
 



M.T.K. de IJselrijders 1974 
JANUARI 2014 

41e JAARGANG NR. 1 
 
Postadres: Secretariaat MTK de IJselrijders 1974, Longoliusstraat 5, 7412 EJ Deventer 
Aangesloten bij het L.O.O.T., info: www.loot.nl  
MAG-ondersteunende club, info: www.motorrijdersactiegroep.nl 
 

Toercommissaris/LOOT-vertegenwoordiger : 
Jaap van den Berge    Waterhoen 7  7423 CS  Deventer    0570-650593  
 
Secretaresse/notuliste: 
José Maatman  Longoliusstraat 5 7412 EJ Deventer 0570-644190 
 
Redactie :  
Zenna Aydin   Verschoorstraat 9 7425 BH Deventer 06 13 921 922 

Advertenties contact : bestuur@ijselrijders.nl 
Internet :   www.ijselrijders.nl  
E-mail via :    www.ijselrijders.nl 
  
 
BESTUUR 
Voorzitter :   
Jan Korting   Emmastraat 14 7411 EJ  Deventer      0570-618711 
 
Secretaris :  
Jaap van den Berge   Waterhoen 7  7423 CS  Deventer     0570-650593  
 
Penningmeester :  
Marian Martens Vogelslag 112  7423 CG Deventer       0570-653034 
 
Bestuurslid :  
Peter Wolsing  Wezenland 5  7415 HP Deventer       06-22206965 

 
Bestuurslid :  
Jos Korting   Emmastraat 14 7411 EJ  Deventer      0570-618711 
 
 
 
 

Contributie 2014  :  Leden € 35,-- / gezinsleden € 18,50/ donateurs  € 21,-- per jaar. 
      Men kan ook jeugdlid (tot 18 jaar) worden voor € 8,00 per jaar. 
      Nieuwe leden betalen € 2,50 inschrijfgeld. 
Bankrelatie  :  ABN-AMRO-bank nr. 4784.24.256 t.n.v. M.T.K. de IJselrijders 

http://www.ijselrijders.nl/
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DOELSTELLING 

M.T.K. de IJselrijders stelt zich 
ten doel het behartigen van de 
belangen van het motorrijden in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten en 
 het bezoeken van 
 evenementen. Dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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VOORWOORD 
 
Beste IJselrijders en IJselrijdsters, 
 
We staan aan het begin van ons Lustrumjaar, 40 jaar bestaan we alweer. Ik kan de oprichtingsvergadering nog 
goed herinneren. Sinds die tijd is er veel veranderd en zijn we tig voorzitters verder. Veel veranderd - ik denk 
alleen maar al aan de publieke acceptatie van motorrijden (wordt mijnsinziens al weer minder omdat men het 
te gevaarlijk vindt) en de betrouwbaarheid van onze motoren (behoefd weinig gesleuteld te worden tijdens de 
toerritten).  
Wat ook erg veranderd is, is dat de nieuwe generatie motorrijden zich moeilijk kan of wil aansluiten bij een 
motorvereniging. Ik vind dit erg jammer. En verder heeft de ontwikkeling van het GPS een grote vlucht 
genomen. 
 
Maar goed, in het lustrumjaar heeft de lustrumcommissie vele activiteiten op het programma staan, zoals de 
nieuwjaarsreceptie op 19 januari in de Lindeboom, een Pitch en Putt in Bussloo en nog veel meer. 
 
Verder hebben we natuurlijk ook weer een goed gevulde toerkalender met een openingsrit op 23 maart 2014 
en de koekstadrit op 6 april 2014 en de avond4daagse in de week van 11 juni 2014. 
 
Ook hebben we weer een Algemene Ledenvergadering op het programma staan voor 31 januari 2014. Ik wil 
jullie extra aandacht vragen voor het agendapunt betreffende de KNMV. Wij hebben eind vorig jaar een 
informatie avond gehad van de KNMV en hier uit bleek dat het lid zijn van de KNMV toch wel wat voordelen 
voor de club met zich meebrengt. Verder vind ik dat wij als club een vereniging moeten ondersteunen die zich 
ook op het politieke vlak begeeft en daar de zaken voor de motorrijder en rijdsters behartigd. We zijn tenslotte 
ook ondersteunde lid van de MAG. Over het lid worden van de KNMV zal worden gestemd en ik hoop van 
harte, dat er voorgestemd gaat worden. In dit clubblad ga ik wat verder in op de voordelen voor de club.  
 
