Jaargang 22

december

nummer 11

MC ’T MOTORRIJERKE
TILBURG
Voorzitter:
Dré v. Spaendonk , Gasthuisring 1-21, 5041 DP Tilburg,
E-mail: dre.vanspaendonk@home.nl

013-5351117

Secretaris/Penningmeester:
Kees Janssens, Kard. Vaughanstr. 14, 5046 DR Tilburg,
E-mail: c-janssens@home.nl

06-20534166

Bestuursleden:
Bart v. Hattem, Bellinistraat 131
Ad de Laat St. Annastraat 61

5049 CC Tilburg,
5025 KA Tilburg

013-4555719
013-5363437

Sjef Huggers, Diepenveenstr. 8

5043 JL Tilburg

06-48496175

Redactie Clubblad:Het

Bestuur

E-Mail adres ; jasa@kpnmail.nl
Sluitdatum inleveren nieuwe kopij;

Website : www.motorrijerke.nl
25-12-2010

Adres Clubhuis:

Piushaven 1-04,

Evenementenlijn:

5017- AN Tilburg
013-5350703
De contributie bedraagt € 70,= per jaar, te

Contributie:

voldoen per 1 jan. van elk jaar.
Wordt men in de loop van het jaar lid dan betaald men € 6,= per maand voor het
lopende verenigingsjaar, ineens te voldoen, met een max. van € 70,=
Postgironummer:
2141404 t.n.v. MC.’t Motorrijerke

Clubprijzen:

T-shirts

€7
Poloshirts
Polo Sweaters
Rug embleem
Mouw embleem

MC’tMotorrijerke 2010

€ 14
€ 20
€ 16
€ 3,5
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Ook voor bromfietsen en scooters
Dick Flemmingstraat 6
Sprang-Capelle
Telno 0416-280379
www.bartsmotorshop.nl
bartsmotorshop@home.nl
openingtijden di t/m do 09.00 – 18.00 uur
vrijdag 09.00 – 21.00 uur
zaterdag 09.00 – 17.00 uur
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2010

Ev
Evenementenkalender:
zondag 26 december (2e Kerstdag):
ag): spelletjesmiddag aanvang 14:00 uur
vrijdag 31 december (oud en nieuw
ieuw): pyama partij aanvang 20:30 uur

2011
eceptie
zaterdag 1 januari: nieuwjaarsrecep
zondag 13 maart: Voorjaarsrit.
weekend 15 t/m 17 april: Kruikentr
entreffen.
weekend 23 t/m 25 april Paasweek
eekend: Beneluxtoer MC´72
woensdagen 1+8+15+22 juni: Zome
omeravondritjes
weekend 2 t/m 5 juni: Hemelvaartw
artweekend. Troyes, Frankrijk?
weekend 11 t/m 13 juni: Pinkerwee
rweekend. Hotelweekend aan de Moezel?
zondag 11 september: Tilburg Toer
Toerrit

INFO:

www.motorr
orrijerke.nl

IN DE WEEKENDEN
BEL EVENEMENTENL
NLIJN
013-5350703
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www.pakhuistilburg.nl
boudewijn@pakhuistilburg.nl
LEDEN VAN M.C. ’t MOTORRIJERKE
10% KORTING OP VERTOON VAN
LIDMAATSCHAPSKAART
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Ron van Huygevoort
Hans Nas
Jack Kemmere
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2-12
4-12
7-12
14-12

Namens alle leden:
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Hoi mensen
Denk aan je contributie voor 2011
à € 70,-- per jaar
s.v.p. zo spoedig mogelijk overmaken op
gironummer 2141404 t.n.v.
M.C. ´t Motorrijerke
Of “cash” betalen aan de bar in het
clubhuis
Namens de penningmeester
Alvast Bedankt!!!!!!!!!
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Nieuws van ons forum
Hieronder staan de jongste berichten die je op het forum van MC t Motorrijerke kan vinden. Heb je ze al
gelezen? Je vindt de link op de site van de club.
Zoals je ziet zijn alle berichten gestart door mij. Ook zijn er geen reacties(Replies). En dat is jammer want
moeilijk is het niet. Bovendien is er een uitgebreide help tekst met demo te vinden in het Nederlands. Je
kunt mij natuurlijk ook altijd even bellen.
Meld je aan zoals reeds 60 mensen dat al eerder deden. Het kost niks.
En als je e-mailadres op de ledenlijst staat geef ik je zo snel mogelijk toegang tot het deel dat alleen voor
leden van MC t Motorrijerke is te openen.

