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1. Uitnodiging 

Zomeractiviteiten Westerbork en de Veteraan Motoren 
Club nodigen u uit voor een toeristische rit door het 
noorden van Nederland onder het motto “van Dollard 
tot Zuiderzee”. Een rit voor motoren en driewielers 
met een bouwjaar tot 1948. 

Deze 3-daagse rit door noordoost Nederland voert u 
over zoveel als mogelijk rustige wegen, geschikt voor 
bovengenoemde voertuigen, waardoor u kunt genieten 
van de diverse landschappen die we hier aantreffen. 

Naar aanleiding van het succes van de eerste 3-daagse 
in 2018 hebben de bovengenoemde organisaties 
besloten ook voor 2019 een 3-daagse te organiseren 
voor een maximum van 50 deelnemers. 

2. Het evenement  

De rit heeft een zuiver toeristisch karakter en kent 
geen tijdcontroles. 

U kunt als solorijder of in groepjes rijden, aan de hand 
van een route op papier of op een Tom Tom- of 
Garminbestand. 
Deze routes worden na inschrijving en betaling 
toegezonden. U kunt deze zelf uitprinten of 
downloaden. 

 

3. Toelatingseisen 

Het evenement is opengesteld voor solo- en 
zijspanmotoren alsook voor driewielers met een 
bouwjaar tot 1948. 

Een rijbewijs, verzekeringsbewijs en geldig kenteken 
zijn verplicht. Deze worden vooraf gecontroleerd. 
ZZ-kentekens worden niet toegelaten. 

De definitieve inschrijving eindigt op 1 Juli 2019. 
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4. Start- en finishlocatie  

De start vindt alle drie dagen vindt plaats aan de 
Kerkhoflaan in het centrum van het dorp achter de 
kerk. De finish is bij “Het Wapen van Westerbork” aan 
de Hoofdstaat eveneens in het centrum. 

5. Programma 

11 september:  
- 16.00-19.00 u. : Machinekeuring en ophalen van  
                                papieren bij Eetcafé “het Wapen  
                                van Westerbork”.  
 - 20.00 u.            : Welkom, uitleg en gezellig 
                                samenzijn. 
12 september:  
- v.a. 08.00 u.      : Start eerste deelnemer vanaf de 
                                 Kerkhoflaan. De rit voert deze dag  
                                 naar het uiterste noordoosten van  
                                 het land en wel naar Nieuw  
                                 Statenzijl. Voor we hier zijn  
                                 doorkruizen we het oosten van     

                           Groningen. Via de gasvelden van  
                           Groningen gaan we terug naar Drenthe  
                           en volgen het gebied van de Drentse A  
                           terug naar Westerbork. 
- Ca. 16.00 u.  : Finish  
 
13 september:  
- v.a. 08.00 u.  : Start eerste deelnemer vanaf de 
                             Kerkhoflaan. Deze dag voert ons via 
                             zuidwest Drenthe naar de IJsseldelta  
                             en brengt ons naar ´Het Nieuwe Land´  
                        de Noordoostpolder. Hier rijden we  
                             over het voormalige eiland Schokland  
                             en keren via de Weerribben weer terug  
                             naar Westerbork. 
- Ca. 16.00 u.   : Finish 
 
14 september :  
- v.a. 08.00 u.  : Start eerste deelnemer vanaf de 
                             Kerkhoflaan. Via Dwingeloo en de  
                             Zuidwesthoek gaat het naar de Wieden  
                             en omgeving Giethoorn. Door het         
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                            Reestdal rijden we terug naar Midden  
                            Drenthe. 
- Ca. 15.00 u.  : Finish, concours d´ élégance rond de  
                            kerk en  afscheidsdiner bij Brasserie 
                            Diggels. 
 

6. In de prijs zijn inbegrepen: 
 
Tijdens deze 3-daagse zijn de volgende zaken 
inbegrepen in de deelnemersprijs: 

1. 3x koffiepauze, 3 x lunch en 3 x diner. 

2. Ritbescheiden als route, zoals aangegeven op 
inschrijfformulier, rallybordje e.d. 

3. Aanwezigheid van bezemwagen. 

4. 2 consumpties op 11 september. 

Eventuele overnachting in hotel of op camping is 
mogelijk bij: 
- Abdij hotel “de Westerburcht” in Westerbork,  
   tel. 0593 - 33 12 38 of  
- Camping “de Stroetenhof” in Eursinge,  
   tel. 0593 – 56 23 00. 

Met deze bedrijven zijn een speciale arrangementen 
afgesproken welke op het inschrijfformulier staan. 
Meer overnachtingen zelf boeken. 
 

7. Reglement 

a.  Mocht bij controle blijken dat de motorfiets niet  
     voldoet aan de afspraken of technische en  
     administratieve onvolkomenheden hebben (hierbij  
     wordt gedacht aan verzekering, kenteken en  
     rijbewijs), dan zal deelname worden geweigerd  
     zonder terugbetaling van het inschrijfgeld. 
b. Een milieumat is verplicht i.v.m. de nieuwe  
     bestrating in het centrum. Deze is bij de organisatie  
     verkrijgbaar voor € 5,--.  Bestellen kan op het  
     inschrijfformulier. 
c.  De deelnemer verklaart na betaling, op eigen risico  
     te rijden en bekend te zijn met de wettelijke  
     verplichtingen en bovenstaande regels. 
 
 
 

mailto:rutgerink@hetnet.nl


Kontaktadresse:  Secretariaat Börker Toren Tour, Stichting Zomeractiviteiten Westerbork, p/a Eikenlaan 23, 9431 CN 
WESTERBORK, die Niederlanden, E-Mail-Adresse: rutgerink@hetnet.nl, Tel. +31 – (0)6 – 83 90 10 40, www.zomeractiviteiten.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO Zomeractiviteiten + LOGO VMC 

 

 

 

 

 

Börker Toren Tour 

11 t/m 14 september 2019 

Een 3-daagse lange afstandsrit van ca. 
240 km per dag door het noorden van 

Nederland 
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