
Coast Riders Chapter Alkmaar

Presentatie Events 2019



Commissie events, wie zijn wij. 
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De commissie events bestaat uit:

◼ Harry en Toos Pronk

◼ Sjaak en Renée Zuurbier

◼ Yvonne van Bekkum

◼ Martin Meijer

◼ Sonja Hoogkamer  



Eerst nog even dit, uitzwaaiavond 17-11-’18

Op 17 november a.s. vindt onze jaarlijkse uitzwaaiavond plaats. 
Locatie is Café Welgelegen te Broek op Langedijk. Voor deze 
feestavond hebben we een sponsorbedrag ontvangen van zowel 
Westcoast Motors als het bestuur van de Coastriders. Dank 
hiervoor. De kosten voor de avond bedragen € 10,00 p.p. Hiervoor 
krijg je een goedgevuld chinees buffet, 2 consumptiebonnen, 
muziek verzorgd door DJ Tobias en tot slot een onvergetelijke 

gezellig avond. Dus aanmelden als je dit nog niet gedaan hebt. 
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Events commissie
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5 Events gepland voor 2019:

◼ 25 jarig jubileum Coastriders Datum: 3 t/m 5 mei 2019
Locatie: Kerkrade

◼ Beneluxrally Datum: 30 mei t/m 2 juni 2019
Locatie: Hoge Veluwe te Garderen
Organisatie: Rock City Chapter Amersfoort

◼ Kort weekendje weg, 1 overnachting Datum: 6 en 7 juli 2019
Locatie: Vasse (Overijssel)

◼ Vakantie naar de Vogezen Datum: 4 t/m 11 augustus 2019
Locatie: Muhlbach Sur Munster

◼ Najaarsweekend Datum: 20t/m 22 september 2019
Locatie: Sundern gelegen in het Sauerland

◼ Uitzwaai-avond 2019 Datum: november 2019



25 jarig jubileum Coastriders
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Velen van ons weten dat wij een lustrum binnen ons Chapter nooit zomaar 
ongemerkt voorbij laten gaan. Ook dit lustrum wordt gevierd.
Op 3, 4 en 5 mei 2019. We zullen verblijven op een met zorg uitgekozen plek 
en wel in de Abdij Rolduc te Kerkrade. Dit abdijcomplex staat op de Unesco-lijst 
van de 100 belangrijkste monumenten in ons land. We vertrekken op vrijdag 3 
mei 2019 met een zoals u van ons gewend bent met een mooie route richting 
Kerkrade. Gedeeltelijk of misschien zelfs helemaal binnendoor. Hier wordt door 
ons nog hard aan gewerkt.  De vrijdagavond is vrij te besteden. 
Wij als motorrijders willen natuurlijk rijden. De zaterdag staat dan ook garant 
voor het rijden van een mooie route door Limburg en de Duitse Eifel. We zullen 
de hele dag op pad zijn. 
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De zaterdagavond zullen wij gebruiken om ons lustrumfeest te vieren. Dit zal een 
compleet verzorgde feestavond zijn. In de abdij zullen wij die avond beschikken 
over onze eigen bar. Dan is er natuurlijk een tijd van komen maar ook weer van 
gaan. Zondag zullen we na het nuttigen van een goed ontbijt weer huiswaarts 
gaan richting het mooie Noord Hollandse. Ook deze route zal weer via mooie 
plekken en binnendoor gaan. We hopen rond de klok van 16.00 uur weer terug te 
zijn met weer een mooie herinnering rijker. 

Kosten:

◼ € 170,00 p.p. bij 2 personen op een tweepersoonskamer 

◼ € 205,00 p.p. voor 1 persoon op een tweepersoonskamer

Wat krijg je voor dit geld:

◼ Hotelkamer voor 2 nachten

◼ Compleet verzorgde feestavond op zaterdag

◼ 2x ontbijt, 2x avondeten, 2x toeristenbelasting

◼ Mooie routes en een dosis gezelligheid

25 jarig jubileum Coastriders



Beneluxrally

8 november 2018 Prestentatie events 2019 7

Dit event vindt plaats van donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019. 
De rally is in Nederland en vindt plaats op de Hooge Veluwe te Garderen. De 
organisatie van dit event ligt in handen van het Rock City Chapter Amersfoort. 
Wij delen hier dan ook alleen maar mede dat in overleg met het Chapter 
Amersfoort voor ons Chapter nog een aantal 4-persoonsbungalows beschikbaar 
zijn. Deze zijn voorzien van twee slaapkamers met 2 losse bedden. Je kunt 
alleen een volledige bungalow huren. Het huren van de accommodatie gaat 
altijd samen in combinatie van een 4 daags ticket (€69,00) en 4 bedden. Je 
kunt dus niet alleen boeken voor de zaterdag. Nou ja, eigenlijk kan het wel 
maar je betaald dan wel gewoon voor het gehele evenement. Reden: optimale 
benutting van de beschikbare bedden. 

Kosten: 
▪ Ticket 4-daags event € 69,00 p.p. (geldig van donderdag t/m zondag)

Mogelijk tot koop van een rallypakket (t-shirt + pin) € 30,00
▪ Prijs bungalows ongeveer € 55,00 p.p. per nacht. 

Heb je interesse neem contact op met Dolf de Wit (Chapter Amersfoort)
Email: dolf@rockcitychapter.nl of via info@hogstock.nl

mailto:dolf@rockcitychapter.nl
mailto:info@hogstock.nl


Vasse.

Als je de andere kant van ons land wilt zien, buiten de vele plekjes die we al gezien 
hebben en geen snelweg wilt rijden, zal je hiervoor en overnachting moeten 
plannen. We vertrekken op zaterdag 6 juli en komen terug op zondag 7 juli 2019. 
Het hotel dat we in optie hebben genomen is een klein hotel met 13 
tweepersoonskamers, te weten Tante Sien. 