Computerhulp 2e oproep
Zo’n forum is natuurlijk allemaal wel leuk, maar als je geen PC hebt, of het wordt allemaal net iets teveel,
dan heb je er ook niets aan.
Daarom wil ik aan degenen die dat willen tekst en uitleg geven over Pc’s. Wat is het eigenlijk, wat kun je
ermee, heb je er iets aan, hoe doe je bepaalde zaken, wat kost het allemaal, wat heb je nodig, kan je dan
ook op internet, wat is internet eigenlijk, en van Google(goegel), MSNen en chatten(tsjetten) heb je ook wel
eens gehoord.
Weet je er allemaal niets van, of weet je wel iets maar je wilt meer, laat iets weten. Na een inventarisatie
van wat men wil kan ik dan een eenvoudige, wekelijkse ‘cursus’ opzetten. Daar komen we dan de winter wel
mee door.

Groeten, dnBunnie
06-51423409
info@dnbunnie.nl
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GPS AVONDEN
Hoi mensen,
De wintertijd is weer aangebroken dus is het weer tijd om aan de GPS avonden te gaan
denken. Alleen weer ik niet precies wat ik er mee aan moet: Vorige winter waren die
avonden erg gezellig, maar ook een beetje een rommeltje waar we van hak naar tak
sprongen. Ik vind dat, als er weer GPS avonden worden georganiseerd, dit anders moet,
maar hoe??
Als je een idee hebt laat het mij dan weten
Ik heb trouwens zelf nog een tip: Ga naar www.tv.gps.nl , daar zijn diverse instructie-video´s
te bekijken hoe je kunt werken met Mapsource en Garmin navigatie apparatuur. Een stukje
zelfstudie is nooit verkeerd!
Dré (013-5351117 of dre.vanspaendonk@home.nl )

LEDEN DIE ONS GAAN VERLATEN
EN
BEZORGER CLUBBLAD GEVRAAGD
De navolgende leden hebben aangegeven de motorclub te verlaten en hebben per het eind
van dit jaar hun lidmaatschap opgezegd: Kees de Kruijf en Wil van Kollenburg.
Wat betreft Kees de Kruijf: Hij kwam door drukke werkzaamheden wel niet zoveel in het
clubhuis, maar je kon wel op hem rekenen. Zo heeft hij lang het clubblad rondgebracht. De
reden dat het beëindigen van het lidmaatschap van Kees is dat hij bijna geen motor meer
rijdt.
Kees en Wil, bedankt voor jullie tijd bij de motorclub en het gaat jullie goed!!!!
Zoals hierboven al gezegd bracht Kees het clubblad rond, dus zoeken wij een nieuwe
bezorger van het clubblad:

Schroom niet en meld je aan, zodat ook de leden in de bezorgtoer
van Kees het clubblad kunnen blijven lezen.
Namens het bestuur
Dré
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HET NIEUWE CLUBHUIS
De gemeente heeft in eerste instantie het clubhuis aan de Spoorlaan afgewezen
i.v.m. parkeermogelijkheden, hier hebben we bezwaar tegen aangetekend,
aangezien wij alternatieve parkeermogelijkheden hadden. (TAN en FNV)
Inmiddels is ons principeverzoek door de gemeente ingewilligd en is de
omgevingsvergunning aangevraagd.
De buurvrouw van het nieuwe clubhuis is een actie gestart om ons in de Spoorlaan
te weren. Ze heeft een buurtcommitee opgericht waardoor de buurt goed in beroering
is geraakt en dat heeft o.a. erin geresulteerd dat de FNV en T.A.N. hun
parkeertoestemmingen hebben ingetrokken. We hebben echter twee alternatieve
parkeerterreinen gevonden. Waar zeg ik niet, want anders gaat de buurvrouw ook
daar weer buurten. Tevens hebben wij bij de Gemeente de stelling gedeponeerd:
Wat is er mis met het openbaar parkeerterrein hoek Spoorlaan/Tivolistraat.
Ook wij hebben een brief in de buurt doen rondgaan, waarin wij onze standpunten in
uiteen gezet hebben en daar hebben we al een paar positieve reacties op gehad.
Wij, en ook de gemeente Tilburg, hebben de buurvouw steeds gevraagd om een
gesprek, zodat wij onze bedoelingen duidelijk konden maken en allerlei wilde
verhalen over motorrijders konden ontzenuwen. De buurvrouw houdt echter zo´n
gesprek steeds af.
Wat ze wel doet is een hoop stampei maken. Zo erg zelfs dat de politieke partij TON
(Trots op Nederland van Rita Verdonk) vragen gaat stellen aan Burgemeester en
Wethouders van Tilburg. Kijk maar eens op deze website:
http://tilburg.trotsopnederland.com/index.php?pageID=3&messageID=2074

