NMTC de Gaay is een motorclub en géén
merkenclub. Met andere woorden:
iedereen is welkom en ook elke motor zien

MTC
DE GAAY

we graag, als deze maar voldoet aan de
wettelijke normen. Dat lijkt ons logisch. De
diversiteit aan motoren in de club is enorm,
zowel op twee- als drie wielen (het zijspan).
Het is erg leuk te zien dat in het laatste
decennium veel vrouwelijke leden het
“stuur in eigen hand” hebben genomen.
Dat komt de gezelligheid in de club zeker

In de jaren na de oprichting in 1994 groeide de

ten goede.

club al snel richting de 100 leden, mede door
een enorm toegenomen interesse in
motorrijden. Deze motorrijders zochten en
kregen door MTC de Gaay mooie ritten
voorgeschoteld door heel Nederland.
De roadbooks met veel informatie over dingen
die je onderweg tegenkwam, werden erg op
prijs gesteld. De ritten werden uitgezet,
gereden en we schreven de route op. Voor
vertrek kregen de deelnemers de vellen met de
route, die ze op een routerol op de motor
zetten. Tegenwoordig rijdt men meestal via de
GPS-systemen en natuurlijk levert ook De Gaay
voor elke rit die gemaakt wordt de route als
GPX-bestand of als track.

Er zijn elke maand routes. Dat kan een
Vroege Vogel rit zijn in de zomer, een
vakantierit, of een Avondrit. Er is ook elk jaar
een zeer goed bezochte Kerststallenrit vlak
voor Kerst. Een keer per jaar is er een
Algemene Ledenvergadering, die vooral
bezocht wordt voor de “borrel-na”. Ook is er
een Tourcompetitie, waar de winnaar
bepaald wordt door het aantal meegereden
ritten en bv de uitslag van een puzzelrit. De
winnaar krijgt dan het volgend jaar een
gratis lidmaatschap en een
naamsvermelding op The Wheel of Fame.

Behalve de ritten in Nederland, gaat MTC de
Gaay ook één keer per jaar naar het buitenland.
Dit is meestal met Hemelvaart, ca. 4-5 dagen,
afhankelijk van de bestemming. Zo zijn er ritten
naar Duitsland (de Harz-Eifel-Sauerland),
Schotland, Engeland, Frankrijk en
België/Luxemburg georganiseerd. Natuurlijk
wordt ook minimaal één keer per jaar een
weekend in Nederland gereden, meestal in
Oktober. We verblijven dan samen in een hotel,
wat de groepssfeer enorm bevordert.

Rijd je ook motor, maar staat die te
vaak in de schuur? Ben je beginnend
rijder? Of heb je vragen neem dan
contact met ons op via
contact@gaay.nl
We horen graag van je.
We hopen dat ons enthousiasme
aanstekelijk werkt!

