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Het jaar is goed begonnen! 
 
Op verschillende manieren is dit jaar goed begonnen. In de eerste plaats 
hebben we weer verschillende ritten en bijeenkomsten kunnen organiseren. 
Alleen de bowling stond nog iets te vroeg op de agenda, maar die is inmiddels 
ingehaald. 
 
Wat ook goed begonnen is, is het 
maken van kilometers op de MT-
07. De afgelopen twee jaar was ik 
ook wat rijden betreft wat ingedut. 
Op 18 maart heb ik hem uit de 
schuur gehaald voor een eerste rit. 
Ik had de route van de Voskamprit 
al ontvangen van Ruud en nam me 
voor daar een gedeelte van te 
rijden. Het ging zo lekker dat ik 
hem in één ruk heb uitgereden. 3 uur later waren er 170 kilometers 
bijgeschreven op de teller. 
 
Nog iets positiefs is dat er twee nieuwe redactieleden klaarstaan om het stokje 
van mij over te nemen. Dit blad maak ik nu al een jaar of 10. Eigenlijk vind ik het 
tijd voor wat vernieuwing, maar vooral merk ik dat het me steeds iets meer 
moeite kost om weer een leuk blad samen te stellen. Daarom heb ik tijdens de 
afgelopen ledenvergadering aangegeven dat dit mijn laatste jaar is. Nico en 
Frits hoefden er niet lang over na te denken en stapten naar voren om dit 
samen op te pakken. Zij zullen dit jaar met mij meekijken en een steeds grotere 
bijdrage gaan leveren, zodat ik er na dit jaar mee kan stoppen. 
 
Nogmaals: Het jaar is goed begonnen. En laten we er een mooi motorseizoen 
van maken! 
 
Menno 
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Op de voorpagina 
Deze foto maakte ik toen ik als voorrijder klaarstond bij de Voskamprit. Joost 
dirigeert de eerste deelnemers om achter mij aan te sluiten. 
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MyRouteApp 
 
Afgelopen februari was het eindelijk weer mogelijk. Nadat de corona regels 
waren opgeschort kon er weer een 
clubavond georganiseerd worden. 
Deze eerste clubavond van 2022 
werd georganiseerd door de 
toercommissie. Het thema van 
deze avond was MyRouteApp 
(MRA). De toercommissie gaat dit 
motorseizoen MRA gebruiken om 
onze routes te maken. Deze avond 
werd erg goed bezocht.  
 
Waarom gaan we MRA gebruiken? 

1. Om onze routes overzichtelijker beschikbaar maken voor alle leden.  
2. We bouwen hiermee een mooie eigen route database op.  
3. Alle routes worden in MRA  als tracks opgeslagen en zo aangeboden 

aan de leden. 
4. De jaarlijks geplande routes komen in de (besloten) MTC Bicyclette 

Groep te staan. 
5. Leden van deze groep kunnen de routes/tracks inzien en gebruiken op 

hun navigatiesysteem. 
6. Ook routes van vorige jaren komen in de MTC Bicyclette Groep in MRA  

te staan. 
7. Via de (MRA evenementen optie) gaan we alle MRA/MTC Bicyclette 

Groep leden uitnodigen voor de routes. 
8. Voor alsnog blijven we ook de routes/tracks per mail naar alle leden 

versturen. 
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Door lid te worden van de MTC Bicyclette Groep in MRA, hebben de aanwezige 
leden eerst een gratis (basic) account laten aanmaken in MRA.  Hierdoor 
kunnen ze eenvoudig de nieuwe-en vorige routes downloaden/overzetten naar 
hun navigatiesysteem. Met een MRA-account is het tevens mogelijk om ook zelf 
routes te maken en te delen met o.a. vrienden.  
 
Als er nog MTC Bicyclette leden 
zijn die ook interesse hebben in het 
lidmaatschap van de MTC 
Bicyclette Groep. Dan is er een 
uitgebreide MRA-presentatie 
beschikbaar bij de toercommissie 
hoe een gratis basic account 
aangemaakt kan worden en lid te 
worden van onze MTC Bicyclette 
Groep in MRA. 
 
Ruud Noorman 
 

 
Bowling 
 
9 januari bleek toch echt nog te vroeg om de bowling te organiseren. De 
beperkingen waren hiervoor nog te groot. Maar inmiddels is er veel veranderd.  
De feestavond op 23 april is daarom verruild voor een verlate bowling op 
zondag 24 april. 
 
We hadden 4 banen gereserveerd voor de 19 deelnemers. En het was 
‘ouderwets gezellig’. (Hoe vaak heb jij deze woorden de afgelopen weken 
gehoord en/of uitgesproken?) 
 

 
De prijzen bestonden uit een fles Skuumkoppe en een fles bubbelwijn. De 
eerste fles ging met Elbert mee naar huis, die in twee ronden 260 punten 
verzamelde. Bij de dames ging Linda met 205 punten met de fles aan de haal. 
 
Menno  
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Onze eerste motorvakantie naar Brilon (Sauerland). 
 
We hadden het plan opgevat om in de herfstvakantie 
met de motor naar het Sauerland te gaan (Hotel 
Sophia), dichtbij Brilon.  
 
