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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 bieden van een betaalbare WA-verzekering aan 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

Harry Apperloo

0297-569802

Secretaris

Anita Dieters

0620889435

secretariaat@loot.nl

Penningmeester

Dirk de Zeeuw

0620381110

penningmeester@loot.nl

Bestuursleden

Cor Huijbrechtse

036-5334402

toerkalender@loot.nl

PR

Erik Dieters

06-21575716

pr@loot.nl

Henk Bijkerk

078 -6101174

voorzitter@loot.nl

infowijzer@loot.nl

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

Anita Dieters

0620889435

anita@loot.nl

Erik Dieters

0621575716

pr@loot.nl

Internet

Dirk de Zeeuw

postmaster@loot.nl

Clubprofielen

Dirk de Zeeuw

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
Secretariaat

Charlie Parkerstraat 5 1133 PG Almere

0620889435

secretariaat@loot.nl

036-5334402

toerkalender@loot.nl

3334 CT Zwijndrecht 078-6101174

infowijzer@loot.nl

Inschrijfformulieren toertochten
Toerkalender

Jerseystraat 1

1339 TP Almere

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
PR zaken

Rijnestein 4
3334 CT Zwijndrecht 078-6101174
Charlie Parkerstraat 5 1133 PG Almere
0621575716

infowijzer@loot.nl
pr@loot.nl
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L.O.O.T. NIEUWS
L.O.O.T. zoekt nieuwe bestuursleden.
Het LOOT is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter nu de huidige voorzitter heeft
aangekondigd zijn functie met ingang van de Algemene Ledenvergadering 2018 neer te leggen.
Wij kunnen aanbieden;
- Een ontspannen vergadercultuur
- Een kleine onkostenvergoeding
- Een zestal bestuursvergaderingen in Achterveld
Wij vragen;
- Betrokkenheid bij het motor(toer)rijden
- Het vermogen in een groep te werken
De persoon waar we graag mee in zee willen gaan kan tot de algemene ledenvergadering in 2018
meelopen en dan, als hij/zij én wij de samenwerking wel zien zitten, worden voorgedragen als
voorzitter. De ALV kiest een bestuurslid voor drie jaar.
Voorts heeft Cor Huijbrechtse aangegeven dat hij volgende jaar bij aftreding niet meer her
verkiesbaar is. Cor gaat voor de Gold Wing Club Holland als regiocommissaris optreden voor de Regio
Noord – Holland& Flevoland . Cor doet nu de LOOT Toerkalender met het invoerwerk van de
toerstanden en dat is niet meer te combineren met zijn nieuwe functie. We zijn daarom ook op zoek
naar iemand die dit van hem wil overnemen en tevens plaats wil nemen in het bestuur.
Geïnteresseerden zouden ook ingewerkt kunnen worden om dan in 2019 toe te kunnen treden.
Reacties kunnen gemeld worden op toerkalender @loot.nl

L.O.O.T. KAMPIOENSDAG 2017
De LOOT Kampioensdag 2017 wordt op zondag 18 maart 2018 georganiseerd in samenwerking met
MC Promotie. Start vanuit hun clubgebouw De Saen , Weefhuispad 5, 1544 BB Zaandijk .

Het programma ziet er als volgt uit:
Ontvangst om 10.30 uur met koffie en gebak, dan een puzzeltocht over de Zaanse Schans, een
rondleiding over een molen, dan de prijsuitreiking en uiteindelijk de barbecue. Men kan zich alleen
bij voorinschrijving aanmelden, omdat de ruimte beperkt is en de organisatie rekening moet houden
met voldoende barbecue.
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UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING LOOT
ZATERDAG 14 APRIL 2018
AANVANG: 14.00 UUR
EINDE: 16.00 UUR
LOCATIE:
HOTEL DE ROSKAM
HESSENWEG 212
3791 PN ACHTERVELD
TEL.NR.: 0342 – 451223
(Route: A1 Hoevelaken, A28 ri. Utrecht, afrit 8 (Amersfoort)
einde weg re (Hogeweg) RD (Energieweg g.o.i. Wiekenweg )1e weg re ri. Stoutenburg
Einde weg re ( Hogeweg -Barneveldseweg
g.o.i. Hessenweg) door Stoutenburg en na ca. 7 km bent u
gearriveerd bij De Roskam (t.o. de kerk))
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Motorbeurs Utrecht
22 tot en met 25 februari 2018
Beste LOOT-leden,
Als u een van de 91.000 bezoekers van de Motorbeurs Utrecht bent geweest heeft u de LOOT-stand
vast en zeker gezien, hal 10, stand A002. We hebben daar vier dagen met veel plezier doorgebracht
maar tsjonge, wat was ik gaar zondagavond! 
Hoewel we vooraf echt bij onze aangesloten clubs hebben moeten bedelen om vrijwilligers, was er
uiteindelijk toch steeds voldoende bemanning om het ook mogelijk te maken zelf eens over de beurs
te struinen. Hierbij dus onze hartelijk dank hiervoor aan:
MC Promotie
- Jan Valk
- Arie v.d. Berge
- Wim de Graaf
- Sjaak Klerk
- Melgert Rink
- Laurens Boersma
- Rob Vlug
- Jan Coens

Yamaha Venture Club Nederland
- Patrick Denissen
- Arjen Kruijt
MC Trajectum
- Hans van Schaik
MV Almere
- Frans Pansier
- Jan van Es

MTC Motovatie
- Wout v.d. Linden
- Alice v.d. Linden
- Fons Kolster
- Silvia Westbroek
- Carlien Apperloo
Motorklub Den Haag
- Henk Molenaar
- Henk Emanuels
- Richard van Vliet
- Wim Wouterse

