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Colofon

De Nieuwenoord 
Motorrun

is een initiatief van de 

Baarnse Motorrun Vereniging
KvK nr. 32073405, Bankrekening. NL73 INGB 000 8210726

De Nieuwenoord Motorrun is een rit voor motorrijwielen met zijspan, waarbij cliënten 
van Amerpoort als passagier worden meegenomen. Zijspan- en trikerijders uit het hele 
land komen sinds 1984 jaarlijks naar Baarn om hun hobby op die manier te delen met 
enthousiaste liefhebbers die vanwege een verstandelijke beperking niet in staat zijn om 
zelf een motorvoertuig te besturen. 

Correspondentie over inschrijvingen van rijders, passagiers en vrijwilligers gaat via de 
inschrijfcommissie, 06 13928984, motorrun@amerpoort.nl 

Het adres van Amerpoort locatie Nieuwenoord is: Nieuwenoordlaan 12, 3744PA Baarn.

Bestuursleden BMV zijn:
Alessandro Bizzaro, voorzitter voorzitter@motorrun.nl
Yvonne Veltman, secretaris secretaris@motorrun.nl
Paul Weel, penningmeester penningmeester@motorrun.nl
Irmgard Wortel, bestuurslid  irmgard@motorrun.nl
Nicoline van der Maas, bestuurslid nicoline@motorrun.nl
Tanja Knook, bestuurslid motorrun@amerpoort.nl

Bij de run zijn talloze vrijwillige medewerkers betrokken.
Contactpersonen daarvan zijn:
Tanja Knook inschrijving en draaiboek
Irmgard Wortel randfestiviteiten
Jan van Slooten sponsorwerving
Petra Papenburg en Miranda Kroon catering
Marcel Veltman route en verkeersafwikkeling
Henk van Drie artistieke vormgeving en merchandising
Jan Papenburg en Jan van Slooten campingbeheer
Annemieke Kappert Amerpoort vertegenwoordiger
Baudouin Knaapen internet en social media 
Allen bereikbaar via Motorrun@amerpoort.nl
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Nieuwstraat 2   3743 BL   Baarn   035-5420574   www.petershof .nl

faas eliaslaan 41 | 3742 as baarn | t 035 5412234 | f 035 5432103
info@jodokusdesign.nl | www.jodokusdesign.nl

WIJ STAAN VOOR U 
KLAAR!
Of het nu gaat om 
persoonlijk of zakelijk 
drukwerk, om ontwerp 
en realisatie van een folder, 
logo, (geboorte)kaartje, 
belettering, huisstijl, 
advertentie of ...

wij denken en doen met u mee!
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Bosbrandgevaar

Als je ergens het gevoel krijgt dat je niets kan overkomen, dan is het op Nieuwenoord. 
Ongevalcijfers en misdaadstatistieken worden er bij gebrek aan data niet gepro-
duceerd. Er is maar één regelmatig terugkerend fenomeen dat de Nieuwenoorder 
zenuwachtig maakt, en dat is BOSBRANDGEVAAR. Wanneer de brandweer deze 
toestand heeft uitgeroepen, is het absoluut verboden om op het terrein te roken of 
anderszins gebruik te maken van open vuur. Spot daar alsjeblieft niet mee, want de 
kans op een serieuze ramp is dan heel reëel. Roken mag dan alleen op een daarvoor 
aangewezen veilige plek.

Nicotinegevaar

Nog een mededeling voor rokers; een 
aantal van onze cliënten heeft de vreem-
de gewoonte om sigarettenpeuken in de 
mond te stoppen en door te slikken. Daar-
om het dringende verzoek aan alle andere 
tabakliefhebbers om gebruik te maken 
van asbakken en peukenpalen, de peuken 
te begraven, te verpulveren of bij zich te 
stoppen. 
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor. 
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Officiële Leverancier van alle Japanse
merken en Ducati

Wenst alle deelnemers aan de motorrun 
een veilige rit en goede thuiskomst!

da costalaan 14 m: +31 6 3579338 
3768 gh  soest e.j.mellink@more-seucre.nl
f: +31 35 5247587 www.more-secure.nl

We are More-Secure, You can be too! 
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Bezoek onze website: www.motorrun.nl

Meedoen aan de Motorrun

Wie wil meedoen aan de run, hetzij als rijder, passagier of als vrijwilliger, stuurt dit for-
mulier zo volledig mogelijk ingevuld, voor 1 mei 2011 op naar: 

De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520

3740WB Baarn

Het mag het ook ingeleverd worden bij de receptie van locatie Nieuwenoord. 
In beide gevallen is een postzegel niet nodig

Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden, behalve voor eten en drinken. 
Warme snacks zijn goedkoop, evenals de zoute haringen. Bier en fris kosten weinig. 
Rijders en vrijwilligers wordt op zaterdagavond door onze sponsors een diner aange-
boden; de overige gasten betalen daarvoor € 7,- (BMV-leden € 5,50) 
Een gratis lunch wordt op zondag verstrekt aan alle meerijders in de stoet; een gratis 
ontbijt kan genoten worden op zondagochtend door rijders en hun aanhang en vrijwil-
ligers die op Nieuwenoord hebben overnacht. Dankzij onze sponsors kunnen deze 
gasten gratis mee-eten. Maar let op! Dit geldt alleen voor hen die zich tevoren hebben 
aangemeld. Op het laatste moment aanschuiven kan niet en op het laatste moment 
annuleren alleen als er overmacht in het spel is.

Nog even beknopt in schema:
Rijders en medewerkers gratis

Overige gasten € 7,-
BMV leden € 5,50

Vooraf aanmelden noodzakelijk

Dus ook zij die niet hoeven te betalen geven zich schriftelijk voor het diner op.
De formulieren dienen voor 1 mei 2011 bij de organisatie binnen te zijn. Is dat op 
die datum niet gelukt, neem dan telefonisch contact op met de inschrijfcommissie, 
035-6233613 of 035-6475555. Betaling kan geschieden op de run zelf.
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Woord van de Voorzitter
Beste Motorrunners,

Het is weer zo ver! De 36ste Motorrun komt er aan!

Dit wordt een vrij bijzondere editie, niet alleen voor mij omdat ik 
voor het eerst officieel het stokje mag overnemen van Nicoline 
(applaus voor Nicoline), maar zeker omdat er veel veranderingen 
aan zitten te komen. Zoals jullie wellicht al via de site, de kranten 
of via via hebben vernomen, gaan we de Motorrun in een andere vorm aanbieden.  

De politie kan door aangescherpte veiligheidsprocedures van de overheid de motorrun 
niet meer begeleiden zoals ze dat voorgaande jaren deden. We kunnen dus niet meer als 
aaneengesloten stoet gaan rijden. Uiteraard zijn we de politie dankbaar dat zij 35 jaar 
met zoveel enthousiasme de motorrun hebben begeleid. Maar we gaan gewoon door!

Als Nieuwenoord Motorrun hebben we gezocht naar een manier waarop we toch een 
motorrun kunnen organiseren en de veiligheid kunnen waarborgen. En dat is gelukt!  
Samen met Amerpoort hebben we besloten de motorrun als motortoerrit aan te bieden, 
waardoor we toch een mooie tocht kunnen aanbieden.  De kern van de Nieuwenoord 
Motorrun; het delen van de passie voor motorrijden met enthousiastelingen die vanwe-
ge een (verstandelijke) beperking niet zelf kunnen rijden kunnen we hiermee behouden. 
Ook organiseren we op Nieuwenoord natuurlijk alle feesten die er elk jaar bij horen. 

Ik zie jullie graag op 25 en 26 mei!

Alessandro Bizzaro

No Colors!?    No Colors!
Al sinds het begin van de Motorrun worden wij ondersteund door vrijwilligers die bij de 
politie werken en daarom (oh, wat een gelukkig toeval!) kunnen beschikken over dienst-
motoren en uniformen. Met toestemming van hun directe leidinggevenden (die zelf ook 
mee deden) kwamen zij ieder jaar, in vol ornaat en met verbindingswagen en appara-
tuur, gratis en voor niks veiligheid leveren. Deze ploeg runmedewerkers werd bij ons 
vaak ‘De Bevriende Motorclub’ genoemd; een term die ontleend is aan het jargon van 
Outlaw Motorclubs.
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timmer      baarn
                 s c h i l d e r w e r k e n

Postbus 395, 3740 AJ Baarn

Telefoon 035 541 85 84

info@timmerbaarn.nl

w
w

w.
ti

m
m

er
ba

ar
n.

nl

Brinkstraat 2

3741 AN  BAARN

www.jefuittenbogaard.nl

035 - 5436012

Brinkstraat 2 - 3741 AN  BAARN
Telefoon: (035) 528 70 10

Fax: (035) 528 70 11

E-mail: baarn@floormakelaardij.nl
Internet: www.floormakelaardij.nl

Fred Onderhoud levert verschillende diensten aan zowel 
particulieren als bedrijven.  We werken met een deskundig en 
ervaren team. 

