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Uitnodiging 
40e  Int. Ibbenbürener Motorrad-Veteranen-Treffen en 39e Int. Gelijkmatig-
heidsrit 
 
Beste Veteranen vrienden 
De planning voor de traditionele Ibbenbürener Motorrad-Veteranen-Treffen Pink-
steren 2019 loopt al weer op volle toeren. Ik nodig U allen van harte uit voor onze 
40e Int.Ibbenbürener Motorrad-Veteranen-Rallye en 39e Gelijkmatigheidsrit voor 
historische motoren. Hetgeen plaats vind van 29 mei tot 1 juni 2020. 
Ook op onze jubileum rally kunt U met het bekende team en veel bekende vrien-
den vooruitzien op een plezierig pinksteren. Het inschrijfformulier kunt U ook via 
onze internetsite downloaden en gemakkelijk op de computer invullen en afdruk-
ken. 
De verkorte uitnodiging hebben we wederom in een attractieve flyer onderge-
bracht, zodat U alle belangrijke informatie bij elkaar hebt. De volledige uitnodiging 
en vooral het regelement kan de flyer niet vervangen. Zij kunnen vanaf nu gedownload worden en 
zijn ook tijdens het treffen in het Nennburo opgehangen. Deze en bulletins van de organisatie zijn 
bindend. 
Wanner kleineren zich met groten moeten meten, kan dat problemen geven. Daardoor ontstond het 
idee, een eigen klasse voor motorfietsen tot 98cc te maken. Hierin vallen alle 98cc motorfietsen 
tot bouwjaar 1945 met uitzondering van de jeugdklasse. Om de bestaande klassen niet helemaal 
overhoop te gooien, hebben de nieuwe[speciaal] klasse 1 gemaakt. De tot nu toe klasse 1 [motoren 
tot bouwjaar 1908 met riem en zonder versnelling] moest in voorgaande jaren, door gebrek aan 
deelnemers, worden samengevoegd met klasse 2. De nieuwe klasse 1 start na klasse 4 en krijgt ook 
overeenkomstige startnummers. Hierdoor komen ook deze zwakker gemotoriseerde deelnemers 
vroeger aan de finish, dan wanneer ze aan het einde van het deelnemersveld zouden starten. 
Diegene die voor 10 januari 2020 inschrijft en het inschrijfgeld overmaakt, krijgt 10,= euro voorin-
schrijf korting. Hopelijk hebt U er begrip voor dat deze korting niet geld voor de voordeligere klas-
sen 2 en 13 als ook [bij motoren tot bouwjaar 1918] in de klasse 14.Uw zekerheid ondanks voorin-
schrijving: Bij afmelding voor 15 maart 2020 en in bijzondere gevallen [beslissing organisator] wordt 
het inschrijfgeld minus 20,= euro als tegoed voor het jaar 2021 genoteerd. 
Het inschrijfgeld is tov 2019 gelijk gebleven, alleen het extra ontbijt voor pinkstermaandag moesten 
we door gestegen prijzen, verhogen naar 8 euro. Het eetpakket [waar het ontbijt ook in zit] kost nog 
steeds 30 euro. 