Alle vrijwilligers, namens het LOOT heel hartelijk dank voor jullie inzet en gezelligheid!
(en mocht ik iemand vergeten zijn, excuses, excuses, excuses!)
Het (bijna) voltallige bestuur was woensdag avond om 18.00 uur aanwezig in Utrecht om de stand op
te bouwen. Dat ging snel hoor:

18.00 uur

19.30 uur
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Donderdag ochtend om 10.00 uur stormden de eerste bezoekers binnen! De gele LOOT tasjes die we
bij de ingang uitdeelden gingen als warme broodjes; er was geen bijvullen aan! Ook bij de stand
kwamen mensen tasjes halen, deze passen om je schouder en snijden niet in je hand zoals de plastic
(en milieuvervuilende) tasjes! Een groot succes dus.
Ook een succes was de jute zak met 8 motor onderdelen; er hebben mensen wel twintig minuten aan
de stand gestaan om te voelen wat dat ene ding nou voor onderdeel was…. Hulde aan deze
jongeman, die ze bijna allemaal wist! Jong geleerd….

We hebben veel inzendingen binnen en daar hebben we de winnaars van de vier Alpine gehoorsets
geloot. Dit zijn:
Op donderdag 22 februari
Op vrijdag 23 februari
Op zaterdag 24 februari
Op zondag 25 februari

: de heer Bert van Es uit Hoofddorp
: mevrouw Ilse Meeuwsen uit Duiven
: mevrouw Anja van Vliet uit Dodewaard
: de heer Matthew Aswin Noorlander

Deze mensen zijn geloot uit al de inzendingen die er op die bewuste dag 8 goed hadden (dat waren
elke dag meerdere inzendingen). Zij krijgen de gehoorset thuis gestuurd.
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Echter, er was één inzending die ook de “reserve” goed had geraden en er dus 9 goed had! Dit is……..
(denk het tromgeroffel er even bij)…….
Mevrouw Jolanda van ’t Sant uit Eerbeek!!
Zij mag bij Alpine in Soesterberg een persoonlijke gehoorset laten aanmeten! De winnaars krijgen per
email bericht.
Voor diegene die nog graag willen weten wat er nou precies inzat;
- Rem- of koppelingsgreep
- Spanningsregelaar (dit was een moeilijke)
- Spiegel
- Remblok
- Schetsplaat (ook moeilijk)
- Handvat
- Accu
- Ketting
En, als reserve (voor degene die er echt niet uitkwam): een bougie!
Ook de kleurplaten voor de kinderen waren een succes; er hebben heel wat kindjes aan ons tafeltje
zitten kleuren en de inzendingen zijn er dan ook naar! Maar, men kan nog tot 5 maart insturen dus
wie weet wat er nog binnenkomt……
Natuurlijk was er tijd voor een beetje gekkigheid……………

…… en een beetje dromen (nee, het is ‘m niet geworden),

8

Infowijzer Maart 2018

Maar uiteindelijk is er gewoon vier dagen heel hard gewerkt en gelachen!

Op naar de Motorbeurs 2019
(14 tot en met 17 februari 2019)!
Bent u er bij??
Anita Dieters
Secretaris L.O.O.T.
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VAN DE CLUBS

M.T.C. de Steur

MMC’72

Nieuw Secretariaat :

Postbus opgeheven.

Angela Schreuder

Nieuw Secretariaat:

Mulligenweg 8 R9

Prof. Mentenlaan 3

8096 RB Oldebroek

6141LN Limbricht

06-22619243
angelaschreuder@live.nl

MV Almere
Nieuw secretariaat :
Dirk Rietkerk
Sportmark 91
1355 KG Almere
06-38516787
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10 tips voor de lentecheck van jouw motor
De lente is in het land! De temperatuur buiten stijgt dus het wordt tijd voor een mooie wandeling,
fietstocht of… een ritje op de motor. Heeft jouw motor de hele winter in de garage gestaan? Dan is het
verstandig om eerst een paar voorzorgsmaatregelen te treffen, voordat je begint aan je eerste motorrit.
Met onze lentecheck, bestaande uit 10 tips, stap je zelfverzekerd op de motor.
Tips om jouw motor lente klaar te maken


Kijk je motorverzekering na.

Heb jij jouw motor binnen gezet gedurende de wintermaanden, het kenteken geschorst en de
verzekering beëindigd? Let er dan op dat je de motor op tijd uit de schorsing haalt en weer een
motorverzekering afsluit. Anders riskeer je een boete.


Vul de tank met verse benzine.

Heb je je motor voor de winter niet weggezet met een volle tank benzine? Dan is het slim om tijdens je
eerste rit de motor vol te tanken. Zo vloeit er weer verse benzine door de carburateurs of injectie.


Ververs je motorolie.

Check regelmatig het oliepeil van je motor. Heb je de olie voor de winter nog niet vervangen? Dan
kun je dat het beste in het voorjaar doen. Vervang de olie inclusief de filter. Zo spoel je het vuil in de
motorolie eruit.


Laad je accu op.

Heb je de accu van de motor niet aan een druppellader gehad in de winter? Dan is het aan te raden de
accu op te laden voordat je weer op je motor stapt. Als de accu te lang stilstaat, wordt de lading minder
en start de motor slecht of helemaal niet.


Check je bandenspanning.

Een goede bandenspanning zorgt voor een betere wegligging, kortere remweg en langere levensduur
van de banden. Check de bandenspanning voordat je weer aan je eerste rit begint. Controleer daarbij
ook op oneffenheden, zoals spijkers die in de band zitten.


