
 

Beste Motorvrienden 

 

MC. Speedy Gonzales nodigt je hierbij uit voor deelname aan de 21e  Speedy’s Surpriserit op 

zondag 11 oktober. De route is ongeveer 200 km. lang en bestaat dit jaar uit drie etappes. 

Wij gebruiken twee keer dezelfde pauzeplaats, zodat je kunt kiezen uit het rijden van twee 

of drie etappes. De finish is bij een nog nader te bepalen plaats in Breda. Omdat we de 

Surpriserit Coronaproof willen en moeten uitvoeren zijn er een aantal dingen anders dan 

anders.   

 

De Speedy’s Surpriserit is een leuke gelegenheid om als individuele motorrijder kennis te 

maken met de motortoerwereld, maar ook als je lid bent van een motorclub ben je natuurlijk 

van harte welkom om van deze mooie motortoerrit te komen genieten! Er wordt gereden in 

kleine groepjes, maar je mag natuurlijk ook alleen rijden. Op de pauzeplaats vind je immers 

weer gelijkgestemde motorrijders, waar je gezellig een praatje mee kunt maken op andere 

halve meter afstand. Kortom de Speedy’s Surpriserit is niet alleen een Motortoertocht maar 

een Motorbeleving. 

 

I.v.m. de Corona maatregelen is de inschrijving dit jaar anders, we gaan dit jaar voor de 

Surpriserit met voorinschrijving werken. Als je ingeschreven bent op de Speedy’s 

Nieuwsbrief dan ontvang je uiterlijk op 4 oktober a.s. Een nieuwsbrief met een link om via 

Ideal het inschrijfgeld van €6,50 te betalen. Deze link vindt je ook vanaf 4 oktober op onze 

website https://mcspeedygonzales.nl/ Als je betaald hebt dan krijg je een link om de route 

te downloaden. Je kan de route op 11 oktober a.s. rijden, maar je mag hem natuurlijk ook op 

een andere dag rijden. Bij de startplaats is er geen mogelijkheid meer om in te schrijven. De 

duo- en zijspanpassagiers mogen bij Speedy altijd gratis mee. 

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de open ritten van Speedy schrijf dan in voor 

onze nieuwsbrief: http://eepurl.com/dq9z9b 

 

Wij hopen dat je ondanks de Corona maatregelen toch een mooie Speedy’s Surpriserit kunt 

rijden en zien je graag in 2021 terug hopelijk weer onder normale omstandigheden. 

 

Blijf gezond 

MC. Speedy Gonzales 


