft, of dat dit niet
meer mogelijk is. Het is niet bekend welke systemen nog te updaten zijn en
welke niet, hier kom je enkel achter door het serie nummer in te voeren op de
website. Bij het invoeren van het serienummer van een TomTom Rider Second
Edition bijvoorbeeld geeft TomTom aan dat ze nog onderzoeken of een update
mogelijk is. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden een nieuw apparaat aan
te schaffen met een korting oplopend tot 30%. Hierbij kom je echter op een
pagina met enkel auto navigatie systemen.
Garmin geeft op de site iets meer informatie op de effecten van de rollover op
het systeem dat gebruikt wordt. Hierbij geven zij heel duidelijk aan dat de
locatie bepaling niet beïnvloed zal worden door de rollover. Het kan echter wel
effect hebben op de weergegeven tijd en datum. Ook andere zaken die hier op
vertrouwen zoals de dag- en nachtmodus kunnen niet meer correct werken.
Bij Garmin is er geen mogelijkheid tot het invoeren van een serienummer. Op
de site valt te lezen dat ze nog uitvoerig aan het testen zijn, maar dat het
grootste deel van de producten die zij verkopen geen last hebben van de
rollover. Hoe er om gegaan wordt eventuele systemen die hier wel hinder van
zullen ondervinden wordt niet benoemd.
Heb je een TomTom en wil je controleren of het systeem dat je gebruikt nog
goed bruikbaar is na 6 april, via onderstaande link kun je het serie nummer
invullen:
https://www.tomtom.com/nl_nl/updates/
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Voorzitter RAI Vereniging: 30 km/uur de norm in bebouwde kom
RAI Vereniging, de nationale organisatie van (voornamelijk) auto- en
motorfietsfabrikanten, wil dat 30 km/uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor
verkeer binnen de bebouwde kom. Op die manier wil zij het aantal slachtoffers
in het verkeer verder terugdringen. Volgens voorzitter Steven van Eijck levert
verlaging van de maximumsnelheid niet alleen winst op voor de
verkeersveiligheid, maar beperkt het ook de geluidsoverlast. Van Eijck doet
deze onverwachte oproep vanavond tijdens het jaarlijkse RAI Mobiliteitsdiner
van RAI Vereniging in Den Haag. Onverwacht, omdat Van Eijck de
voertuigindustrie vertegenwoordigt, waarvan een dergelijke oproep niet direct
te verwachten is.
RAI Vereniging behartigt de belangen van 700 fabrikanten en importeurs van
personenauto’s en vrachtauto's, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën
en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en
fietsen. Normaliter steunt de RAI haar leden juist door te lobbyen voor het
verlichten van regels of het stimuleren van (bjjvoorbeeld)
verkeersdoorstroming, maar blijkbaar wordt er nu een andere weg ingeslagen,
die van verkeersveiligheid.
Het verlagen van de maximumsnelheid moet volgens Van Eijck gepaard gaan
met maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan
30 km/uur wordt gereden. Van Eijck: "Als je het doet, doe het dan ook goed".
In de praktijk blijkt dat in veel 30 km/uur gebieden toch te hard wordt gereden
en dat de politie op locaties waar de weginrichting niet noopt tot
snelheidsvermindering, onvoldoende handhaaft, aldus de RAI. "Om de
doorstroming op belangrijke ontsluitingswegen in de stad niet te belemmeren,
moeten we op die belangrijke plekken 50 km/uur of soms 70 km/uur in stand
laten, aldus de RAI-vereniging voorzitter, die in november 2018 nog herkozen
werd voor een tweede bestuurstermijn van vier jaar.
