
Beleef het
grootste rijdende 
motor Museum

ter wereld

17. tot 20. Mei 2013 (Pinksteren)

33. Internationale 
Ibbenbürener Motorrad-

Veteranen-Rallye
met Münsterland-Trophy voor histo-

rische Motorfietsen t/m bouwjaar 1939
32. Internationale

Gelijkmatigheidsrit voor historische
Motorfietsen t/m bouwjaar 1930

FIVA-B-Prädikat
Lauf zum ADAC-Westfalen-Lippe-Cup
Lauf zum ADAC-Classic-Revival-Pokal

Verdere informatie:
AMC Ibbenbüren

 c/o Hans Schmidt
Menzelweg 8

 48431 Rheine
Tel. (049)5971/57588

mobil: (049)173/9606888
Mail: joha-schmidt@web.de

 Internet: www.amc-ibb.de
Tourist-Information

Ibbenbüren
 Bachstraße 14

 49477 Ibbenbüren
Tel. 05451/5454540

 www.tourismus-ibbenbueren.de

Aan de start komen 400 rijders met mo-
toren van de beginperiode t/m 1939.
Dat heeft geen enkel museum- met rijdende 
motoren en in een prachtig landschap.
Bijna honderd verschillende merken in aktie.
Alle grote namen uit de motor ge-
schiedenis zoals: Adler, Achilles, 
Ardie, BMW, Douglas, Peugeot, 
Motosacoche, BSA, D-Rad, Norton, Sa-
roléa, FN, AJS, MotoGuzzi, Victoria, Har-
ley-Davidson, Zündapp, NSU, DKW, In-
dian, Triumph, Terrot, 
Nimbus, Wanderer, 
Miele, Opel,  te 
veel om op 
te noe-
men.  

Foto: Gregor Mausolf

Programma
Vanaf maandag, 13. Mei 2013
Aankomst van de deelnemers. Het rennerskwartier 
staat vanaf dit moment ter beschikking

Vrijdag, 17. Mei 2013
Vanaf 12.00 uur, is het inschrijfburo open
Vanaf 15.30 uur, technische keuring op het ren-

nerskwartier  

Zaterdag, 18. Mei 2013
10:00 uur, vlaggenparade van de deelnemende lan-

den in Stadion Ost
10:30 uur, start kleine tocht van 40 km vanaf  Sta-

dion Ost
12:00 uur, voorstellen van de deelnemers in het 

centrum van Ibbenbüren op de Neu-
markt

15:00 uur, 32. Int. Gelijkmatigheidsrit in stadion 
Ost.[alleen voor motoren en zijspan-
nen tot/met bouwjaar 1930 en technisch 
zeer interessante motoren]

                  Aansluitend tijdrijden voor teams 

Zondag, 19. Mei 2013
10:00 uur,  Start van de grote tocht over 100 km
12:00 uur,  Grote middagspauze
16:00 uur,  Finish van de grote tocht in stadion Ost
19:00 uur, Prijsuitreiking in de feesttent stadion 

Ost, Ibbenbüren

Maandag, 20. Mei 2013
Vanaf 09:00 uur, Westfälisches ontbijt en afscheid. 

Vertrek van de deelnemers 
 (Wijzigingen voorbehouden) 

Verdere informatie:
www.amc-ibb.de

49479 Ibbenbüren • Tel.: 05451/45560

Foto: Matthias MausolfRe
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Vertaling: Hans Overveld