U kunt ons inschakelen voor o.a.:
Verbouw  •  Onderhoud  •  Timmerwerk  •  Dak- en zinkwerk  •  Loodgieterswerk
CV-installaties  •  Ontstopping

Raadhuislaan 7, 3755HA  Eemnes  
Telefoon: 06 51 87 31 90  •  Fax:  035 531 90 11  •  Email:  info@fredonderhoud.nl

Restaurant Peking
Familie Huang
Stationsweg 39, 3743 EM Baarn
Telefoon: 035 541 3953
E-mail: pekingbaarn@gmail.com
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www.motorrun.nl

Nu mogen onze politievrienden niet meer op informele basis aan ons evenement bijdra-
gen. Of althans: zij mogen daarvoor van hun baas geen uniformen en motorfietsen meer 
lenen. Politieassistentie kan nu enkel nog via formele kanalen verkregen worden, en 
alleen als er aan heel veel moeilijke voorwaarden is voldaan. Dat gaat ons als amateur-
organisatoren boven de pet, dus gaan we de run organiseren zonder geüniformeerde 
politie. Maar onze oude vrienden sturen we natuurlijk niet weg. Die komen voortaan in 
burgermotorpak op de luxemotor.

Vanwege dit onzichtbaar worden van Onze Bevriende Motorclub hebben we voor dit 
jaar No Colors! gekozen als thema. Dit om in het stramien te blijven van het outlaw club-
jargon. De Colors zijn namelijk de driedelige borduurwerkjes die motorbendeleden op 
hun rug dragen om te laten zien bij welke club en afdeling ze horen. Gelegenheden in 
Amerika waar motorrijders bij elkaar komen, hebben vaak een bordje No Colors! bij 
de deur hangen om spontane uitbarstingen van clubgeweld tegen te gaan. Nu onze 
Bevriende Motorclubleden niet meer in uniform mogen meewerken (en omdat ze pre-
cies het tegenovergestelde zijn van Outlaw) hebben we deze run uitgeroepen tot:

De Nieuwenoord Motorrun 
‘No Colors!’ 

2019
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Bouwbedrijf W.F.G. Hartog

Voor bouwen met zekerheid

 Wim Hartog

 Prof. Meijerslaan 30

 3741 XJ Baarn

 06-55185212

Prof. Krabbelaan 8  3741 EN  Baarn  Tel.: 035-5413768
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Voorzitter aan het woord

Beste Zijspanrijder, Zijspanmee-
rijder (achterop of in het bakkie), 
Motorrijder, Ordonnans, Vrijwilliger 
en wie ik verder vergeten ben,

Het is al bijna zo ver dat ik jullie 
allemaal weer zie op de 28ste Nieu-
wenoord Motorrun. Ik verheug mij 
er nu al op, en hoop dat jullie er net 
zoveel zin in hebben als ik.
Ondertussen zijn een aantal die-
hards al weer aan de gang met de 
voorbereidingen en wordt er al weer 
gewerkt aan onder andere de route, 
de muziek, het culinaire gedeelte en 
de sponsoring. Op dit moment kan 
ik zelfs nog geen tipje van de sluier 
oplichten, maar er worden weer leuke, goede, mooie en lekkere dingen bedacht. Kom 
zelf maar kijken en/of meerijden, dan zul je het allemaal zien en meemaken.

Als je ongeveer wilt weten wat er allemaal te doen is, kijk dan even naar het program-
ma zoals dit verderop in het boekje staat, compleet met tijden en waar het plaatsvindt. 
Je zult daarin onder andere zien dat we, net als vorig jaar op zaterdag, al weer om vijf 
uur gaan eten en dat het feest om zeven uur begint. Dit doen we omdat daardoor meer 
passagiers en andere cliënten van de Amerpoort bij het feest aanwezig kunnen zijn. 
En voor die gasten die vinden dat elf uur te vroeg is om het feest te beëindigen: je mag 
altijd op de camping verder feesten…

Veel plezier met dit boekje en tot binnenkort.
 
Oh ja, voor wie het nog niet weet, de run is dit jaar op 28 en 29 mei. 

Tot ziens op de run,
Nicoline van der Maas
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Het programma 
Zaterdag 25 mei

12.00  Inschrijftafel en het terras openen bij het Cultureel Centrum

14.00 Start van de minirun op het veld bij het Cultureel Centrum

16.00 - 17.00 Stonetown Frogs

17.00 Eten

19.45 - 21.00  Piggy & The Perverts

18.30 - 23.00  Kletscafé

Zondag 26 mei
07.00 Reveille 

07.30-9.00 Ontbijt in het Cultureel Centrum voor wie is blijven slapen

10.00 Opstellen en instappen op de Rondweg

12.30 Lunch in- en rond het Cultureel Centrum

15.00   IJspauze in de Pekingtuin met live muziek en een ijsje van Petershof

16.00 Terugkomst op Nieuwenoord

16.00-17.00 Soep, napraten en afscheid
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Hermesweg 5
3741GP, Baarn

Tel.: 035 5436786
E-mail: depot.546@boels.nl
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Realistisch 
Bouwen
vakkundige oplossingen voor uw bouwprojecten

Cor Oosterbroek

Gaslaan 77, 3741 WK Baarn, Telefoon 035 - 541 41 94

Cor Oosterbroek
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Zondag 29 mei

07.00 Reveille. 

07.30 - 9.00 Ontbijt in het Cultureel Centrum voor wie is blijven slapen

09.30 - 10.00 Opstellen en instappen op de Rondweg.

10.30 Vertrek van de 28e Nieuwenoord Motorrun.

12.00 Lunch.

13.30 Vertrek van de tweede ronde (waarin om ca 15.00 de ijspauze bij 
Petershof aan de Eemnesserweg in Baarn, parkeerterrein AH).

16.00 Aankomst

16.00 - 18.00 Soep, napraten en afscheid 



36e Nieuwenoord Motorrun - 2019  9

Informatie voor rijders
De Run Nieuwe Stijl
Zonder agenten of verkeersregelaars kan 
er van een stoet geen sprake meer zijn, 
maar veel van onze cliënten hebben con-
tinu begeleiding nodig, ook tijdens de rit. 
We kunnen dus niet zeggen: “Ga maar 
lekker een stukje rijden en wees op tijd 
terug voor het eten”. Onze cliënten moe-
ten op de route blijven en bij hun begelei-
ding, anders gaat het mis. 

Wat we gaan doen, is het volgende: Op Nieuwenoord op de Rondweg zullen de rijders 
opstellen op nummer, net als voorheen. Daar zullen de passagiers instappen. De stoet 
zal worden verdeeld in groepjes van vijf zijspannen. Bij elk groepje hoort een klein aan-
tal solomotoren waarop begeleiders van cliënten meerijden. Andere begeleiders zitten 
achterop bij zijspanrijders. Ieder groepje van vijf wordt begeleid door twee ordonnan-
sen die de leiding hebben. Om de paar minuten zal een groepje vertrekken vanaf de 
Rondweg. Onderweg rijdt men in het gewone verkeer mee. Er wordt dus richting aange-
geven, gestopt voor verkeerslichten, voorrang gegeven etc. De ordonnans/voorrijders 
zullen aangeven hoe de route loopt, en zij zullen er voor zorgen dat de leden van de 
groepjes bij elkaar in de buurt blijven en niet de verkeerde weg nemen. 

