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De Pyreneeën rit
georganiseerd door Herman Zonnenberg en Joop Arnoldus

Vakantierit

Agenda:

Melding:

Na het transport van de motoren 
door Bike Away en de vliegreis van 
de deelnemers, naar het Franse 
Carcasonne, werd begonnen aan de 
rit van ca 3200 km, die in 13 dagen 
verreden zou gaan worden
Deze fantastische rit, die door veel 
wisselende omgevingen voerde met 
vele mooie uitstapjes en uitzichten, 
zorgde voor enthousiaste deelnemers.

De rit werd gereden door zowel de 
Franse als de Spaanse Pyreneeën.
Voor iedereen waarvan ik over de rit 
gehoord heb, zijn er serieus kilometers 
gereden en was het niet een ritje om 
de kerk. Er werd volop genoten!!

Dit was ook te merken aan de 
goede sfeer in de groep. Ook de 
overnachtingen waren wederom prima 
voor elkaar!

Complimenten voor de prima 
organisatie!

Helaas was er een incident te 
betreuren waarbij Hannie een gebroken 
enkel op heeft gelopen.
Jammer genoeg was daarmee de rit 
voor haar en Wim voorbij! 

Inmiddels gaat het gelukkig weer wat 
beter met Hannie en is de goede weg 
naar herstel ingeslagen. Beterschap!!

Zondag 6 juli j.l. werd weer de 
jaarlijkse vakantierit georganiseerd. De 
tourcommisie had voor deze 21e editie 
een 210 km lange route uitgezet die 
grotendeels over de Veluwe liep. Na een 
bak koffie op het terras van het clubhuis 
werd de route in de tomtom/garmin/ 
routerol geladen en werden de motoren 
gestart.  
Via Wenum, Vierhouten, 
Kootwijkerbroek en Leusden, ging 
het via Lunteren, Harskamp, Uddel 
en Beekbergen weer terug naar het 
clubhuis. Onderweg waren er diverse 
koffiestop mogelijkheden en bij 
terugkomst in het clubhuis was er voor 
de liefhebber een broodje bal. 

Ondanks de slechte weersvoorspell-
ingen, de voetbal-wedstrijd Nederland 
- Costa Rica de avond ervoor én de 
vakantietijd reden er toch nog 52 
mensen mee (waarvan 25 Megafoon 
leden). Al met al kan er teruggekeken 
worden op een geslaagde dag. 
Mocht je nog geïnteresseerd zijn in 
de route, stuur dan even een email 
aan toer@demegafoon.nl dan wordt die 
toegestuurd. 
De volgende uitgezette rit is de najaarsrit 
op zondag 28 september. Er kan dan 
tussen 9:00 en 11:30 gestart worden. 
De route van ± 180km zal door Salland 
lopen en is dan weer beschikbaar voor 
Garmin, TomTom en Bol-Pijl.

Wat staat er nog op de agenda:
-  27-09 Truckersdag  

o.l.v. Diana Groters
-  28-09 Najaarsrit  

o.l.v. Toercommissie Jan Palm
-  04-10 Grote Schoonmaak Clubhuis 

o.l.v. Jan vd Pol

Omdat we als bestuur ook niet 
gelijk horen of er leden of partners 
zijn die een blessure, of ziekte, of 
bijvoorbeeld zwanger zijn of iets 
anders waarvan u wilt dat wij als 
bestuur, daar wat mee gaan doen, 
vragen wij om als je hoort dat er 
iemand iets is overkomen, om dat 
aan 1 van ons door te geven zodat 
we er wat mee kunnen doen.

In verband met de nieuwe  
website is er aanstaande vrijdag 
29 augustus een Info avond.  
We willen dit herhalen op  
26 september (voor de foto/film 
avond van het pinksterweekend ). 

Aanvang is op beide avonden 
21:00 uur. De uitleg zal gedaan 
worden door Jos Gensen.

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl

Oproep:



Ook hier werd door de meeste 
deelnemers gekozen voor een tocht met 
de touringcar en de motoren te laten 
bezorgen. Dit vervoer van de motoren 
heeft Fred Maatman voor zijn rekening 
genomen. Enkelen waren toch de tocht 
aangegaan op de motor, hulde!!

Nadat iedereen lekker uitgerust was 
aangekomen, werden er mooie ritten 
gereden vanaf de camping. 

Ook hier was de onderlinge sfeer 
uitstekend, `s avonds was het tot in de 
kleinere uurtjes gezellig. 