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Frans op den Bult; de ideale uitvalsbasis in Twente voor bikers
Lekker toeren met de motor in mooi Twente en omgeving
Op zoek naar een gunstig gelegen uitvalsbasis om vanuit daar lekker te gaan
toeren dan bent u bij Frans op den Bult aan het juiste adres. Wij bieden, naast
al bijna 200 jaar Twentse gastvrijheid het volgende:
•
Overnachtingsmogelijkheden
(ons hotel beschikt over 57 kamers)
•
Ruime overdekte, afsluitbare stalling (gereedschap aanwezig)
•
Veel parkeergelegenheid
•
Goed bereikbaar; direct naast de A1 en dichtbij de Duitse grens
•
Voordelig en lekker eten
•
motorgids te boeken via Frans op den Bult
Speciaal voor motorrijders hebben wij een “Bikers Arrangement” incl. 1x
overnachting, 1x ontbijt en 1x 3-gangendiner. Wanneer u wenst te komen met
een groep is dit ook geen probleem. Voor meer informatie en de actuele
prijzen verwijs ik u naar onze internetsite:
https://www.fransopdenbult.nl/bikers/
Daarnaast kunt u er uiteraard voor kiezen om dit arrangement uit te breiden
met een extra overnachting of het bijboeken van een gids. Zo bent u er zeker
van dat u de mooiste plekjes in Twente en net over de grens in Duitsland gaat
zien, inclusief plaatsen voor motortreffen en de leukste koffieadresjes.
Mede door de gemoedelijke sfeer, onze vriendelijke personeel en snelle
service, maken wij van uw verblijf een succes!
Voor meer informatie of het boeken van een arrangement kunt u telefonische
(074-2773632) of per E-mail (receptie@fransopdenbult.nl) contact met ons
opnemen
Frans op den bult
Hengelosestraat 8
7561 RT Deurningen
Tel: 074-2773632
Mail: receptie@fransopdenbult.nl
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L.O.O.T. Nationale Toerkalender 2019

01/01/2019 - 30/11/2019
MEERPROVINCIENRIT
MTC Motovatie
Doorlopend - 5 punten
Start te: Restaurant De Roskam, Hessenweg 212, 3791 PN Achterveld
Inschrijfgeld:€ 5,00(z.h.). Lengte: 200 km. Extra info:
€ 5,00 overmaken op bankrekening: NL38INGB0002972580 o.v.v. MPR Naam Mailadres

07/04/2019
36e LICHTSTADRIT
EMAC Eindhoven
Toerrit - 10 punten
Start te: Café Biljart De Koens, Tonnaerstraat 14, 5622 KZ Eindhoven
Info: D.J. Hannique , Tel.: 06-50804695. Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 150/220 km.
Omgeving: Zuid Nederland. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 11:00
07/04/2019
37e MOLENRIT
MC de Megafoon
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubhuis MC de Megafoon, Stinzenlaan 81, 7392 AD Twello
Info: Rudi Pelgrom , Tel.: 0571-789092. Gerard van der Liende , Tel.: 06-83701629
Jan Palm , Tel.: 06-30684888. Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.), Lengte: 150/250 km.
Omgeving: Salland. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 11:00.
Extra info: Route op GPS. Voorinschrijving kan op toer@demegafoon.nl Deelnemer krijgt dan
inschrijfnummer en kan op toerdag betalen of bedrag overmaken op NL26RABO0111046157 t.n.v.
MC de Megafoon o.v.v. naam en inschrijfnummer. Koffie gratis.
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07/04/2019
49e FRIESLAND TOERTOCHT
MTC Noord
Toerrit - 10 punten
Start te: Partycentrum T Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure
Inschrijfgeld:€ 5,00(z.h.), € 15,00(m.h.). Lengte: 150/200 km.
Omgeving: Friesland. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 13:30 Extra info: Route uitsluitend op GPS.
07/04/2019
AMSTELLANDRIT
MTC Motovatie
Toerrit - 0 punten
start te: DVH, Wimbledonpark 2, 1186 XN Amstelveen
Inschrijfgeld: € 3,50(z.h.). Lengte: 100 km. Inschrijven vanaf: 10:00 tot 12:00. Extra info: Leden gratis.
Voorrijders aanwezig tot 11.00 (zolang voorraad strekt) Alleen op GPS (Garmin en Tomtom)
07/04/2019
LENTERIT
MTC de Boekaniers
Toerrit - 5 punten
Start te: La Campagnie, Kerkstraat 52, 5427 BE Boekel
Info: J. Verwegen , Tel.: 06-53969342. N. Arts , Tel.: 0492-322512. P. van Uden , Tel.: 06-51608288.
Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 180 km. Omgeving: Zie www.boekaniers.org.Inschrijven vanaf
10:00 tot 14:00. Extra info: GPS alleen Garmin.
Mogelijk vooraf €5,00 te voldoen op NL60RABO015499111 met vermelding van E-mail adres voor
ontvangst route op GPS. Geen papieren versie en geen voorrijders.
07/04/2019
TULLEPETAONERIT
BMW Club Roosendaal
Toerrit - 10 punten
Start te: Café Huis ten Halve, Kruisstraat 60, 4707 RC Roosendaal
Info: Piet van Zundert , Tel.: 0165-552244. Bill v/d Berghe , Tel.: 076-5016104.
Inschrijfgeld:€ 5,00(z.h.). Lengte: 200 km. Omgeving: West Brabant en Zeeland
Inschrijven vanaf:09:00 tot 11:00. Extra info: Route alleen op GPS niet vooraf, Inschrijfgeld is incl.
consumptie.
07/04/2019
VOORJAARSRIT
MC Alkemade
Toerrit - 5 punten
Start te: Clubhuis, Weteringlaan 22, 2377 XN Oudewetering
Info: Theo van Emmerik ,Tel.: 06-21270285. Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.) Lengte: 200 km.
Inschrijven vanaf:09:00 tot 11:00.Extra info: Gratis koffie alleen GPS/Garmin en TomTom. Bos tulpen
bij elke 5e inschrijving. Meer info: www.mcalkemade.nl
07/04/2019
VOORJAARSTOERTOCHT
MC Zwolle e.o.
Toerrit - 10 punten
Start te: Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle . Info: Peter Nelis , Tel.: 51611942
Geert Schakelaar, Tel.: 038-4603016. Paul Giessen , Tel.: 038-4226577. Inschrijfgeld: € 7,00(z.h.).
Lengte: 180/220 km. Omgeving: n.n.b. Inschrijven vanaf:09:30 tot 11:00.Extra info: Info;
www.mczwolle.nl Routes alleen op GPS beschikbaar tijdens inschrijving. Voorinschrijving:
TC@mczwolle.nl Inschrijfgeld incl. consumptie.
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07/04/2019
WARMING UP RIT 2019
Culinair Bikers
Toerrit - 10 punten
Inschrijf en start locaties: Breda : Zorgboerderij Rolerisuit Bredestraat 4 4823 ZA Breda
Dordrecht : Grote Kerksplein 1C (zolderverdieping), 3311 CC Dordrecht.
INFO: toercommissie@culinairbikers.nl / info@mccontactdordrecht.nl . Peter van Ineveld ,
Tel.: 06-53765472. Ruud Nieuwlaat , Tel.: 06-20355212 .Pieter Seegers , Tel.: 06-38276065.
Inschrijfgeld: € 8,00(z.h.). Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf:09:00 tot 11:30, Extra info: Er zijn 2
startlocaties, je kunt dus kiezen waar je wilt beginnen.. Toerrit met gelegenheid om de bijzondere
verrichtingen op te halen. Incl. 1 consumptie en een kop soep toe. info@culinairbikers.nl
www.culinairbikers.nl Duo € 3,14/04/2019
1001 BOCHTEN
MC '93 Nijverdal
Toerrit - 5 punten
Start te: Café Restaurant De Budde, Grotestraat 167, 7443 BE Nijverdal
Info: Gert Paarhuis , Tel.: 0547-851445. Albert Tempelman , Tel.: 06-25222969
Inschrijfgeld:€ 6,00(z.h.). Lengte: 200/280 km. Omgeving: Zie www.mc93.nl en FB
Inschrijven vanaf: 09:30 tot 10:30. Extra info: Incl. consumptiebon.
Een digitale Garmin versie van de toertocht aanwezig. Leden betalen € 4,00
14/04/2019
22e KOUWE KUITENRIT
MC '68
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubhuis MC68, Hermesstraat 4, 1561 PL Krommenie.