Opstellen en instappen
• Zorg er voor dat je met een voldoende volle tank aan de rit begint.
• Bij aankomst op Nieuwenoord graag eerst naar de inschrijftafel, ook als de inschrijving 

en betaling al schriftelijk hebben plaatsgevonden.
• Bevestig het nummerbordje dat je bij inschrijving krijgt uitgereikt op een goed zicht-

bare plaats voor op de motorfiets.
• Parkeer je motor op de Rondweg op de plek waar het kaartje ligt met jouw nummer 

er op.
• Blijf tijdens de startopstelling bij jouw motor.
• Bij de startopstelling zal je kennis maken met de andere leden van het groepje, waar-

onder de ordonnans/voorrijders, en zal je passagier instappen (of in de bak geschoen-
lepeld worden)

Rijden in de stoet
• Tijdens de rit hou je je aan de verkeersregels en verleen je voorrang aan wie voorrang 

toekomt (en aan wie voorrang opeist).
• Haal geen rijdende voertuigen in, met uitzondering van fietsen en heel misschien van 

landbouwvoertuigen en bromscooters.
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TEGELWERK - NATUURSTEEN - BADKAMERRENOVATIE

v.kl ingeren@hccnet.nl

BAARN - 06 55330577 - 035 5416545
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• Zoals altijd als je in groepen rijdt, minder je ruim van tevoren vaart als je situaties 
nadert waar kans bestaat dat je moet stoppen. Springt een stoplicht licht op oranje, 
rem je zo soepel mogelijk met een scherpe blik in de spiegels. Houd de afstand tot je 
voorligger constant en niet te klein (of te groot).

• Volg de aanwijzingen van de ordonnansen, maar hou je aan de regels hierboven.
• Blijf je ergens staan waar je verkeer moet voorlaten, terwijl andere leden van het 

groepje doorrijden, zullen de ordonnansen er voor zorgen dat je weer in het groepje 
komt. 

• Het is geen probleem als er andere weggebruikers in de groep komen te rijden. Je hoeft 
niet te gebaren of in te halen. Gewoon rustig doorrijden; dan komt het vanzelf goed.

• Wanneer je ergens moet invoegen of oversteken waar het niet erg druk is, kun je mis-
schien even wachten op een gelegenheid voor iedereen om verder te rijden, maar als 
het drukker is, kun je beter je groepsgenoten negeren en voor jezelf een veilig moment 
kiezen. De ordonnansen zorgen daarna voor hergroeperen.    

Dan zijn er de bijzondere omstandigheden.
• Blijf je onderweg stilstaan, dan zal een ordonnans assistentie verlenen en zo nodig 

hulp inroepen. Wanneer nodig zal assistentie verleend worden door cliëntenbege-
leiders of de firma Pegtol met de stoffer en blikwagen. Kun je doorrijden, dan zal de 
ordonnans jou naar jouw groepje (dat verderop staat te wachten) terug begeleiden.

• Raak je afgezonderd van het groepje en buiten het zicht van de ordonnansen, dan stop 
je op een veilige plek en bel je de organisatie

• Op het terrein van Nieuwenoord, dus ook tijdens de motorrun en de minirun, gelden 
de normale verkeersregels voor woonerven. Uiteraard hou je daar extra rekening met 
het gebrekkige verkeersinzicht van de plaatselijke bevolking.

Welke voertuigen mogen er meedoen?
• De rit staat open voor motorfietsen en scooters met zij-

span en voor showtrikes
• Andere motorvoertuigen categorie A, L4e of L5e zijn 

toegelaten als ze qua techniek en stijl 
familie zijn van de motorfiets (dus 
geen Reliant Robins, want dat zijn 
auto’s), en als zij een veilige 
zitplaats bieden aan een pas-
sagier met een verstandelijke 
beperking (dus geen quads of 
CanAm Spyders, want daar 
val je vanaf)

• De organisatie kan van deze 
regels afwijken zonder dat 
daaraan rechten kunnen wor-
den ontleend.
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24 26e Nieuwenoord Motorrun - 2009

Grieks specialiteiten restaurant

Al jaren een begrip in Baarn en omstreken.

Nieuw Baarnstraat 18 - 3743 BR Baarn - Telefoon: 035 - 5422493

Voor de beste kaasdelicatessen en wijn 

moet je bij ons zijn!

Peter Kievit
Laanstraat 37, 3743 BA Baarn, telefoon/telefax: 035 - 541 29 87
website: www.dekaasspecialist.nl

Electroworld van der Meulen 
wenst alle deelnemers een

hele fijne motorrun toe
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Het rijden in de stoet

Deelnemen aan de run gaat alleen als:
➽ Het voertuig in goede technische staat is en minimaal W.A.verzekerd. 
➽ De bestuurder in het bezit is van een rijbewijs in de vereiste categorie.
➽ De bestuurder niet onder invloed is van alcohol of andere roesmiddelen.

Verder geldt:
➽ Bij aankomst op Nieuwenoord eerst naar de inschrijftafel, ook als de inschrij-

ving en betaling al schriftelijk hebben plaatsgevonden.
➽ Bevestig het nummerbordje dat je bij inschrijving krijgt uitgereikt op een goed 

zichtbare plaats voor op de motorfiets.
➽ Zorg er voor dat je met een voldoende volle tank aan de rit begint.
➽ Starten doe je vanaf de plek op de rondweg waar met krijt jouw nummer staat 

geschreven.
➽ Tijdens de rit blijf je op die plek rijden. Dit geldt ook voor de solomotoren in de 

stoet.
➽ Blijf tijdens de startopstelling bij jouw motor.
➽ Houd de afstand tot je voorligger constant en niet te groot. 
➽ Voor de veiligheid van politie en ordonnansen mag er in de stoet geen licht 

gevoerd worden. 
➽ Volg bij het rijden en het parkeren de aanwijzingen van politie en ordonnansen 

(herkenbaar aan de reflecterende hesjes) of volg jouw voorganger.

Dan zijn er de bijzondere omstandigheden.
➽ Blijf je onderweg stilstaan, dan zullen medisch verpleegkundigen, motortechni-

ci, politie en ordonnansen zich bij jou vervoegen. Wanneer nodig zal assistentie 
verleend worden door cliëntenbegeleiders of de firma Pegtol met een autoam-
bulance. 

➽ Kun je na zo’n voorval weer doorrijden, dan zullen ordonnansen jou naar de 
achterkant van de stoet leiden. Vanaf dan blijf je nummer laatst en ga je niet 
terug naar de oorspronkelijke plek in de stoet. 

Het meerijden in de stoet ontslaat niemand van de verplichting voorzichtig te zijn, 
op te letten en de verkeersregels te eerbiedigen (Even ter herinnering: het door rood 
rijden als een politieagent daartoe een teken geeft valt binnen de normale verkeersre-
gels. Het is een overtreding om dan toch te stoppen, tenzij dat nodig is om onmiddel-
lijk gevaar af te wenden, dan moet het weer wel) De motorrunorganisatie, Amerpoort 
of de stoetbegeleiding kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor jouw fouten of 
voor die van andere weggebruikers. Mocht je op een bepaald moment vinden dat het 
opvolgen van een aanwijzing van ons de veiligheid in gevaar brengt, is het aan jou om 
ongelukken te vermijden en zondig die aanwijzing niet op te volgen. Op het terrein 
van Nieuwenoord gelden de normale verkeersregels. Uiteraard hou je daar rekening 
met het gebrekkige verkeersinzicht van de plaatselijke bevolking.
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Grieks specialiteiten restaurant

Al jaren een begrip in Baarn en omstreken.
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Het rijden in de stoet

Deelnemen aan de run gaat alleen als:
➽ Het voertuig in goede technische staat is en minimaal W.A.verzekerd. 
➽ De bestuurder in het bezit is van een rijbewijs in de vereiste categorie.
➽ De bestuurder niet onder invloed is van alcohol of andere roesmiddelen.

Verder geldt:
➽ Bij aankomst op Nieuwenoord eerst naar de inschrijftafel, ook als de inschrij-

ving en betaling al schriftelijk hebben plaatsgevonden.
➽ Bevestig het nummerbordje dat je bij inschrijving krijgt uitgereikt op een goed 

zichtbare plaats voor op de motorfiets.
➽ Zorg er voor dat je met een voldoende volle tank aan de rit begint.
➽ Starten doe je vanaf de plek op de rondweg waar met krijt jouw nummer staat 

geschreven.
➽ Tijdens de rit blijf je op die plek rijden. Dit geldt ook voor de solomotoren in de 

stoet.
➽ Blijf tijdens de startopstelling bij jouw motor.
➽ Houd de afstand tot je voorligger constant en niet te groot. 
➽ Voor de veiligheid van politie en ordonnansen mag er in de stoet geen licht 

gevoerd worden. 
➽ Volg bij het rijden en het parkeren de aanwijzingen van politie en ordonnansen 

(herkenbaar aan de reflecterende hesjes) of volg jouw voorganger.

