Wat kan onze Maico Rijders
Club voor u betekenen?

-historie.
Niet alleen crossmotoren, ook
straatmotoren, circuitracers, scooters,
en andere voertuigen rolden er uit de
Duitse
-fabrieken, gevestigd in
Poltringen, Pfäffingen en Herrenberg, in
de wijde omgeving van Stuttgart,
bakermat van veel Duitse Auto en
motor industrieën.
Opgericht in 1926 en bestuurd door de
familie Maisch (en co) totdat de zaak in
1983 failliet ging. Sindsdien leidt het
merk
een marginaal bestaan.
Naast Duitsland en Nederland, bestaat
er ook in België, Frankrijk en Engeland
-oldtimer
een levendige
gemeenschap. In de USA en Canada
zijn met name grote groepen
oldtimer crossers actief.

De
Rijders Club NL bestaat sinds
1990 en is er voor alle liefhebbers van
het merk.Onze
-club kan;
-Bemiddelen bij de
aanschaf van
onderdelen of
complete
motorfietsen.
-Documenten leveren zoals
handleidingen, onderdelenlijsten,
werkplaatshandboeken en ander
historisch
-materiaal
-Enkele keren per jaar verschijnt ons
-Clubblad.
-Onze club organiseert elk voorjaar een
Treffen waar u een weekend lang in het
gezelschap van andere “
-nisten”
in een gemoedelijke atmosfeer kunt

deelnemen aan de benzinegesprekken
rond het kampvuur, meerijden met een
toerrit met uw oldtimer en
genieten van een verdiend natje en een
droogje.

-Een aantal leden bezoekt met
regelmaat ook de bijeenkomsten van
de verschillende buitenlandse
clubs.

-expertise.
We hebben binnen onze club natuurlijk
veel kennis, specifiek over
en in
het algemeen over (tweetakt-)
oldtimers. Reparaties, revisie, en
restauratiewerkzaamheden, waarmee
een hedendaags garagebedrijf vaak de
nodige moeite zal hebben, kunnen met
de kennis
binnen de
club vaak
toch goed
uitgevoerd
worden.
Onze
contacten met de Duitse
-experts
zijn daarbij vaak van onschatbare
waarde.
Rijders Club NL heeft U
Via de
-kennis
toegang tot een uitgebreid
netwerk.

-Cross
Elk jaar wordt er op het circuit in Den
-motorcross
Dungen (NB) een
dag georganiseerd. Dit drukbezochte
evenement trekt ook veel deelnemers
uit het buitenland.

Club Contact;
Voor meer informatie over onze club
kunt U kijken op het Internet
Cross contact;
Voor meer informatie over dit
evenement kunt U kijken op het Internet
www.maicocrosser.nl
of een e-mail sturen naar
Marcel Steenbakkers
Femmarc@hotmail.com

www.maicorijdersclub.eu
of een e-mail sturen naar

mail@maicorijdersclub.eu
of telefonisch contact opnemen met
Piet Trompenaars, Tel.013 5350794
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