Foto: Gregor Mausolf



Deze verkorte uitnodiging bevat de belangri-
jkste gegevens voor de 33e Ibbenbürener 
Motorrad Veteranen Rallye.
Bindend is slechts de volledige uitnodiging in 
het Duits, die in het Internet onder www.amc-ibb.de 
kann worden gedownload. 
Uitnodiging:
Voor de 33e Int.Motorrad-Veteranen-Rallye met de team 
wedstrijd Münsterland-Trophy en de 32e Int. Gelijkma-
tigheidsrit voor vetraan-motorfietsen van 17. tot 20. mei 
2013 [pinksteren] op het sportpark Ost in Ibbenbüren.
Organisatie:
De AMC Ibbenbüren e.V. im ADAC organiseerd in sa-
menwerking met het verkeersverein van de stad Ibben-
büren en de VFV [Veteranen Fahrzeug-Verband e.V.] 
onder bescherming van de Stadt Ibbenbüren, de 33e Int.
Motorrad-Veteranen-Rallye met de team wedstrijd Müns-
terland-Trophy en de 32e Int.Gelijkmatigheids rit.
Informatie over de veteranenrit: AMC Ibbenbüren e.V. im 
ADAC, c/o Hans Schmidt, Menzelweg 8, 48431 Rheine; 
Tel. (+49)5971/57588; Mobil: (+49)173/9606888; 
Mail: joha-schmidt@web.de; Internet: www.amc-ibb.de
Realisatie:
De Duitse verkeersregels zijn op de ritten van toepas-
sing.
Er worden maximaal 400 deelnemers toegelaten.
Wie kunnen er deelnemen:
Deelname staat open voor alle berijders van twee en 
driewielige  voertuigen  die gebouwd zijn tot 31 decem-
ber 1945. Uitzonderingen zie klasse indeling. Voertuigen 
worden voor de start technisch gekeurd.
Herkenning van voertuig en berijder:
Voor alle voertuigen wordt een nummerbord afgegeven. 
Berijders dragen een borst en rugnummer.
Resultaten van de deelnemers:
Resultaten van de deelnemers worden volgens de club-
regelementen gebruikt voor:
► ADAC Classic Revival Pokal 2013
► ADAC-Oldtimer-Cup Westfalen-Lippe 2013
Teams:
Een team bestaat uit maximaal 4 rijders met voertuigen 
tot bouwjaar 1939. Gerekend wordt naar de prestaties in 
de tijdrit voor teams op Zaterdag en de drie teamleden 
met de minste strafpunten bij de gelijkmatigheidsrit.
Klasse indeling

(Solo,Zijspannen,Driewielers)
Verdere klassenindeling of samenvoeging
ter beoordeling van de organisator.

Klasse Bouwjaar
Bonus-

faktor

Klasse1 Riemaandrijving zonder versnelling tot 
31.12.1908 0,4

Klasse 2 bis 31.12.1918 0,5
Klasse 3 01.01.1919 – 31.12.1924 0,6
Klasse 4 01.01.1925 – 31.12.1926 0,8
Klasse 5 01.01.1927 – 31.12.1928 0,8
Klasse 6 01.01.1929 – 31.12.1930 0,8
Klasse 7 01.01.1931 – 31.12.1934 1,0
Klasse 8 01.01.1935 – 31.12.1936 1,0
Klasse 9 01.01.1937 – 31.12.1938 1,0
Klasse 10 01.01.1939 – 31.12.1945 1,0
Klasse 11 en 12 alleen voor ingeschreven deelne-
mers  ADAC Classic Revival Pokal 2013
Klasse 11 01.01.1946 – 31.12.1960 1,0
Klasse 12 01.01.1961 – 31.12.1983 1,0
Klasse 13 Jeugdklasse voor het VFV Jeugdkampioenschap 

rijders tot geboortejaar 1993; Brommers en moto-
ren van 50 tot 125cc tot bouwjaar 1960

Klasse 14 Touristische klasse voor voertuigen tot bouwjaar 
1940.[toertocht zonder tijdrit en prijzen]

Gelijkmatigheidsrit:
De gelijkmatigheidsrit wordt Zaterdag 18. mei vanaf 15.30 
uur in stadion Ost verreden.
Deelname is voor voertuigen tot bouwjaar 1930.Voertui-
gen tot en met bouwjaar 1913 betalen geen inschijfgeld, 
als de rijder ook aan de ritten deelneemt.

Klasse indeling:

Klasse1 Voertuigen tot bouwjaar 1908met riemaandrijving 
en zonder versnelling

Klasse 2 Voertuigen tot bouwjaar 1918
Klasse 3 Voertuigen tot bouwjaar 1926
Klasse 4 Voertuigen tot bouwjaar 1930
Klasse 5 Deelnmers vanaf 70 jaar met voertuigen vanaf 

bouwjaar 1931 bis 1939

Klasse 6 Technisch interessante voertuigen va Bj. 1931 tot 
Bj. 1939 en door organisatie gekozen voertuigen

