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KORTE MEERLANDEN TOUR 2018 

ZATERDAG 23 T/M VRIJDAG 29 JUNI  2018 

S A U E R L A N D  

 
Theo lammerts  
06 3088 4088 / 072 506 6856 
theo.lammerts@gmail.com 

  
Jan Daas 
06 8190 6730 / 0229-752551 
jan.corina.daas@tele2.nl 
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Wanneer Zaterdag 23 t/m vrijdag 29 Juni  2018 

Waarheen Sauerland, Duitsland 

Lengte van de rit Totale lengte van de rit is ongeveer 1730 km. Kies je dagelijks 

kortere routes dan kom je op ca 1650 km. Per dag rijden we ongeveer 

230 – 250 km.  De ritten gaan hoofdzakelijk over doorgaande 

binnenwegen. 

Kosten De kosten voor de overnachtingen, op basis van half pension en een 2 

persoons kamer bedragen ca € 290,- (ca € 329,50 voor een 1 pers 

kamer). Mocht er geld over zijn, dan wordt dat terug betaald. 

Start Start zaterdag ochtend in Enkhuizen. Start tijd rond 9.30 uur. 

Hoe doe je mee; Deze rit is alleen voor MIOS leden, opgaaf bij 

Theo Lammerts  / Jan Daas  

i.v.m. bespreken hotels opgave uiterlijk 2 april 2018 

 

De Korte Meerlanden Tour (KMT) gaat in zijn tweede versie naar Winterberg in Sauerland. Deze rit is 

bedoeld voor de motorrijders die zowel willen genieten van het motorrijden op bochtige wegen, het 

landschap en de tijd hebben onderweg een terras te pakken. De rit is geschikt voor de ervaren en 

minder ervaren motorrijder. 

De routebeschrijvingen zijn digitaal beschikbaar voor Garmin en TomTom. 

De dag afstanden liggen gemiddeld op ca 230-250 km.  

 

Tankstations zijn niet altijd makkelijk te vinden. In onderstaand schema en in de routes zijn 

tankstations opgenomen. Uitgangspunt is dat je vertrekt met een volle tank en dat je na ca 220 km je 

tank weer kan vullen. De routes hebben een dusdanige lengte, dat als je vol vertrekt je vlakbij het 

hotel aan het einde van de route weer tankt, zodat je de volgende dag met een volle tank vertrekt. 

Als je in een groep rijdt geef dan aan de voorrijder aan na hoeveel km je moet tanken. Ga dan 

allemaal je tank bijvullen, zodat niet opnieuw gestopt moet worden om te tanken. 

dag datum 

  afstanden 

tanken 
na x km 
na start 
route 

locatie 

  kort lang   

1  23 juni 2018 

vertrek thuis met een 
volle tank. Je kan ook 
naast het startpunt in 
Enkhuizen tanken. 

255 255 140 Westfalen tankstation NEUSTADT 

2 24 juni 2018 

direkt na vertrek tanken. 241 241 2 Raiffeisen Tanken LIENDEN 

voor dat je naar het hotel 
gaat tanken 

    236 Freie Tankstelle SIEDLINGSHAUSEN 

3  25 juni 2018 je tank is vol 230 255 
173 
resp. 
225 

Tankstellenservice Uwe Sonneborn 
BERGHAUSEN 
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dag datum 

  afstanden 

tanken 
na x km 
na start 
route 

locatie 

  kort lang   

voor dat je na het hotel 
gaat tanken 

    
197 
resp. 
249 

Freie Tankstelle SIEDLINGSHAUSEN 

4 26 juni 2018 

in de route opgenomen 224 267 
165 
resp. 
208 

Tankstelle Raiffeisen WIRDINGHAUSEN 

voor dat je na het hotel 
gaat tanken 

    
219 
resp.262 

Freie Tankstelle SIEDLINGSHAUSEN 

5 27 juni 2018 

in de route opgenomen 238 254 
134 
resp. 
150 

Honsel Tankstelle AFFOLDEREN 

voor dat je na het hotel 
gaat tanken 

    
233 
resp. 
249 

Freie Tankstelle SIEDLINGSHAUSEN 

6 28 juni 2018   211 211 211 Aral naast Hotel in Hamm 

7 29 juni 2018   256 256 95 VOOR DE GRENS MET NL 

  TOTALEN   1655 1739     

 

 

Dag 1 Zaterdag 23 juni 2018  Komen we om 9:30 uur voor de start samen bij Mc Donalds bij 

Enkhuizen aan De Dolfijn 2A. De bestemming is  een Hotel in Lienen in het Teutoburgerwald. Deze 

route is totaal ca 250 km lang en gaat over doorgaande binnenwegen. Zeer aan te bevel is onderweg 

een bezoek te brengen aan het MOTORRAD MUSEUM IBBENBÜREN. Deze is in de route opgenomen. 
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Dag 2 Zondag 24 juni 2018 rijden we na het ontbijt naar een hotel in Winterberg-Altenfeld. Deze 

route van 240 km gaat verder via het Teutoburgerwald, Naturpark Eggegebirge het Sauerland in. De 

route voert langs TRAKTORENMUSEUM KEMPEN; een museum met stationaire motoren. 

