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Toertocht Zuid-Limburg 

 

Op zondag 12 augustus 2018 gaan we weer onze jaarlijkse Toertocht Zuid-Limburg rijden.  

Deze tocht is in basis bedoeld voor motoren van 1940 en ouder. Echter klassiekers zijn ook 

toegestaan. Het leukste is natuurlijk als jullie je oudste motorfiets meebrengen. Maar daarover later 

meer. 

 

Dit jaar hebben we een paar aanpassingen gedaan. 

 

Allereerst starten we vanaf een nieuwe locatie. We hadden namelijk van enkele deelnemers 

vernomen dat men het toch wel leuk vond om wat langer in onze omgeving te verblijven. Anderen 

vonden het toch wel wat veel op een dag. Komen, de rit rijden en weer naar huis gaan. Een leuke 

plaats voor overnachting zou wel wenselijk zijn.  We hebben hier naar geluisterd en starten dit jaar 

dan ook bij: 

 

Camping De Boskant, 

Brommelen 60, 6243 CR Geulle. 

Telefoon: 043-3641237  

 

Aan de voorzijde van de camping is ruime parkeergelegenheid voor degene die op de dag zelf komt. 

Indien je echter eerder wilt komen en wilt overnachten, meld je dan bij de campingbeheerders. Deze 

zullen je graag verder helpen. Je kunt er tegen schappelijke prijzen lekker eten. Ze hebben kleine 

gerechten en je kunt er uitgebreid dineren. Verder is er nog lekker bier en ook nog een overheerlijke 

ijssalon. Jullie hoeven dus bij een eventuele overnachting op de camping niet meer op zoek naar een 

eetgelegenheid en je bent meteen bij de startlocatie. 

 

We hebben weer een mooie rit samengesteld die over veel van onze heuvels gaat. Doe het allemaal 

rustig aan, dan houden mens en motorfiets het makkelijk vol. Er zijn onderweg genoeg 

mogelijkheden om zelf even uit te rusten of een moment van rust voor de motorfiets in te lassen. 

Gebruik een van de vele terrassen of een van de vele bankjes langs de route. Zeker bij de hoger 

gelegen locaties is het mooi even te stoppen en de omgeving in je op te nemen. 

 

De tweede aanpassing die we gedaan hebben, is dat we vanaf dit jaar met voorinschrijving gaan 

werken. Waarom? We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de lunch locaties er af en toe moeite 

mee hebben als we op een zondag met een grotere groep plots komen pauzeren. Ondanks dat dit van 

te voren afgesproken was. We hebben nu dan ook een vaste afspraak gemaakt. Door de 

voorinschrijving kunnen we van te voren zeggen met hoeveel personen we komen en het scheelt in 

de prijs.  

 

Inschrijven op de dag zelf, blijft natuurlijk mogelijk. We kunnen dan alleen niet garanderen dat er 

voor deze late inschrijvers tegen een gereduceerd tarief geluncht kan worden. 

 

Programma: 

 

 Datum: zondag 12 augustus 2018. 

 Voorinschrijving is mogelijk tot 1 augustus.  

 Op de dag zelf kan men inschrijven vanaf 09.30 uur. 

 Vóór vertrek wordt er koffie met Limburgse vlaai aangeboden. 

 De 1e deelnemer start om 11.00 uur.  

https://www.google.nl/search?q=camping+de+boskant&oq=camping+de+boskant&aqs=chrome..69i57j0l5.6429j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Er wordt individueel gereden. 

 De route is uitgezet middels de bekende VMC bordjes, rondje (=rechtsaf), vierkant 

(=linksaf) en driehoek (=rechtdoor). 

 Onderweg is er een lunch voorzien.  

 Er rijdt een bezemwagen mee. 

 

De derde aanpassing is dat we een prijsje zullen aanbieden aan de deelnemer die de rit volbrengt 

met de oudste motorfiets. 

 

Dit jaar rijden we heel even over Belgisch grondgebied. Dus denk aan een geldige identiteitskaart 

dan wel paspoort. 

 

Voor de harde drinkers onder onze motoren, wees gerust, bij kilometer 42 en kilometer 80 kan er 

getankt worden door even van de route af te wijken. We zullen dit aangeven. 

 

Inschrijven kan via: toertochtzl@gmail.com.  

 

Betalen via bankrekening NL07 INGB 0009 237495, (BIC Code: INGBNL2A), ten name van  

STG Zuidlimburgse Heuvel Run Voor Oude Motoren, Kloosterweg 1, 6241 GA Bunde onder   

Vermelding van " deelname Toertocht 2018 ". 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling krijgen jullie een bevestiging. 

 

Bij voldoende belangstelling zullen we voor de kampeerders op zaterdag een extra rit regelen. 

 

Tot 12 augustus 2018. 

 

Bert Kreuwels, 043-3632551  

email voor deze toertocht : toertochtzl@gmail.com 

Zie ook onze website www.heuvelrun.nl  
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