Diesen Brief schrieb Ihnen: 
 Hans Schmidt 
Funktion:  Fahrtleiter der Int. Ibbenbürener 
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Om de klassering attractiever te maken, zijn er wederom bekers voor de beste prestatie’s van de 
afzonderlijke gelijkmatigheids proeven. Hier telt de werkelijke rijtijd, dus zonder bonusfactor voor 
oudere motoren. 
De gelijkmatigheidsrit in het stadion is door de nieuwe indeling van 2019 spannender geworden, ook 
in 2020 worden er 5 ronden gereden, waarvan er 3 worden geteld, bv.1e–3e–5e of 2e–3e–5e. Welke 
rondes worden geteld, wordt vooraf bepaald, en in een gesloten envelop in de tent bewaard. Na de 
gelijkmatigheidsrit worden de gegevens op het zwarte bord bekend gemaakt.de getelde ronden kun-
nen per klasse verschillen. 
Het kampvuur op donderdag naast de feesttent is goed bevallen en zal daarom ook in 2020 plaats 
vinden. Het bied  in gemoedelijke atmosfeer nieuwe maar ook ervaren rijders de gelegenheid om el-
kaar beter te leren kennen. 
Op vrijdagavond is de officiële opening van de veteranen rallye met begroeting, vlaggenparade en 
rijdersbespreking. Op zaterdagavond zijn er op  verzoek van velen, geen activiteiten. Diegene die 
pas later aankomt en dus niet bij de rijdersbespreking aanwezig kan zijn, moeten dit op het inschrijf-
formulier noteren, dan krijgt U geen strafpunten wegens het ontbreken van een stempel op de Bord-
karte. Alle prijsuitreikingen vinden plaats op zondagavond. 
Ingeschreven bijrijder is slechts diegene die ook een eetpakket neemt. Naast eten en drinken ont-
vangt de bijrijder ook een persoonlijke deelnemerskaart, een herinnering, en ons oldtimer magazine. 
Natuurlijk hebben wij niks tegen andere bijrijders- het zijn geen deelnemers van de 2e klasse. Maar 
wij kunnen ons helaas niet de luxe veroorloven om prestaties weg te geven. 
Ja, wij komen aan het thema bescherming persoonsgegevens niet voorbij. Om jullie als deelnemers 
aan de veteranen rallye een perfecte organisatie met passend comfort te kunnen bieden, verwerken 
wij diverse gegevens van het door U ingevulde aanmeldingsformulier en slaan deze op in onze data-
bank. Wij gaan er van uit dat U daarmee akkoord gaat. Gaat U niet akkoord dan is een eenvoudig 
bericht aan de AMC Ibbenbüren voldoende om Uw gegeven te laten verwijderen. 
Voor de veteranenrallye en de Automobielclub Ibbenbüren werken we op dit moment aan een eigen 
App voor de smartphone. Hier worden bv. Deelnemende voertuigen en nieuwtjes van de veteranen 
rallye vermeld. Diegene die als gebruiker is geregistreerd kan zgn. Push berichten [zoals bij whats-
App] krijgen en is dan Up to Date. Aan de pinwand in de App kunnen veteranen vrienden verkoop en 
koop  berichten met betrekking tot onze mooie hobby plaatsen. Zoek in de komende weken in App of 
Google store naar veteranen rallye. 
Alle nieuwtjes over de Ibbenbürener Veteranen Rallye 2020 vind je op internet onder 
www.veteranenrallye.de/neu2020.html. 
Wij wensen U prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020. En hopen jullie met pinksteren in 
Ibbenbüren te mogen begroeten 
 
 
 
Hans Schmidt  
Fahrtleiter des  
Ibbenbürener Motorrad-Veteranen-Treffens 
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worden op de rekening van de AMC Ibbenbüren e.V. bij de 
VR-Bank Kreis Steinfurt.e.G., BIC: GENO DE M1 IBB, IBAN: 
DE16 4036 1906 0042 2553 00, of bijgevoegd worden als 
cheque bij de inschrijfpapieren.
Startnummers:
De startnummers worden 1. naar leeftijd van het voertuig 
[Bouwjaar], 2.naar ontvangst inschijfformulier toegewezen. 
In de klasse 14 [touristisch] geld de datum van ontvangst in-
schrijfformulier.  
Verboden hulpmiddelen:
Begeleidende voertuigen, meetsystemen voor afstand of ge-
middelde snelheid zijn verboden. Bij gebruik hiervan volgt dis-
kwallificatie.
Prijzen en bekers:
 De totaalwinnaar krijgt een ereprijs
 ca. 20 % van de deelnemers in elke  Klasse (behalve Kl. 
14) krijgen bekers
 De oudste/jongste deelnemer krijgt een ereprijs
 De beste deelnemer van elke gelijkmatigheidsrit (zonder 
bonusfactor) krijgt een ereprijs.
 Team uitslag: Het beste team wint de Münsterland-Trophy.
bovendien krijgen de 1e. 2e. en 3e prijs winnaars een beker.

Gelijkmatigheidsrit:
De gelijkmatigheidsrit wordt Zaterdag 30. mei vanaf 15.30 
uur in stadion Ost verreden.Deelname is voor voertuigen tot 
bouwjaar 1939. Voertuigen tot en met bouwjaar 1919 betalen 
geen inschijfgeld, als de rijder ook aan de ritten deelneemt. 
Passagiers zijn niet toegestaan. Maximaal 60 deelnemers.
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 Voertuigen tot bouwjaar 1939
Klasse 6 Jeugdklasse

Verantwoordelijkheid/Reclame/gegevens bescherming:
Leest U aub de paragraaf in de originele Duitstalige uitnodi-
ging.
Hotel/pension reservering:
Hotel of pension reservering kunt U doen bij Stadtmarketing 
GmbH und Tourist-Information, 49477 Ibbenbüren, Oststr. 28, 
Tel. (+49)5451/5454540.

