Ben jij een motorrijder die graag mooie en uitdagende routes rijdt in een leuke groep
Zowel voor de sportieve doorrijder als de recreatieve rijder
Kijk op achterkant voor de agenda en rij vrijblijvend mee met een van de geplande ritten en wordt lid!
WIE: Motorclub Tubbergen is een actieve motorclub die in 1997 is
opgericht door enthousiaste motorrijders. Momenteel telt de club
25 leden varierend van jong tot oud, allroad, sportief tot tour.
WAT: MCT organiseert jaarlijks dagtourtochten, avondtourtochten en weekenden. Naast de tourtochten is er een nieuwjaarsreceptie zijn er informatie avonden en biedt MCT een gezellig netwerk van motorfanaten.
WAAR: De dagtourtochten voeren afwisselend in diverse richtingen door Nederland en Duitsland. De meerdaagse tochten worden gereden in bochtenrijke berggebieden binnen Europa. Startpunt en uitvalbasis is restaurant Troubadour bij camping 'n Kaps
te Tubbergen.
HOE: Overwegend wordt er in twee groepen gereden, één groep
voor toeristische rijders en één groep voor wat sportievere rijders.
Voor de tochten wordt gebruik gemaakt van vooraf gemaakte routes die worden verreden met navigatie.
Veiligheid staat bij MCT hoog in het vaandel en er wordt verwacht
dat men zich houd aan het “Regelement Motorclub Tubbergen”
WANNEER: Kijk op de achterkant voor de agenda van 2018 en
neem contact op om vrijblijvend mee te rijden!

Aanmelden/informatie: Rob Kotte tel. 06.82886203
info@motorclubtubbergen.nl

www.motorclubtubbergen.nl

Agenda 2018
25-3-2018

Voor wie niet kan wachten Gem Tubbig! - start 10:00

8-4-2018

Openingstocht 2017 Münsterland - start 9.30

6-5-2018

IJssel tocht - start 9.30

27-5-2018

Voorjaarstocht Osnabrück - start 8:30

6-6-2018

1e avondrit - start 18:30

13 t/m 19 juni Tourweek Schotland - 7 dagen

8-7-2018

Zomertoertocht Achterhoek - start 18:30

18-7-2018

2e avondrit - start 18:30

26-8-2018

Einde vakantierit Duitsland - start 8:30

7 t/m 9 sept.

Kort Weekend Duitsland - 3 dagen

23-9-2018

September rit Veluwe - start 9:30

14-10-2018

Herfstrit - start 9:30

4-11-2018

Snertrit Twente - start 10:00

Aanmelden/informatie: Rob Kotte tel. 06.82886203

info@motorclubtubbergen.nl

www.motorclubtubbergen.nl

Start- en eindpunt:: Restaurant Troubadour bij camping 'n Kaps Tibsweg 2 7651 KP Tubbergen.