Voor de clubavonden gesproken. Het is nu zo dat we de keuze voor een onderwerp van de clubavond en/of 
locatie van de clubavond overlaten aan de clubleden. Als een clublid een locatie of onderwerp weet voor een 
clubavond dan zullen wij als bestuur dit promoten en zo mogelijk ook faciliteren. Maar het lid moet het 
organiseren. In de afgelopen ALV is voorgesteld de clubavond eens bij een van de leden thuis te organiseren. 
De kosten zijn natuurlijk niet voor de organisatie van de clubavond, maar dienen door de bezoekers van de 
clubavond betaald te worden (dus aankruisen wat je genuttigd hebt en later afreken) 
 
En tot slot wil ik de leden van MTK De IJselrijders 1974 oproepen zich kandidaat te stellen voor een 
bestuursfunctie. Zonder bestuur hebben we geen vereniging meer.  
 
Dus stel je kandidaat 
 

Jan Korting 
 

MTK De IJselrijders 1974 een club om tros op te zijn – ook na 40 jaar 
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OVERLIJDENSBERICHT 
 

Mevrouw G. Martens-Hendriks 
 
 
Op 21 december 2013 is op 91 jarige leeftijd mijn moeder  
mevr. G. Martens-Hendriks overleden. 
 
Zij is rustig ingeslapen. 
 
Vrijdag 27 december 2013 hebben wij in besloten kring afscheid van haar 
genomen. 
 
 
Marian Martens en Hans Valkeman. 
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UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Hallo IJselrijders, 

Als de dagen zich lengen begint de winter zich te strengen. Helaas is dit vaak maar al te waar. Reden voor 

velen om de “brommert” in het vet te houden en te wachten op betere tijden. En die betere tijden komen 

eraan, want 2014 wordt een heel bijzonder jaar.  

Want……, MTK de IJselrijders 1974 is jarig. We vieren dit jaar het 40-jarig bestaan van de club. 

En om dit gestalte te geven is een Lustrumcommissie in het leven geroepen. Zij zullen door het hele jaar heen 

grotere en kleinere evenementen organiseren, voor elk wat wils. 

Om dit jaar feestelijk te beginnen heeft zij in al haar wijsheid besloten te starten met de: 

 

N I E U W J A A R S R E C E P T I E 

in 

Brasserie Café Zalencentrum De Lindeboom  

op 

ZONDAG 19 januari 2014 

Van 14.30 uur – 17.00 uur 

koffie / thee / hapje / drankje 

lustrum cadeautje voor alle leden 

tevens uitreiking toercompetitie  

en winnaar IJselrijd(st)er van het jaar 2013 
 

Hou voor de overige evenementen de website, het clubblad, de toerkalender en de agenda in de gaten.  

Tot de nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2014. 

Groeten,  

de Lustrumcommissie  
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MTK de IJselrijders 1974 
opgericht 1 januari 1974  
aangesloten bij het L.O.O.T. 
MAG ondersteunende club 

  
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Datum  : 31 januari 2014 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats  : Café / Restaurant “De Lindeboom” 
 

 
VOORLOPIGE AGENDA: 
 

1. Opening: 

2. Bijkomende agenda punten 

3. Goedkeuring notulen A.L V. oktober 2013 

4. Jaarverslag secretaris 2013 

5. Jaarverslag kascommissie 2013 

6. Jaarverslag penningmeester 2013 

7. Begroting 2014 penningmeester 

8. Bestuursverkiezing en samenstelling * 

 J aap v.d. Berge  - aftredend en niet herkiesbaar 

 Peter Wolsing      - aftredend  en niet herkiesbaar 

 ………………………………………………….. 