Wij heten U van harte welkom en wensen U een succesvol 
Pinksterweekend 2020.

AMC Ibbenbüren e.V. im ADAC

Deze verkorte uitnodiging bevat de belangrijkste gege-
vens voor de 40e Ibbenbürener Motorrad Veteranen Ral-
lye. Bindend is slechts de volledige uitnodiging in het 
Duits, die in het Internet onder www.veteranenrallye.de 
kan worden gedownload. 
Organisatie:
De AMC Ibbenbüren e.V. im ADAC organiseerd de 40e Int.
Motorrad-Veteranen-Rallye met de team wedstrijd Münster-
land-Trophy en de 39e Int.Gelijkmatigheids rit. 
Informatie over de veteranenrit: AMC Ibbenbüren e.V. im 
ADAC, c/o Hans Schmidt, Menzelweg 8, D-48431 Rheine; 
Tel. (+49)5971/57588; Mobil: (+49)173/9606888; Mail:
 joha-schmidt@web.de; Internet: www.veteranenrallye.de
Wie kunnen er deelnemen:
Deelname staat open voor alle berijders van twee en drie-
wielige  voertuigen  die gebouwd zijn tot 31 december 1945. 
Uitzonderingen zie klasse indeling. Voertuigen worden voor 
de start technisch gekeurd.
Resultaten van de deelnemers: 
FIVA B-Event , ADAC Classic Revival Pokal 2020,  ADAC-
Oldtimer-Cup Westfalen-Lippe 2020

Klasse indeling
(Solo,Zijspannen,Driewielers)

Klasse Bouwjaar
Bonus-

faktor

Klasse1 motorfietsen met max 98cc, gebouw t/m 31 
december 1945 1,0

Klasse 2 bis 31.12.1918 0,4/0,5
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 deelnemers bij ADAC 
Classic Revival Pokal 2020 en/of Oltimercup Westfalen Lippe 
2020. Maximaal 20 deelnemers.
Klasse 11 01.01.1946 – 31.12.1960 1,0
Klasse 12 01.01.1961 – 31.12.1989 1,0
Klasse 13 Jeugdklasse voor het VFV Jeugdkampioenschap ri-

jders tot geboortejaar 2000; Brommers en motoren 
van 50 tot 125cc tot bouwjaar 1960

Klasse 14 Touristische klasse voor voertuigen tot bouwjaar 
1939.[toertocht zonder tijdrit en prijzen]

Verdere klasseindeling of samenvoeging ter beoordeling van 
de organisator.
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Beleef het
grootste rijdende 
motor Museum
ter wereld

29. Mei tot 1. Juni 2020 (Pinksteren)

40. Internationale 
Ibbenbürener Motorrad-

Veteranen-Rallye
met Münsterland-Trophy voor histo-

rische Motorfietsen t/m bouwjaar 1939
39. Internationale

Gelijkmatigheidsrit voor historische
Motorfietsen t/m bouwjaar 1930

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

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.
Inschrijfformulier:
Inschrijving sluit op 06.05.2020 [ontvangen bij organisator]. 
Na inschrijving 15,00 € extra. Bij betalingen van klasse 3t/m12 
en 14 {va Bj.1919} voor 10 januari [ontvangen bij organisator] 
krijgt U 10,= euro voorinschrijf korting. Het inschrijfgeld is ge-
lijk met de inschrijving over te maken. Zonder overmaken van 
het inschrijfgeld wordt de inschrijving niet behandeld. Inschrijf-
bevestigingen kunnen pas na sluiten van de inschrijftermijn 
worden verstuurd. 

Inschrijfgeld:
Gelijkmatigheidsrit  t/m Bj. 1919 Vrij1
Gelijkmatigheidsrit vanaf bj 1920 20,00 €
Gelijkmatigheidsrit jeugdklasse 5,00 €
Gelijkmatigheidsrit „Kids-Cup“ Vrij
Voertuigen Klasse 1,2. Klasse 14 tot 1918 20,00 €
Voertuigen Klasse 3,4,5,6,7,8,9,10 40,00 €
Voertuigen Klasse 11,12 60,00 €
Voertuigen Klasse 13 10,00 €
Voertuigen Klasse 14 35,00 €
Team inschrijving 20,00 €
Eet/bonnen pakket voor rijder en/of bijrijder
[vermelden bij inschrijving] á 30,00 €

Camping en reinigingskosten per tent, camper, 
caravan ea.