Info:Secretaris , Tel.: secretaris@mc68 . Inschrijfgeld: € 7,00(z.h.). Lengte: 200 km.
Omgeving: Noord Holland. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 11:00.
Extra info: Zie voor verdere info op www.mc68.nl. Volg in Krommenie borden Industrieterrein
Mercurius. Route alleen op Garmin en TomTom niet op papier.
14/04/2019
23e BRABANTSE LANDSCHAPSRIT
BMW MTC Den Bosch
Toerrit - 10 punten
Start te: Motoport Den Bosch, Reitscheweg 33, 5232 BX S Hertogbosch
Info: toercoordinator@bmwmtc.nl , www.bmwmtc.nl. Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.)
Lengte: 200 km. Omgeving: Brabant. Inschrijven vanaf: 09:30 tot 11:00. Extra info:
Route alleen verkrijgbaar voor Garmin en TomTom. Niet op papier. Koffie met cake bij de start.
14/04/2019
27e ZEEPAARDJESRIT
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubhuis MC Noordwijk, Gruenepad 32A, 2203 EZ Noordwijk
Info: R. Dekker , Tel.: 06-41931101. R. Wassenaar , Tel.: 06-53552306
Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 09:30 tot 11:30

MC Noordwijk

14/04/2019
34e KOEKSTADRIT
MTK de IJselrijders
Toerrit - 10 punten
Start te: Restaurant De Lindeboom, Lindeboomsweg 1, 7433 BH Schalkhaar
Info: Jaap v/d Berge , Tel.: 0570-605093. Inschrijfgeld: € 6,00(z.h.). Lengte: 150/250 km.
Omgeving: Zuid-Oost. Inschrijven vanaf: 10:00 tot 12:00. Extra info:
De Koekstadrit is een individuele rit . Na inschrijving ontvangt u een route en een kop koffie met
Deventerkoek. Prijs de grootste deelnemende groep.
14/04/2019
44e MIOSRIT
MC Mios
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubhuis Mios, Zoutpad 1, 1761 LS Anna Paulowna.Info: Jan Daas , Tel.: 06-81906730. Theo
Lammerts , Tel.: 06-30884088. Inschrijfgeld: € 6,00(z.h.), € 13,00(j.h.). Lengte: 200 km. Omgeving:
Noord-Holland.Inschrijven vanaf: 09:00 tot 12:00. Extra info: Gratis koffie en verrassing onderweg.
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14/04/2019
BATAVIERENRIT
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubhuis MC Asom, Edisonstraat 3, 6902 PK Zevenaar
Info: toercommissie@mc-asom.com , Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 225 km.
Omgeving: Duitsland. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 11:00

MC Asom

14/04/2019
KENNISMAKINGS TOERTOCHT
MC Bartje
Toerrit - 5 punten
Start te: Café Hingstman, Hoofdstraat 18, 9491 AE Zeijen
Info: Sonja Bakema , Tel.: 0598-390398 , secretaris@mcbartje.nl
Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 100 km. Omgeving: Noord Nederland
Inschrijven vanaf: 10:00 tot 12:00. Extra info: Route vanaf A28 Assen Noord richting Ubbena/Zeijen.
Alleen op GPS. Verder info op www.mcbartje.nl
14/04/2019
T BERGEIJKS LENTERITJE
MTC Bergeijk
Toerrit - 10 punten
Start te: Café de Gouden Leeuw, Hof 6, 5571 CC Bergeijk
Info: Margriet van de Moosdijk , Tel.: 0497-572580. Jolanda Luijten , Tel.: 0497-577135
Inschrijfgeld:€ 6,00(z.h.). Lengte: 200 km. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 12:00. Extra info:
Incl. consumptie. Route op GPS/Garmin beschikbaar. Heb je geen GPS rij dan om 10.30 mee met
leden van MTC Bergeijk
20/04/2019
21e KORTELAND RIT
MC Vogelvrij
Toerrit - 5 punten
Start te: Korteland Motoren, Nijverheidsstraat 36B, 3371XE Hardinxveld-Giessendam
Info: F. Vink , Tel.: 0184-418598. B. Werkman ,Tel.: 078-6819106
Lengte: 110 km.