Kijk ook op de website van Omroep Brabant:
http://www.omroepbrabant.nl/?news/146281812/Trots+Tilburg+wil+geen+motorclub+in+rustige+straat.
aspx

Wat de buurvrouw steeds rond bazuint is dat het gedeelte van de Spoorlaan, waar
wij ons clubhuis willen vestigen, een woonbuurt is. Maar volgens het
bestemmingsplan van de Gemeente betreft het hier een bestemming voor gemengde
doeleinden, waar ondersteunende horeca en een clubhuis ook onder vallen.
Ik weet overigens nu hoe het is je gediscrimineerd te voelen: Ik leef mee met al die
zigeuners, gastarbeiders, homo´s en wat dies meer zij, die dat ook elke dag
ondervinden.
Zoals het er nu voor staat werkt de gemeente Tilburg nog goed met ons mee, we
wachten af.
Wat het oude clubhuis aan de Piushaven betreft: Daar zullen we hoogstwaarschijnlijk
tot half februari gebruik van kunnen blijven maken.
Namens het bestuur
Dré
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NATUURLIJK ZIJN DE LEDEN VAN M.C. ´t
MOTORRIJEKE MET AL HUN VRIENDEN EN
KENNISSEN BIJ DEZE BINGO VAN HARTE
UITGENODIGD!!!!!!
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Onze nie
ieuwe website is
ge
geboren!!!
Je kunt hem gewoon
on vinden onder www.motorrij
rijerke.nl
Kijk en verwon
onder je: De site heeft veel mee
eer
mogelijkheden dan de oude site en ook zelf kun
un je je
bijdrage leveren. Kijk
ijk o.a. elders in dit blad hoe je je foto´s
op dee ssite kan (laten) zetten.
De site is mogelijk gemaa
aakt en ontworpen door onze nieu
ieuwe
webmaster Rob van Pop
oppel. Bedankt Rob.
Ik wil hier zeker Ton Die
Dieltjes bedanken die jarenlang onz
onze oude
site heeft verzorgd. Ton
n bedankt!
Namens het bestuur
Dré

NIEUW
UWJAARSRECEPTIE
IE
M.C. ´t MOTORRIJERKE
Op zaterdag 1 ja
januari organiseren wij
wi onze
traditionele NIE
IEUWJAARSRECPTIE
TIE (dit
keer helaass zzonder Nieuwjaarsdui
uik)
AANV
NVANG 15:00 UUR
Iede
edereen is welkom
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OPROEP!!!!!!!

Beste leden,
Help ons met het bekostigen van de
verbouwing van het nieuwe clubhuis.
Laat ons niet in de kou staan en koop
obligaties t.b.v. het nieuwe clubhuis.
De obligaties kosten € 50,-- per stuk. Je
kunt je aanmelden bij Kees Janssens of
Dré van Spaendonk
Per saldo kost het je niets, want de
obligaties worden in een periode van 5 jaar
weer terugbetaald. We vergoeden echter
geen rente!
Ook onze adverteerders worden hierbij van
harte uitgenodigd om obligaties te kopen
en ons zo te helpen!!!!!!!!!!!

