
 
 

19
e
 Clubtreffen 

 
Voor de 19e keer ons Nationale treffen en dit jaar strijken wij neer in Noord-Friesland. 
Bouwina, Gerke & Gerben hebben een geschikte plek gevonden en staan te popelen 
ons dit, voor velen onbekende deel van Friesland, te laten ontdekken. 
 
Plaats:    Datum: 
Camping De Hammerslag 1, 2 & 3 juni 2018 
Weardebuorsterwei 2  
9295 LC  Westergeest 
0031(0)511 445 474 
http://www.hammerslag.nl 
 
Routebeschrijving:  
Je hoeft niet door de paspoort controle ondanks de grote afstand. 

- A7 Drachten afslag 30A de N31richting Dokkum 
- Afslag Nijega naar N356 richting Dokkum 
- Rotonde Dokkum 3e afslag naar Lauwersseewei /N361 
- Volgende rotonde 1e afslag, en volgende rotonde weer 1e afslag naar trekwei 
- Weg 4 kilometer volgen, sla linksaf naar de Keatlingwier 
- Hier wordt je opgevangen door bordjes  

(Mocht je het echt niet kunnen vinden,  kun je Bouwina altijd bellen op  
06 30 87 18 91) 

 
Vrijdag 1 juni: 

- Vanaf 15:00 uur aankomst mogelijk 
- Tentje opzetten, enz. 
- ’S avonds gaat de frituur aan voor de inwendige mens 

 
Zaterdag 2 juni: 

- Ontbijten  
- Ontvangst overige deelnemers 
- Praatje voorzitter  
- Start tourrit (+/- 11:00 uur) 
- Na de tourrit is er nog een verkiezing voor de mooiste gerestaureerde en 

mooiste ongerestaureerde motor.  
- ’S avonds wordt de BBQ aangestoken!! 
- `S avonds wordt er een leuke activiteit georganiseerd.  

 
Zondag 3 juni: 

- Ontbijten 
- Opbreken en opruimen 
- Terugtocht naar huis 

 
De kosten zijn wederom niet in verhouding met de beleving van dit moois dus 
komt allen!  Dus gauw naar blad twee en invullen die handel. 

http://www.hammerslag.nl/


Voorinschrijfformulier 19
e
 clubtreffen 1, 2 & 3 juni 2018 

 
Dit formulier na invullen mailen aan het secretariaat, adres zie colofon. 
Bij inschrijvingen / betalingen voor 20-05-2018 krijgt u aan de poort een aandenken. 
 
Inschrijven aan de poort kan uiteraard ook, helaas dan geen aandenken inclusief. 
 
Inschrijver:  
 
Naam:  ____________________________________________________________                               
 
Adres:  ____________________________________________________________                                    
 
Postcode + woonplaats: _______________________________________________ 
 
Telefoon: ___________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________ 
 
Kenteken en model motor: _____________________________________________  
 
 
Geeft zich op voor het volgende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Optie D tourrit kosten zijn inclusief aandenken. Langskomen en meerijden kan ook, 
na inschrijving en betaling van €5,- aan de organisatie. 
 
Betaling t.n.v: Suzuki T en GT club 
Rek.nr./ IBAN: NL56RABO0305005944 
O.v.v: Clubtreffen 2018 en "uw naam". 
 
  

KEUZE PRIJS 
Per persoon 

AANTAL 
personen 

TOTAAL 
prijs 

A Hele weekend  
    Vrijdag t/m zondag 

€45,00   

B Aankomst zaterdag 1 
    overnachting, tourrit 
    en bbq 

€40,00   

C Aankomst zaterdag,  
    geen overnachting,  
    tourrit en bbq 

€25,00   

D* Tourrit zaterdag €12,50   


