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HOOP DAT 2022 BETER WORDT !! 

OPEN RIT VISITEKAARTJE MOTORCLUBS 

Het zijn rare tijden. De moed zakt je soms in de schoenen. Dat zie je ook in onze clubs terug. 

Ze zijn afwachtend. Dat merk je aan het aantal aanmeldingen voor de Loot toerkalender. 

Bekende clubs die elk jaar 1 of meerdere ritten aanbieden, hebben nog geen rit aangemeld. 

Landelijk gezien staan duizenden motorrijders zo met lege handen.  Clubs willen motorrijden 

promoten en een open rit is voor veel clubs hun visitekaartje.  Het Loot begrijpt de 

afwachtende houding van clubs maar doet toch een oproep om 1 of meerdere ritten op de 

toerkalender te plaatsen.  Er gloort echt hoop aan de horizon. 

VOORDELEN PLAATSING OP 

LOOT TOERKALENDER     

1. Via de Lootwebsite en de 

Loot-infowijzer hebben clubs 

een groot bereik. Veel 

motorrijders, dikwijls lid van 

een club, raadplegen de Loot 

toerkalender 

2. Motoplus, het grootste 

motorblad van Nederland, 

publiceert sinds vorig jaar 

met grote regelmaat de Loot-

toerkalender.  

Een betere reclame kan een club zich niet wensen.  

3. Motorrijders rijden regelmatig in clubverband ritten die op de Lootkalender staan.  

4. Motorrijders kiezen voor ritten die op de Loottoerkalender staat, omdat die ritten 

“kloppen” en het meeste motorplezier bieden.       

5. Motorrijders kiezen voor Lootritten vanwege de sfeer, de collegialiteit en de 

gemeenschappelijke beleving van het evenement. 

EEN PAAR BELANGRIJKE TIPS 

1. Zorg voor spreiding van de ritten. Ga niet met 4 of 5 ritten op dezelfde dag zitten. Kijk op 

de toerkalender welke weekenden nog open staan. 

2. Pas in deze onzekerheid tijd eventueel een “bestaande” route aan of draai de route om. 

Het effect is verrassend. 

3. Maak gebruik van de Loot service om de gps versie te checken. Zeker doen als je weinig 

ervaring hebt. Stuur de route minimaal 5 dagen van te voren naar  …………  Binnen 2 

dagen ontvang je een technisch perfecte route 

LOOT Toercommissie - routecheck@loot.nl 

 