Verslag:
Donderdag 5 juni: Om 19.00 uur begon 
het weekend al! De eerste groep met 
motoren was als het goed is al een flink 
stuk onderweg! De rest kwam met de 
motoren en de spullen aan om alles 
in te laden. En de eerste bekeuringen 
waren ook al weer vergeven. Ook 
zouden we de busjes voor de volgende 
dag halen, maar helaas waren ze nog 
niet terug bij de verhuurder dus moest 
dat in de ochtend herhaald worden.

Vrijdag 6 Juni: Vroeg in de ochtend 
terwijl de kippen nog sliepen en de 
haan nog niet kraaide draaide ik me 
nog lekker om. Na een goed ontbijt 
werd ik opgehaald door Helmert om 
samen de busjes op te halen, ditmaal 
waren ze er.
Eenmaal op de club aangekomen was 
de koffie al gezet! Na een paar bakkies 

en de busjes volgeladen te hebben 
vingen we aan met de reis naar het 
zwarte woud. Op een enorme klapper  
(op de tegengestelde weg ) in Duitsland 
na ging de reis voorspoedig en 
kwamen we eind van de middag, begin 
van de avond aan! De vrachtwagen 
was al aangekomen en de motoren 
uitgeladen. 
Na alles opgezet te hebben en de BBQ 
in de fik stond waren de eerste biertjes 
een feit! Al het vlees achter de kiezen 
gekregen en ’s avonds beter kennis 
gemaakt met de trouwe pinkster 
groep. Een gezellig allegaartje. Klaar 
voor morgen.

Zaterdag 7 en Zondag 8 Juni: Wat een 
mooie omgeving en routes! Chapeau! 
Ook het weer zat super mee! Het 
hele weekend was fantastisch warm. 
Zaterdag hadden we pasta en zondag 

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl

Diversen:
Vraag Bestuur
Is er van uit de leden interesse om 
in het clubhuis motogp wedstrijden 
te gaan bekijken, als deze worden 
uitgezonden?

Oproep Barcommissie
Medewerkers Gezocht!!!
Je hoeft niet al je vrije weekenden 
op te offeren, we maken gebruik 
van een roulatiesysteem. Meld je 
aan bij Jan vd Pol.

Oproep Toercommissie
Wie wil de toercommissie helpen in 
het maken en rijden van routes.
Aanmelden bij Jan Palm.

Oproep Bestuur
Iedereen die verhuist is, een nieuw 
telefoonnummer heeft, een nieuw 
mailadres of een andere belang-
rijke wijziging in zijn of haar gege-
vens, laat dat even weten.
f.huisintveld@gmail.com en ik zorg 
dat het verder verwerkt wordt.

Omdat ik in deze nieuwsbrief nog 
niet alles kwijt kan, is de volgende 
nieuwsbrief al weer in de maak.

Het pinksterweekend
georganiseerd door Jos Gensen

werd er Patat met Snitzels gebracht, 
niet één de meesten twéé en sommige 
hongerhalzen zelfs drie. Allemaal 
fantastisch geregeld. Afgezien van het feit 
dat de campingbaas wat moeilijk deed 
met het geluid en de Avondklok was de 
plek, de datum, het weer, de heen en 
terugreis, de route’s en nog belangrijker 
de groep Megafoon leden: fantastisch.

Superman Tjeerd….. zegt:                                       
Volgend jaar weer !!!



Op vrijdag 20-06 is de CRT geweest.
Na onderling met elkaar te hebben 
afgesproken wie er met een auto en 
wie er op de motor naar Assen zou 
gaan, zijn we onder regenachtige 
omstandigheden rond 06.00 uur  
vertrokken, ohoh als het maar niet de 
hele dag zou gaan regenen, dat zou 
toch wel een domper zijn.
Na onderweg de laatste leden te 
hebben opgepikt, kwamen we rond 
07.00 uur aan op het circuit van Assen, 
waar al menig deelnemer zich had 
verzameld. Het betrof deelnemers die 
met hun wegmotor de training zouden 
gaan rijden en er waren ook deelnemers 
die met een speciaal geprepareerde 
motor gekomen waren.
Rond de klok van half acht waren ook 
de leden die met de auto en hun motor 
op de aanhanger binnen gekomen en 
konden we naar de briefing (uitleg) hoe 
te gedragen op het circuit. Onder het 
genot van een kopje koffie, luisterde 
iedereen aandachtig naar de goede 
uitleg, hierin werden ook de instructeurs 
voorgesteld met wie we die dag zouden 

gaan rijden en werd het tijdschema 
doorgenomen en de transponders met 
startnummers uitgedeeld. (deze zijn 
nodig om de tijden te kunnen meten)