Controleer je remmen.

Remmen die versleten zijn of vastzitten, kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Laat ook regelmatig
de remvloeistof verversen. Oude remvloeistof kan water of luchtbelletjes bevatten, waardoor de
remwerking afneemt.


Check je verlichting.

Check voor elke rit alle verlichting waaronder de knipperlichten van de richtingaanwijzer. Zorg
meteen voor vervanging als er een lampje stuk is gegaan. Je kunt bijvoorbeeld een reservezekering in
de bagageruimte leggen.


Check op lekkages.

Ligt er vloeistof onder je motor op de grond? Dan komt dit vaak door een lekkage. Bijvoorbeeld van
keerringen die door de winterstilstand hun soepelheid zijn verloren. Laat hier naar kijken voordat je
weer gaat rijden.
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Motoruitrusting.

Hou er rekening mee dat het lentezonnetje volop schijnt tijdens je eerste rit. Kijk daarom het vizier van
je helm op tijd na. Heeft deze een hoop krassen opgelopen? Dan kun je daar veel last van hebben
wanneer de zon laag staat. Een nieuw vizier is vaak los verkrijgbaar.


Rustig beginnen met rijden.

In het voorjaar is het wegdek nog relatief koud. Hierdoor hebben de banden vaak nog niet optimaal
grip. Begin daarom rustig met rijden. Eventueel kun je eerst wat oefeningen op de parkeerplaats doen,
bijvoorbeeld korte bochtjes maken, remmen en uitwijken.
Voor motorrijders die regelmatig met de motor op pad gaan, zijn deze tips waarschijnlijk
vanzelfsprekend. Twijfel je tijdens de controles, heb je lang niet meer gereden of staat je motor al
langere tijd stil? Dan kun je het beste eerst je motordealer raadplegen.
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MOTORNIEUWS

Gemeente Lopik: Lekdijk definitief afgesloten voor motorrijders
De Lekdijk bij Lopik wordt in de weekenden definitief afgesloten voor motorrijders. De afsluiting
geldt voor de periode van 1 maart tot en met 1 november en betreft alleen het deel tussen de
gemeentegrens van Krimpenerwaard en de Zijdeweg, zo meldt RTV Utrecht.
De Gemeente Lopik, bij monde van wethouder Spelt, is samen met de omwonenden tot dit besluit
gekomen na evaluatie van de pilot dijkafsluiting voor motoren. Afgelopen jaar werd met deze
tijdelijke dijkafsluiting voor motoren al een deel van de Lekdijk afgesloten om het effect daarvan te
kunnen onderzoeken.
Een aantal jaren geleden heeft het LOOT overleg gehad met de gemeente(n), dit heeft destijds
geresulteerd in een oproep in de infowijzer om het op de (Lek)dijken rustig aan te doen.
In dat stukje (dat in samenwerking en in overleg met de gemeente was opgesteld) stond tevens hoe
men zich als fatsoenlijke motorrijder op de dijk diende te gedragen om de overlast voor bewoners
zoveel mogelijk te beperken.
Er kwam zelfs een bedankbrief van de gemeente dat er minder overlast was geweest in het jaar dat
wij de oproep plaatsten (ook die brief is onverkort in de infowijzer geplaatst).
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Kennelijk heeft het in de jaren daarna niet meer geholpen.
Tevens heeft het LOOT enige jaren geleden een juridische procedure aangespannen tegen een
gemeente om een afsluiting ongedaan te krijgen.
Tot in hoogste instantie is doorgeprocedeerd en uiteindelijk heeft de afdeling rechtspraak van de
Raad van State (de hoogste rechterlijke instantie in bestuursrechtelijke aangelegenheden)
geoordeeld dat het de gemeente vrij staat om een verbod in te voeren, mits de gemeente onderzoek
heeft gedaan en de procedure tot afsluiting goed is gevolgd.
M.a.w. wij verloren; de gemeente is gerechtigd een weg geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor een
voertuigcategorie. Van die uitspraak hebben wij destijds de MAG en de KNMV op de hoogte gesteld.
Zij weten dus dat het dagen voor de rechter geen zin heeft.)
Het LOOT is zeer actief om wegafsluitingen te voorkomen.
Het overleg dat wij met een gemeente voeren is vaak effectiever gebleken dan het voeren van actie
en/of het dreigen met juridische procedures en daaraan met veel bombarie publiciteit geven.
Voorwaarde is wel dat de aangesloten leden tijdig het bestuur op de hoogte stellen van een
mogelijk komende afsluiting. Want is het eenmaal zover dan is er weinig meer aan te doen.
Middels een enquête werden de bewoners van de Lekdijk naar hun bevindingen gevraagd, met als
conclusie dat er sprake was van minder geluidsoverlast en gevaarlijke situaties voor omwonenden.
“Een logisch gevolg als je een complete voertuigcategorie weert”, zo gaven de MAG en KNMV aan die
voor de resultaatbespreking van het onderzoek uitgenodigd waren. Volgens wethouder Spelt zorgen
de motoren echter te vaak voor overlast; "De Lekdijk is geschikt voor al het recreatieve verkeer, maar
het gaat gewoon niet meer allemaal samen." Spelt erkent echter dat ook de handhaving op het
verbod een heikel punt blijft; "De politie heeft al laten weten dat ze niet gaat handhaven. Controles
zullen dus incidenteel zijn."
In tegenstelling tot de bewoners van de Lekdijk gaf
de gemeente Lopik in januari nog aan er niet van
overtuigd te zijn dat de conclusie in het
evaluatierapport voldoende juridische grond geeft
om tot permanente afsluiting voor motoren over te
kunnen gaan. De MAG en KNMV trekken al jaren
samen op om dijkafsluiting te voorkomen, maar
hebben nog geen berichtgeving over het definitieve
besluit van de gemeente Lopik naar buiten gebracht.