MC’tMotorrijerke 2010
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Pyjama Party

Een pyjama is een kledingstuk
uk voor de nacht en wordt gedragen tijdenss bedtijd. ……

Kortom wie heeft zin om op

oudejaarsav
avond 31 december 20
2010
van 20.30 uur
vanaf
met een pyjama partyy het
h definitieve afscheid te vieren van ons clubhuis
uis.
Je kunt een
en slaapplaats reserveren op het podium;
well je eigen slaapspullen meebrengen.
Leden, hun partners en Andre bel
elangstellenden kunnen tegen een inschrijfprijs van
n € 25,00 p.p.
deelnemen aan
n dit
d evenement met gratis drankjes en hapjes.

LET OP: je opgev
geven voor deze avond ka
kan nog
t/m
m2
26 december as..

MC’tMotorrijerke 2010
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NOG 1´TJE DAN!!
We hebben in oktober een fantastisch Benefietconcert gehad en dat smaakte toch een beetje
naar meer!
De Dinky Boyz en Time Waits 4 no One boden aan om nog eens gratis in ons clubhuis te
komen spelen. Dit gaat gebeuren om zaterdag 11 december a.s..

DUS
NOG EENTJE DAN!!!!!!!
ZATERDAG 11 DECEMBER 2010
EXTRA BENEFIETCONCERT
M.M.V.

THE DINKY BOYZ
EN
TIME WAITS 4 NO ONE
AANVANG 21:00 UUR
ENTREE GRATIS
BRENG GERUST JE VRIENDEN EN KENNISSEN
MEE!!!!!

TE KOOP
Suzuki Madura 1200 cc
bouwjaar 1985 (belastingvrij dus!!)
125 pk; cardan aandrijving
met verlengde voorvork en windscherm
Import Chopper uit de U.S.A.
Inlichtingen: M. Gloudemans; telno 013-5431790
MC’Motorrijerke 2010
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PINKSTERWEEKEND IN HOTEL
Het is ons al vele malen gevraagd en we gaan het nu proberen:
We zijn van plan met Pinksteren een hotelweekend te boeken naar hotel
Sonnenblick in de buurt van Cochem aan de Moezel. Het is een echt motorhotel en
niet duur: 2 overnachtingen met ontbijt en avondeten kostte dit jaar € 86,--. Wat de
prijs met Pinksteren is weet ik niet.
In het dorpje bij het hotel is niet veel te beleven, maar Cochem is slechts 12 km van
het hotel.
We hebben ook nog niet geïnformeerd of er in het hotel plaats is met Pinksteren; we
willen eerst weten of en hoeveel belangstelling hiervoor is. Laat het ons zo snel
mogelijk (voor het eind van dit jaar) weten, dan kunnen we op onderzoek uit.
Namens het bestuur
Dré
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JOUW FOTO´S OP DE WEBSITE VAN M.C. ´t
MOTORRIJERKE
Vanaf nu is het mogelijk jouw foto´s van evenementen van M.C. ´t Motorrijerke waar jij bij
geweest bent op de nieuwe site van M.C. ´t Motorrijerke te zetten.
Hiervoor ga je naar de website www.wetransfer.com .
Na het welkomstscherm (OK aanklikken) zie je dit scherm:

Klik het bovenste vak van het scherm aan het bij “+”. Dan zie je je mappen in je computer.
Ga vervolgens naar de map waarin de foto´s staan die je op de website wil hebben en selecteer
die (= de toetsen Ctrl + a). en klik dan op openen. De bestanden verschijnen vervolgens in het
bovenste vak van het scherm. Vul vervolgens in het tweede vak van het scherm mijn e-mail
adres in: dre.vanspaendonk@home.nl .
Vul in het derde vak je eigen e-mail adres in. Vervolgens kun je in het onderste vak nog een
bericht kwijt (bijvoorbeeld welke evenement de foto´s betreffen).
Druk vervolgens op “transfer”. De foto´s worden nu verzonden naar een server van We
Transfer en ik krijg een e-mail dat ik die foto´s daar op kan halen. Ook jij krijgt een e-mail dat
de foto´s zijn verstuurd.
Ik haal de foto´s van de server van We Transfer af (blijven er twee weken op staan) en zet ze
op de site van M.C. ´t Motorrijerke.
LET OP: Je hoeft je foto´s niet te comprimeren (verkleinen). Je kunt per zending 2 Gigabite
kwijt. Is het bestand van je foto´s groter dan 2 Gigabite dan kun je je foto´s in meerdere
verzendingen versturen. Het noodzakelijke verkleinen doe ik wel.
Succes!
Dré

