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Albert kombrink  Boetoe van het jaar 2014 

Ook dit jaar werd tijdens de nieuwjaarsreceptie de BOETOE van het 
jaar toegekend aan iemand uit de groep vrijwilligers. Zoals al eerder 
gezegd, is het niet de bedoeling dat deze persoon wordt verheven 
boven alle andere vrijwilligers, maar meer om extra aandacht te geven 
aan de groep vrijwilligers die veel van hun eigen tijd in onze club 

steken. 
 
"Boetoe van het jaar" nu eens niet gekozen voor een vrijwilliger die een prestatie 
geleverd heeft, maar nu voor iemand die in de toekomst veel voor ons zal gaan 
betekenen.  

 

13 maart Ledenvergadering  

Natuurlijk is het altijd weer afwachten hoe groot de opkomst voor deze vergadering is. 
Dit keer was weer net als andere ledenvergaderingen, redelijk goed bezocht. 

11 april DMX 

De eerste wedstrijd van de DMX dit jaar leverde 255 rijders aan de start. het was 

prachtig weer en er waren weinig ongevallen. 

16 mei Grasbaanraces Joure  

Vijfenveertigste Grasbaanraces op de Nutsbaan 

Zaterdag 16 mei a.s. was het weer zover. M.C.Flying Boetoe organiseerde in hun 42 jarig 
bestaan voor de 45e keer de traditionele ONK Grasbaanraces op de Nutsbaan te Joure.  

Het gaat bij het Grasbaanracen om close racing, snelheid en zo lang mogelijk het gas 
open houden om vervolgens driften door de bocht te gaan. Met veel lef razen de 
coureurs zij aan zij met snelheden tot boven de 120 km/h op de rechte stukken voorbij, 
waarbij de schutting staat te klapperen. Dit jaar een volle dag omdat de jeugd en 

nationale op dezelfde dag werden gehouden.  
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19 sept VTBM wedstrijd  

De voorlaatste ronde van het VTBM kampioenschap 2015 wordt op zaterdag 19 september verreden op het 

circuit van MC Flying Boetoe in Joure. 

De zandbaan aan de Polderboskdyk was voor verschillende coureurs een laatste strohalm zijn om een 

achterstand in het kampioenschap goed te maken en voor de leiders.  De overvolle dag is prima verlopen. 

Zaterdag 10 oktober: MX Noord Cup in Joure + 

afterparty! 

Zaterdag 10 oktober gaat een extra wedstrijd in de MX Noord Cup van start op ons terrein aan de 

Polderboskdyk. De MX Noord Cup-wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een gezellige - en 

ontspannen sfeer motorcrosswedstrijden willen rijden. 

11  okt Red Boetoe Knock-out 

Zondag 11 oktober vindt de eerste Red Boetoe Knock Out plaats. Dé try-out voor Red Bull Knock out. Een 

leuk evenement welke dit jaar voor de eerste keer georganiseerd werd. De deelname was niet groot maar de 

gezelligheid des te meer. Reden te meer om deze door Rindert bedachte wedstrijd, in 2016 opnieuw te 

organsiseren  
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