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Briefing AppieRun 21 mei 2022 
 
Nog een paar nachten slapen en dan is het zover! De Appierun 2022. We hebben er ontzettend veel 
zin in en we hopen jullie ook. Om de dag voor iedereen gladjes en plezierig te laten verlopen is 
het ontzettend belangrijk dat jullie deze briefing goed doorlezen. Dat voorkomt ongemakken en 
teleurstellingen en bevordert de mate van lol die je tijdens de Appierun gaat beleven! ☺ 
 
 
Verzamelen 
We verzamelen in Hoofddorp bij Dagcentrum De Vaart. Het adres is: Kaj Munkweg 35, 2131 
RV, Hoofddorp 
 
Iedereen dient aanwezig te zijn tussen 9:00 en 9:45 uur. Dit is belangrijk zodat jullie de tijd 
hebben om je aan te melden en in te schrijven. 
Motorrijders en passagiers komen uit het hele land en rekenen dus op elkaars aanwezigheid. 
Zorg dus dat je er op tijd bent, stel elkaar niet teleur door niet op te komen dagen. Dat zou de 
pret onnodig bederven. 
 
We willen de inschrijving en de briefing in alle rust kunnen uitvoeren. Zorg ervoor dat je RUSTIG de 
woonwijk binnen rijdt om onnodige geluidsoverlast te voorkomen. Tijdens de tocht kun je jouw 
brommer de nodige gezellige decibellen laten produceren als je dat wilt.  
 
ZORG ERVOOR DAT JE MET EEN VOLLE TANK OP DE PARKEERPLAATS AANKOMT! We maken 
het je gemakkelijk want er zit een tankstation op nog geen 100 meter van de startlocatie. Tanken 
tijdens de run is niet mogelijk. Dat levert onnodige en soms gevaarlijke situaties op en dat willen we 
voorkomen. De route is ongeveer 60KM in totaal, dus dat moet geen probleem zijn. Het is uiteraard 
wel mogelijk om tijdens de lunch even bij te tanken ☺. 
 
 
Technische controle 
Bij aankomst van de motoren op de startplaats zal er een screening plaatsvinden gericht op de staat 
van onderhoud en veiligheid van de deelnemende voertuigen. Dat vereist de 
verzekeringsmaatschappij van ons en we willen natuurlijk onnodige calamiteiten voorkomen. Zorg er 
dus voor dat je zelf op onderstaande punten ook een check uitvoert! De screening wordt uitgevoerd 
door het team verkeersregelaars van 2Wheels4Wings. Op deze wijze kunnen wij ons ervan overtuigen 
dat alle voertuigen die deelnemen aan de run voldoen aan een aantal basis veiligheidsaspecten. Deze 
zijn: 
 
● Voldoende profiel op de banden 

● Goed functionerende remmen 

● Aandrijving in goede staat van onderhoud 

● Veilige zitplaats voor de passagier 

● Werkende verlichting  

● Werkend remlicht 

● Geen lekkages van vloeistoffen 

● Goed functionerende keerringen in de voorvork 
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Wanneer er tijdens de screening mankementen worden ontdekt die niet ter plekke te verhelpen zijn en 
een gevaar vormen voor de veiligheid van de motorrijder en passagier, zal er worden overgegaan tot 
uitsluiting van deelname van het voertuig. Dit zal worden vastgelegd in een formulier zodat er tijdens 
de Appierun kan worden gecontroleerd dat het voertuig daadwerkelijk niet deelneemt aan de run. 
Uiteraard doen we dit voor jouw veiligheid en die van je passagier.  
 
 
Parkeren 
Volg bij aankomst de aanwijzingen van de verkeersregelaars op zonder uitzondering!!! 
 
 
Inschrijven 
Direct na aankomst word je vriendelijk verzocht om je in schrijven. Je ontvangt hier een polsbandje en 
je hesje met nummer. Deze nummers kun je ook vinden op de site, in de koppellijst. Een vriendelijk 
doch dringend verzoek om je aan de lijst te houden. We hebben namelijk veel moeite gedaan om voor 
iedereen de juiste match te vinden. Dankjewel daarvoor ☺. De organisatie behoudt zich het recht voor 
op de dag zelf nog aanpassingen door te voeren.  
 