Dan zijn er de bijzondere omstandigheden.
➽ Blijf je onderweg stilstaan, dan zullen medisch verpleegkundigen, motortechni-

ci, politie en ordonnansen zich bij jou vervoegen. Wanneer nodig zal assistentie 
verleend worden door cliëntenbegeleiders of de firma Pegtol met een autoam-
bulance. 

➽ Kun je na zo’n voorval weer doorrijden, dan zullen ordonnansen jou naar de 
achterkant van de stoet leiden. Vanaf dan blijf je nummer laatst en ga je niet 
terug naar de oorspronkelijke plek in de stoet. 

Het meerijden in de stoet ontslaat niemand van de verplichting voorzichtig te zijn, 
op te letten en de verkeersregels te eerbiedigen (Even ter herinnering: het door rood 
rijden als een politieagent daartoe een teken geeft valt binnen de normale verkeersre-
gels. Het is een overtreding om dan toch te stoppen, tenzij dat nodig is om onmiddel-
lijk gevaar af te wenden, dan moet het weer wel) De motorrunorganisatie, Amerpoort 
of de stoetbegeleiding kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor jouw fouten of 
voor die van andere weggebruikers. Mocht je op een bepaald moment vinden dat het 
opvolgen van een aanwijzing van ons de veiligheid in gevaar brengt, is het aan jou om 
ongelukken te vermijden en zondig die aanwijzing niet op te volgen. Op het terrein 
van Nieuwenoord gelden de normale verkeersregels. Uiteraard hou je daar rekening 
met het gebrekkige verkeersinzicht van de plaatselijke bevolking.

Nieuwe Baarnstraat 18

3743 BR Baarn

035-5422493

www.olympiabaarn.nl
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Solomotorfietsen
We waren altijd erg krenterig met het inwilligen van verzoeken van solomotorrijders om 
mee te mogen rijden, omdat de stoet anders veel te lang zou worden. Nu we niet meer 
in een stoet rijden, moeten we rekening houden met de capaciteit van de wegen waar 
we langs gaan rijden, en die is niet erg groot. Gaan we met te veel voertuigen van start, 
komen we in onze eigen file vast te staan.  
Een ander punt is de methode die we gaan gebruiken om de zijspannen op de route en 
de cliënten bij hun begeleiders te houden. Die werkt alleen als we de groepjes zo klein 
mogelijk houden. Solorijders die geen taak hebben, kunnen daarom niet in die groepjes 
meerijden OOK NIET als recreatief meerijdende solo’s die bij een zijspan horen. Als loos 
rijdende solo achter het groepje aanhobbelen is prima, maar blijf je ergens staan of rij je 
verkeerd, dan zullen onze ordonnansen zich niet om jou bekommeren. Erger nog! Ook 
jouw zijspanrijdende partner rijdt dan stug door, want die heeft de verantwoordelijkheid 
voor de gast in het bakkie. Neem dus je wegenwachtkaart mee en een routebeschrijving.
Solorijders die cliëntbegeleiders vervoeren, rijden wel in de groepjes mee onder het 
regime van de ordonnansen en houden zich aan dezelfde regels als de zijspannen. Bij 
het stoppen bij verkeerslichten en voorrangswegen is het handig als deze solo’s zoveel 
mogelijk de breedte van de weg uitvullen om de lengte van het groepje te beperken.

Juridische aspecten
• Bestuurders zijn ver-

antwoordelijk voor een 
goede technische staat 
van hun voertuigen. 

• Ze zijn in het bezit is van 
een rijbewijs in de vereis-
te categorie.

• Ze zijn niet onder invloed 
van alcohol of andere 
roesmiddelen.

• Deelnemers aan de run en meerijdende medewerkers houden zich aan de verkeersregels.
• Onze ordonnansen zijn geen verkeersregelaars. Hun aanwijzingen volg je op met eerbie-

diging van de verkeersregels en met een scherp oog op de medeweggebruikers. Als een 
ordonnans aangeeft dat je moet rijden, maar het licht staat op rood, dan blijf je staan.  

• De BMV, Amerpoort of de stoetbegeleiding zijn niet aansprakelijk voor fouten van 
deelnemers of medeweggebruikers.

• De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de toestand van de weg, 
van straatmeubilair of bermbegroeiing. Ook al verplichten wij deelnemers een bepaal-
de route te volgen, wij gaan er vanuit dat iedereen zelf uitkijkt voor de verraderlijkhe-
den die je altijd op een openbare weg kunt verwachten.

• Alle deelnemende voertuigen dienen verzekerd te zijn voor de wettelijke aansprake-
lijkheid van hun bestuurders. Een verzekering kan soms claims afwijzen wanneer je 
deelneemt aan een evenement, maar dat betreft in de regel wedstrijden. Lees voor 
alle zekerheid de kleine lettertjes tussen de regels in je polis. 
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Officiële Leverancier van alle Japanse
merken en Ducati

Wenst alle deelnemers aan de motorrun 
een veilige rit en goede thuiskomst!
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We are More-Secure, You can be too! 
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Bezoek onze website: www.motorrun.nl

Meedoen aan de Motorrun

Wie wil meedoen aan de run, hetzij als rijder, passagier of als vrijwilliger, stuurt dit for-
mulier zo volledig mogelijk ingevuld, voor 1 mei 2011 op naar: 

De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520

3740WB Baarn

Het mag het ook ingeleverd worden bij de receptie van locatie Nieuwenoord. 
In beide gevallen is een postzegel niet nodig

Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden, behalve voor eten en drinken. 
Warme snacks zijn goedkoop, evenals de zoute haringen. Bier en fris kosten weinig. 
Rijders en vrijwilligers wordt op zaterdagavond door onze sponsors een diner aange-
boden; de overige gasten betalen daarvoor € 7,- (BMV-leden € 5,50) 
Een gratis lunch wordt op zondag verstrekt aan alle meerijders in de stoet; een gratis 
ontbijt kan genoten worden op zondagochtend door rijders en hun aanhang en vrijwil-
ligers die op Nieuwenoord hebben overnacht. Dankzij onze sponsors kunnen deze 
gasten gratis mee-eten. Maar let op! Dit geldt alleen voor hen die zich tevoren hebben 
aangemeld. Op het laatste moment aanschuiven kan niet en op het laatste moment 
annuleren alleen als er overmacht in het spel is.

Nog even beknopt in schema:
Rijders en medewerkers gratis

Overige gasten € 7,-
BMV leden € 5,50

Vooraf aanmelden noodzakelijk

Dus ook zij die niet hoeven te betalen geven zich schriftelijk voor het diner op.
De formulieren dienen voor 1 mei 2011 bij de organisatie binnen te zijn. Is dat op 
die datum niet gelukt, neem dan telefonisch contact op met de inschrijfcommissie, 
035-6233613 of 035-6475555. Betaling kan geschieden op de run zelf.
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Inschrijfformulier 
Zijspan & Trikerijders

Bij* doorhalen wat niet-, dan wel omcirkelen wat wel van toepassing is.

Voornaam:  .......................................................................  Achternaam  ............................................................................

Straat:  .....................................................................................................................................................  Huisnr.:  ........................

Postcode:  ..............................  Woonplaats:  ........................................................................................................................

Tel.:  ..........................................................................................  Mobiel:  .........................................................................................

E.mailadres:  .............................................................................................................................................................................................

Ik / wij zal/zullen er zijn op zaterdagmiddag/ zaterdagavond/zondagochtend*

Rijdt de minirun op zaterdag om 14.00u mee    ja / nee*

Ik / wij komen met  …..…   volwassenen (incl. rijder) en   …..…  kinderen van   …..  /  …..  /  …..  jaar oud.

Ik / wij blijf / blijven kamperen met  …..…  personen.

Ik / wij eet / eten op zaterdagavond mee met  …..…  persoon/personen.

Ik heb eerder aan de Nieuwenoordrun meegedaan en wel in: 84/85/86/87/88/89/90/
91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/
15/16/17/18*

Zijspan: aantal plaatsen in de bak: 1 / 1½ / 2 *.                Trike: achterop plaats voor 1 of 2*
Zijspan: Open zonder windscherm / Open met windscherm / Half gesloten zonder dak / 
Geheel gesloten*   Niet geschikt voor grote / zware  / lange passagier.*  

Opmerking:   .................................................................................................................

