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

013-5351117

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

06-20534166

Jan van de Sande Dudokhof 37
E-mail: jasa@kpnmail.nl
Bestuursleden:

5041 EX

06-29043927

Bart v. Hattem, Bellinistraat 131
E-mail: bart-monavie@live.nl
Ad de Laat St. Annastraat 61
E-mail: adengerdadelaat@kpnmail.nl

5049 CC Tilburg,

Redactie Clubblad:

Tilburg

013-4555719

5025 KA Tilburg

013-5363437

Het Bestuur

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

Website : www.motorrijerke.nl
24-8-2012

Clubgebouw Rolita

Adres Clubhuis:

Matterhornstraat 1
5022 PA Tilburg

tel: 013-5365283

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:
Clubprijzen:

T-shirts

€ 7,=
Poloshirts
Polo Sweaters
Rug embleem
Mouw embleem

MC’tMotorrijerke 2012

€ 14,=
€ 20,=
€ 16,=
€ 3,50
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EVENEMENTEN KALENDER 2012
AGENDA

Evenement / Motorrit:
Datum:
15-07-2012
20-07-2012
27-07-2012
19-08-2012
09-09-2012
14-09-2012
16-09-2012
21-09-2012

Rit georganiseerd door Dré v Spaendonk
Clubhuis dicht i.v.m. Kermis
Clubhuis dicht i.v.m. Kermis
Rit georganiseerd door Ad de Laat
Tilburg Toerrit
Receptie 40 jarig bestaan club
Rit georganiseerd door Jan vd Sande
Feest voor leden 40 jarig bestaan club
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14-7
24-7

Namens alle leden:
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M.C. ´t MOTORRIJERKE VIERT HAAR 40
JARIG BESTAAN!!
M.C. ´t Motorrijerke is in september 1972 opgericht en bestaat
dus dit jaar 40 jaar.
TIJD DUS VOOR EEN FEESTJE of twee
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
We gaan dit als volgt doen:
Op vrijdag 14 september, aanvang 20:00 uur, is er een receptie in ons clubhuis
(sociëteit Rolita) die de hele avond duurt en waar iedereen, uiteraard ook onze
eigen leden, welkom is. Elke bezoeker ontvangt 5 consumptiebonnen en er zijn
uiteraard diverse hapjes.
We gaan hier nog uitnodigingen voor versturen, maar zoals gezegd, is op die avond
iedereen welkom die M.C. ´t Motorrijerke een goed hart toe draagt.

Dan:
Op vrijdag 21 september vieren we ons echte jubileum, waarbij
enkel onze eigen leden, en enkele speciale genodigden, welkom
zijn.
Die avond is het gratis drinken en lekkere hapjes en zorgen onze
vrienden van de Dinky Boyz voor een, zoals we van hen gewend
zijn, prima stukje muziek.
Tevens hebben we voor de aanwezige leden nog een mooie
herinnering in petto.
Schrijf deze datum dus in je agenda. De aanvang is om 20:00 uur.
Het bestuur
MC ’t Motorrijerke 2012
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AVONDRIT MAC
M
VEENENDAAL
L
7 JULI 2012
De MAC Veenendaal org
rganiseert weer haar jaarlijkse avond
ndrit
De start zal plaatsvindenn bbij Bikers Best
De Hooge Hoek 22
3927 GG Renswoude
Starten is mogelijk van 18
18.00 uur tot 19.30 uur
De lengte van de rit is +/- 120 km.
Inschrijfgeld is € 3,00
De route is op Garmin enn op papier te verkrijgen.
Voor inlichtingen kunt je contact opnemen met:
Marius van de Beek

Tel: 06-53 79 85 15
na afloop zijn er natuurlijk de geh
ehaktballen !!!!!!!!!!!!
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Flitspalen in het buitenland :Uit Support Waypoint: Op je GPS-toestel kan je heel wat nuttige punten - of
POI's - toevoegen.
De meest gekende nuttige punten zijn de zogeheten flitspalen.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met die flitspalen:

•
•
•
•

is dit toegelaten, of niet?
Wat met de nieuwe wetgeving in Frankrijk: mag je nog flitspaallocaties op je GPS-toestel hebben?
Welke boete riskeer je wanneer je gecontroleerd wordt?
En hoe zit het in andere landen?