De inschrijving is verdeeld over 4 tafels. Let erop dat je in de goede rij (eerste letter voornaam) gaat 
staan. NA de inschrijving kun je een lekker bakkie koffie gaan tappen en een taartje happen! 
Vriendelijk verzoek om niet bij de inschrijftafels te blijven staan na je inschrijving i.v.m. de 
doorstroming van mensen die zich nog moeten inschrijven. 
 
Deelname afmelden 
We hopen natuurlijk dat iedereen zaterdag 21 mei aanwezig is en stiekem verwachten wij dat ook. ☺ 
In het geval van overmacht of ernstige calamiteit heb je uiteraard ons begrip als je niet komt. We 
stellen het wel op prijs als je dat per e-mail (secretariaat@2wheels4wings.nl) meldt. Dan kunnen wij 
proberen om deze situatie op te lossen. 
 
Indien je je last-minute wilt afmelden (minder dan 24 uur voor de start) willen we je vriendelijk 
doch dringend verzoeken om ons telefonisch te contacten. Dit kan op nummer 06-22 56 83 36.  
 
Wij doen elk jaar ons best om de koppeling zo volledig mogelijk te maken om ervoor te zorgen 
dat er geen passagiers zonder motor zijn en andersom. Helaas heeft de ervaring ons geleerd 
dat op de dag zelf toch passagiers of motorrijders niet op komen dagen zonder zich af te 
melden. Wij hopen oprecht op jullie begrip indien dit toch het geval mocht zijn. Uiteraard zullen 
wij proberen ter plekke een oplossing te vinden. Hiervoor zijn speciale troubleshooters bij de 
inschrijving aanwezig.  
 
 
Ophalen passagier 
Na de inschrijving ga je naar de verzamelplek om te kijken of je passagier zich al heeft ingeschreven. 
Hij of zij heeft een hesje aan met daarop een nummer. Dit jaar hebben alle deelnemers een hesje. 
Hierdoor hebben motorrijder en passagier niet hetzelfde nummer. Om toch eenvoudig je passagier te 
vinden hebben we de volgende logica toegepast.  
 
“Nummer Motorrijder” + 1 = “Nummer Passagier”.  
Voorbeeld: Motorrijder met nummer 20 is gekoppeld aan passagier 21.  
 
Houd regelmatig in de gaten of jouw passagier zich heeft ingeschreven. Zodra dit het geval is neem je 
jouw passagier mee en blijf je bij hem of haar in de buurt tot en met het vertrek. Dat voorkomt een 
hoop stress bij het aanstaande vertrek en de start van de Appierun.  
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Welkomstwoord en briefing 
Om 10.00 uur zal voorzitter Albert van Duijn een kort welkomstwoordje houden waarna Wouter Meelis, 
de toercoördinator een briefing zal verzorgen m.b.t. het verloop van de tocht.  
Het is van groot belang dat iedereen aandachtig luistert! Zoals de ervaren Appierun Bikers 
weten; rijden met meer dan 60 motoren vereist discipline en goede informatie vooraf! Dat 
draagt ook weer bij aan een leuke dag met veel plezier onderweg.  
 
Om de briefing op de dag zelf wat kracht bij te zetten hebben we een instructiefilm gemaakt. Ook 
wordt er in de film aandacht besteed aan tekens welke de verkeersregelaars onderweg zouden 
kunnen geven. De instructiefilm vind je hier: https://youtu.be/_BW2PV94a08 
 
 
Vertrek uit Hoofddorp 
Om stipt 10:45u uur zullen we vertrekken uit Hoofddorp voor het eerste deel van de tocht. Het belooft 
een zeer afwisselend route te worden met afwisselende omgevingen. 
 
