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Steller: BPMON  
Titel : Motorrit Nederlandse Veteranendag wegens succes herhaald in 2012! 

 

Doorn, februari 2012 - In 2011 vond de eerste editie plaats van de Motorrit Nederlandse Veteranendag. Bijna 200 

militairen met uitzendervaring en veteranen reden mee in de tweedaagse rit die spectaculair eindigde op het 
Malieveld in Den Haag tijdens de Nederlandse Veteranendag. Vanwege het grote succes en de hartverwarmende 
reacties na afloop, heeft de organisatie besloten een tweede editie te organiseren op 29 en 30 juni 2012! 

 

Net als vorig jaar is de editie van 2012 een tweedaagse motorrit. Deze editie is uitgebreid met een route, 
waardoor deelnemers nu kunnen kiezen uit vijf routes: Vlissingen, Maastricht, Groningen, Den Helder en midden 
Nederland. Er kunnen maximaal 250 motoren meerijden en er is beperkt ruimte voor bijrijders. Van de 29 juni op 
30 juni wordt overnacht op een locatie dichtbij Den Haag. Alle motoren komen op 30 juni gezamenlijk aan op het 
Malieveld tijdens de Nederlandse Veteranendag en worden daar feestelijk onthaald. Een kleine selectie, die door 
de organisatie wordt vastgesteld, rijdt vervolgens mee in het defilé. 

Er wordt een bescheiden eigen bijdrage gevraagd om de kosten voor deelname te dekken. Deze kosten zijn 
voornamelijk overnachting, een barbecue op 29 juni ’s avonds en ontbijt en lunch op 30 juni. Vanaf 1 maart 
kunnen veteranen en militairen met uitzendervaring zich inschrijven op de website www.nlvdrit.nl. Bij teveel 
aanmeldingen is een selectie noodzakelijk. De organisatie streeft ernaar dat in deze selectie alle missies en 
krijgsmachtdelen vertegenwoordigd zijn. De deadline voor aanmelden is 30 april. Voor 1 juni ontvangen 
deelnemers bericht of ze geselecteerd zijn voor de rit.  

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws over de motorrit 2012? Schrijf u dan in voor de 
nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan deelnemer@nlvdrit.nl met in de onderwerpregel ADD ME. Wilt u meer 
informatie of deelnemen aan de tocht als veteraan of als militair met uitzendervaring? Gaat u dan naar de 
website van de motorrit: www.nlvdrit.nl. 

Over het Veteraneninstituut (Vi) 

Als uitvoerder van het veteranenbeleid bevordert het Vi de erkenning en waardering van de Nederlandse 
veteranen en hun thuisfront binnen de samenleving. Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website www.veteraneninstituut.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 0343-474150 of per e-
mail: info@veteraneninstituut.nl.  
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