 …………………………………………………… 

9. Toerkalender 2014  

10. Rondvraag   

 

Pauze 

 

11. Vaststellen diverse commissies 

12. Beantwoording rondvraag 

13. Uitslag bestuursverkiezing(indien van toepassing) 

14. Voorstel en stemming  wijziging statuten  

15. Contactavond en locatie 

16. Lustrumfestiviteiten 

17. Lidmaatschap KNMV 

18. Sluiting  

 

*    Eventuele kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen zich bij de secretaris aanmelden tot  

      24 uur voor de vergadering. 
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Klootschieten zondag 2 februari a.s. 
 

Op ZONDAG 2 FEBRUARI a.s. gaan we weer klootschieten.  

En na afloop is er een stamppotbuffet bij de Lindeboom. 

We verzamelen ons tussen 14.00 en 14.15 uur bij de Lindeboom, gebruiken daar een 
consumptie op kosten van de club en daarna vertrekken we om te gaan klootschieten. 

 

Laten we hopen dat we droog en zonnig weer hebben die 
middag. 

Mocht het weer niet zo denderend zijn, zorg dan voor 
stevige (regen)schoenen en evt. regenkleding of een plu. 

De route duurt ± 1½ uur. 

Na terugkomst gaan we om ± 17.00 uur eten. 

Zowel de consumpties als het eten is voor eigen rekening. 

Ik hoop uiteraard op een grote opkomst, dus geef je snel op !!! 

Er geldt hiervoor een VOORINSCHRIJVING : 

 

Tot gauw, Berna Pasman 
 
Opgave kan via tel. 06-22792696 of op de nieuwjaarsborrel van 19 januari a.s.,   
ook via BernaPasman@ziggo.nl 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:BernaPasman@ziggo.nl
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Tijdens de promotierit van het afgelopen jaar heeft de vertegenwoordiger van de KNMV Ivo Huet ook meegereden met 
te rit. Toen ik heb benaderd om lid of gastrijder te worden van de club kwam de aap uit de mouw dat hij KNMV-
vertegenwoordiger was. Uit het gesprek volgde een afspraak om eens een KNMV-voorlichting te houden bij de club. 
Hiermee hebben wij dus een clubavond gevuld bij de Lindeboom. 
 
Het doel van de KNMV is natuurlijk om de IJselrijders lid te laten worden van de KNMV. In het verleden zijn wij als 
IJselrijders nauw betrekken geweest bij de oprichting van de LCM, LCM is later opgegaan in de LOOT. De reden van de 
oprichting was dat de oprichters vonden dat de KNMV te veel gericht was op de motorsport (wegrace, cross, trail, 
enduro enz.) en dus te weinig deed voor de toerrijders, zoals de IJselrijders. Inmiddels is dan anders. 
 
35 / 40 jaar geleden dachten we niet na over verzekeringen, aansprakelijkheid en maatschappelijke aanvaarding van het 
motorrijden, ledenwerving enz. We wilden alleen maar motorrijden, het liefst veel en buiten clubverband ook nog hard. 
Maar tegenwoordig wordt er meer gevraagd van het bestuur. 
 
Wat zijn nu het voordelen voor de club om lid te worden van de KNMV-motorbond. 
Voor alle motorverenigingen 

1. Mogelijkheid tot afsluiten van een volledig verzekeringspakket met korting voor de club bij KNMV Verzekeringen 
/ AON  

- Clubbestuurders verzekering  
- Club WA verzekering  
- Ongevallenverzekering  

 
2. Leden kunnen meedoen aan de KNMV Clubtoercompetitie 

 
3. Kunnen plaatsen van evenementen op de KNMV kalenders,de UEM (overkoepelende Europese motorbond) 

kalenders en FIM (overkoepelende wereld motorbond) kalenders.  
 

4. Plaatsen van evenementen op de KNMV website met link naar eigen clubsite. 
 

5. Ondersteuning op verschillende terreinen, zoals vergunningaanvragen, organiseren evenementen, juridische- en 
verzekeringstechnische adviezen. 