MC’Motorrijerke 2010
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KNMV TOERKALENDER december 2010
28-11-2010
28-11-2010
12-12-2010
19-12-2010
09-01-2011

17e Sinterklaastoer
Snertrit
36e Wildrit
Snertrit
17e Jan Termaatenrit

Kranenburg
Hoogeveen
Alverna
Sint Oedenrode
Woudenberg

KNMV Tour d’ Europe
6 t/m 22 augustus
KNMV Tour d’ Europe, het evenement voor de motorrijder die houdt van meer dan
500 kilometer rijden op een dag en die niet schuwt voor 20 bochten op een
kilometer.
Bij deze Tour ligt de nadruk op het (veel) rijden op een dag.

Dit jaar gaat de route voor het grootste deel over het
Britse Koninkrijk. We beginnen met een treinreis naar Engeland. Rijden vervolgens
noordelijk om Schotland te doorkruisen en verlaten Groot Brittannië via Wales en
Engeland.
Via de nachtboot van Plymouth naar Santander komen we weer op het Europese
vasteland. Door Spanje en Frankrijk worden de laatste kilometers van de reis
afgelegd.
Bezoek- of rustdagen zijn gepland in
Inverness in Schotland,
Torrelavega in Spanje
en in Andorra.
Het rijden door de Schotse Hooglanden is een lust. Motorrijders die hier al zijn
geweest kunnen dit beamen.
De Tour d’ Europe is een reis van en met extremen en alleen geschikt voor de ZEER
ERVAREN motorrijders
Na afloop van deze 18 daagse reis heb je ongeveer 6.500 km gereden

Heeft iemand zin om aan deze monstertocht mee te doen?
Laat het mij dan weten
Dré (telno 013-5351117 of e-mail dre.vanspaendonk@home.nl

MC’tMotorrijerke 2010
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SPELLETJES
SMIDDAG 2E KERST
STDAG
Het is al vele jaren gebruikelijk dat de op 2e Kerstdag in ons clubhuis een gezell
ellige middag
organiseren met oud hollandse sp
spelen.
Natuurlijk gaat dit evenement ook
ok dit jaar weer door. Een prima gelegenheid om na de 1e
Kerstdag de “verplichte nummers”
rs” te hebben afgewerkt (familie, opa, oma, kinde
nderen etc.)
eens lekker uit te buiken in het clu
clubhuis onder het genot van een hapje en een
nd
drankje.
Neem gerust vrienden en kennisse
ssen mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd!
uur.
Het clubhuis is open om 14:00 uur
Er zal die middag ook een barak-cconcours worden georganiseerd, waarvan de
eo
opbrengst in
zijn geheel als prijzengeld wordtt u
uitgekeerd.
namens het bestuur
Dré
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Regering zet belastingverhoging motoren door
17-11-2010

Foto: archief KNMV

De regering wil de geplande belastingverhoging op het bezit van een motor doorzetten. Een
motie van de SP om de verhoging te voorkomen, haalde het gisteren niet in de Tweede Kamer.
SP-Kamerlid Farshad Bashir diende de motie in en zei daarover het volgende: "De vorige regering
wilde de wegenbelastingen verhogen in aanloop naar het systeem van de kilometerheffing. Nu dat
systeem niet doorgaat, is wel de belastingverhoging voor auto’s gestopt maar niet voor motoren. Dat
moeten we rechtrekken."
Om bij de invoering van de kilometerheffing de aanschafbelasting (BPM) af te kunnen schaffen, moest
deze belasting afgebouwd worden. Deze afbouw van de aanschafbelasting voor auto’s werd betaald
door een verhoging van niet alleen de wegenbelasting voor auto’s, maar ook van motoren. Met het
afschieten van de kilometerheffing is wel een einde gekomen aan het verschuiven van de
autobelasting, maar de verhoging van de wegenbelasting voor motoren blijft doorgaan. Hierdoor gaan
motorrijders zes procent meer belasting betalen.
De KNMV zal zich in Den Haag in blijven inzetten om de belastingverhoging voor motoren tegen te
gaan.
Bron: Website KNMV