Klasse 7 Jeugdklasse
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Het inschrijfgeld moet overgemaakt worden op 
het banknummer van AMC Ibbenbüren, Kon-
tonummer 422 55 300, BLZ 403 619 06 bei der 
Volksbank Tecklenburger Land  of als cheque bij-
voegen bij het inschrijfformulier. 
Buitenlandse deelnemers kunnen het inschrijfgeld over-
maken op:
IBAN: DE16 403 619 06 00 422 55 300, 
BIC: GENO DE M1 IBB 
Verboden hulpmiddelen:
Diegene die een begeleidend voertuig, electronische 
meetapparatuur of einigerlei hulpmiddel gebruikt om zijn 
rijtijd- afstand- of snelheid te bepalen, wordt uit de uitslag 
verwijderd.
Prijzen en bekers:
 De totaalwinnaar krijgt een ereprijs
 ca. 20 % van de deelnemers in elke  Klasse (behalve 
Kl. 14) krijgen bekers
 De oudste deelnemer krijgt een ereprijs
 De verstkomende deelnemer[ster] krijg een ereprijs
 De deelneemster met de minste strafpunten krijgt een 
ereprijs
 Team uitslag: Het beste team wint de Münsterland-Tro-
phy.bovendien krijgen de 1e. 2e. en 3e prijs winnaars een 
beker.
Reclame/gegevens bescherming:
De organisator is gerechtigd, de resultaten van de deelne-
mers aan de Veteranen-Rallye voor reclame doeleinden 
te gebruiken. Tevens mag hij alle resultaten openbaar ma-
ken.Verder mag de organisator met alle gegevens van de 
deelnemers reclame maken.Hieronder valt ook het door-
geven van namen, adressen, gegevens van voertuigen 
enz. aan derden [Organisator, Pers, Media, Fotografen, 
Sponsors ea.] Ingezonden foto’s moeten vrij van rechten 
zijn.
Verantwoordelijkheid:
Leest U aub. de paragraaf in de originele Duits talige uit-
nodiging.
Hotel/pension reservering:
Hotel of pension reservering kunt U doen bij Stadtmarke-
ting GmbH und Tourist-Information, 49477 Ibbenbüren, 
Bachstr. 14, Tel. 05451/5454540.

Wij heten U van harte welkom en wensen U een suc-
cesvol Pinksterweekend 2013.

AMC Ibbenbüren e.V. im ADAC 

Startnummers:
De startnummers worden 1. naar leeftijd van het 
voertuig [Bouwjaar], 2.naar ontvangst inschijf-
formulier toegewezen.De klasse 14 [touristisch] 
start bij de ritten eerst. Hier geld de datum van ontvangst 
inschrijfformulier.
Inschrijfformulier:
Alleen volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformu-
lieren geven recht op deelname. Zonder overmaken van 
het inschrijfgeld wordt de inschrijving niet behandeld. Het 
inschrijfgeld is gelijk met de inschrijving over te maken. 
Inschrijving sluit op 25. april 2013 [datum poststempel].
Na inschrijving 15,00 €extra.
Inschrijfgeld:

Gelijkmatigheidsrit  t/m Bj. 1913 Vrij*
Gelijkmatigheidsrit vanaf bj 1914 20,00 €
Gelijkmatigheidsrit jeugdklasse 5,00 €
Gelijkmatigheidsrit „Kids-Cup“ Vrij
Voertuigen Klasse 1,2 40,00 €
Voertuigen Klasse 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 60,00 €
Voertuigen Klasse 13 30,00 €
Voertuigen Klasse 14 55,00 €
Team inschrijving 20,00 €
Bijrijders die onderweg aan eten en drinken 
deel willlen nemen [moeten op inschrijffor-
mulier vermeld worden].

30,00 €

Reinigingskosten voor gebruikers van de 
camping. per tent, camper, caravan ea. 40,00 €

Verzekering voor voertuigen die geen ken-
teken hebben
(indien gewenst bij de keuring te regelen!)

15,00 €

*indien enkel deelname aan gelijkmatigheidsrit 20,00 €

Het inschrijfgeld geeft recht op:
 Herinnering,middageten, drankjes bij de ritten
 Avondeten tijdens prijsuitreiking [zondag]
 Gebruik van de camping incl. stroom, water, douche, 
toiletten, afval containers
 Startnummerplaat en prijzen naar klassering
 Herinnering bij de start van de gelijkmatigheidsrit
 Oldtimer-Magazin
 Westfälisches Ontbijt op maandagmorgen
 Deelnemers die voor de 25e keer deelnemen, krijgen 
een exclusief Motor Veteranen Rallye horloge
in gelimiteerde oplage.
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