 
6. Ontvangst van de digitale nieuwsbrief met een diversiteit aan informatie. 

 
7. Het KNMV-logo of de tekst “Lid van de KNMV” mag in de clubuitingen worden gevoerd 

 
8. Op verzoek invulling geven aan een clubavond op het gebied van verzekeringen, routebeschrijvingen, met de 

motor op vakantie enz.  
9. Vermelden van clubgegevens op KNMV website met link naar eigen clubsite 

 
10. Gebruik mogen maken van artikelen die worden aangeleverd voor de clubwebsite of het clubblad. 

 
11. Gebruik gratis software voor het maken van een eigen clubblad. 

 
12. Met korting kopen van beachvlaggen met het eigen clublogo  

 Speciaal voor toerclubs 
1. Gratis inschrijfformulieren voor toerevenementen die op KNMV kalender staan.  

 
2. Deelname aan overleggen voor clubbestuurders op districtsniveau (DOT) of landelijk niveau, waarbij het 

onderling uitwisselen van ervaringen centraal staat. 
 

3. Gratis deelname aan KNMV Clubtoercompetitie.  
 



 Januari 2014  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 7 

4. Ter beschikking krijgen Bol/Pijl routebeschrijvingsprogramma.  
 

5. Ontvangen vier keer per jaar een Bulletin voor toerclubs, met veel relevante informatie voor motorrijders en de 
verenigingen. 

 
6. Ontvangen van € 10,- per clublid dat KNMV lid wordt in het jaar van aanmelden  

 
7. Ontvangen per clublid € 10,00 dat deelneemt aan een KNMV Voortgezette Rijopleiding 1, -2, -3 en -R en de Toer 

Training Clubs. Bij een groep van acht deelnemers krijgen de clubleden nog eens € 12,50 per persoon korting.  
 
Zoals jullie kunnen lezen zijn er een behoorlijk aantal voordelen voor de club. Of we overall gebruik van zullen maken zal 
t.z.t. wel duidelijk worden. De voordelen waarvan ik vind dat ze belangrijk zijn voor de club, maar ook voor de 
bestuursleden heb ik rood gemaakt. 
 
Nadelen zijn er m.i. niet of je zou het betalen van een contributie (voor 2013 was dat €188,00 als nadeel moeten zien. 
Wij als club, maar ook de A4D en KSR zullen op den duur profeit hebben bij het lidmaatschap van de KNMV. 
Het is de bedoeling het lidmaatschap van de KNMV in de komende ledenvergadering ter stemming te brengen en ik 
hoop van harte dat de leden positief zullen stemmen. 
 
Gegroet, 
 

Jullie voorzitter Jan Korting 

 ---------            ------- 

Snelheidsovertreding  

 

Een jonge agent betrapt een BMW- rijder op te hard rijden en zet hem aan de kant. 
De jonge agent zet zijn stoerste gezicht op en blaft tegen de biker: 
Agent: Rijbewijs!  
Biker: heb ik niet. Dat is me door de rechter ingenomen wegens te hard rijden. 
Agent: papieren van je motor!  
Biker: Heb ik niet. Het is een gestolen motor. 
Agent: gestolen?  
Biker: Ja, en nu ik er aan denk herinner ik me dat ik de papieren heb gezien in het materiaalbakje toen ik mijn 
pistool er in stopte. 
Agent: Zit er een pistool in je materiaalbakje?  
Ja, daar heb ik het gestopt nadat ik die idioot heb neergeschoten en zijn drugs in mijn zadel heb verstopt.  
 
De jonge agent begint het warm te krijgen en vraagt de biker om effe te wachten. Hij roep de alarmcentrale en 
binnen de minuut is de biker omringd door gewapende agenten. De commisaris neemt zijn verantwoordelijkheid en 
stapt moedig op de biker toe en blaft: 
 
Commisaris : Rijbewijs!  
Asjebief meneer de agent.  
Commisaris: Is dat jou motorfiets?  
Biker: Tuurlijk meneer de agent. Hier is het kenteken bewijs en de verzekeringspapieren. 
Commisaris : Open het materiaalbakje zodat ik kan nagaan of er een pistool in zit.  
Biker : Zeker meneer, maar er zit echt geen pistool in hoor. 
Commisaris : Wil je dan eens je zadel verwijderen om na te gaan of er geen drugs in zit.  
De commisaris vind geen geweer, geen drugs en alle papieren zijn perfect in orde. 
Commisaris : Ik begrijp het niet. Deze agent heeft u doen stoppen en u vertelde dat u geen rijbewijs heeft, een 
gestolen motor, een pistool in de materiaalkoffer en drugs onder het zadel.  
Biker : Ja. En ik verwed dat hij je ook nog vertelde dat ik te snel heb gereden.  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Deventer Hanzestad 

 
 

Weet u wanneer het monumentale pand “de Waag” is  
gebouwd en waarvoor het in die tijd diende? 
 