MC’tMotorrijerke 2010

Pagina 20

Jaargang 22

december

NIEUWSBRIEF TOER
EREN

numm 11
nummer

29 november 201
010

KNMV Toerhuldiging in ee
een nieuwe jas!
De KNMV Toerhuldiging wordt ver
ernieuwd. Een van de vernieuwingen is een and
andere datum:
noteer alvast 27 maart in je agen
enda! Naast de gewijzigde datum zal het progra
gramma er ook
anders uitzien. Over het hoe en w
wat volgt later meer informatie.

KNMV neemt afscheid van
an Sanoma
Na vele jaren is er een eind gekom
komen aan de samenwerking tussen de KNMV en Sanoma Men’s
magazines. Naar de wens van de
e KNMV-leden is besloten om vaker de digitale
le snelweg te
berijden, met iedere twee weken
en een nieuwsbrief per e-mail en twee keer pe
per jaar toezending
van een KNMV ledenmagazine .
Voor die leden die een abonneme
ment hebben op het Motor Magazine en dit wille
illen voortzetten
geldt nog steeds een gereduceerd
erd tarief, zij betalen € 72,50 aan Sanoma Uitge
tgevers. Dit houdt ook
in dat zij met vragen over de bez
ezorging of het abonnement vanaf 1 januari 20
2011 contact op
moeten nemen met Sanoma Men’
n’s magzine.

Infodag Marokkoreis
Ieder jaar organiseert de KNMV ee
een themareis. In 2011 gaat de reis naar Marok
rokko, het land
van de sinaasappels, tapijten, de keuken, witte stranden en mooie landschapp
ppen.
De
e rreis begint in Madrid en we toeren naar het zu
zuiden om
Span
anje te verlaten met een ferryovertocht overr d
de Straat van
Gibr
ibraltar naar Marokko.
Hoog
oogtepunten in dit Afrikaanse land zijn de mooi
ooie Atlantische
kust
st en de bochtige bergwegen van het Atlasgebe
bergte. Naast
de a
afwisselende landschappen zijn er bezienswaa
aardigheden in
de rroute opgenomen zoals de Kasbah (ommuurde
de vesting) van
Ait
it Ben
B Haddou, de ruines van de Romeinse stad
d Volubilis en
de M
Medina (oude binnenstad) van Tetouan. Bezoe
oek- of
rustd
stdagen zijn gepland in Casablanca met de groo
rootste moskee
terr w
wereld, de Koningsstad Marrakech en Fes met
et de
were
ereldberoemde Medina. Op de terugweg steken
en we de
Midd
iddellandse Zee vanuit Melilla over om in Madri
drid te
eind
ndigen. Deze reis is geschikt voor solorijders én duo’s die de
fase
se van beginner achter zich hebben gelaten.
Foto: McMaroc

Wil
il jje meer weten over deze reis kom dan op de
e
informatiebijeenkomst op zaterda
rdag 13 november in het KNMV Bondsbureau,
Zijpendaalseweg 1, 6843 CK Arnh
rnhem. De aanvang is om 10.00 uur.
MC’tMotorrijerke 2010
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Varkensruggen gevaarlijk voor motorrijders
Je ziet ze steeds meer: betonnen wegafscheidingen op rotondes en langs (provinciale)
wegen. De zogeheten varkensruggen, betonnen blokken, vormen echter een gevaar voor
motorrijders.
De wegafscheidingen zoals die onder meer
langs de N302 bij Harderwijk zijn aangelegd en al voor opschudding in de motorwereld
hebben geleid - zijn bedoeld om te zorgen
dat weggebruikers niet op een naastgelegen
(brom)fietspad kunnen geraken. Een groot
deel van de weggebruikers, zowel
automobilisten als motorrijders, zijn niet te
spreken over de toepassing van deze
betonnen afscheidingen.
Arjan Everink, hoofd Rijopleidingen bij de
KNMV, maakt zich eveneens zorgen over het
gebruik van de varkensruggen door
wegbeheerders: “Hebben de beheerders wel eens nagedacht over wat het effect is als je
plotseling met je motor moet uitwijken en in aanraking komt met zo’n betonnen blok? Het
resultaat zal veel heftiger zijn dan slechts schade aan je ego en aan je velgen. Bovendien
helpen deze ruggen ook niet als je als doel hebt om de (brom)fietser te beschermen. Een
alternatief zoals belijning die geluid maakt als je erover heen rijdt, of buigbare
bermpaaltjes, zou beter zijn."
Betonnen afscheidingen van rijweg en
fietspad zijn een gevaar voor de motorrijder
(foto: KNMV)