9,2 miljoen verkeersovertredingen in 2017
Het aantal verkeersovertredingen dat afgelopen jaar geconstateerd is, is iets minder dan in
2016. Zo werden er in 2017 maar liefst 9.223.477 verkeersboetes uitgeschreven, ten opzichte
van 9.437.717 in 2016. Onder de verkeersboetes vallen onder andere te hard rijden en door
rood licht rijden, maar ook bijvoorbeeld het niet dragen van een helm. In tegenstelling tot het
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aantal verkeersboetes dat een daling zag, nam het aantal staande houdingen toe. Dit ging van
357.544 in 2017, naar 384.982 in 2017.
In 2017 werden in totaal 7.814.043 boetes opgelegd voor te hard rijden, daarmee maakt dit
type overtreding het merendeel van het totaal uit. In 2016 lag dit aantal boetes met een aantal
van 7.972.245 nog hoger. 2.135.062 van de snelheidsboetes in 2017 werden geregistreerd
middels trajectcontroles; een daling ten opzichte van de 2.212.592 boetes die in 2016 werden
uitgeschreven. Naast de trajectcontroles is er ook een daling zichtbaar bij de
verkeersovertredingen die met een flitspaal werden geconstateerd.
In 2016 werden er met behulp van de flitspaal 4.322.632 verkeersboetes uitgeschreven,
waarvan 4.067.291 voor te hard rijden en 255.341 voor het rijden door rood licht. Met een
gecombineerd totaal van 3.893.848 boetes voor te hard rijden en 240.857 voor door rood licht
rijden, kwam dit in 2017 uit op een lichte daling tot 4.134.705 overtredingen.

Nieuwe motornavigatie: TomTom Rider 550
TomTom lanceert vandaag een nieuw navigatiesysteem speciaal ontwikkeld voor motorrijders. De
TomTom Rider 550 heeft verschillende nieuwe functies, is sneller, slimmer en beter verbonden met
het internet. De TomTom Rider 550 is volledig draadloos en er is geen computer meer nodig om
updates te installeren. Updaten gebeurt via Wi-Fi® en de meegeleverde Lifetime Services. De nieuwe
TomTom Rider 550 heeft bovendien toegang tot TomTom Road Trips, waar je meer dan 150
exclusieve routes kunt downloaden. Zo kun je je ultieme motoravontuur nog makkelijker
voorbereiden. De nieuwe, snellere quad-coreprocessor biedt betere prestaties en een vlottere
navigatie-ervaring. Ten slotte kunnen ze met hun telefoon communiceren via stemassistenten van
Siri en Google Now ™. Zelfs smartphoneberichten kunnen voorgelezen worden via een headset.**
TomTom Road Trips biedt motorrijders ´s werelds beste attracties en routes. Gebruikers kunnen
online de routes bekijken en selecteren, personaliseren en gemakkelijk synchroniseren met de
TomTom Rider 550. Bovendien is het met de TripAdvisor-reviews op MyDrive ongelooflijk eenvoudig
om passende hotels en eetgelegenheden te selecteren.
Net als bij de vorige modellen in het assortiment heeft de TomTom Rider 550 een
handschoenvriendelijk 4.3"-touchscreen. Dit scherm is zelfs goed te bedienen op de meest bochtige
en heuvelachtige wegen en rondritten. Ook kunnen motorrijders de ritten opslaan die ze
rechtstreeks op het apparaat hebben genomen. De TomTom Rider 550 wordt geleverd met
duizenden speciaal geselecteerde Points of Interest (PoI).
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Mike Schoofs, Managing Director van TomTom Consumer: "We zijn erg blij dat we motorrijders de
TomTom Rider 550 kunnen bieden. Het bevat veel functies die de motorervaring nog gemakkelijker
en mooier maken. Denk aan wifi, connectiviteit met smartphones en stemassistenten voor het
hardop lezen van boodschappen. Bovendien zijn we er zeker van dat motorrijders de toegang tot de
TomTom Road Trips community zeer zullen waarderen. "
18Q1-Rider5X0-04A9784De nieuwe TomTom Rider 550 is vanaf de eerste week van april beschikbaar
in Europa voor € 399. In de voorverkoop is de TomTom Rider 550 vanaf medio maart beschikbaar.
Het complete pakket beschikbare accessoires, zoals een auto-montageset, antidiefstalsysteem en
een beschermende draagtas worden geleverd bij de TomTom Rider 550 PP. De TomTom Rider 550 PP
is verkrijgbaar bij speciaalzaken voor € 499.