Weet u waarom de gevel zo scheef wegzakt? 
 

Weet u waarvoor de ijzeren ketel diende die al sinds mensenheugenis aan de zijkant van het 
gebouw hangt ? 
 
Weet u dat het pand met sluiting wordt bedreigd? 
 
Wilt u antwoorden op al deze vragen? 
Kom dan naar museum “de Waag”. En laat u de geschiedenis en 
opvallende gebeurtenissen door een gids vertellen en verbaas u 
over welke bijzonderheden dit monumentale pand met zich 
meedraagt!!! 
 
Hierom organiseert de jubileum commissie een rondleiding op ; 
zaterdag 15 februari 2014 
14:15 uur 
Na afloop bestaat de mogelijkheid  om gezamenlijk koffie drinken op een nader te noemen 
locatie. (op eigen kosten) 
 
 
Kosten € 5.00 p.p. (inclusief rondleiding) 
Museumjaarkaart houders zijn natuurlijk gratis 

 
 

 
Opgaaf: vóór zaterdag 8 februari 2014 

 
Bij: Berta vd Berge, 0570 650593 
Of: Trijnie Schrik, 06 22206965  
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                Programma 2014 
 
 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats    Wat te doen 

 

14 januari 2014 20:00 uur  Marian Martens  Bestuursvergadering 
19 januari 2014  14:30 uur  De Lindeboom   Nieuwjaarsreceptie 
31 januari 2014 20:00 uur  De Lindeboom   Algemene Ledenvergadering 
 
2 februari 2014 14:00 uur  De Lindeboom   Klootschieten 
15 februari 2014 14:15 uur  Volgt nog   Rondleiding De Waag 

 ---------            ------- 

Bestuursvergaderingen 
Diegenen die het bestuur wensen te spreken kunnen dit doen om 20.00 uur bij het desbetreffende bestuurslid 
thuis. Voor het adres, zie pagina 0 van het digitale clubblad. 
 

 ---------            ------- 

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
  Autobedrijf Slagter:    10% korting 

  De korting is op arbeidsloon en APK. 
 

 
Alléén op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart. 

Voorzien van een goed gelijkende pasfoto. 
 

 ---------            ------- 

KM-vergoeding 2014 
 

De km-vergoeding voor 2014 is vastgesteld op € 1,70 
 
 
 

 
           

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Programma lustrumjaar 2014 

Onderstaand is een indicatief programma van te organiseren bijeenkomsten en 
evenementen naar aanleiding  van het 40e jubileumjaar van  

MTK de IJSELRIJDERS 1974.  

 Lees voor meer informatie het clubblad, de website en aankondigingen per mail. 
 

Datum 
 

Activiteit 

Zondag 19 januari 2014 
 

Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 2 februari 2014 
 

Klootschieten 

Zaterdag 15 februari 2014 
 

Rondleiding “de Waag” Deventer 

Zondag 23 maart 2014  OPENINGSRIT 
 Ontbijt (Turks) start van het seizoen 

Zondag 6 april 2014 KOEKSTADRIT  
i.s.m. sponsoren / adverteerders 

Zaterdag 10 mei 2014 
 

Pitch and Putt, 18 holes  

Zaterdag 7 juni 2014 Training bijzondere verrichtingen 
I.s.m. verkeersschool Joop Hagen 
 

Zaterdag 14 juni 2014 
 

Fiets kunstroute Okkenbroek 

Maandag 16 t/m 20 juni 2014 Avond 4 Daagse 
I.s.m. sponsoren / adverteerders 

Juli 2014 Eenden rally,   
Vintage Road Trips Amersfoort 

Zondag 17 augustus 2014  
 

BBQ bij terugkomst rit 

September 2014 Vrijetijdsmarkt  
(promotie IJselrijders) 