GPS gebruik bij toertochten
Het gebruik van navigatiesystemen bij toertochten wordt gemeengoed. Een werkgroep van
gebruikers uit district Oost heeft dit document opgesteld voor clubs die hun routes ook
willen aanbieden via GPS.
Een aanbeveling voor clubs met ervaringen uit de praktijk.
Hoe kun je als club GPS-routes aanbieden
Maak eerst als club bekend dat je routes als GPS-bestanden aanbiedt.
Dit kan als volgt:
- Door het aan te geven in de KNMV Toerkalender.
- Door bekendmaking via de eigen internetsite van de club.
- Door zo mogelijk gebruik te maken van de landelijke motorbladen.
Denk daarna aan het volgende:
- Geef aan welke softwareversies gebruikt worden. Bijvoorbeeld: ‘City Navigator versie 7,
firmware versie 3.08, mapsource 6.5 enzovoort.
- Publiceer op je eigen website waar de route heen gaat zodat iedereen, indien nodig,
het juiste kaartmateriaal zelf thuis kan inladen. Toon ook een print van de route op je
site en het Waypoint van je clubhuis of vertrekpunt.
- Kies zelf voor:
o voorinschrijving en / of
o levering via mail bijvoorbeeld of
o voor het terplekke op de dag aanleveren van de route.
Uit de praktijk blijkt dat het navigatiesysteem Garmin het meest wordt gebruikt. Het
grootste deel van de motorrijders rijdt hiermee.
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Hoe doe je het op de dag zelf
Zorg voor 1 laptop, of liever nog 2. Bijvoorbeeld één voor de Streetpilot III en 1 voor de
2610, de 276C en de Quest, Zumo, waarop alle bestanden aanwezig zijn.
Zorg voor aansluitkabels voor de diverse navigatiesystemen.
Voor de Zumo is het gebruik van een SD kaart met daarop het bestand in een ‘GPXextensie’ aan te bevelen. Zorg voor voeding voor toestellen die dit zelf niet hebben.
(Garmin 2610 >). En zorg tenslotte ervoor dat de routes gemaakt zijn met tussenpunten en
geen waypoints.
Nog wat tips
- Goede communicatie is essentieel.
- Zorg voor een goede instructie voor de onervaren gebruikers
op je website.
- Geef duidelijk aan in welke versie je wat aanlevert.
- Het moet voor een toerrijder vanzelfsprekend worden eerst
de website van de te bezoeken club te raadplegen.
- Hier kunnen ook nog de eventuele wijzigingen gemeld
worden.

Tussenstand KNMV Clubtoercompetitie
Er staan nog maar een paar ritten op de KNMV Toerkalender 2010. Dit betekent echter nog
niet dat de strijd al gestreden is. Hierbij het overzicht van de KNMV Clubtoercompetitie
per 5 november 2010.
volgnr. Clubnr naam
1
110 MTC Noord
2
517 VAMC De Graafschaprijders
3
103 Friesche Motorclub
4
709 MC Mios
5
1026 Goldwing Club Holland
6
1094 MC Rijsbikers
7
532 Needse MC
8
556 Zelhemse AMC
9
504 MC De Blijde Rijders
10
534 MSV Ophemert

Ptn
4.531
3.340
3.283
2.200
2.170
1.120
1.000
1.000
980
880

De volledige tussenstand is te vinden op onze internetsite onder Recreatief > Toeren
samen met het overzicht van de turflijsten die nog ingeleverd moeten worden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Afzender
Afdeling: Recreatief Motorrijden
Tel:
026-352 85 20
E-mail:
toer@knmv.nl
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