TomTom stopt kaartupdates navigatie
TomTom heeft aangekondigd dat een aantal van zijn oudere generatie apparaten niet langer over de
juiste middelen beschikt om nog langer kaart- en software updates te kunnen ontvangen.
Om toch verzekerd te zijn van updates vraagt het bedrijf gebruikers uit te kijken naar een
nieuwer model uit zijn navigator line-up.
TomTom meldt het volgende: “Bij TomTom werken we hard om jou de beste navigatie ervaring ooit
te kunnen bieden. Een groot deel van dit werk bestaat eruit bij voortduring de kwaliteit te
verbeteren van de kaarten, services en software waar je navigator op draait. Naar nu is
gebleken beschikt een aantal van onze oudere apparaten niet over voldoende middelen om
de nieuwste kaarten en software te kunnen draaien.”
Wanneer je een abonnement hebt op kaartupdates of TomTom-services, zal je deze blijven
ontvangen totdat het abonnement voorbij is. Daarna ontvang je geen nieuwe software
updates, maar zal je apparaat blijven werken zoals nu het geval is, zij het dat de kaarten niet
meer up to date zullen zijn en de navigatie minder accuraat zal zijn.
Betreft de volgende apparaten: GO 750 (LIVE) (W4/W7/W8) XL 30 Series
(RB/RC/RH/RI/RM/RN/RO/RV) XXL IQ Routes/Classic (RY/RW/RX/GL/GQ) ONE 30 Series
(PA/PB/PC/PE/PF/PH/PI/PK/PN/PP/PL/PO/PQ/PV) Start (XA/XB/XC/XD) Start²/Start Classic
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(XN/XM/XF/XH) XL IQ Routes² (GG/GH/GI/GJ/GP) GO 1000 (LIVE) (TD/TB) GO 1005 (LIVE)
(SF/SB) VIA 110(AG)/130/135(AV/AQ) VIA 120 (LIVE) (AN/AU/FM) GO 700 (M5) GO 630 (JB)
GO 720 (M6/M9) GO 730 (J3/J4) GO 740 LIVE (WR/WL) GO I90 (DC) ONE IQ Routes
(P1/PS/P2/PU) XL IQ Routes (RU/RS) XL IQ Routes LIVE (R1/R2) GO 820 (FT) GO 825 (FY)
Start 20(AO)/25(BK) Start 60(WM) ONE XL (L1/L2/L3/L4/L7/L9) ONE XL HD Traffic Europe
(F3) ONE 1st Edition (G1/G2) ONE 2nd Edition (E1/E2/Z1/Z2/Z3) ONE 3rd Edition
(Y1/Y2/Y3/Y4/Y5/Y7/Y8) GO (B1) GO 300 (M1) GO 500 (2005) (M3) GO 510 (V5) GO 520
(M2/M4) GO 530 (J1/J2) GO 540 LIVE (WT) GO 550 LIVE (W3) GO 710 (V5) GO LIVE 1050 /
GO LIVE 2050 (SB)
(Bron: https://nl.hardware.info)

Aantal Nederlanders met motorrijbewijs stijgt
Aan de vooravond van de Motorbeurs Utrecht, die 22 februari van start gaat in de Jaarbeurs, blijkt uit
data van het CBS dat het totale aantal motorrijders in Nederland met bijna 1,5 miljoen een
recordhoogte heeft bereikt. Afgelopen jaar slaagden 27.229 mensen voor het afsluitende
motorrijexamen en dat is niet alleen 8,9 procent meer dan in 2016, maar ook het hoogste aantal
sinds 2003, zo blijkt uit een analyse van CBR-gegevens door BOVAG.
In dertig jaar tijd is het aantal Nederlanders in bezit van een motorrijbewijs met 56,8 procent
gestegen, van 916.000 in 1987 naar 1.435.862 in 2017. Drie decennia geleden had 7,8 procent van de
destijds circa 11,7 miljoen meerderjarigen een motorrijbewijs en inmiddels is dat 10,5 procent van
13,7 miljoen mensen van 18 jaar en ouder. Uitschieter daarin is de provincie Drenthe met 14,3
procent van de meerderjarige bevolking in bezit van een motorrijbewijs, terwijl ook Zeeland relatief
veel motorrijders telt: 12,7 procent van de meerderjarigen. Zuid-Holland noteert met 8,5 procent van
de 18+ bevolking relatief het laagste rijbewijsbezit en ook de andere Randstadprovincies scoren laag:
Utrecht 9,6 en Noord-Holland 9,8 procent.
Gebruiksvoorwerp
Het totale aantal motorfietsen in Nederland bedroeg op 1 januari dit jaar 725.091 en qua motorbezit
spannen wederom de Drenten de kroon met 75 motorfietsen per 1.000 meerderjarige inwoners,
gevolgd door de Friezen met 67 en de Zeeuwen met 64. De Randstad telt ook hier de laagste
aantallen: 42 motoren per 1.000 Zuid-Hollanders van 18 jaar en ouder, 47 in Utrecht en 50 in NoordHolland. In deze provincies slaagden afgelopen jaar in absolute aantallen wel de meeste mensen voor
het motorrijbewijs: op de Zuid-Hollandse CBR-locaties legden 5.611 kandidaten met goed gevolg het
afsluitende examen af, oftewel 20,6 procent van het landelijke totaal. De examenlocaties in NoordHolland en Utrecht waren goed voor respectievelijk 18 en 11,8 procent, Noord-Brabant 12,6 procent.
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De Zuid-Hollandse motorrijders kochten in 2017 bovendien ruim 1 op de 5 nieuwe motorfietsen in
Nederland en vervangen hun motor twee keer sneller dan de Drenten en Zeeuwen; 11,8 nieuwe
motoren per 1.000 motorrijders versus 5,9. Dat duidt erop dat de tweewieler voor Randstedelingen
voornamelijk een functioneel gebruiksvoorwerp is en de motor elders in het land veel meer dient als
hobby en voor recreatiedoeleinden.