Omgeving: Alblasserwaard en omgeving
Inschrijven vanaf: 10:00 tot 12:00. Extra info: Vanwege 25 jarige Jubileum bij Korteland Motoren
Actiedag met kraampjes en aanbiedingen en eten. Alleen op GPS.
21/04/2019
26e VOORJAARSTOCHT
MC Mios '93
Toerrit - 5 punten
Start te: Anytyme Blijham, Hoofdweg 27, 9697 NA Blijham
Info: C. Spa-Spa , Tel.: 0597-561212 , info@mcmios93.nl. Anytyme , Tel.: 0597-856521
Inschrijfgeld: € 6,00(m.h.) . Lengte:220 km. Omgeving: Duitsland
Inschrijven vanaf:09:00 tot 11:00. Extra info: Incl. koffie voor vertrek.
Tocht is beschikbaar voor Garmin, nieuwste versie.
21/04/2019
34e PAASTOERTOCHT
Toerrit - 10 punten
Start te: MC Salland, Korteveldsweg 18B, 8148 RE Lemele
Info:Rene Kiekebosch , Tel.: 06-23047348. Henry Kerkdijk , Tel.: 06-14806371
Inschrijfgeld:€ 5,00(z.h.). Lengte: 160/250 km. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 00:00

MC Salland

21/04/2019 - 22/04/2019
40e BENELUX TROPHEE
Maastrichtse Motorclub '72
Toerrit - 5 punten
Start te: Camping Natuurlijk Limburg, Roodbos 3, 3791 Voeren- Remersdaal (B)
Info:Jos Vincken , Tel.: 024-6412651 , tourinfo@mmc72.nl
Inschrijfgeld:€ 7,00(z.h.). Lengte: 325 km. Omgeving: Ardennen . Inschrijven vanaf:08:00 tot 11:00
Extra info:Voorinschrijving zaterdag 19.00 t/m 21.00 uur. Toertocht op Paaszondag van 325 km. GPS
voorinschrijving via internet: www.mmc72.nl. Paspoort en groene kaart meenemen.
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22/04/2019
40e KAASSTADRIT
Boreftse MC
Toerrit - 10 punten
Start te: Café Custwijc, Laageind 1, 3465 KG Driebruggen
Info:Corrie Wetsteijn , Tel.: 0180-314491. Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.) Lengte: 200 km.
Inschrijven vanaf: 09:30 tot 12:00. Extra info:
Bellen graag na 18.00 uur. Per 10 deelnemers een kaasje verloten. Route op GPS Garmin satnav.
22/04/2019
EIERRIT
MTC Mariahout
Toerrit - 5 punten
Start te: Café Restaurant De Pelgrim, Mariastraat 21, 5738 AH Mariahout
Info: Pieter van der Schoot , Tel.: 06-10871334. Inschrijfgeld: € 6,00(z.h.)
Lengte: 225 km. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 11:00. Extra info:
Incl. consumptie. Alleen op GPS/Garmin. Vooraf inschrijven gewenst i.v.m. verschillende versies,
maar niet verplicht. Route wordt dan gemaild. mtcmariahout@gmail.com
27/04/2019
40e ORANJERIT
Baarnse Motor Club
Toerrit - 10 punten
Start te: De Kleurvogel, Tolweg 1, 3741 LM Baarn
Info: Ruben Steenland , Tel.: 06-22549248. Karin Hogenbirk , Tel.: 06-14426487
Inschrijfgeld:€ 5,00(z.h.). Lengte: 225 km. Omgeving: Zie website.
Inschrijven vanaf:08:00 tot 12:00. Extra info: Route op Garmin en papier. Internet www.baarnsemc.bleuh.net Email baarnsemotorclub@kpnmail.nl
28/04/2019
33e MARIKENRIT
MC Keizer Karel- Nijmegen
Toerrit - 10 punten
Start te: Café Zaal De Markies, Graafseweg 600, 6603 CM Alverna (Wijchen)
Info:G. Langers , Tel.: 0412-612213. Hay Smits ,Tel.: 06-40309395
Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 200 km. Omgeving: Regio Nijmegen
Inschrijven vanaf:09:00 tot 12:00. Extra info: De Markies ligt aan de parallelweg van de N321 van
Nijmegen naar Grave ter hoogte van de afslag Heumen. Verdere info op www.mckeizerkarel.nl.