Vrijdags had ik een trainingsdag voor gevorderde 
motorrijders die ik via Teamwork had aangevraagd. 
Veel bochten en haarspeldbochten! Een leerzame 
dag. Op zaterdag eerst naar onze zoon en vriendin in 
Hulsberg, gewoon via de snelweg. 
 
De motor mocht in de garage van B&B Baarts in 
Wijnandsrade. Op zondag via doorgaande wegen 
(dwars door Keulen dat dan weer wel) 285 km 
gereden naar Bad Wunnenberg. Het hotel was All-inclusive en de motor had 
een plek in een garagebox. 

 
Maandag was saai, want er was een bus excursie naar Lippstadt.  
Voor dinsdag had ik een spannende route gemaakt in de omgeving  om uit te 
komen bij de Diemelsee. Op woensdag zijn Ilse en ik eerst naar Brilon gereden 
en daarna via binnen weggetjes naar Willingen. Met de gondel naar boven voor 
een prachtig uitzicht. 
 

 
 
Donderdag was het met heel veel regen en wind niet prettig om de rijden: veel 
modder op de weg en hinderlijke zijwind.  Na Soest de snelweg maar genomen 
en rustig aan gedaan. Een mooie ervaring al met al.  
 
Nico van de Wetering  



            8 

Voskamprit 2022 
 
Na een onderbreking van twee jaar mocht de Voskamprit eindelijk weer 
doorgaan! 
 

 
De toercommissie had een mooie route uitgezet en bij Rijschool Voskamp was 
de start met koffie en cake. In Albergen was de lunch en rond 15.30 kwamen 
we weer aan bij het clubhuis in Zutphen. 
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Met 23 motoren een leuk aantal deelnemers en het was mooi weer. Het was 
een supermooie route met veel kleine weggetjes. 
 
Nico van de Wetering  

     
 

Introductie nieuw lid MTC Bicyclette  
 
Mijn naam is Ignas Pijnappel, 67 
jaar, geboren in Pannerden en ik 
woon sinds 1980 in Zutphen op 
het Stokebrand. Ik ben getrouwd 
met Marijke, we hebben samen 
3 zonen en 3 kleinkinderen.  
 
Na mijn werk bij Delf National 
(voormalig lijmfabriek in 
Zutphen) en bij Akzo-Nobel in 
Deventer ben ik per 1 april ’21 
(geen grap) met pensioen. 
  
Ik heb nu meer tijd om met mijn 
motor, een BMW 1200 R GS, te 
rijden. Hiervoor had ik 10 jaar 
een BMW 1150 RT en daarvoor 
een Yamaha XJ600S. 
 
In 2003 zei een van mijn zoons: 
“Pa ik ga motorrijles nemen”. Dat 
was altijd al een wens van mij 
geweest. Toen heb ik ook mijn 
motorrijbewijs gehaald en kort 
daarna de Yamaha gekocht. 
 
Met oud collega’s van Akzo Nobel rijden we elk jaar een kleine en meerdaagse 
motortoertochten. Daarnaast vind ik het ook leuk om met anderen een 
motortoerrit te maken en mede daardoor lid van MTC Bicyclette geworden. .  
 
Naast motorrijden, ben ik regelmatig op de sportschool, klus ik regelmatig (thuis 
en bij onze kinderen), doe ik veel vrijwilligerswerk, geniet ik van de 
kleinkinderen en trek ik ‘s zomers met de caravan er op uit.  
 
 
Kort bericht motorweekend 2022 
 
Op 10 juni vertrekken we met 29 leden naar Duitsland. Deelnemers ontvangen 
vooraf de nodige informatie van ons. Hou de email dus in de gaten. 
 
Joost en Menno  
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Programma 2022 
 
Januari 
Vrijdag 28 januari   20 uur  Clubavond 
 
Februari 
Vrijdag 25 februari   20 uur  Clubavond 
 
Maart 
Zondag 20 maart   10 uur  Openingsrit 
Woensdag 23 maart  20 uur  Algemene Ledenvergadering 
 
April 
Zondag 10 april     Voskamprit 
Zaterdag 23 april     Jubileumrit 
Zondag 24 april   16 uur  Bowling 
 
Mei 
Vrijdag 6 mei    19 uur  1e Vrijdagavondrit 
Zondag 29 mei   10 uur  Lenterit 
 
Juni 
Vrijdag 10 t/m maandag 13 juni   Motorweekend 
 
Juli 
Vrijdag 8 juli    19 uur  2e Vrijdagavondrit 
Zondag 17 juli   10 uur  Midzomerrit 
 
Augustus 
Vrijdag 5 augustus   19 uur  3e Vrijdagavondrit 
Zaterdag 13 augustus 10 uur  Zomerrit en 

19 uur  BBQ 
 
September 
Vrijdag 2 september  19 uur  4e Vrijdagavondrit 
Zondag 4 september   Teamworkrit 
Zondag 18 september  10 uur  Nazomerrit 
 
Oktober 
Vrijdag 7 oktober   20 uur  Clubavond 
Zondag 23 oktober   10 uur  Bokkenrit 
 
November 
Zaterdag 12 november  11 uur  Herfstrit en 

18 uur  Stamppottenbuffet 
Vrijdag 25 november  20 uur  Clubavond 
 
December 
Zaterdag 17 december  20 uur  Kerstborrel 