Start motorseizoen Duitsland met beurzen in Hamburg en Dortmund
Zoals in Nederland het motorseizoen traditioneel van start gaat met de Motorbeurs Utrecht – dit
jaar van donderdag 22 tot en met zondag 25 februari - wordt ook in Duitsland het motorseizoen
‘geopend’ met motorbeurzen in Hamburg en Dortmund.
Hamburger Motorrad Tage: 23 - 25 februari 2018
In Hamburg vindt dit jaar voor de 23ste keer de ‘Hamburger Motorrad Tage’ plaats die dit jaar
samenvalt met de Motorbeurs Utrecht. Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 februari verwachten de
organisatoren ongeveer 70.000 bezoekers op drie beursdagen waar 45.000 vierkante meter
tentoonstellingsruimte beschikbaar is, zodat motorfabrikanten hun nieuwe modellen en
hoogtepunten van het komende seizoen breeduit kunnen presenteren. Dealers en fabrikanten van
helmen, kleding, motoraccessoires en reisuitrusting completeren het aanbod met een grote selectie
en ook zijn er elke dag race(demo’s) met Supermoto’s, (kinder) motorcross wedstrijden, quads en
komen stuntrijders in actie. Op vrijdag is de beurs geopend van 12.00 – 20.00 uur, op zaterdag en
zondag van 09.00 – 18.00 uur.
Motorräder Dortmund: 1 – 4 maart 2018
Voor wie de Motorbeurs in Utrecht heeft moeten missen, kan relatief dicht bij huis de schade inhalen
door een bezoek te brengen aan de Motorräder Dortmund. Voor de reisafstand hoef je het in ieder
geval niet te laten, vanaf Venlo is het een rit van ca. 100 km, vanaf Arnhem 150.
De motorbeurs in Dortmund is er één met een uitgebreid show- en entertainmentprogramma. Meer
dan 500 exposanten presenteren zich op een beursvloer van 36.000 vierkante meter, verspreid over
5 hallen, waar afgelopen jaar maar liefst 96.000 motor enthousiasten op af kwamen. Exposanten
tonen de nieuwigheden op het gebied van motoren en scooters van het komende seizoen, maar
naast de nieuwste modellen van de belangrijkste motorfietsfabrikanten is er een groot aanbod in
kleding en motoraccessoires zoals tuningonderdelen en banden. Daarnaast is er ook veel aandacht
voor aanverwante diensten als reisaanbieders voor motorreizen en hotels en is er een opwindend en
gevarieerd ondersteunend programma met modeshows, interviews, reisverslagen en speciale shows
met veel actie en entertainment voor de motorliefhebber. De beurs in Dortmund is van 1 tot en met
4 maart dagelijks geopend van 09.00 – 18.00 uur.
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Open weekend/rit van vrouwenmotorclub WIMA
Beste collega-motorrijder,
Mijn naam is Sandra Ilbrink en ik ben voorzitter van vrouwenmotorclub WIMA Nederland.
De afkorting staat voor Women's International Motorcycle Association. Onder deze vlag zijn er in 25
landen over de hele wereld WIMA-afdelingen. En dus ook 1 in Nederland. Wij hebben momenteel 78
leden, dames die uit heel Nederland komen. Meer info is te vinden op www.wimanederland.nl en op
onze Facebookpagina.
Wij organiseren in het rijseizoen ongeveer eens in de maand een activiteit, zoals een toerrit of een
kampeerweekend en in de winter een winterweekend en een wandeling. Net zoals jullie zelf ook
doen, schat ik zo in.
Onze ervaring is dat vrouwen het wel eens leuk vinden om met alleen meiden onder elkaar te rijden.
Ze toeren ook met hun partner, vrienden of eigen motorclub. Maar soms dus ook alleen met
vrouwen.
En daarom wil ik ons jaarlijks Open Weekend onder jullie aandacht brengen. Dat vindt dit jaar plaats
in Dalfsen, van 6 t/m 8 april. Het is ook goed mogelijk om niet het hele weekend mee te doen, maar
alleen aan de toertocht op zaterdag 7 april. Deelname aan alleen de toertocht is gratis, eten en
drank is ook dan wel voor eigen rekening.
Voor de vrouwen die wel willen overnachten, zijn er momenteel nog een paar slaapplekken in een
trekkershut of groepsaccommodatie beschikbaar. Ook is er voldoende plek om een eigen tentje op te
zetten.
De route komt beschikbaar, maar er zijn voldoende voorrijders om bij een groepje aan te sluiten, wel
zo gezellig toch?
In de bijlage staat meer informatie over het evenement en de overnachtingsmogelijkheden en de
kosten. Deelname is dus alleen voor vrouwen en geheel vrijblijvend, puur om een leuke
dag/weekend te hebben en eens de sfeer te proeven van onze club. Aanmelden: uiterlijk 2 maart als
men binnen wil slapen (vol=vol), en uiterlijk 26 maart als men wil kamperen of alleen voor de
toertocht komt.
Hierbij vraag ik om dit bericht te delen onder jullie leden, waarvoor alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Sandra Ilbrink
Voorzitter WIMA Nederland
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Minister wil ook tellerstanden motoren registreren
Momenteel vindt er geen registratie van tellerstanden motorfietsen plaats . De minister van
Infrastructuur en Waterstaat wil dat nu gaan aanpakken. De door RDW erkende bedrijven worden
verplicht om tellerstanden van motorfietsen te registreren bij overschrijving en reparatie- ,
onderhoud en bandenwissel uitvoeringen. Ondanks dat er nog wat haperingen aan vast zitten , geen
APK plicht voor motorfietsen door een RDW erkend bedrijf en onderhoud bij een niet erkend RDW
bedrijf , verwacht men toch een hiermee positieve bijdrage te kunnen leveren om fraude aan
tellerstanden bij motorfietsen tegen te gaan.