De beste raad die we je kunnen geven, is deze: vooraleer je naar het buitenland vertrekt, controleer je in
hoeverre het gebruik van flitspaallocaties in dat land toegelaten is.
In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is het bijvoorbeeld al langer verboden om flitspaallocaties op je GPStoestel te hebben.
En sinds 4 januari 2012 is ook in Frankrijk de wetgeving gewijzigd: vanaf nu is het verboden om een
toestel te gebruiken dat je de exacte locatie van een flitspaal weergeeft.
Wat wél toegelaten is en blijft, zijn toestellen die je waarschuwen wanneer je een gevaarlijke zone nadert. Op
die manier dragen dergelijke toestellen bij tot de verkeersveiligheid: als chauffeur word je eraan herinnerd dat je
in zo'n gevaarlijke zone extra aandachtig moet zijn.
Maar wat heeft dit nu met flitspalen in Frankrijk te maken? Wel, in Frankrijk staan alle flitspalen in
gevaarlijke zones ... Als je GPS-toestel je dus verwittigt dat je een gevaarlijke zone betreedt, houdt dit in dat er
ook een kans bestaat dat je in die zone een flitspaal gaat tegenkomen.
Rekening houdend met deze nieuwe wetgeving in Frankrijk heeft Garmin voor (zo goed als) alle huidige
automotive-toestellen een firmware update uitgebracht. Wanneer je deze firmware update op je toestel
geïnstalleerd hebt, worden alle Franse flitspaallocaties die op je GPS-toestel staan automatisch omgezet naar
waarschuwingen voor gevaarlijke zones.
Dit houdt dus in dat je in Frankrijk géén exacte flitspaallocaties meer te zien krijgt, maar wel een zone - meestal
ongeveer 4 kilometer lang - binnen dewelke je een flitspaal kan tegenkomen.
Deze firmware update is verkrijgbaar voor (zo goed als) alle huidige toestellen.
Voor de wat oudere toestellen neemt u best even contact op met Garmin om zeker te zijn in hoeverre er nog zo'n
firmware update ter beschikking is.
De meest recente firmware update voor een Zumo 500/550 dateert bijvoorbeeld van februari 2011:
deze toestellen zijn uit het actuele Garmin gamma geschrapt, en worden ook niet meer bijgewerkt.
Indien u over een dergelijk toestel beschikt, dient u uw flitspalenbestand te verwijderen van uw toestel vooraleer
naar Frankrijk te vertrekken. Flitspalenbestandjes kan je verwijderen via Windows Verkenner, je vindt ze terug in
de POI-folder op je GPS-toestel (bestandjes met extensie "gpi"). U kan natuurlijk ook bij ons in de winkel
langskomen, en dan doen wij het nodige.
Het bijwerken van de firmware van je GPS-toestel doe je met behulp van het programma Garmin WebUpdater,
dat je gratis kan downloaden van de Garmin website.
MET DANK AAN WAYPOINT
Kijk ook op de website www.motorrijerke.nl onder “Downloads” voor verdere uitleg en hoe de flitspaalsignalering
uit de Garmin de verwijderen.
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LET OP:
I.V.M. DE TILBURGSE KERMIS IS HET CLUBHUIS OP DE VRIJDAGEN 20 EN 27 JULI GESLOTEN
WE WENSEN JULLIE VEEL KERMISPLEZIER EN…..
EEN HEEL MOOIE VAKANTIE MET VEEL MOOI WEER, LEKKER ETEN EN DRINKEN EN HEEEEEL
MOOIE BOCHTEN DOOR PRACHTIGE STREKEN.
OF MET MOEDER DE VROUW VOOR DE CARAVAN L

I.V.M. DE VAKANTIE VERSCHIJNT HET VOLGENDE CLUBBLAD BEGIN SEPTEMBER.
HET BESTUUR

MC’tMotorrijerke 2012
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Ad de Laat trakteert (nogmaals) op een mooie rit en een
bezoek aan:
DE MAESLANTKERING (Hoek van Holland)
Deze rit ging op zondag 3 juni jl. niet door vanwege het
slecht weer maar wordt nu gehouden op:
Op zondag 19 augustus
Vertrek vanaf clubhuis: 9:30 uur
De koffie is om 9:00 uur klaar.
Info Maeslantkering zie: www.keringhuis.nl

MC’tMotorrijerke 2012
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M.C. ROADRUNNER PRINSENBEEK
Secretariaat:
Rabobank Prinsenbeek:
E mail:
Internet:
Inschrijfnr.
Aangesloten bij:

Postbus 106 4840 AC Prinsenbeek
Rek.nummer : 14. 25. 61. 584
info@mcroadrunner.nl
www.mcroadrunner.nl
K.v.K. 40281892
K.N.M.V. ( 1051).