Plaats achterop voor duo passagier (begeleiding of iemand van de organisatie)   ja / nee*

Rijdt er een SOLO mee:   ja / nee*

Naam solo rijder/ster:  ....................................................................................................................................................................

Is er plaats achterop voor duo passagier (begeleiding of iemand van de organisatie)   ja / nee*

Ik geef de voorkeur aan te rijden met (naam cliënt):  .........................................................................................

Indien mogelijk geef ik de voorkeur aan  om in een groep ingedeeld te worden met.

...............................................................................................................................................................................................................................

Dit formulier ingevuld voor 1 mei 2019 opsturen naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging - Antwoordnummer 520, 3740WB Baarn

(postzegel niet nodig)
Of mailen naar: motorrun@amerpoort.nl
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Inschrijfformulier voor Passagier
-Rit op zondag-

(voor de minirun op zaterdag hoeft niet te worden ingeschreven)

Bij* doorhalen wat niet-, dan wel omcirkelen wat wel van toepassing is.

Voornaam:  .......................................................................  Achternaam  ............................................................................

Woning / Straat:  ............................................................................................................................  Huisnr.:  ........................

Postcode:  ..............................  Woonplaats:  ........................................................................................................................

Tel.:  ..........................................................................................  E-mailadres:  ............................................................................

Rolstoelgebonden    ja / nee*

Postuur:  ..................................................  Bijzonderheden:  ..............................................................................................

De organisatie deelt alleen passagiers in waarvoor een inschrijfformulier is ontvangen. 
Niet meer dan één passagier per formulier. Wil je meer passagiers opgeven, gebruik kopie-
en.

Deel in te vullen door begeleiding

Is er begeleiding nodig  tijdens de rit?    ja / nee*

Indien ja; naam begeleiding:  .....................................................................................................................................................

Begeleiding moet meereizen: op dezelfde motor / kan op een solomotor achter passagier*
Begeleiding rijdt wel /niet * mee tbv meerdere passagiers. Zo ja, graag de formulieren 
van die passagiers in een bosje bij elkaar nieten .

Eet zaterdagavond wel / niet* mee   met   …………… personen.

Er is voldoende eten voor iedereen die is aangemeld, maar niet voor last minute reserverin-
gen.
Afrekenen gebeurt contant op de zaterdag bij het ophalen van de bon(nen). 
Opgegeven maar niet genoten maaltijd worden in rekening gebracht.

Dit formulier ingevuld voor 1 mei 2019 opsturen naar:
Voor locatie Nieuwenoord: Postvak 34 bij de receptie

De Baarnse Motorrun Vereniging, Antwoordnummer. 520, 3740WB Baarn
(postzegel niet nodig)

Of mailen naar: motorrun@amerpoort.nl
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Inschrijfformulier Medewerkers
Bij* doorhalen wat niet-, dan wel omcirkelen wat wel van toepassing is.

Voornaam:  .......................................................................  Achternaam  ............................................................................

Straat:  .....................................................................................................................................................  Huisnr.:  ........................

Postcode:  ..............................  Woonplaats:  ........................................................................................................................

Tel.:  ..........................................................................................  Mobiel:  .........................................................................................

E.mailadres:  .............................................................................................................................................................................................

Ik zal er zijn op vrijdagochtend vanaf 10.30u/vrijdagmiddag/zaterdagochtend/zaterdagmid-
dag/zaterdagavond/zondagochtend/zondagmiddag/zondagavond/maandagochtend*

Blijf kamperen ja / nee*

Zou graag ingedeeld worden bij:  ..........................................................................................................................................

Absoluut niet geschikt voor :  ....................................................................................................................................................

BHV:  ja / nee* AED:  ja / nee*

Ik heb eerder aan de Nieuwenoordrun meegedaan en wel in:  
84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/ 95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/
08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18*

Rijdt zelf mee in de stoet: ja / nee*.   

Ik eet zaterdagavond wel / niet* mee.

Dit formulier ingevuld voor 1 mei 2019 opsturen naar:

De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520, 3740WB Baarn

(postzegel niet nodig)

Of mailen naar: motorrun@amerpoort.nl
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Geef je op als lid
Wil je ook lid worden van de Baarnse Motorrun Vereniging? Schrijf je in en betaal 
slechts € 10,- per persoon en/of gezin per jaar. Je krijgt dan met onmiddellijke ingang 
medezeggenschap en het voorrecht om er bij te horen. 

Ja, maak mij (ons) lid van de Baarnse Motorrun Vereniging

Naam:  ..................................................................................................................................................................................................................  

Gezinsleden (namen):  ..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Straat:  .................................................................................................................................  Huisnr.:   ...............................................

Postcode:   ..........................................  Woonplaats:  ........................................................................................................................

Emailadres:   ...................................................................................................................................................................................................

Meld je aan door bijgaand formulier op te sturen naar
De Baarnse Motorrun Vereniging

Antwoordnummer 520  3740WB Baarn

Of via de interne post van Amerpoort naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging, ReceptieLocatieNieuwenoord.

(Een postzegel is in beide gevallen niet nodig)

Of mailen naar: motorrun@amerpoort.nl
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• Een op- en inzittendenverzekering is niet verplicht, maar altijd verstandig. Bestuurders 
zijn hoe dan ook aansprakelijk voor schade en letsel die door hun schuld door op- en 
inzittenden wordt geleden, ook als deze mensen op hun eigen aandringen of op ver-
zoek van de organisatie meerijden. 

• De BMV, Amerpoort en de individuele cliënten zijn natuurlijk ook verzekerd voor hun 
wettelijke aansprakelijkheid, maar die volgt niet automatisch uit het accepteren van 
een inschrijving of het ontvangen van u als gast. In de eerste instantie zullen we altijd 
zeggen dat het onze schuld niet is.

De technische keuring
Bij de technische keuring zullen onze keurmeesters Marcel 
B, Sylvia Z en Rob H kijken naar de werking van remmen en 

remlichten, de afscherming van hete- en draaiende onder-
delen en naar het profiel op de banden. Bij kleine tekort-
komingen zullen ze graag wijzen op de mogelijkheden die 

geboden worden door duck-tape en tie wraps en eventueel 
assisteren bij de toepassing daarvan. Let wel! Deze keuring is 

oppervlakkig en globaal en biedt geen enkele garantie voor de veiligheid. 
Zelfs als onze keurmeesters defecten over het hoofd zien die met een oppervlakkige en 
globale keuring makkelijk waren vast te stellen, accepteert de organisatie geen aanspra-
kelijkheid. Als je twijfelt, laat er een vakman naar kijken. 

Meedoen aan de 
Motorrun

Wie wil meedoen aan de run, stuurt dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld,
voor 1 mei 2019 op naar: 

De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520, 3740WB Baarn

Het mag het ook ingeleverd worden bij de receptie van locatie Nieuwenoord. In beide 
gevallen is een postzegel niet nodig

Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden, behalve voor eten en drinken. Rijders 
en vrijwilligers wordt op zaterdagavond door onze sponsors een diner aangeboden; de 
overige gasten betalen daarvoor € 7,50 (BMV-leden € 6,-) Warme snacks, bier en fris zijn 
los hiervan te koop voor weinig.
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Autobedrijf Niels Renes BV
Een begrip in Baarn en omstreken

Post/bezoekadres: Eemnesserweg 116, 3741GC Baarn
Telefoon: 035-5413939

Maandag t/m zaterdag: 9:00-12:30 – 13:30-18:00

20 28e Nieuwenoord Motorrun - 2011

Zandvoortweg 153a, 3741 BC  Baarn
Tel: 035 - 542 96 79  Mob: 06 - 40 56 48 76
www.t-hoekje.com   -   info@t-hoekje.com
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Bezoek onze website: www.motorrun.nl

Disclaimer 
(de ‘Mijn naam is Haasverklaring’)

➼ Het meerijden in de stoet ontslaat niemand van de verplichting voorzichtig te zijn 
en de verkeersregels te eerbiedigen. Daarbij is het uiteraard zo dat tekens gegeven 
door politie en verkeersregelaars boven de normaal ter plaatse geldende regels 
gaan. Maar als onmiddellijk gevaar moet worden afgewend, gaat dat weer boven 
de tekens van verkeersregelaars. Dus als je een rood stoplicht nadert en een poli-
tieagent geeft je het teken om door te rijden, is het verboden om te stoppen, tenzij 
op dat moment uit een zijweg een vrachtwagen komt aanstormen die waarschijn-
lijk niet zal remmen; dan moet je juist weer wel stoppen. Ziehier de eerste kwart 
pagina van het wegenverkeersreglement in een notendop. 