Meer dan 90.000 bezoekers voor MOTORbeurs Utrecht 2018
Na vier dagen MOTORbeurs Utrecht is het motorseizoen officieel geopend. Aangetrokken door de
enorme hoeveelheid activiteiten en stands reisden ruim 90.000 motorliefhebbers af naar
MOTORbeurs Utrecht in de Jaarbeurs. Daar bewonderden ze de nieuwe modellen van 2018, schaften
ze occasions aan en gingen ze op zoek naar beursaanbiedingen. Uit berichtgeving van BOVAG eerder
deze week bleek dat Nederland op dit moment een recordaantal motorrijders telt. Dat motorrijden
populair is, blijkt ook uit de bezoekersaantallen van de beurs. Maar liefst 91.039 motorliefhebbers
bezochten van donderdag 22 februari tot en met zondag 25 februari de grootste showroom van
Nederland. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 88 procent van deze groep een motorrijbewijs
heeft. 9 procent heeft er nog geen maar is wel serieus van plan om binnenkort rijlessen te volgen. 4
op de 10 (41%) bezoekers is van plan binnen nu en een jaar een motor aan te schaffen. Hiervan
oriënteert bijna driekwart (73%) zich op een occasion, de overige 27 procent gaat voor een nieuwe
motor.
Nieuwe modellen
Bezoekers konden zich vanaf donderdag oriënteren op nieuwe modellen, op maat gebouwde
motoren, occasions, motorkleding, accessoires, helmen, navigatie, motorreizen en héél veel meer.
Daarnaast is MOTORbeurs Utrecht altijd populair door het enorme aanbod aan stunts en activiteiten.
Dit jaar konden bezoekers naast het zien van de vertrouwde onderdelen, zoals de Globe of Speed en
de GridGirl verkiezing, ook kennismaken met Moto Gymkhana, dé motorsport uit Japan, zelf
kartbiken op het stuntterrein en al hun prangende vragen stellen op het gebied van motorrijden,
onderhoud en sleutelen in de Sleutel Saloon.
MOTORbeurs Utrecht 2019
De beste plek om het motorseizoen te starten is op MOTORbeurs Utrecht. De volgende editie vindt
plaats van 14 tot en met 17 februari 2019.
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L.O.O.T. Nationale Toerkalender 2018
01/01/2018 - 30/11/2018
Meerprovincienrit
MTC Motovatie
Doorlopend - 5 punten
Start te: Hotel de Borgh, IJshof 1, 4761 BE Zevenbergen
Info: Jochem Kuiper , Tel.: 06-29571673
Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 200 km.
Omgeving: N-Brabant, Zeeland, Z-Holland .
Inschrijven: € 5,00 overmaken op bankrekening NL38INGB0002972580 o.v.v. MPR/naam/mailadres
Met opmerkingen [H1]:

