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De leukste
wielervereniging
van Drenthe
Fiets mee met de leukste wielervereniging van Drenthe. Met zo'n 230 leden
en de wekelijkse trainingen en groepsritten in het weekend, maak je bij
ons ongetwijfeld nieuwe fietsvrienden én plezierige kilometers. Wielrenners,
mountainbikers, dames, heren, jeugd: je bent van harte welkom op onze
club in Zuidlaren.

FTC Dobberieders is in 1981 opgericht en aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie
(NTFU). Bij ons kun je terecht voor het wielrennen en mountainbiken, voor jong en oud.
Daarnaast organiseren we bewegwijzerde
toertochten en hebben we een aantal mountainbikeroutes in onderhoud.

Daarnaast zijn er verschillende groepen die, al
die niet georganiseerd, lekker samen op pad
gaan. Zowel de prestatiegerichte leden, als
sportieve fietsers, oudere leden en pensionado's. De doelstelling van de FTC Dobberieders
is om alle leden in de gelegenheid te stellen op
hun eigen niveau in groepsverband te fietsen.

WIELRENNEN VOOR VOLWASSENEN
Fiets jij zelf wel eens een rondje, maar ben je
zat om dat altijd alleen te doen? Vind jij bochten op de racefiets toch nog wat spannend? Of
wil je gewoon simpelweg wat harder fietsen?
Op de maandagavonden kun je bij de Dobberieders hier aan werken onder begeleiding van
een enthousiaste trainer.

MOUNTAINBIKEN VOOR VOLWASSENEN
In het herfst- en winterseizoen gaan veel racefietsen de schuur weer in, maar ook in die
periode kun je nog voldoende fietsplezier
beleven. Bijvoorbeeld op de mountainbike. De
Dobberieders heeft een rijke historie in het
organiseren van MTB tochten. Uiteraard doen
hier ook Dobberieders aan mee.
MOUNTAINBIKEN VOOR DE JEUGD
Springen over schansen, schuin door kuipbochten en snelle afdalingen. Maar ook het
houden van balans en controle over je fiets.
Spreekt dit jou aan? En ben je 8 jaar of ouder?
Dan is mountainbiken bij de MTB Jeugd van
de Dobberieders misschien wel wat voor jou.

Tijdens de trainingen leer je de fijne kneepjes
van het mountainbiken. Dit doen we op verschillende manieren. Zo organiseren wij bijvoorbeeld BikeSkills-examens, gaan we naar
andere routes in de buurt, en doen we mee
met toertochten. Bij alle activiteiten staat het
samen plezier maken voorop!

WIL JE MEER WETEN OVER
DE DOBBERIEDERS?
Kijk dan eens op onze website
www.dobberieders.nl of stuur een mail
naar info@dobberieders.nl.

MC DE MEERRIEDERS ZUIDLAREN

Al meer dan 25 jaar
motorplezier
Motorclub De Meerrieders is een
club om gezellig motor te rijden
met gelijkgestemden. Niet de
snelheid is belangrijk maar het
onderweg zijn op je favoriete vervoermiddel, een motor. We rijden
over prachtige kronkelweggetjes
door het mooie Noord-Nederland.
Door mooie natuurgebieden, langs
fraaie kanaaltjes en door hele
mooie oude dorpjes.

We rijden zo'n 12 keer per jaar een leuke rit,
onder aanvoering van een ervaren voorrijder.
Ervaren én onervaren rijders zijn welkom. En
ben je een heropstapper? Lees vooral verder!
UIT HET SPINNEWEB……
Hier sta ik dan, inmiddels achter in de schuur,
in een donker hoekje. Ik hoor ze wel over me
praten, “doe hem toch weg, je rijdt er niet eens
op”. Ze wilden me zelfs op Marktplaats zetten…. Nou vraag ik je, zo'n prachtige motor,
die doe je niet weg, daar ga je mee rijden.
Maar ja, ik verzamel stof. Ja, soms, in het voorjaar mag ik twee of drie keer uit de schuur.

De olie ligt onder in mijn carter en heeft die
verdraaide spin nu toch een web gesponnen
bij mijn linker achterlicht……
Is dit jouw motor die daar stof staat te verzamelen? Wil je wel rijden, je hebt immers een
goed pak, een helm en alles wat er bij komt kijken, maar komt het er niet van? Ja, soms stap
je toch maar weer alleen op je motor. Waar ga
je heen, wil er echt niemand met me mee…..?
HARTSTIKKE GEZELLIG
Ben jij dit? Stop met twijfelen en word lid van
de Meerrieders uit Zuidlaren!! We zijn een
actieve en leuke motorclub. Gezellige mensen
én we organiseren van maart tot en met
november maandelijks een dagtocht. We organiseren zelfs jaarlijks een meerdaagse tocht.

Gemiddeld rijden we de dagritten (op zondagen) met zo'n 20 deelnemers! Hartstikke gezellig en de voorrijder heeft een route geregeld.
Onderweg drinken we een kop koffie (bij het
lidmaatschap inbegrepen) en lunchen we
samen. Voor de abonnementskosten hoef je
het niet te laten, die zijn 40,00 per jaar.

RIJ MEE
Kom op, start je motor en word lid.
Rij mee met de Meerrieders, haal je motor
uit het spinnenweb en rij de spinraggen
uit je hoofd! Voor meer informatie:
mail naar secretaris@meerrieders.nl.
Of kijk op www.meerrieders.nl.