 
De route 
De route staat op onze site. Deel de route vooral met vrienden, kennissen en familie zodat deze jullie 
kunnen toezwaaien langs de route. ☺ 
 
 
Aankomst op de lunchlocatie 
Aangekomen op de lunchlocatie, wat ook de startlocatie is, is het belangrijk dat je strikt de 
aanwijzingen van de parkeerassistenten opvolgt. Volg hierbij je voorganger tot er anders wordt 
aangegeven door een verkeersregelaar. Op deze wijze kunnen we snel en efficiënt parkeren en 
vervolgens gaan genieten van een welverdiende lunch. De zijspannen zullen apart parkeren waar er 
mensen klaar zullen staan om de passagiers uit de zijspannen te helpen. De lunchpakketten zullen 
worden uitgedeeld door een aantal vrijwilligers.  
 
 
Vertrek van lunch 
Om 14:15 uur zullen we vertrekken voor de middag route van de Appierun. Zorg dat je klaar bent om te vertrekken. 
De eindbestemming is gelijk aan de start locatie in Hoofddorp.  
 
 
Eindbestemming 
Rond 15:30 uur komen we aan op onze eindbestemming ☺. Daar gaan we gezellig met zijn allen nog 
wat nuttigen en praten we nog even lekker na. 
 
 
Helmen/ Kleding 
Zoals ieder jaar hebben we ook nu weer een groot aantal helmen ter beschikking. Wel willen we zowel 
motorrijders als passagiers vragen om als ze zelf een helm hebben deze mee te nemen.  
Daarnaast is het op de motor belangrijk om stevige beschermende kleding te dragen. Voor de 
motorrijders is dit natuurlijk een motorpak. Van de passagiers verwachten we minimaal een stevige 
(spijker)broek, een stevige jas en een paar dichte stevige schoenen. Ook raden wij een paar 
handschoenen sterk aan. We hebben ook handschoenen ter beschikking op locatie. Deze worden na 
afloop weer ingenomen. Indien er niet voldaan wordt aan deze voorschriften kunnen wij passagiers, in 
het ergste geval, weigeren maar dat doen we natuurlijk liever niet! Veiligheid voor alles!! 
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Contact informatie 
Indien er op de dag vragen zijn kun je hiervoor terecht bij de desbetreffende vrijwilliger. Indien deze 
niet in de buurt zijn kun je contact opnemen met één van de bestuursleden. De nummers en 
verantwoordelijkheden vind je onderaan de briefing. 
 
 
Loterij 
Nog ergens wat kleingeld liggen?? Ook dit jaar kunnen we met hulp van onze sponsoren weer een 
leuke loterij organiseren. Er zijn weer heel wat leuke spullen ter beschikking gesteld. De loten kunnen 
gedurende de dag gekocht worden. De loterij is aan het einde van de dag. De opbrengst gaat geheel 
in de pot van de stichting. De loten kosten €2,- per stuk en er is geen maximumaantal loten per 
deelnemer ☺. Ook kun je je kleingeld (briefjes mag ook hoor ☺) kwijt in onze donatie motor. Deze 
prachtige motor staat bij de koffietafel.  
 
 
Het weer 
Gezien het geweldige weer dat we tot nu toe gehad hebben kan het toch niet anders dan dat we op 21 
mei ook prachtig weer zullen hebben!! Mocht dit niet het geval zijn en zelfs van zodanige aard dat het 
de doorgang van de Appierun zal belemmeren dan zullen wij uiterlijk op vrijdagavond 19:00 uur een 
melding doen op de site www.2wheels4wings.nl om de Appierun af te gelasten.  
 
 
Dus geen melding op de site dan gaat de Appierun 2022 gewoon 
door en verwachten wij allemaal dat je zaterdag aanwezig bent! ☺ 
☺ 
 
Wij kijken uit naar de Appierun en zien jullie zaterdag 21 mei met 
een grote glimlach tegemoet!  
 
 
Tot 21 mei allemaal!!!! 
 
 
 
Albert van Duijn   06-22 56 83 36  Algemene vragen 
Wouter Meelis   06-46 04 27 98  Route, Verkeer & Veiligheid 
Priscilla Schouten  06-50 42 00 56  Troubleshooter algemeen 
Thea van Duijn   06-50 19 28 02  Troubleshooter Inschrijvingen 
 
 
 
 
 