Via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor onze

27e Roadrunnerrit op Zondag 8 Juli 2012
Deze inmiddels zeer bekende motortoertocht voor clubs en individuele
rijders start vanuit Prinsenbeek. Deze rit heeft een lengte van ongeveer
200 km. Voor diegene die niet van lange ritten houden is er een
ingekorte versie van ongeveer 100 km.
Het vertrekpunt is: Café 't Veehandelshuis aan de Groenstraat 80 4841
BG Prinsenbeek tel. 076-5413089. GPS Coördinaten 108180, 401395.
Het vertrekpunt is vanaf de snelweg bepijld en beide ritten tellen mee
voor de toercompetitie van de K.N.M.V.
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per motor. Er is een gratis kop koffie of
thee bij vertrek.
Ook dit jaar hebben we de routebeschrijving op routerol en op GPS
(Garmin en Tomtom) welke op het vertrekpunt te downloaden zal zijn.
De 27e Roadrunnerrit 2012 zal voor een deel door België gaan (vergeet
de groene kaart niet).
Na afloop is er een gratis tombola op het inschrijfnummer.
De vertrektijden liggen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Tot ziens op onze 27e Roadrunnerrit op 8 Juli 2012
Namens MC Roadrunner, Rien Huijbregts, Voorzitter
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KNMV-advies: Haal dit jaar je motorrijbewijs!
30-05-2012

Met de nieuwe wetgeving in januari 2013 in het verschiet, is het verstandig om nog dit
jaar je motorrijbewijs te halen! Dat is in vele opzichten een stuk gunstiger dan daar
nog een jaar mee te wachten.
De Derde Rijbewijsrichtlijn wordt op 19 januari 2013 in Nederland ingevoerd en dit betekent
voor het motorrijbewijs dat er nieuwe regels gelden. Zo komen er drie categorieën
motorrijbewijzen voor verschillende vermogensklassen en worden de leeftijden voor de
examenkandidaten verhoogd. Voor wie echt belangstelling heeft om te gaan motorrijden, of
daar al mee is begonnen, is het lonend om nog dit jaar af te rijden. Dat geldt zowel voor het
A-rijbewijs ‘lichte categorie’ als voor het onbeperkte rijbewijs.
Wie nog geen 21 is valt in de leeftijdsgroep voor het lichte/beperkte rijbewijs, op een motor
tot 25 kW. Als je voor 19 januari a.s. je rijbewijs hebt gehaald, krijg je daarop een
aantekening met de datum waarop dit na twee jaar automatisch wordt omgezet naar een
onbeperkt rijbewijs. Echter onder de nieuwe regels moet je twee of drie keer examen
afleggen voor hetzelfde papiertje (A1, A2 en onbeperkt).
Als je wat ouder bent – 21 jaar of ouder - en meteen het onbeperkte A-rijbewijs wilt halen, is
het ook raadzaam om daar snel mee te beginnen. Bij het ingaan van de nieuwe regels mag
je pas instromen vanaf de leeftijd van 24 jaar.
Nog dit jaar je motorrijbewijs halen heeft dus meerdere voordelen, zowel wat de kosten als
de leeftijd betreft. Tot 19 januari 2013 gelden de huidige regels, maar dit betekent wel dat je
voor die datum in het bezit moet zijn van het rijbewijs! Wie dan nog les heeft, of een examen
heeft aangevraagd, valt onder de nieuwe wetgeving.
De KGI’ers, verwachten bij hun rijscholen een toename van het aantal leerlingen in de loop
van dit jaar. Om die drukte voor te zijn is het raadzaam om tijdig een afspraak te maken. De
motorinstructeurs van de KNMV geven je graag advies, maar niemand garandeert dat je op
tijd je examen kunt halen, dus neem daar geen risico mee.
Ga naar http://www.knmv.nl/rijopleidingen/motorrijles voor een overzicht van alle KGI’ers in
Nederland.
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INGEKOMEN BERICHT
Hallo,