➼ De BMV, Amerpoort of de stoetbegeleiding kunnen niet aansprakelijk gesteld 
worden voor fouten van deelnemers of medeweggebruikers. Alle deelnemende 
voertuigen dienen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Een verze-
kering kan soms claims afwijzen wanneer je deelneemt aan een evenement, maar 
dat betreft in de regel wedstrijden. Lees voor alle zekerheid de kleine lettertjes in de 
polis. 

➼ Een op- en inzittendenverzekering is niet wettelijk verplicht, maar wel verstan-
dig. Bestuurders zijn hoe dan ook aansprakelijk voor schade en letsel die door 
hun schuld door op- en inzittenden wordt geleden, ook als deze mensen uit eigen 
beweging of op verzoek van de organisatie meerijden. 

➼ De BMV, Amerpoort en de individuele cliënten zijn natuurlijk ook verzekerd voor 
hun wettelijke aansprakelijkheid, maar die volgt niet automatisch uit het accepte-
ren van een inschrijving. 

➼ Op het terrein van Nieuwenoord gelden de normale verkeersregels voor wooner-
ven. Uiteraard hou je daar extra rekening met het gebrekkige verkeersinzicht van 
de plaatselijke bevolking.
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Een gratis lunch wordt op zondag 
verstrekt aan alle meerijders; een 
gratis ontbijt kan genoten worden 
op zondagochtend door rijders en 
hun aanhang en vrijwilligers die op 
Nieuwenoord hebben overnacht. 
Dankzij onze sponsors kunnen deze 
gasten gratis mee-eten. Maar let 
op! Dit geldt alleen voor hen die 
zich tevoren hebben aangemeld. 
Op het laatste moment aanschui-
ven kan niet, en op het laatste 
moment annuleren alleen bij wijze 
van uitzondering.

Nog even beknopt in schema:
Rijders en medewerkers gratis

Overige gasten € 7,50
BMV leden € 6,-

Vooraf aanmelden noodzakelijk

De formulieren moeten voor 1 mei 2019 bij de organisatie binnen te zijn. Is dat op 
die datum niet gelukt, neem dan telefonisch contact op met de inschrijfcommissie,  
06 13928984. Betalen kan op de run zelf.

Inschrijven als rijder
Wie wil deelnemen, kan het betreffende formulier invullen en voor 1 mei 2019 

opsturen naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging

Antwoordnummer 520, 3740WB Baarn

Of via de interne post van Amerpoort naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging, Receptie Locatie Nieuwenoord.

(Een postzegel is in beide gevallen niet nodig)

Alle relevante vragen staan op het formulier. (Wil je weten waarom precies die vragen 
gesteld worden, lees dan het hoofdstukje Inschrijven als Passagier). Deelname is gratis. 
Rijders krijgen op zaterdagavond van onze sponsors een maaltijd aangeboden; meeko-
mende aanhang wordt hiervoor een kleine bijdrage gevraagd.
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28 28e Nieuwenoord Motorrun - 2011

Realistisch 
Bouwen
vakkundige oplossingen voor uw bouwprojecten

Cor Oosterbroek

Gaslaan 77, 3741 WK Baarn, Telefoon 035 - 541 41 94

Cor Oosterbroek

28e Nieuwenoord Motorrun - 2011 5

Zondag 29 mei

07.00 Reveille. 

07.30 - 9.00 Ontbijt in het Cultureel Centrum voor wie is blijven slapen

09.30 - 10.00 Opstellen en instappen op de Rondweg.

10.30 Vertrek van de 28e Nieuwenoord Motorrun.

12.00 Lunch.

13.30 Vertrek van de tweede ronde (waarin om ca 15.00 de ijspauze bij 
Petershof aan de Eemnesserweg in Baarn, parkeerterrein AH).

16.00 Aankomst

16.00 - 18.00 Soep, napraten en afscheid 
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Informatie voor passagiers en 
begeleiders

Aanmelden en voorwaarden
Wij hebben de Nieuwenoord Motorrun altijd kunnen aanbieden aan cliënten met een 
intensieve ondersteuningsbehoefte. Dankzij de politie kon dat redelijk makkelijk geor-
ganiseerd worden, als je het wekenlang puzzelen en argumenteren van onze instapcom-
missie redelijk makkelijk wilt noemen. Nu zonder politie zal het redelijk moeilijk zijn. We 
gaan het desondanks proberen. De instapcommissie zal nog meer moeten puzzelen, 
maar als we er nu voor zorgen dat ze tijd besparen door minder te argumenteren, kun-
nen ze de klus klaren. 
De volgende regels zijn volstrekt logisch en noodzakelijk, dus daarover argumenteren is 
sowieso nutteloos:
• Aanmeldingen moeten voor 1 mei 2019 binnen zijn. Er is niet genoeg plaats voor ieder-

een, dus te laat is te laat.
• Aanmeldingsformulieren moeten volledig en duidelijk worden ingevuld. Bij de inde-

ling van passagier wordt rekening gehouden met hun fysieke (on)mogelijkheden en 
specifieke zorgbehoefte.

• Alleen Amerpoortcliënten mogen mee. Mensen die niet bij Amerpoort zijn moeten we 
om verzekeringstechnische redenen afwijzen.

• Een begeleider die meerijdt kan onderweg ten hoogste vijf cliënten assisteren. Als je 
zes cliënten aanmeldt met één begeleider, dan zal één van de cliënten zelfstandig mee 
moeten kunnen, of althans in een andere groep geplaatst moeten worden.

• De instapcommissie bepaalt uiteindelijk wie er mee mag. Aanmeldingen van passagiers 
die in voorgaande jaren herhaaldelijk voor problemen hebben gezorgd worden terzijde 
gelegd. Bij te veel inschrijvingen is het aan de instapcommissie om een selectie te maken.

• Er mag onderling niet worden geruild zonder overleg met de instapcommissie. Is een passa-
gier verhinderd, dan moet deze worden afgemeld. De organisatie zorgt zelf voor vervanging. 

• Passagiers met een zijspanrijdende relatie komen, als zij dat willen, in de bak bij hun 
relatie. Wanneer een motorrijder de voorkeur geeft aan die relatie als passagier, dan 
wordt dat gehonoreerd.

• Reserveplekken in de bussen worden ook door de inschrijving bepaald. Voor spontane 
meerijders is geen plaats. Ook al rijdt de bus leeg weg; die zitplaatsen zijn nodig voor 
uitvallers.

• Cliënten mogen mee in het zijspan of onder bepaalde omstandigheden achter op een 
trike, maar niet op de buddyseat van een solo- of zijspanmotor.

• Wie is ingedeeld, krijgt dat in de week voor run te horen. 
• Op zondag 26 mei om 10.00 uur begint de op de rondweg de instapprocedure. De 

instapcommissie zal je laten weten hoe laat precies je bij welk nummer moet zijn. Op 
telaatkomers wordt niet gewacht.

• Is een passagier verhinderd, laat dat dan in een zo vroeg mogelijk stadium weten. 
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CSN Groep B.V. Algemeen

Hoofdkantoor  088 - 999 09 99

Fokkerstraat 12  info@csngroep.nl

3833 LD Leusden www.csngroep.nl

Het springkussen wordt u aangeboden door:

De elektro vak speciaalzaak van Baarn!
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• Je moet een helm willen dragen. Op de zondagrit geldt en absolute helmplicht en daar 
wordt niet over onderhandeld.

• Neem zelf een helm mee, maar ook deugdelijke kleding. Ook als het warm weer is, 
verdient een winddichte jas aanbeveling, evenals handschoenen. Bij regenachtig weer 
zal waterdichte kleding noodzakelijk zijn.

Meld je aan door bijgaand formulier voor 1 mei 2019 op te sturen naar....
De Baarnse Motorrun Vereniging

Antwoordnummer 520, 3740WB Baarn

Of via de interne post van Amerpoort naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging, Receptie Locatie Nieuwenoord.

