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Hallo motorduivels. 
 
Gezien het vroege voorjaar, kunnen we nu al de motor uit het vet halen en er lekker mee weg rijden, hopelijk blijft dat 
zo. Zodat we volop kunnen genieten van onderstaande motortochten die MC ‘93 voor ons in petto heeft. 
We beginnen met de: 

 
LOOT 25 jaar rit 16 maart 2014 
Op zondag 16 maart wordt de eerste onofficiële rit van MC`93 in 2014 gereden. 
Deze rit is georganiseerd samen met LOOT (Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs). 
Alle mensen die zich inschrijven ontvangen een loot speldje en een lunch bon, die 
kan worden besteed op de loot ontmoetingsplaats in Achterveld. Het volledige 
bedrag (€ 5,00) van inschrijven komt ten goede aan het kankerfonds. 
De lunch kan men nuttigen tussen 12:00 en 14:00 uur. Op het binnen terrein 
zullen er personen aanwezig zijn die voorlichting kunnen geven over het 
installeren van routes op Garmin en Tom Tom, ook wordt er informatie gegeven 
over camera`s en kleding, volgens de loot informatie. 
De uitgezette rit van MC`93 is totaal 266 kilometer, van het startpunt, de Budde, naar het ontmoetingspunt is in 
Achterveld is 138 kilometer. 
 
Voor deze tocht kunt u zich inschrijven tussen 9.30 en 10.30 uur bij Café Restaurant De Budde, Grotestraat 167 te 
Nijverdal. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. De volgende GPS bestanden kunnen bij inschrijving worden geladen: Garmin 
NT versies. Alle motorrijders zijn van harte welkom!!  
LET OP !!!  Deze motortocht valt niet onder het toerabonnement, dus voor die mensen geldt ook een inschrijf 
bedrag. 
 
Motor-uit-het-vet-rit 23 maart 2014  
Op zondag 23 maart wordt de eerste MC`93 rit van 2014 gereden. 
Deze rit is +/- 179 kilometer en het toergebied is de Gelderse Achterhoek. 
Volgens de uitzetter van deze rit Louis Olde Wolbers zijn er een aantal wegen in de route opgenomen die door de week 
verboden zijn voor motoren, mede uitzetters zijn J. Euren en P. Eertink.  
 
Voor deze tocht kunt u zich inschrijven tussen 9.30 en 11.00 uur bij Café Restaurant De Budde, Grotestraat 167 te 
Nijverdal. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,- voor leden en voor niet-leden € 6,50. Hiervoor ontvangen de deelnemers een 
uitgebreide routebeschrijving en een consumptiebon.  
De  GPS bestanden kunnen bij inschrijving worden geladen ( Garmin NT versies). Alle motorrijders zijn van harte 
welkom!!  
 
 
En dan heb ik nog een oproep voor degenen die graag verkeersregelaar willen spelen: 
Op 10 mei 2014 vindt de 42e Batavierenrace plaats. Dit is een studenten hardloop estafette van Nijmegen naar 
Enschede. De wedstrijd gaat over 175 kilometer en is verdeeld in 25 etappes. Voor de beveiliging van de route rijden 
een groot aantal motorrijders (in totaal zo'n 150) met de wedstrijd mee en staan ze op kruispunten het verkeer te 
regelen. Graag zou ik willen vragen of we een advertentie in het clubblad mogen plaatsen, of een stukje in een email 
nieuwsbrief. 
De motorrijders kunnen zich aanmelden via https://www.batavierenrace.nl/nl/dashboard/. 
Voor meer informatie zou ik u willen verwijzen naar http://batavierenrace.nl/medewerker  en kunt u altijd contact 
opnemen met onderstaande gegevens. 
Ik zou het mooi vinden als er een delegatie motorrijders de bata komt versterken! 
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Voor het SUPERWEEKEND hebben zich nu 51 mensen opgegeven er is nog plaats 
voor 7 mensen meer. Dus als je nog mee wil, geef je dan snel op via 
wierdens.bewind@hetnet.nl. Ook niet leden mogen mee. Het belooft een heel 
gezellig weekend te worden. Dus:“KOM OP NOU”. 
 
