Een rit als deze is niet te organiseren zonder onze vrijwilligers, ze zijn
voor jullie dagen druk in touw om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
Wij als organisatie danken onze vrijwilligers dan ook van harte.

Belangrijke telefoonnummers, organisatie:
Jeffrey Vrielink: 0615580723 (bezemwagen)
Marcel Schuurman: 0621573261

Hellendoorn

0548-654275

"Alles voor uw feestje, u hoeft alleen nog maar de gasten uit te nodigen!"

Autobedrijf Bi-j Olthof, www.bie-olthof.nl

Hellendoorn

www.madmax-diesajn.nl

Welkom op de 50e veteranen en klassieker rit voor
motoren van de Motorclub Nijverdal Hellendoorn.
Wederom is onze rit opgezet als tweedaagse rit, onze uitzetters
hebben voor jullie twee prachtige routes uitgezet door de omgeving
van Hellendoorn. Natuurlijk hebben we er wat uitdagingen
ingestopt, zoals wat kleine bergjes, mooie lange wegen door het
coulisenlandschap, maar ook kleine bochtige stukken zijn
opgenomen in de route, afwisselend met weidse blikken over de
velden en door prachtige bossen in onze omgeving.
Bij zowel de zaterdagroute als de zondagroute zijn 2 pauzes
opgenomen.
Als eerste een korte pauze waar een verfrissing en versnapering
wordt aangeboden, bij dit pauze punt hebben we zowel zaterdag
als zondag 15 minuten pauze, tijd door jullie zelf in de gaten te
houden.
Voor de lunch hebben we op zaterdag bij cafe Veldhoek,
Lemelerveldseweg 37, 8141 PS in Hieno. Hier wordt jullie tijdkaart
ingenomen. Kosten van deze lunch zijn voor de deelnemers zelf.
100 meter voor het cafe zit het motormuseum van Hein van de
Vegt, hij zal de deuren van het museum opendoen, een mooie
gelegenheid om hier rond te kijken en bij te praten met Hein en
Marie.
Voor de lunch op zondag keren we terug naar Hellendoorn, Cafe
Restaurant in de Tonne, Dorpsstraat 66, 7447 CT te Hellendoorn.
Hier hebben jullie 1 uur pauze, tijd natuurlijk zelf in de gaten
houden, de klok staat bij de uitrit van de parkeerplaats. Jullie
tijdkaart wordt hier dus NIET ingenomen. Kosten van deze lunch
zijn voor de deelnemers zelf.
Bij alle pauzeplaatsen zijn klokken aanwezig om jullie vertrektijd zelf
in de gaten te houden!
Onze bezemwagen volgt de route, mocht je pech krijgen onderweg,
blijf dan aan de route staan op een zo veilig mogelijke plek, maar
wel goed zichtbaar voor de bezemwagen. bel dan Jeffrey in de
bezemwagen, telefoonnummer 06-155 80 723

Rij je voor de eerste keer mee aan onze rit, even kort de bedoeling:
Deelnemers rijden een gemiddelde snelheid van 24, 30 of 36
km/uur, afhankelijk van wat je bij inschrijving hebt aangegeven. Dit
doe je zonder gebruik van snelheidsmeters, kilometertellers op je
motor dienen te worden afgeplakt, plakband hiervoor is beschikbaar
bij de inschrijftafel. Je krijgt een kaart mee waar de tijdcontroles
onderweg je tijd invullen en wij rekenen na afloop uit hoe lang je
over de rit hebt gedaan en laten je zien aan de hand van de uitslag
waar je te snel of te langzaam hebt gereden. Tijdcontroles zijn
herkenbaar aan de driehoekige rode VMC vlag en bevinden zich
altijd rechts van de weg.
De route is bepijld met oranje bordjes, vierkant, driehoekig en rond.
Bij een vierkant bordje sla je links af, bij een rond bordje sla je
rechtsaf en bij een driehoekig bordje rij je rechtdoor. In principe
staat na elke afslag een driehoekig bordje om aan te geven dat je
op de goede route zit. Deze bordjes staan altijd aan de rechterkant
van de weg.
Gevaarlijke oversteken worden aangegeven met een rode vlag, kijk
hier dus extra goed uit.
De prijsuitreiking zal op zaterdag en zondag direct na de rit bij het
clubhuis van de MCNH plaatsvinden.
Namens de MCNH wensen wij jullie en mooie en pechvrije rit toe,
en hopen jullie volgend jaar weer te mogen begroeten.

De 49e VMC rit in Hellendoorn wordt mede mogelijk gemaakt door
onderstaande ondersteuning van de volgende partijen:
De koffie voor aanvang van de rit wordt jullie aangeboden door de Motorclub
Nijverdal Hellendoorn.
De verfrissing en versnapering bij de 1e pauze wordt jullie aangeboden door
Madmax Diesajn, bouwkundig ontwerp, teken en visualisatiebureau te
Hellendoorn
Aankleding door Olthof Verhuur in Hellendoorn, aankleding van uw feestje.
Bezemwagen ter beschikking gesteld door Autobedrijf Bi-j Olthof Nijverdal.