04/03/2018
40e Voorjaarsrit
MC Contact Dordrecht
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubgebouw MC Contact, Grote Kerkplein 1a, 3311 CC Dordrecht
Info: Henk Bijkerk , Tel.: 06-11221966 , Dirk de Zeeuw , Tel.: 06-20381110
Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 125/175 km. Omgeving: Zuid Holland
Inschrijven vanaf:09:00 tot 12:00. Extra info: Te bereiken door vanaf de invalswegen afslag Centrum
te volgen. Daarna richting Grote Kerk aanhouden en na de Grote Kerk direct rechtsaf. Ons
clubgebouw bevindt zich na 100 meter aan linker kant Route op GPS en papier. GPS route ook vooraf
te verkrijgen via gps@mccontactdordrecht.nl
__________________________________________________________________________________
11/03/2018
Klappertandrit
MC Nijverdal-Hellendoorn
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubhuis het Mollenhol, Imminkservestraat 4, 7447 AZ Hellendoorn
Info: Rikus Tijhuis , Tel.: 06-30397417 ,toer@mcnh.nl
Inschrijfgeld: € 6,00(z.h.) Lengte: 160/250 km. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 12:00
Extra info: Incl. koffie bij vertrek. Internet: www.mcnh.nl Route op GPS. Info: toer@mcnh.nl
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__________________________________________________________________________________
17/03/2018
Motorzegening
Maastrichtse Motorclub '72
Toerrit - 0 punten
Start te: St. Petrusbanden Kerk in Heer, Dorpstraat 78, 6227 BP Maastricht
Info: Jos Vincken , Tel.: 024-6412651 , tourinfo@mmc72.nl
Lengte: 100 km. Omgeving: Limburg . Inschrijven vanaf: 09:30 tot 00:00
Extra info: Motorzegening is opening van het motorseizoen met een korte overweging door Dhr.
Pastoor. Paspoort en groene kaart meenemen. Info: www.mmc72.nl
__________________________________________________________________________________
18/03/2018
39e Lenterit
MV Almere
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubhuis MV Almere, Meerveldstraat 55, 1359 HZ Almere Haven
Info: dinsdag vrijdagavond. Tel.: 036-5310282. Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.)
Lengte: 80/230 km. Omgeving: Veluwe. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 12:00
Extra info: De finishplaats is niet gelijk aan de startplaats. GPS/Garmin vooruit aan te vragen bij
jan.van.es@xs4all.nl
__________________________________________________________________________________
18/03/2018
6e Bijna Zomertijdrit
Veluwse Motor Tour Club
Toerrit - 5 punten
Start te: De Muzenhof, Leuvenumseweg 66, 3852 AS Ermelo
Info: Marcel Koers , Tel.: 06-20561330 , Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 170 km.
Omgeving: Veluwe. Inschrijven vanaf: 10:00 tot 11:00, Extra info:
Incl. 1 consumptie. Meer info; www.vmtc.nl Route op GPS/Garmin
__________________________________________________________________________________
18/03/2018
LOOT Kampioensdag
LOOT
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubhuis De Saen (MC Promotie), Weefhuispad 5, 1544 BB Zaandijk
Info: Cor Huijbrechtse , Tel.: 06-24850624 , Erik Dieters , Tel.: 06-21575716
Anita Dieters , Tel.: 06-20889435. Inschrijven vanaf: 10:30 tot 11:00. Extra info:
Dit jaar heeft MC Promotie samen met LOOT de Kampioensdag georganiseerd. We starten later in de
ochtend. En voor deze dag kan alleen op uitnodiging worden deelgenomen.
__________________________________________________________________________________
25/03/2018
Motor uit het vet tocht
MC '93 Nijverdal
Toerrit - 5 punten
Start te: Café/Rest. 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 km. Omgeving: Zie website bij omschrijving.
Inschrijven vanaf:09:30 tot 10:30. Extra info: Incl. consumptiebon. Een digitale Garmin versie van
toertocht aanwezig. Leden betalen €4,00. Internet www.mc93.nl en Facebook mc9301/04/2018
__________________________________________________________________________________
01/04/2018
33e Paastoertocht
MC Salland
Toerrit - 5 punten
Start te: Clubhuis MC Salland, Korteveldsweg 18b, 8141 RE Lemele
Info: R. Kiekebosch ,Tel.: 06-23047348. H.Kerkdijk , Tel.: 06-41806371
www.motorclub-salland.nl. Inschrijfgeld:€ 5,00(z.h.)Lengte:165/224 km.
Omgeving: Zie website. Inschrijven vanaf:09:00 tot 14:00.Extra info:
Voorinschrijving GPS mogelijk via site. Toertocht wordt dan vooraf via mail verstuurd. Inladen op
locatie mogelijk. Geen papierversie meer beschikbaar. Incl. koffie bij startplaats.
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01/04/2018 - 02/04/2018
39e Benelux Trophee
Maastrichtse Motorclub '72
Toerrit - 5 punten
Start te: Camping In den Hof, Musschenbroek 27, 6461 AB Heerlen
Info: Jos Vincken ,Tel.: 024-6412651. tourinfo@mmc72.nl. Inschrijfgeld:€ 7,00(z.h.)
Lengte: 325 km. Omgeving: Ardennen ( België en Luxemburg)
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. Paspoort en groene kaart
meenemen. Info: www.mmc72.nl
__________________________________________________________________________________
01/04/2018
48e Friesland Toertocht
MTC Noord
Toerrit - 10 punten
Start te: Partycentrum T Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure
Info : zie tekst. Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.), € 14,00(m.h.) Lengte: 150/200 km.
Omgeving: Friesland. Inschrijven vanaf: 09:00 tot 13:30. Extra info:
Jubileumrit ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van MTC Noord. Tussenstop in Partycentrum T
Haske. Info Thomas van der Laan toercoordinator@mtcnoord.nl
__________________________________________________________________________________
01/04/2018
Amstellandrit 2018
MTC Motovatie
Toerrit - 0 punten
Start te: DVH, Wimbledonpark 2, 1186 XN Amstelveen
Info: Jochem Kuiper , Tel.: 06-29571673. Inschrijfgeld: € 3,50(z.h.). Lengte:100 km.
Inschrijven vanaf:10:00 tot 12:00. Extra info: Voorrijders aanwezig tot 11.00 uur ( zolang voorraad
strekt ) Alleen op GPS/Garmin en TomTom.
__________________________________________________________________________________
02/04/2018
12 HAMAC Openingstocht
MC HAMAC Harfsen
Toerrit - 10 punten
Start te: Dorphuus Hoeflo, Hulstweg 6, 7217 SZ Harfsen
Info: Ab Muil, Tel.: 0573-431506. Ron Jansen , .Tel.: 0575-518692
Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte:160 km. Inschrijven vanaf: 09:30 tot 11:00
Extra info: 1 consumptie. Internet: www.hamac.nl E-mail: toer@hamac.nl
__________________________________________________________________________________
02/04/2018
21e Kouwe Kuitenrit
MC '68
Toerrit - 10 punten
Start te: Clubhuis MC 68, Hermesstraat 4, 1561 PL Krommenie
Info: M. Boon , Tel.: 06-12402769. Inschrijfgeld: € 5,00(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 Industrie Terrein Mercurius.
Route alleen op Garmin en TomTom , niet op papier.
__________________________________________________________________________________
02/04/2018
39e 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 verloting van kilo kaas. Route voor Garmin en routerol.
__________________________________________________________________________________
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02/04/2018
Eierrit
MTC Mariahout
Toerrit - 5 punten
Start te: Café Rest. De Pelgrim, Mariastraat 4 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
__________________________________________________________________________________
02/04/2018
Tullepetaonerit
BMW Club Roosendaal
Toerrit - 10 punten
Start te: Café zaal Huis ten Halve, Kruisstraat 60, 4704 RC Roosendaal
Info: Piet van Zundert , Tel.: 0165-552244 , Bert Jansen , Tel.: 0165-541836.
Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.). Lengte: 190 km. Omgeving: Regio Roosendaal en Breda
Inschrijven vanaf:09:00 tot 11:00. Extra info:
Alleen op GPS, niet vooraf. Inschrijfgeld is incl. consumptie.
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