Zondag 14 september Jubileum rit 
I.s.m. met bestuur en adverteerders 

1 November 2014 
 

Workshop schilderen Atelier Hans Kerk Walstraat 

Zaterdag 22 november 2014 Feestavond 
Met muziek hapje / drankje / gezelligheid 

Winter 2014 Workshop cupcakes bakken 
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Aanleveren kopij 

 
De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van elke maand mailen 
naar: redactie@ijselrijders.nl  
 
Het format is: 
 
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij doen de 
opmaak. 

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat aanleveren.  
 

 
In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand binnenkomt, 

niet verwerkt worden in het clubblad. 
 

 
 
 Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad seizoen 2014 

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 januari 2014 Clubblad jaargang 41 nr. 2 7 februari 2014 

20 februari 2014 Clubblad jaargang 41 nr. 3 5 maart 2014 

20 maart 2014 Clubblad jaargang 41 nr. 4 6 april 2014 

20 april 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 5 7 mei 2014 

20 mei 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 5 7 juni 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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JARIGEN Januari 
 

Gerrit de Vries 

 Sandra Welgraven-Roenhorst  

Charles Zuidgeest 

Halit Aydin 

Heleen van Riemsdijk 

 
 
 
 
 
 

 

Van harte gefeliciteerd met 
jullie verjaardag 

 

 ---------            ------- 

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden? 

 
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze  
club d.m.v. een contactavond, een clubblad 
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit  
of een clubactiviteit.  
 

 ---------            ------- 

LID ZIEK??? 
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!! 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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 Hemelvaart weekend 2014 richting Harz 29 mei t/m 1 juni 2014
 
Hallo allemaal, 
 
Het Hemelvaartweekend 2014 ga ik organiseren. Dit keer gaan we naar het mooie Harz in Duitsland. 
 
Ik heb een leuk hotel gevonden met Nederlandstalige eigenaren.  Hieronder de gegevens: 
 
Hotel Niedersachsen  
Wiesenstraβe 12 
D-38644 Goslar (OT Hahnenklee-Bockswiese) 
Tel. : +49 5325-5286 0 
Fax : +49 5325-5286 251 
www.hotel-niedersachsen-harz.de 
info@hotel-niedersachsen-harz.de 
 
Kamers  : 8 tweepersoons kamer 
Arrangement : Motorarrangement 
Inclusief : 3 overnachting 
3 x uitgebreid ontbijtbuffet 
3 x 3 gangen avondmenu 
 
Gebruik van eigen, overdekt en verwarmd 
zwembad, 
Gebruik sauna 
Gebruik fitness 
Prijs: € 159,00 per persoon in een tweepersoonskamer voor het gehele verblijf 
                                   
De prijzen zijn incl. BTW en excl. de toeristenbelasting. 
  
Om de organisatie van dit weekend voor mij mogelijk te maken, en om teleurstelling van een volgeboekt hotel te 
voorkomen, vraag ik jullie om tijdig te reserveren. 
Wanneer je mee wilt, dan graag een e-mail sturen, of een reactie plaatsen op ons forum tot  

   uiterlijk 20 januari 2014.  

 
Ik zal alle aanmeldingen in de onderstaande lijst bijhouden zodat jullie kunnen zien wie er mee gaat, en met wie jullie 
dus eventueel een kamer kunnen delen. 
 
Wanneer je dus zeker weet dat je mee wilt, geef je dan zo snel mogelijk op!!! 
 
Opgeven bij: neugei55@gmail.com of via forum-draadje oproepen Hemelvaartweekend. 
 
Ik heb de brochure en de flyer van het motorarrangement toegevoegd. 
 