(Een postzegel is in beide gevallen niet nodig)
De organisatie accepteert ook kopieën van het formulier. Wil je meerdere passagiers 
aanmelden dan is het niet nodig om een extra programmaboekje aan te vragen.
De organisatie zal pas op het allerlaatste in staat zijn om aan te geven wie er met de 
run mee kunnen. Ons streven is, om iedere aanvraag die op tijd is ingediend te honore-
ren. Meestal komen we een aardig eind in het realiseren van dit ideaal. Maak je daarom 
geen zorgen als je niets van ons hoort. Als we moeilijkheden verwachten betreffende 
een inschrijving, nemen we in een vroeg stadium contact op, en anders zit het wel snor. 
Bel ons niet, wij bellen jou. 

Helmen en kleding
Het is wettelijk verplicht dat op- en inzittenden van zijspannen een helm dragen, ook 
als het zijspan met een rolbeugel en veiligheidsriemen is uitgerust. Maar ook achterop 
trikes, waar de wet geen helm voorschrijft, moeten onze passagiers een helm dragen. 

Een passagier die geen helm op wil, mag niet mee. Punt. Wie onderweg toch de helm af 
doet, wordt in de volgwagen geplaatst. Verwacht je problemen op dit gebied, oefen dan 
van te voren. Lukt het echt niet om een helm op te houden, schrijf dan maar niet in.

Rijders wordt aangeraden een extra helm mee te nemen voor hun passagier, terwijl 
wij passagiers adviseren om er van te voren voor zichzelf alvast een te (laten) regelen. 
Mocht dat niet lukken, vraag dan bij de organisatie een uitleenhelm. Doe dat dan alvast 
op zaterdag, want op zondag is daar te weinig tijd voor. Wat betreft de overige kleding: 
Echte motorkleding zou ideaal zijn, maar doe in ieder geval stevige, bedekkende kleding 
aan en stevige schoenen die niet zomaar van je voeten schuiven. Bedenk dat je je op 
de motor bij alle temperaturen onder de 30 graden moet kleden tegen de kou (serieus 
waar). T-shirts, korte broeken en rokjes, teenslippers of Crocks kunnen echt niet. Tijdens 
de minirun op zaterdag rijden we op woonerfsnelheid en doen we niet moeilijk over 
helmen of kleding.
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Officiële Leverancier van alle Japanse
merken en Ducati

Wenst alle deelnemers aan de motorrun 
een veilige rit en goede thuiskomst!

da costalaan 14 m: +31 6 3579338 
3768 gh  soest e.j.mellink@more-seucre.nl
f: +31 35 5247587 www.more-secure.nl

We are More-Secure, You can be too! 
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Bezoek onze website: www.motorrun.nl

Meedoen aan de Motorrun

Wie wil meedoen aan de run, hetzij als rijder, passagier of als vrijwilliger, stuurt dit for-
mulier zo volledig mogelijk ingevuld, voor 1 mei 2011 op naar: 

De Baarnse Motorrun Vereniging
Antwoordnummer 520

3740WB Baarn

Het mag het ook ingeleverd worden bij de receptie van locatie Nieuwenoord. 
In beide gevallen is een postzegel niet nodig

Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden, behalve voor eten en drinken. 
Warme snacks zijn goedkoop, evenals de zoute haringen. Bier en fris kosten weinig. 
Rijders en vrijwilligers wordt op zaterdagavond door onze sponsors een diner aange-
boden; de overige gasten betalen daarvoor € 7,- (BMV-leden € 5,50) 
Een gratis lunch wordt op zondag verstrekt aan alle meerijders in de stoet; een gratis 
ontbijt kan genoten worden op zondagochtend door rijders en hun aanhang en vrijwil-
ligers die op Nieuwenoord hebben overnacht. Dankzij onze sponsors kunnen deze 
gasten gratis mee-eten. Maar let op! Dit geldt alleen voor hen die zich tevoren hebben 
aangemeld. Op het laatste moment aanschuiven kan niet en op het laatste moment 
annuleren alleen als er overmacht in het spel is.

Nog even beknopt in schema:
Rijders en medewerkers gratis

Overige gasten € 7,-
BMV leden € 5,50

Vooraf aanmelden noodzakelijk

Dus ook zij die niet hoeven te betalen geven zich schriftelijk voor het diner op.
De formulieren dienen voor 1 mei 2011 bij de organisatie binnen te zijn. Is dat op 
die datum niet gelukt, neem dan telefonisch contact op met de inschrijfcommissie, 
035-6233613 of 035-6475555. Betaling kan geschieden op de run zelf.
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Meedoen aan de Motorrun als 
begeleider:

Wie als begeleider in de zorg cliënten vergezelt op een evenement als de Nieuwenoord 
Motorrun, heeft een fantastische baan. Toch? 

Voor je met volle teugen gaat genieten, sta even stil bij het volgende:
• Als je in je vrije tijd op de run aanwezig bent als vrijwilliger, als rijder of als toeschou-

wer, kunnen jouw collega’s onterecht de conclusie trekken dat jij dan ook wel op de 
cliënten zult letten. Voorkom misverstanden en maak vooraf goede afspraken. 

• Het is geen probleem als je in je eigen vrije tijd een paar biertjes drinkt op ons feest, 
maar zolang je in gezelschap van cliënten bent, moet je een zekere handelingsbe-
kwaamheid zien te bewaren voor als er een beroep op je gedaan wordt.

• Wie als begeleider op de motor mee gaat moet zelf zorgen voor een helm en kleding. 
Ook als het mooi weer is mag die niet te luchtig zijn. Een motorpak is natuurlijk het 
beste, maar zorg in ieder geval voor stevige schoenen die niet zomaar van je voeten 
schuiven, voor handschoenen en voor kleding dat tegen een stootje kan.

• Personeel dat op zaterdag mee eet, moet zich ook van tevoren inschrijven en ook zij 
moeten voor hun maaltijd betalen bij de inschrijftafel. 

Stuur het formulier voor 1 mei 2019 naar..
De Baarnse Motorrun Vereniging

Antwoordnummer 520, 3740WB Baarn
Een postzegel is niet nodig. Hij kan ook via de interne post naar

De Baarnse Motorrun Vereniging, Receptie Locatie Nieuwenoord.

Inschrijfgeld voor therapeutisch mee-eten: € 7,50 (BMV leden € 6,-)

Overige informatie
De route
Het thema van de route van dit jaar kan niet anders dan veiligheid zijn. Hoe houden we 
de afstand tussen de zorgverleners en de passagiers zo klein mogelijk? Hoe leren we 
onze ordonnansen de weg wijzen? We hebben daar ideeën over, maar die moeten alle-
maal nog in de praktijk worden uitgeprobeerd. Daarom nemen we dit jaar geen grote 
risico’s en blijven we dicht bij huis. 8350 meter dicht bij huis, om precies te zijn, in beide 
richtingen. Ok, laat het ’s middags 290 meter meer zijn, maar dat punt is 47 meter ver-
wijderd van de dichtstbijzijnde Amerpoortvestiging. Mocht het griezelig worden, dan 
sprinten we daar naar de binnen en trekken we snel de deur dicht.
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www.motorrun.nl

De lunch tussen de middag is uiteraard bij het Cultureel Centrum op Nieuwenoord en ’s 
middags eten we een Petershof-ijsje in de Pekingtuin.

Meedoen als vrijwilliger
Stuur het formulier op, ook al weten we 100% zeker dat je zult komen. Op het volledig 
ingevuld inschrijfformulier kunnen we zien welke dagdelen je precies beschikbaar bent, 
welke taken je kunt uitvoeren en welke maaltijden je gebruikt, en hoeven we je voor die 
gegevens niet achterna te bellen.

Stuur het voor 1 mei 2019 op naar:
De Baarnse Motorrun Vereniging

Antwoordnummer 520,  3740WB Baarn
Een postzegel is niet nodig.

Of via de interne post van Amerpoort naar
De Baarnse Motorrun Vereniging, Receptie Locatie Nieuwenoord.

De avondmaaltijd op zaterdag
Rijders en vrijwilligers krijgen gratis de benodigde bonnen; aanhang en overige gasten 
betalen een kleine bijdrage van € 7,50 (BMV leden € 6,-). Alle mee-etende gasten, beta-
lend of niet, moeten van te voren zijn aangemeld, want voor plotseling opdagende gas-
ten is er geen eten in huis. Vul derhalve het inschrijfformulier volledig en duidelijk in.

Kerkstraat 31, 3741 AJ Baarn - Telefoon 035 5423873
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Meedoen aan de run als kind
Kinderen zijn van harte welkom op de run, maar er zal geen kinderprogramma of opvang 
zijn. Bij droog weer zullen we het luchtkussen opstellen (gebruik op eigen, niet gering 
risico) en je kunt spelen in het bos, de boerderij bezoeken of je smartphone beduimelen. 
Het entertainment op zaterdag is geschikt voor alle leeftijden. Toezicht moet je zelf rege-
len, en ook als die verstek laten gaan, blijven je ouders verantwoordelijk.