28/04/2019
8e STOELENRIT
BMW Club Oirschot
Toerrit - 10 punten
Start te: De Spoordonkse Watermolen, Spoordonkseweg 128, 5688 KE Oirschot
Info: Matthieu Groenewoud , Tel.: 06-53670436. Ans van Dijk , Tel.: 06-25080334
Inschrijfgeld: € 5,50(z.h.), € 8,00(m.h.) . Lengte: 190 km. Omgeving: Oirschot en Brabant
Inschrijven vanaf:09:00 tot 11:00. Extra info: Incl. koffie/thee met iets lekkers. Route alleen op GPS.
De route voert langs windmolens. Internet: www.bmwcluboirschot.nl E-mail:
info@bmwcluboirschot.nl
28/04/2019
RAM LENTERIT
MC RAM Raalte
Toerrit - 10 punten
Start te: Bar Brasserie Zwakenberg, Schoolstraat 11, 8102 EL Raalte
Info: Henk van der Kolk , Tel.: 0572-357143. Bertus van Lente , Tel.: 0572-357686
Inschrijfgeld:€ 6,00(z.h.). Lengte: 150/225 km. Omgeving: Zie site. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 11:30
Extra info: Bij inschrijving via email aan Penningmeester@ramraalte.nl en betaling voor 26 april 2019
( bankrek.nr. NLRABO0354534521 t.n.v. RAM Raalte o.v.v. Ram Lente) kan de route in GPS worden
toe gemaild. www.ramraalte.nl
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28/04/2019
VOORJAARSTOERTOCHT
Toerrit - 5 punten
Start te: De Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 138, 2065 AE Haarlemmerliede
Info: Wim Brabander , Tel.: 06-51828864. Omgeving: Noord - Holland
Inschrijven vanaf:09:00 tot 11:00. Extra info:
Internet: www.maczandvoort.nl E-mail: wbrabander346@gmail.com

MAC Zandvoort

01/05/2019
13e VJAR BROODJE BAL RIT
VAMC de Graafschaprijders
Avondrit - 5 punten
Start te: Hartelman Motoren, Molenenk 3, 7255 AX Hengelo
Info:toer@vamc.nl , www.vamc.nl. Lengte:100 km. Inschrijven vanaf:18:30 tot 19:30
Extra info: Route op GPS. Info zie www.vamc.nl
04/05/2019
35e SCHAFFELAARTOERTOCHT
MTC de Schaffelaar
Toerrit - 10 punten
Start te: Café Rest. De Rotterdammer, Wolweg 40, 3776 LP Stroe
Info:Paul Cornelissen , Tel.: 033-4621475. Wim van de Heg , Tel.: 0342-416249 ,
Tijmen de Harder ,Tel.: 033-2986885. Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.) Lengte:180 km.
Omgeving: Midden Nederland. Inschrijven vanaf: 10:00 tot 14:00. Extra info:
Lange starttijd!! Geen extra prijzen. Zie voor uitgebreide info: www.mtcdeschaffelaar.nl
05/05/2019
13e MEIRIT
MC Hamaland
Toerrit - 5 punten
Start te: Café Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, 7142 KZ Groenlo
Info: info@mchamaland.nl , Inschrijfgeld:€ 5,00(z.h.). Lengte: 200 km.
Inschrijven vanaf:09:00 tot 11:30. Extra info: Voor meer info; www.mchamaland.nl Route op
GPS/Garmin coördinaten start N5202486-E00640920
05/05/2019
MOTOVATIERIT
MTC Motovatie
Toerrit - 5 punten. Start te: DVH, Wimbledonpark 2, 1186 XN Amstelveen
Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 160 km. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 11:00 .Extra info:
Voorrijders aanwezig tot 10.00 uur. (zolang voorraad strekt) Alleen op GPS (Garmin en Tomtom)
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