50,00 €
35,00 €2

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

20,00 €

1indien enkel deelname aan gelijkmatigheidsrit 20,00 €, 2vanaf vrijdag-
middag

Het inschrijfgeld geeft recht op:
 Herinnering’s geschenk
 Startnummerplaat en prijzen naar klassering
 Herinnering bij de start van de gelijkmatigheidsrit
 Oldtimer magazin
 Deelnemers die voor de 25e keer deelnemen, krijgen een 
exclusief Motor Veteranen Rallye horloge in gelimiteerde op-
lage.
Het eet/bonnen pakket geeft recht op:
 Drie consumptie bonnen
 Middageten [bv soep] op zaterdag en zondag
 Avondeten voor de prijsuitreiking op zondag
 Westfälisches ontbijt op maandag
Gelijk met de inschrijving, moet het inschrijfgeld overgemaakt 



Programma
Vanaf maandag, 25. Mei 2020
Aankomst van de deelnemers. Het rennerskwartier 
staat vanaf dit moment ter beschikking
Donderdag, 28. Mei 2020 
20.00-22.30 uur Kampvuur op de Ascheplatz naast 
de feesttent. Eigen drankjes mogen meegebracht 
worden.

Vrijdag, 29. Mei 2020
11.00-18.00 uur, is het inschrijfburo open
15.00-18.30 uur, technische keuring op het ren-
nerskwartie
20.00 uur,  Officiele begroeting en vlaggenpara-
de van de deelnemende landen in de feesttent/Rijders 
bespreking

Zaterdag, 30. Mei 2020
08.00 uur, is het inschrijfburo open
08.00-10.00  uur, technische keuring op het ren-
nerskwartie
Vanaf 10:30 uur, start kleine tocht van 40 km vanaf  
Stadion Ost
Vanaf 12:00 uur, Begroeten van de deelnemers 
voor de middagpauze. Uitgave middageten. De 
plaats van de middagpauze wordt vroegtijdig be-
kend gemaakt op www.veteranenrallye.de

15.00 uur, Gelijkmatigheidsrit Kids-Cup 
15.25 uur, Stadion Ost: Begroeten door de be-
scherm heer van het evenement Prof. Dr. Mario 
Theissen of zijn vervanger
15.30 uur, Start van de gelijkmatigheidsrit in Sta-

dion Ost, Individuele ritten  met daarna Tijdrijden 
voor de teams
Zondag, 31. Mei 2020
Vanaf 10.00 uur, Start van de grote tocht over 110 
km
Vanaf 11.15 uur, Grote middagpauze bij de „Event-
location Stadtpark Rheine“
Vanaf 16.00 uur, Finish van de grote tocht in stadion 
Ost
19.00 uur, Avondeten in de feesttent stadion Ost, 
aansluitend prijsuitreiking voor Gelijkmatigheids-
rit, Grote tocht en Teams
Maandag, 1. Juni 2020
Vanaf 09:00 uur Westfälisches ontbijt in de feest-
tent en afscheid van de deelnemers en vertrek.

 (Wijzigingen voorbehouden) 
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       Verdere informatie: 
www.veteranenrallye.de

Fotos: Matthias Mausolf

Verdere informatie:
AMC Ibbenbüren

 c/o Hans Schmidt
Menzelweg 8

 D-48431 Rheine
Tel. (049)5971/57588

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

 Internet: www.veteranenrallye.de
Tourist-Information

Ibbenbüren
 Oststraße 28

 49477 Ibbenbüren
Tel. 05451/5454540

 www.tourismus-ibbenbueren.de

Aan de start komen meerdere honderden 
rijders met motoren van de beginperiode 
t/m 1939. Dat heeft geen enkel museum 
– met rijdende motoren en in een prachtig 
landschap.
Rond 80 verschillende merken in aktie.
Alle grote namen uit de motor geschie-
denis zoals: Adler, Achilles, Ardie, BMW, 
Douglas, Peugeot, Motosacoche, BSA, D-
Rad, Norton, Saroléa, FN, AJS, MotoGuz-
zi, Victoria, Harley-Davidson, Zündapp, 
NSU, DKW, Indian, Triumph, Terrot, Nim-
bus, Wanderer, Miele, Opel,  te veel om op 
te noemen..  

 Intree Stadion: slechts 4,00 euro inclusief
 44 pagina’s tellend informatief Oldtimerblad 

Vertaling: Hans Overveld