Nadat iedereen was voorgesteld aan 
de groepsinstructeur en deze nogmaals 
een korte uitleg had gegeven werden de 
verschillende sessies gereden. Iedereen 
ging op zijn eigen manier de sessies 
rijden waarbij ieder de nodige progressie 
heeft geboekt en zijn eigen grenzen 
opgezocht.
Helaas had Sebastiaan de pech om de 
controle te verliezen en een schuiver 
te maken. Het resulteerde in een 
handblessure, een beschadigd pak en 
een beschadigde motor. Gelukkig zijn er 
verder geen valpartijen geweest en kon 
iedereen na afloop tevreden huiswaarts 
keren.

Ik heb er zeker van genoten om erbij te 
zijn, gaan we zeker nog een keer doen!!!

De plannen voor een volgende CRT dag 
zijn er al weer! Wie wil er (weer) mee!!!!

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl

Diversen:
Voor de onderstaande avonden 
geldt dat zij georganiseerd worden 
bij voldoende interesse:

Navigatie vervolgavond
Nu we een door waypoint 
verzorgde avond hebben gehad, 
waarin iedereen wat meer over het 
maken van routes heeft kunnen 
leren, willen we hier graag een 
vervolg aan geven. Om zodoende 
iedereen de gelegenheid te geven 
het (een route maken) te oefenen 
onder de deskundige leiding van 
onze toercoördinator Jan Palm. 
Uiteraard hopen we nog dat er nog 
wat mensen zijn die dit al onder de 
knie hebben, om de mensen die 
dit nog niet onder de knie hebben 
te helpen.
Tevens verzorgt Waypoint een 
weekend voor motorrijders in 
Winterberg (D). Hierbij wordt 
uitgelegd en getraind in het maken 
en daarna rijden van motorroutes 
met je navigatie.

Bijzondere verrichtingen
Iedereen die eens met zijn eigen 
motor wat bijzondere verrichtingen 
wil oefenen kan dat gaan doen 
onder begeleiding van mij, mocht 
je niet in het bezit zijn van een 
eigen motor dan mag je tegen 
een kleine vergoeding ook gebruik 
maken van een lesmotor.
Wil je eens remmen op hogere 
snelheid, of weer eens een achtje 
maken, of een slalommetje rijden 
of een andere oefening, waarvan je 
niet zeker bent of je dat nog kunt, 
alles kan!

De Circuit 
Rijvaardigheids Training



Maar u moet hier wel enige moeite voor 
doen, en dat is passen. Ieder lid kan 
kiezen uit 1 polo of 1 T-shirt. Gratis!
Wilt u beide soorten of meerdere, geen 
probleem, maar dat is niet gratis.

In het clubhuis ligt een set poloshirts 
en een set T shirts in de diverse maten. 
Zowel in dames als in heren modellen. 
De bedoeling is dat u zsm  het clubhuis 
bezoekt tijdens  een activiteit, zodat we 
kunnen lijst kunnen samenstellen voor  
de totale bestelling.

Omdat u lid bent van de Megafoon en de club 40 jaar bestaat, 

heeft het bestuur gemeend alle leden een cadeau te geven.  

We hebben besloten dit te doen, door het aanbieden van een 

gratis polo shirt of  een t-shirt in Megafoon kleuren en logo.

Voorzijde: Achterzijde:

Kijk voor meer informatie op www.de megafoon.nl - Voor aanleveren materiaal: redactie@demegafoon.nl

Diversen:
Voor de onderstaande avonden 
geldt dat zij georganiseerd worden 
bij voldoende interesse:

Theorie avond
Hierin kan iedereen bijgepraat wor-
den over de veranderingen die de 
afgelopen jaren zijn doorgevoerd. 
Geef je op!!!

Trialcursus
Na de fantastische demo’s die 
Alex vd Broek heeft gegeven op 
onze jubileumdag, heeft hij ons de 
aanbieding gedaan om met grote 
korting (ong. 50 %) deel te nemen 
aan een door hem verzorgde 
trialclinic. Zo kan iedereen eens 
met deze sport kennismaken en 
zijn/haar motorbeheersing naar 
een hoger peil brengen.
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Alstublieft…

Bezoek onze website, klik op uw logo en 
vertel ons wat u er van vindt. Tips zijn altijd 
van harte welkom!


