
 
 

VOORJAARSRIT 2018 
  
Op zondag 25 maart bent U als deelnemer aan de Voorjaarsrit van harte welkom in het 
prachtige pand van BMW Amsterdam (Pieter Braaijweg 12, in Amsterdam-Duivendrecht).  
U rijdt gewoon de parkeergarage in en op de tweede etage parkeren, dan komt men 
binnendoor in de mooie showroom. 
 
Vanaf 9.30 uur is de deur open en vanaf ca 10.30 uur zal er gestart worden. 

 
De voorjaarsrit is ongeveer 120 km lang. Het systeem is bol-pijl met tussenafstanden en 
totaalafstanden. Kan niet missen. Bovendien is er natuurlijk aan gedacht om een 
klassementje te krijgen. 
  
De globale route is: Amsterdam, Amsterdam-IJburg, Schellingwoude, Durgerdam en zo via 
landelijk noord (zoals dat heet) naar Monnickendam. 
In het Mirrorpaviljoen aan het IJsselmeer wacht er een heerlijke lunch. 
 

 

https://maps.google.com/?q=Amsterdam+(Pieter+Braaijweg+12&entry=gmail&source=g


Na de lunch via Ilpendam, Purmerend , Jisp etc richting Westzaan. 
Hier is een tussenstop gepland bij een klein automuseum en restauratieadres de Gallery of 
Dreams. De eventuele consumptie is voor eigen rekening. 
 

 
 
 
Daarna vervolgen we de route via het "pontje Buitenhuizen" over het Noordzeekanaal. 
Klein bedragje, alleen pinnen. 
Via mooie landelijke route naar Halfweg en dan via Zwanenburg en Lijnden nog langs een 
mooie vliegtuigenspottersplek naar Hoofddorp. 
 
Vandaar naar Hotel De Rustende Jager in Nieuw Vennep. 
Hier wacht een drankje en een hapje. 
Eventueel kan er lekker gegeten worden.  
Er is een prima tweegangen-diner voor € 17,50.    
Op de site is dit te zien:  www.hotelderustendejager.nl 
  
Natuurlijk volgt hier dan ook de prijsuitreiking en zal de traditionele wisselbeker worden 
uitgereikt.  
  
De prijs van dit alles is € 12,00 per persoon voor leden. Voor niet leden is het € 18,00 pp. 
  
Tot 25 maart bij BMW Amsterdam 
  
Daan Pont.     tel. 0653180782 
Sjaak Visser.  tel. 0655391749 
 
  

http://www.hotelderustendejager.nl/
tel:0653180782
tel:0655391749


BMW Klassieke Autoclub Nederland 
  
Website: www.bmwklassiek.nl 

INSCHRIJFFORMULIER 
“Voorjaarsrit 2018”van de  BMW Klassieke Autoclub Nederland op 25 maart 2018 

Start bij BMW Amsterdam, Pieter Braayweg 12, 1099 DG Amsterdam  vanaf 9.30 uur 
 

BESTUURDER BIJRIJDER 

Naam:    

Straat:   

Postcode:   

Woonplaats:   

Telefoon:   

Mobiel:   

E-mail:   

Clublid: Ja / Nee 

VOERTUIG 

Merk:    

Type:  

Bouwjaar:  

Kenteken:  

 
Wij komen met . . . .  personen op 25 maart 2018. 
Inschrijfgeld incl. lunch (clubleden en passagiers) per persoon    € 12.00 
Inschrijfgeld incl. lunch (niet clubleden) per persoon     € 18.00 
Totaal            € .…….. 
Inschrijfgeld moet worden voldaan bij aankomst in Amsterdam 
 
Voorkeur voor deelname aan het diner na afloop van de rit:  ja – nee   (s.v.p. omcirkelen wat van 
toepassing is). Er wordt dan gezorgd voor reservering van plaatsen. 
 

Aansprakelijkheid: 
Deelnemers aan de rit verklaren op eigen risico en gevaar deel te nemen. BMW Klassieke Autoclub 
Nederland, de organisatoren en haar medewerkers erkennen geen aansprakelijkheid voor schade of 
letsel hen overkomen gedurende deelname aan dit evenement. 
 
Handtekening bestuurder:   Handtekening bijrijder/passagier:  
 
………………………………………… ……………………………………………………. 
 
Datum: ……………………………    Plaats: ……..…………………………………. 
 
Inschrijvingsformulier svp mailen naar: evenementen@bmwklassiek.nl 
Of  opsturen aan:     G. Plomp,  Herenweg 11,  1433 GS Kudelstaart 
 
Of  vul het formulier voor aanmelding via Internet in op onze website www.bmwklassiek.nl  
      
    S.v.p. aanmelden uiterlijk 18 maart 2018  
 

http://www.bmwklassiek.nl/