KOSTEN:

◼ € 135,00 voor 2 personen in een tweepersoonskamer

Wat krijg je hiervoor: 

◼ Hotel + 1 overnachting in een tweepersoonskamer

◼ BBQ-buffet

◼ Ontbijt

◼ En natuurlijk weer mooie routes en een dosis gezelligheid
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Vakantie Vogezen

Dit event staat gepland van zondag 4 augustus t/m zondag 11 augustus 2019. 

De Vogezen in het Frans: Vosges, zijn een middelhoge bergketen in het oosten 
van Frankrijk. De bergketen begint aan de grens met Zwitserland en strekt zich 
naar het noorden uit over de westelijke zijde van het Rijndal. De ronde toppen 
van de Grote Vogezen worden ballons genoemd, Frans voor bolvormige bergen. 

Van 1871 tot 1918 liep door het zuidelijk gedeelte de grens tussen Frankrijk en 
Duitsland. Er zijn verschillende geologische overeenkomsten tussen de Vogezen 
en het Zwarte Woud. De Vogezen bestaan voornamelijk uit graniet en rode 
zandsteen. Tevens is er een rijkdom aan bergen, bossen, meren, watervallen wat 
dit gebied maakt tot een motorrijgebied bij uitstek. 
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Vakantie Vogezen

Enige rijvaardigheid is wel gewenst. We hebben 5 dagen te besteden in dit 
prachtige gebied. Op de heen- en op de terugreis naar de Vogezen zullen we een 
overnachting hebben. Zoals jullie van ons gewend zijn zullen we weer garant staan 
voor prachtige routes tijdens dit event. Dit geldt voor de heenreis, de terugreis en 
natuurlijk ons verblijf in de Vogezen. 

Vrijheid – Blijheid. Heb je een dag geen zin om mee te rijden in de groep maar 
wil je wat anders ondernemen bijvoorbeeld de omgeving te verkennen door middel 
van een wandeling of op eigen houtje op de motor door dit prachtige gebied rijden 
dan moet dit ook kunnen. Kortom een ieder is vrij om te doen wat hij of zij wil. 

Voor de avond is dan weer een gezamenlijk diner zodat we de verhalen van de dag 
met elkaar kunnen delen. 
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Vakantie Vogezen
De plaats waar we verblijven is Muhlbach Sur Munster. Het hotel dat we in 
optie hebben genomen is Perle des Vosges. Het hotel staat boven op een berg 
waardoor er een prachtig uitzicht is over het lager gelegen dal

Kosten:

◼ De exacte kosten voor dit event zijn nog niet bekend. Dit is afhankelijk van 
de grote van de groep. Tevens zijn de hotels voor de heen- en terugreis 
nog niet geboekt. Wel hebben we een raming gemaakt. De prijs van deze 
reis zal ± € 650, 00 p.p. bedragen.

Wat krijg je voor dit geld:

◼ Alle hotelovernachtingen inclusief ontbijt

◼ Alle dagen avondeten in het hotel in de Vogezen

◼ Mooie routes in een prachtig gebied

◼ En wederom een dosis gezelligheid
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Sfeerimpressie Vogezen

Hieronder wat foto’s van de Vogezen. Het zou fantastisch zijn als we dit allemaal 
kunnen zien. Maar, beloven doen we niks!
. 
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Najaarsweekend

Dit event staat gepland voor vrijdag 20 t/m zondag 22 september 2019. We gaan 
rijden richting Sundern, Hotel Panoramablick, gelegen in het Sauerland. Het hotel 
ligt op nog geen 2 uur rijden van de Nederlandse grens (± 400 km. vanaf Alkmaar). 
Het hotel is hoog gelegen en vanaf het terras van het hotel heb je een prachtig 
uitzicht. Het hotel heeft 16 tweepersoonskamers (geen éénpersoonskamers) en 
voor onze Harley’s een heuse garage van 120 m2 en een aparte droogruimte. We 
zullen net zoals voor de andere events weer garant staan voor de routes van de 
heen- en de terugreis en voor de zaterdag. 

Kosten:

◼ € 110,00 p.p. voor een tweepersoonskamer

◼ € 150,00 voor 1 persoon in een tweepersoonskamer

Wat krijgt u hiervoor: 

◼ 2 hotelovernachtingen

◼ 2x Ontbijt en 2x diner 

◼ En natuurlijk weer mooie routes en een dosis gezelligheid
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Inschrijven
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Wij hebben jullie zojuist de eventskalender voor 2019 gepresenteerd. 
Een programma waar wij als de commissie events trots op zijn. We 
hopen dan ook dat jullie enthousiast zijn geworden en in grote getalen 
zullen inschrijven. De inschrijfformulieren zijn hier aanwezig. Het 
inschrijven voor de events is alleen voor leden (duo-leden) van het 
Coastriders Chapter. Echter, voor alle events geld VOL=VOL
Je inschrijving is pas definitief als de aanbetaling voor het desgewenste 
event door ons is ontvangen. Voorafgaand aan het event waar je voor 
hebt ingeschreven wordt je door de commissie events ingelicht door 
middel van email. 

Indien de zaak zich voordoet dat je onverhoopt moet annuleren, na de 
sluitingsdatum voor inschrijving, dien je de volledige reissom te 
betalen en dit verhalen op je eigen annuleringsverzekering. Het Chapter 
zal de kosten niet terugbetalen. 

Verder is nog wel het vermelden waard, maar dat weten jullie natuurlijk 
allemaal al, dat je zelf zorg dient te dragen voor de benodigde 
verzekeringen en het in goede conditie zijn van je motorfiets. 
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Pauze
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