Voor degenen die zich al hebben opgegeven voor het superweekend, vergeet niet een annuleringsverzekering af te 
sluiten, want er worden door de organisatie geen bedragen terug betaald, als je om wat voor reden dan ook niet meer 
kunt. 
 
 
 

Nog steeds blijft de OPROEP NIEUW BESTUURSLID van kracht. Dus wie oh wie 
voelt zich geroepen om ons bestuur te versterken !!!! 
 
Jan Pontsteen is dit jaar aftredend en als bestuur zijn we op zoek naar iemand die zich wil bezig met PR van de 
motorclub. Hieronder volgt een functieomschrijving. 
 
Functieomschrijving algemeen bestuurslid MC`93 PR taken. 
 
Het promoten van de activiteiten van MC`93. 
Dit houdt in:  
Het opstellen van  nieuwsberichten voor diverse nieuwsbladen, websites, televisie, posters en facebook. 
Het promoten van een activiteiten doormiddel van radio uitzending HOI (Hellendoorn) 
Netwerken met gemeente Hellendoorn (subsidies) motorzaken en collegae motorclubs en motorgerelateerde 
instellingen. 
Alles  i.o.m. het bestuur  MC,93 
Het vervangen van collegae bestuursleden (komt weinig voor) 
 
Het bestuur bestaat uit een geweldig team met mensen, die goed op elkaar zijn afgespeeld en waarbij er nauwelijks tot 
geen ergernissen spelen, doordat men zich niet aan afspraken of deadlines houdt.  
Zie het als een uitdaging om iets bij te dragen aan de motorclub, daarvoor krijg je een stuk gezellige contacten voor 
terug. 
 
 
 
 
 

Sinds kort zitten we ook op facebook en we willen de mensen die ook op 
facebook  zitten, vragen of ze  MC’93 willen “liken”. 
 
 
Hoop dat jullie het info bulletin als nuttig hebben ervaren 
 
Groetjes en tot de volgende keer  
Els Snijders 
 
 
Voor meer informatie verwijs ik jullie naar onze website: www.mc93.nl 
Of bezoek MC ‘93 op facebook: 
https://www.facebook.com/motorclubnijverdal 
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Activiteitenkalender  2014
STARTEN

DATUM: TOCHT: KM: LOOT UITZETTERS van tot

23-3-2014 TT Motor-uit-het-vet 200 km 5 J. Euren 9.30 11.00

Gelderse Achterhoek P. Eertink

L Oudewolbers

13-4-2014 1001 Bochten Gelderland 200 /280 km 5 J. Harmsen 9.30 11.00

G. Olthuis

E. Tempelman

15-05  t/m  18-05-2014 Superweekend Veel A.H. Huizing

W. Geesink

W. Kamp

R. Nijkamp

29-5-2014 Hemelvaarttocht 125 km G. Paarhuis 7 .30 8.00

G. Pijffers

11-6-2014 Avondrit 1 100 km A. Kapteyn 19.00 19.30

A.Gortemaker

29-6-2014 Veluwe rit 230 km 5 T. Borkent 9.30 11.00

E. Borkent

R. Knobben

16-7-2014 Avondrit 2 100 km B. Luccassen 19.00 19.30

W. Nekkers

H. Verschoor

10-8-2014 Vakantierit 270 km 5 E. Huizinga 9.30 11.00

G. Faber

14-9-2014 Verrassingsrit 220 km 5 B. Mulder 9.30 11.00

J. Mulder

5-10-2014 Najaarstocht 250 km W . Geesink 9.30 11.00

Noord R. Knobben

A. Hilberink

Feestavond leden G.J. Ponsteen

2015

15-3-2015 Motor uit het vet 200 km L. Oudewolbers

P. Eertink

J. Euren

1-4-2015 Euregio? 200 km G. Olthuis

J. Harmsen

E. Tempelman  