Aanmeldingen tot op heden: 
Halit Aydin 
Jan Amelink 
Henk Pasman 
Berna Pasman 
Henk Put 
Jan Pieter Flederus 
Tonny Koolhof 
Harry Koolhof 
 

 

http://www.hotel-niedersachsen-harz.de/
mailto:info@hotel-niedersachsen-harz.de
mailto:neugei55@gmail.com
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Data en openingstijden 
Vrijdag 17 januari 2014 van 18.00 tot 22.00 uur 
Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 18.00 uur 
Zondag 19 januari 2014 van 10.00 tot 18.00 uur 
 
Online verkoop toegangskaarten 
Vanaf ca begin december kunt u online toegangskaarten bestellen. Dit is een service zodat u 
niet in de rij voor de kassa hoeft te staan. 
 
Locatie 
Dé Noordelijke Motorbeurs wordt gehouden in de MartiniPlaza aan de Leonard Springerlaan te 
Groningen. Dit complex ligt direct naast de A7 (Groningen-Drachten) en is daarom gemakkelijk 
te bereiken. 
 

 ---------            ------- 

 

U bent van harte welkom op MOTORbeurs Utrecht 2014. De beurs is van  20 t/m zondag 23 
februari 2014 in Jaarbeurs Utrecht. 
 
Donderdag 20 februari 10:00 - 22:00 uur  
Vrijdag 21 februari 10:00 - 22:00 uur  
Zaterdag 22 februari 10:00 - 18:00 uur  
Zondag 23 februari 10:00 - 18:00 uur  
 

  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Voorlopige Toerkalender 2014 
Datum Soort rit / evenement 

Geschatte afstand  
in km's 

Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

16-mrt-14     LOOT Jubileumtoerrit Achterveld   € 5,00 LOOT 

23-mrt-14 of 23-mrt-14 Openingsrit met vooraf Turks ontbijt     Voorzitter 

6-apr-14     Koekstadrit  IJselrijders 150 / 250 € 6,00 
Koekstad 
commissie  
(Segway demo?) 

13-apr-14           Jan Amelink 

20-apr-14     Paastoertocht   € 5,00 MC Salland 

27-apr-14     Lenterit 200 € 6,00 RAM Raalte 

10-mei-14     Pitch & Put  Bussloo   € 14,00 
Lustrum 

Commissie ? 

18-mei-14           Jos Korting 

25-mei-14     14e Vechtdalrit 250 € 5,00 MTC Dalfsen 

29-mei-14 t/m 1-jun-14 Hemelvaart weekeinde Harz   Halit Aydin 

8-jun-14     Pinkstertoerrit 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels 

10-jun-14 t/m 13-jun-14 Avond-4 daagse MC Freewheels 4 x 100 € 6,00 MC Freewheels 

11-jun-14     Avondrit     Henk Put 

14-jun-14     Kunst-FIETS-route en Stop bij Villa Annie 25 ?   
Lustrum 

Commissie ? 

16-jun-14 t/m 20-jun-14 A4D IJselrijders 3 x 100 + 2 x 125 € 5,00 A4D Commissie 

29-jun-14     Dobbelsteenrit     
Regio-overleg 
vergadering 

1-jul-14 t/m 4-jul-14 A3D 3 x 100   gratis MTC Dalfsen 

6-jul-14           Jan Amelink 

7-jul-14 t/m 10-jul-14 A3D 3 x 100 € 5,00 MC Salland 

juli     Eenden-Rally met afsluitend diner 
Diner op eigen 

kosten 
  

Lustrum 
Commissie ? 

20-jul-14       > 400   Cor Dalhuisen 

3-aug-14           Jan Korting 

17-aug-14   B.B.Q.-rit eindigend bij "COLIN MOTOREN"     Jan Amelink 

30-aug-14     Oldtimer-rit (>25 jr.) Stoppelheane 90 € 6,00 RAM Raalte 

31-aug-14           Harry Koolhof 

6-sep-14     Vrije tijdsmarkt Lebuïnus. Wervings-standje in de kerk   
Lustrum 

Commissie ? 

7-sep-14     Blauwe bogen rit Dalfsen 200 € 5,00 MTC Dalfsen 

14-sep-14     Jubileumrit  (Promotierit?) 100   
Bestuur  (Lustrum 
Commissie ?) 

14-sep-14     Herfsttoerrit     MC Salland 

21-sep-14     Pony toertocht Heeten 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels 

5-okt-14           Jos Korting 

19-okt-14     Sluitingsrit     Voorzitter 

 