Kamperen
Zoals vanouds, zal er gratis kampeergele-
genheid zijn op de Gasbuis. De Jannen P en 
van S zorgen voor water, verlichting en gast-
vrijheid, terwijl onze sponsor Boels Verhuur 
een setje knaloranje toiletten zal neerzet-
ten. Camping de Gasbuis is geopend voor 
alle rijders, aanhang, medewerkers, cliën-
ten en hun personeel, van zaterdagochtend 
tot zondagavond (Buiten deze tijden mag er van gemeente en Gasunie niet gekampeerd 
worden; enkel tijdens de run geldt een gedoogsituatie). Wie op het inschrijfformulier 
aangeeft te zullen kamperen, krijgt zondag een ontbijt aangeboden door onze sponsors. 

Bosbrandgevaar
Als de rode bordjes uitstaan mag er niet op het terrein gerookt of gestookt worden. Ook 
niet een klein beetje. Zo mogelijk zal er een rookzone op het stenen terras ingericht wor-
den, maar voor het overige zal er streng gehandhaafd worden, want bosbrandgevaar is 
bij ons iets waar we echt wakker van liggen. 

Nicotinegevaar
Met klem willen wij waarschuwen tegen het achteloos 
weggooien van sigarettenpeuken, want nogal wat cliënten 
hebben de eigenaardige gewoonte om ze op te eten. Dat 
is geen unieke afwijking, maar een veel voorkomend syn-
droom. De verschijnselen zijn steeds dezelfde: De cliënt ziet 
een peuk, rukt zich los van de begeleider, duikt op de peuk, 

slikt deze geheel door en wordt meteen ziek. Dit gedrag kan niet door pedagogische aan-
pak bestreden worden of door ervaring afgeleerd. Alleen de rokers kunnen er iets tegen 
doen door geen peuken te laten slingeren. Bij voorbaat Hartelijk Dank hiervoor. 
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De Motorrun werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Rijders, vrijwilligers, bestuur en medewerkers van Amerpoort, geduldige medewegge-
bruikers, tolerante aanwonenden en ruimhartige locale bestuurders en heel veel vrijge-
vige sponsors, waarvan velen ons al jaren steunen, sommigen zonder het zelf te weten. 
De volgorde in onderstaande lijst is geheel willekeurig en heeft niets te maken met de 
omvang van de donaties of het alfabet.

Alexanderhoeve, Baarn
Amerpoort, Baarn 
Archi Art Grada van Wessel,  Baarn
Autobedrijf M. Lettenmeijer B.V , Baarn
Autobedrijf Niels Renes BV, Baarn
Back Industrial Labels, Almere
Boekhandel den Boer, Baarn
Boels, Baarn
Bokma slagerij, Baarn
Boomer Fashion Baarn, Baarn
Boot koffie, Baarn
Bos instrument, Soest
Bouwbedrijf Cor Oosterbroek, Baarn
Bouwbedrijf W.F.G. Hartog, Baarn
Braas sigarenhandel, Baarn
Bruna Baarn, Baarn
Café de Verfrissing, Baarn
Capiton , Baarn
C’est Bon, Baarn
Chinees Pekingtuin, Baarn
CSN Groep B.V. , Leusden
De Smaecken van Hamelink, Baarn
Dorsthuys Demmers, Baarn
Douglas Baarn,  Baarn
EB Weegtechniek, Nijkerkerveen
Electroworld v.d. Meulen, Baarn
Fine Things Baarn, Baarn
Floor Makelaardij O.G., Baarn
Fred Onderhoud, Eemnes
Fysiotherapie Truus Brouwer, Baarn
Garage Pegtol, Baarn
Grieks restaurant Olympia, Baarn
Haar-Monie kapsalon, Baarn

Heinz-de Ruyter, Utrecht
Hendricksen Banketchocolaterie, Baarn
Het Baarns Reformhuis, Baarn
Hubo Seure, Baarn
Inproba, Baarn
Intercure , Baarn
Jeanscorner, Baarn
Juwelier van Doorm Baarn, Baarn
Mathijssen slagerij, Baarn
More Secure ICT beveiliging, Soest
Motorservice van Heerdt, Hilversum
Nieuwenoord Fonds, Baarn 
Nilra BV, Baarn
Pearle Opticiens Baarn,  Baarn
J Ploeg En Zoon, Baarn
Pia’s Bloemen, Baarn
Profile Henk Wind, Baarn
Pronk Juweel BV Kaas, Weesp
Restaurant Brassen op de Brink, Baarn
Restaurant Greenfields, Baarn
Sportze Baarn, Baarn
Timmer Baarn, Baarn
Timmers wassalon/stomerij, Baarn
Uittenbogaard Administratie kantoor, 
Baarn
v.d. Louw schoenen , Baarn
Van Gelder Telecom B.V, Hattem
Van Klingeren tegelzetter, Baarn
Veldhuizen Bakkerij-Chocolaterie , Baarn
Winkel van Pippe! (Wereldwinkel), Baarn
Zout en Zilt, Baarn
Zwanikken Tweewielertrefpunt, Baarn
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Routebeschrijving 
Amerpoort locatie Nieuwenoord, Nieuwenoordlaan 12 3744PA Baarn

Komende vanuit Amsterdam: 
1 A1 richting Amersfoort/Apeldoorn     A1
2 Kies op Knooppunt Eemnes de richting Baarn/Soest/Utrecht/Almere 
3 Neem afslag Baarn-Noord/Soest     Afrit no.10
4 Bij verkeerslicht onderaan afslag Rechtsaf   Zandheuvelweg
5 Na ca.1600m (bij vluchtheuvel) Linksaf Nieuwenoordlaan

Komende vanuit Utrecht: 
1 A27 richting Hilversum Almere     A27
2 Kies op Knooppunt Eemnes de richting Amersfoort  A1
3 Neem direct de eerste afslag (richting Baarn-Noord/Soest)  Afrit no.10
4 Bij verkeerslicht onderaan afslag Rechtsaf   Zandheuvelweg
5 Na ca.1600m (bij vluchtheuvel) Linksaf   Nieuwenoordlaan

Komende vanuit Amersfoort/Apeldoorn/Zwolle vanaf knooppunt Hoevelaken: 
1 A1 richting Amsterdam      A1
2 Kies op Knooppunt Eemnes de richting Baarn/Soest/Utrecht/Almere 
3 Neem afslag Baarn-Noord/Soest     Afrit no.10
4 Onderaan afslag Linksaf (onder viaduct door)   Wakkerendijk
5 Verkeersplein Rechtsaf (richting Hilversum)  Zandheuvelweg
6 Na ca.1900m (bij vluchtheuvel) Linksaf   Nieuwenoordlaan

Komende vanuit de richting Almere (via de Stichtse Brug) 
1 A27 richting Utrecht       A27
2 Kies op Knooppunt Eemnes de richting Amersfoort  A1
3 Neem afslag Baarn-Noord/Soest     Afrit no.10
4 Bij verkeerslicht onderaan afslag Rechtsaf   Zandheuvelweg
5 Na ca.1600m (bij vluchtheuvel) Linksaf   Nieuwenoordlaan

Komende vanuit Soest 
1 Langs Paleis Soestdijk richting Baarn    N221
2 Amsterdamsestraatweg alsmaar volgen    N221
3 Beide rotondes Rechtdoor     Zandheuvelweglaan
5 Ca.1600m. voorbij verkeerslicht bij oprit ‘Amersfoort’ 
 Linksaf (bij vluchtheuvel)    Nieuwenoordlaan

Komende vanuit Hilversum 
1 Via Minckelersstraat en Weg over Anna’s Hoeve de stad uit 
2 Na viaduct van A27 tweede zijweg Rechtsaf (bij de vluchtheuvel)     Nieuwenoordlaan
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www.motorrun.nl

Gebruikers van goede navigatiesystemen kunnen Muzeplein 105, 3744PP Baarn intoet-
sen en worden dan zo naar de inschrijftafel geleid.

Gebruikers van minder goede navigatiesystemen toetsen Zandheuvelweg 11, 3744MN 
Baarn in en gaan het laatste stuk hun neus achterna.