In Winterberg-Altenfeld blijven wij 4 nachten.  

 

Dag 3 Maandag 25 juni 2018 kan je kiezen uit twee routes met een lengte van 230 km en 255 km. 

We rijden door verschillende natuurparken in het noordwestelijke deel van Sauerland. 
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dag 4 Dinsdag 26 juni 2018 is de keuze tussen 225 km of 270 km. Deze routes gaan richting het 

oosten en terug via zuidwesten van Sauerland. 

 

 

Dag 5 Woensdag 27 juni 2018 is de laatste toertocht vanuit Winterberg. Je kan kiezen tussen een 

route van 235 km of 255 km.  Deze route gaat naar het oosten en we rijden onder meer rond de 

Edersee. 

 

 

Dag 6 Donderdag 28 juni 2018 gaan we de koffers inpakken en rijden via een mooie route van 210 

km door het Sauerland naar een hotel in Hamm.
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Voor de liefhebbers is er ook nog een korte route beschikbaar, die je bijvoorbeeld ’s avonds kan 

rijden. 
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Hieronder een overzicht van de routes in het Sauerland.

 

 

Dag 7 Vrijdag 29 juni 2018 gaan we weer naar huis. De uitgestippelde route tot Enkhuizen is 255 

km. Vanaf de grens reiden we verder via de snelste route.
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Denk aan het volgende als je mee wilt gaan. 

 Als je mee wilt, moet je lid zijn van MC Mios. 

 Geef je uiterlijk 2 april 2018 op. 

 Er gaat geen bezemwagen mee, dus zorg ervoor dat je verzekering ed. goed geregeld. (ook 

eventueel repatriëring van je motor voor het geval je onzacht met het asfalt in aanraking 

mocht komen en niet te vergeten een annuleringsverzekering). 

  Iedereen doet voor eigen risico mee. (zie bijgaande verklaring die men bij inschrijving dient 

te ondertekenen) 

 De bovengenoemde kosten zijn alleen voor de overnachtingen / avondeten en ontbijt. Bij het 

laatste hotel is de prijs van het avondeten niet inbegrepen. Drank en versnapering onderweg 

en in het hotel komen er dus nog bij, plus kosten van je motor. 

Als je zin hebt om mee te gaan geef je dan zo spoedig mogelijk op, echter niet later dan 2 april 2018. 

De routes zijn alleen beschikbaar voor GPS voor Garmin en TomTom apparaten. Heb je vragen; stel 

die dan aan de organisatoren van deze reis  

Theo lammerts  

06 3088 4088 / 072 506 6856 

theo.lammerts@gmail.com 

 Jan Daas 

06 8190 6730 / 0229-752551 

jan.corina.daas@tele2.nl 
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naam hotel straat en hs nr 
postco

de 
woonplaats tel nr 

Hotel Restaurant & Café 
Waldschlößchen 

Holperdorperstr.31 49536 Lienen +49 5483 1081 

Landgasthof Wüllner Bödefelder Str. 32 59955 Winterberg-Altenfeld +49 2977 272 

Parkhotel Hamm Familie Ribaric Hammer Straße 237 59065 Hamm +49 2381 7166 6 

 

naam hotel website 
overnachtingen 

van tot 

Hotel Restaurant & Café 
Waldschlößchen 

http://www.waldschloesschen-lienen.de  23 juni 2018 24 juni 2018 

Landgasthof Wüllner http://www.landgasthof-wuellner.de  24 juni 2018 28 juni 2018 

Parkhotel Hamm Familie Ribaric  http://www.parkhotel-hamm.de 

28 juni 2018 29 juni 2018 

 

  

http://www.waldschloesschen-lienen.de/
http://www.landgasthof-wuellner.de/
http://www.parkhotel-hamm.de/
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VERKLARING 

 

Uw referentie   
Onze referentie   

Datum 16 januari 2018 
 

 

Onderwerp Korte Meerlanden Toer 2018 van 23 juni t/m 29 juni 2018  

 

  
De deelnemer van de Mios Korte Meerlanden Toer 2018  verbindt zich door het betalen van 

de reissom tegenover de organisatie om de volgende verplichtingen na te leven tijdens 

zijn/haar deelname aan het evenement: 

o de reissom bedraagt voor een 1 pers. kamer € 329.50 p/p. Uiterlijk 18 april 2018 

dient € 183,50 betaald te worden en uiterlijk 18 mei 2018 de resterende € 146,00 t.n.v. 

