
 
Motor Toer Club Beuningen is ook sociaal 
gezien actief bezig, zo wordt er meegere-
den met en voor goede doelen. 
Regelmatig verzorgen wĳ de motorbege-
leiding van grote evenementen, zoals 
wielerrondes en de Santa Run in 
Beuningen.  
  
Verder zetten we ons ook elk jaar in om er 
voor te zorgen dat we zowel kinderen 
alsook volwassenen met lichamelĳke en/of 
een verstandelĳke beperking, een mooie 
en onvergetelĳke dag bezorgen, door ze 
achterop de motor mee te laten rĳden 
tĳdens speciaal hiervoor georganiseerde 
dagen. Dit blĳkt ieder jaar weer een 
waardevolle ervaring te zĳn! Meedoen is 
altĳd op basis van vrĳwilligheid!  
  
Wil je de sfeer eens komen proeven?  
Dan nodigen wĳ je van harte uit om eens 
kennis met ons te komen maken. 
  
Stuur een mailtje naar: 
toercommissie@mtcbeuningen.nl en sluit 
je vrĳblĳvend aan bĳ een van de door ons 
georganiseerde toerritten. 
Kĳk voor meer informatie ook eens op 
onze website www.mtcbeuningen.nl, daar 
zĳn alle ritten van “Motor Toer Club 
Beuningen” te vinden op onze 
Toerkalender.  
 
 

Met dank aan  
onze sponsoren

Goede doelen ritten

Je bent van harte welkom!!

Op zoek naar een gezellige
Motor Toer Club?

heeft jou veel te bieden
Motor Toer Club Beuningen

Julianaplein 105A  
6641 CS Beuningen  

024 6777404 

Roede 12  
6641 PN Beuningen  

024 677 2607 

Scheepvaartweg 5  
6541 CV Nĳmegen  

024 373 3193 

Newtonweg 14  
6662 PV Elst  
0481 373 400 

Koningstraat 88  
6654 AH Afferden  

0487 514 552 



 
        Dagritten 
Zo kun je bĳ ons terecht voor leuke dagritten, die ons  via 
mooie routes, o.a. naar alle hoeken en gaten van Neder-
land brengen. Meestal rĳden we die op een zondag, maar 
soms ook op een zaterdag. De routes worden vooraf altĳd 
op de site gezet, zodat iedereen met een navigatie- 
systeem de route zelf kan volgen. Uiteraard vrĳheid  
blĳheid, voor een dagrit is vooraf aanmelden niet nodig.  
 
        Weekendritten 
Met regelmaat worden Weekendritten in en naar de  
Benelux en Duitsland georganiseerd.  
 
        Avondritten  
Onze avondritten zĳn altĳd op een woensdagavond.  
Start om 19.30 uur, vanaf “Café de Zaak” in Beuningen  
aan de van Heemstraweg (Buiten verzamelen) 
 
        Workshops 
- Motorgymkhana, (bĳzondere verrichtingen op motor) 
- Opfrissen van theorielessen.  
- Afstellen van voor- en achtervering.  
  
        BBQ avond 
Ieder jaar organiseren we een gezellige zomer BBQ  
avond met diverse thema’s. 
 
        Kampeerweekend  
We hebben een vast kampeerweekend in augustus / 
september bĳ een bevriende motorclub.  
  
        Nachtrit 
Ook organiseren we één keer per jaar een nachtrit,    
waarbĳ we met zonsondergang vertrekken en zons-  
opgang weer meemaken aan de Beuningse uiterwaarden. 

        Slotavond 
Het motorjaar sluiten we in November altĳd af met een 
leuke feestavond, waarin we de nodige anekdotes weer 
laten passeren en tonen we onder het genot van een  
buffet, wat filmpjes over de gedane reizen in binnen en 
buitenland. 
 

Je ziet, we hebben een ruim aanbod aan ritten en 
activiteiten, dus voor een ieder wat wils! 
 
“Motor Toer Club Beuningen” is een vereniging die         
is opgericht in 2006 door een aantal enthousiaste 
motorrĳders uit de regio Beuningen. We stellen       
echter helemaal niet als eis dat je ook in Beuningen 
woonachtig moet zĳn. Zo wonen er leden van onze 
vereniging in Veghel, Boxmeer, Cuĳk, Ewĳk, Druten, 
Weurt, Rossum en Nĳmegen.  
  
Inmiddels zĳn wĳ gegroeid tot een vereniging met       
zo’n 50 leden, in leeftĳd variërend tussen 25 en 65       
jaar. We hebben (nog) geen eigen verenigingsgebouw, 
maar hopen dat wellicht wel in de toekomst te kunnen 
realiseren. 
 
Onze leden bestaan uit zowel mannen als vrouwen, 
beginnende, alsook zeer ervaren motorrĳders en   
hebben we geen voorkeur voor merk of type motor. 
  
We rĳden meestal  in twee groepen, een toergroep       
en een sportieve groep.  
Tĳdens onze ritten komen we tĳdens koffiestops en 
lunchtĳden gezellig bĳ elkaar, zodat beide groepen 
elkaar weer ontmoeten.  
Er zĳn bĳvoorbeeld ook koppels waarvan de één in       
de sportieve groep rĳdt en de partner in de toergroep. 
Het is ook mogelĳk om bĳvoorbeeld tĳdens een 
gezamenlĳke rit te starten in de snelle groep en zoals    
je wilt de middag mee te rĳden in de toergroep. 
 
 
Tĳdens het motorrĳden houden we veiligheid hoog        
in ons vaandel en hanteren we het “baksteensgewĳs” 
rĳden. Zie onze clubregels.  
 
Langzamere of minder ervaren rĳders rĳden beter 
vooraan in de groep. Achterin moet altĳd sneller   
gereden worden om weer bĳ te komen.  
 
Uiteraard kun je dit allemaal lezen op onze site.  