Penn.m. MC.Mios. 

o de reissom bedraagt voor een 2 pers. kamer € 290,00 p/p. Uiterlijk 18 april 2018 

dient € 144,00 betaald te worden en uiterlijk 18 mei 2018 de resterende € 146,00. 

t.n.v. Penn.m. MC.Mios. 

o na opgave voor deze toer is volledige reissom verschuldigd. In principe vindt bij 

annulering van de reis geen restitutie van de reissom plaats. 

o uitsluitend als één of meerdere hotels geen annuleringskosten in rekening brengt kan 

een deel van de reissom worden terugbetaald. 

o dat hij/zij ouder is dan 18, in het bezit is van een geldig en wettelijk voorgeschreven 

rijbewijs voor motoren, geen tijdelijke of permanente ontzegging van de 

rijbevoegdheid heeft. 

o dat de bezitter van het motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een 

motorrijtuig is opgegeven, het motorrijtuig heeft verzekerd conform het gestelde in de 

Wet Aansprakelijkheids verzekering Motorrijtuigen (= W.A.M.) en dat deze 

verzekering deelname aan het evenement niet uitsluit. 

o te rijden voor eigen risico. Zelf aansprakelijk te zijn voor alle schade, van welke aard 

dan ook, die door toedoen of nalatigheid van de deelnemer zelf of van degene voor 

wie u aansprakelijk bent, wordt veroorzaakt. De organisatie niet aansprakelijk gesteld 

kan worden voor eventuele schade. 

o dat het een toertocht betreft op de openbare weg. Te zullen deelnemen met een motor 

welke in goede staat verkeerd. (o.a. banden, remmen etc.) en voldoet aan de wettelijke 

veiligheidseisen. 

o De gebruikelijke kleding en een goede valhelm te dragen. Zich bewust te zijn van de 

extra risico’s verbonden aan het aanwezig zijn van een groter aantal motorrijders op 

de openbare weg dan gebruikelijk.  

o dat de aangeleverde GPS-  route een aanbevolen route is. 

o zich te binden aan het verzoek om een reisverzekering af te sluiten in combinatie met 

een automobilistenhulp verzekering of  een reisverzekering in combinatie met een 

ANWB Wegenwacht hulpdienst buitenland en eventueel een annuleringsverzekering. 

 

 

 

‘MC. MIOS’ 
 

Bankrelatie : Rabobank Noord-Holland Noord 

IBANnr. : NL78 RABO 058.75.45.305  

  t.n.v. Penn.m. MC.Mios 

 

E-mail adres : info@mcmios.nl 

Internet site : www.mcmios.nl 

 

 

Clubhuis : Zoutpad 1, 1761 LS Anna Paulowna  

  

 

mailto:info@mcmios.nl
http://www.mcmios.nl/
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o MC. Mios en haar bestuursleden alsmede Theo Lammerts niet te zullen aanspreken 

voor enige schade welk het gevolg is van het deelnemen aan de Mios Korte 

Meerlanden Toer 2018. 

o de motor niet te gebruiken voor handelingen die het imago van MC. MIOS en de 

organisatie kunnen schaden; 

o alle wetten, voorschriften, regels, reglementeringen en gangbare normen na te leven 

(met name deze betreffende de verkeersregels en veiligheidsvoorschriften); 

o de aansprakelijkheid op zich te nemen voor alle kosten (inclusief boetes) die het 

gevolg zijn van de niet naleving van bovenvermelde wetten, voorschriften, regels, 

reglementeringen en gangbare normen en deze kosten te vergoeden; 

o lichamelijk geschikt te zijn om deel te nemen aan het evenement; 

o absoluut geen gebruik te maken vóór of tijdens het evenement van alcoholhoudende 

dranken.  

 

Indien niet wordt voldaan aan bovengenoemde verplichtingen en voorwaarden heeft de 

organisatie het recht om ondergetekende niet tot het evenement toe te laten dan wel hem/haar 

verdere deelname te ontzeggen zonder dat door ondergetekende aanspraak gemaakt kan 

worden op enige vorm van schadeloosstelling. 

 

Ondergetekende erkent de gevaren die gepaard gaan met het evenement en begrijpt dat hij/zij 

tijdens het evenement te allen tijde als (juridisch) bestuurder verantwoordelijk is voor 

zijn/haar verkeersgedrag en de consequenties daarvan. De organisatie is niet aansprakelijk 

voor het voor, tijdens of na het evenement ontstaan van enige (directe of indirecte) schade, 

waaronder begrepen letselschade van deelnemers en/of derden (al dan niet veroorzaakt door 

deelnemers),  

 

Op deze vrijwaring en afstandsverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle 

geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze vrijwaring en afstandsverklaring 

worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Nederland. 

 

 

Dagtekening: : ....................................................................  

 

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

 

Adres : ....................................................................  

 

Woonplaats : ....................................................................  

 

 

Voor akkoord:  .....................................................................  

 

 

 

 