Ik ben Albert en ben bezig met een marktonderzoek voor een motorstalling in Tilburg.
Omdat sommige motorrijder thuis simpelweg geen plek hebben om de motor veilig weg te
zetten, om welke reden dan ook.
Dan zijn er diverse mogelijk heden om een geschikte stalling te vinden, maar vaak is dat erg
prijzig. Zover ik weet is er in Tilburg en omstreken niet een stalling die zich op deze
doelgroep richt, en dat hier misschien wel behoefte aan is.
Vandaar deze marktonderzoek. Zodat ik een beeld krijg van, aantal evt huurders, wat de
ideale stalling is en wat een evt huurprijs zou kunnen zijn.
Aan de hand van deze gegevens ga ik bekijken of het te realiseren is in Tilburg.
Zou u deze onderzoek door willen sturen na de leden van de club, zodat ze er aan mee
kunnen werken. De leden kunnen zelf aan geven of ze ook daadwerkelijk iets zoeken en
geïnteresseerd zijn. De leden die niet opzoek zijn mogen natuurlijk ook meedoen, dan krijg ik
wel een beeld voor wat de mogelijkheden zijn.
Mijn te verwachten concept;
Het stallen zal dan op eigen risico zijn voor diefstal, schade etc.
Maar het terrein zal afgesloten zijn dmv een poort die door mede huurders geopend kan
worden, waar naar waarschijnlijkheid 2 mogelijkheden komen tot huren van een
parkeerplek voor de motor.
Budget variant een garage die gedeeld word door meerdere huurders.
Normale variant een garage box waar 4 of 5 hokken in gemaakt worden die afgesloten
kunnen worden door een deur of rolluik, waar u dus Ook evt ander spullen in kunt opslaan
zoals motorpak en klein gereedschap.
De boxen zijn niet verwarmd of voor zien van elektra.
Ik wil deze realiseren in de buurt van de wijk Groeseind.
Graag ontvang ik de volgende info van u:
Uw naam, welke wijk u woont in Tilburg.
Wat vind u een reaal maand bedrag voor de budget- en normale variant.
Welke variant u voorkeur heeft.
Opmerkingen
Stuur dit naar: motorstallingtilburg@live.nl
Mvg Albert

MC’tMotorrijerke 2012
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Op 3, 4 en 5 augustus is het weer zover, de race der races, de hilarische 24-uurs Solexrace
Plaankgas door 2 cafe's, de feesttent en een stierenstal!
Drie dagen feesten op het pittoreske festivalterrein in Heeswijk-Dinther.
Tijdens de 24-uurs solexrace wordt ook een 2-uurs brommerrace gehouden en daar doen
Joep Broers en Ronald Verschuren als team “MC ’t Motorrijerke” aan mee.
De training is zaterdag 4 augustus van 18.00 tot 19.00 uur en op
zondag 5 augustus om klokslag 12.00 uur is de start van de brommerrace.
Mocht u nog een of twee brommers, maximaal 50 cc, in de schuur hebben staan
en deze ter beschikking willen stellen; wij houden ons aanbevolen.
Ook hebben we heeeeeel veeeeeel supporters nodig dus komt allen in je clubshirt/kleuren !!
Het is mogelijk om te overnachten op de camping van dit ludieke evenement
waarbij alle baten voor KIKA zijn!!
Wel even kaartjes kopen en aanmelden voor de camping via de website
Uiteraard is het ook mogelijk gewoon op zondag heen en weer te rijden.
www.24uurssolexrace.nl
Joep Broers & Ronald Verschuren
(bereikbaar via dianaenronald@gmail.com)

MC’tMotorrijerke 2012
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Beste Motorrijerkes,
Tis al weer even gelden dat ik officieel een garagebedrijf voor motoren ben begonnen. 2008, om
precies te zijn.
En werkend vanuit de garage aan huis, naar een extra opslag bij het Korvelplein, naar de Hoefstraat,
zit ik nu aan de Lovense Kanaaldijk 139 in Tilburg. Vele malen ruimer, en voorzien van alles wat nodig
is: keukentje, toilet, koffiemachine, kantoortje…
Er zijn al best wat mensen van ’t Motorrijerke langs geweest in de loop van de tijd, en op de
verschillende locaties. Zo ook bij de open middag die ik eind mei had. En ook nog daarna trouwens!
Erg leuk dat jullie zijn langs geweest om een kijkje te nemen, bedankt voor de interesse!
En ook nu staat de deur natuurlijk nog open. Voor reparatie en onderhoud aan motoren, motorbanden
en autobanden. Of voor een praatje en een bakkie leut (koffie/thee).
Ik heb nette scherpe prijzen voor onderdelen, motorbanden en autobanden.
Dus een belletje (013-750608) of even kijken op de site (www.carambamotorcycles.nl of
www.bandencentrumbrabant.nl) kan de moeite waard zijn!
Gr Marc de Boer

Motorbanden
Iedereen zal zeggen dat banden belangrijk zijn. Net als de remmen. Daar hoeven we dus geen pagina
over vol te schrijven. Maar er zijn nog wel wat andere interessante zaken.
Let op de volgende punten;
Bandenspanning. Een goede band is één, maar dan moet die wel op de juiste spanning staan. Ik kom
erg veel motoren tegen waarbij de bandenspanning veels te laag staat. Dit levert extra slijtage op,
extra brandstofverbruik en slecht weggedrag. De motor stuurt stroef, gaat ‘schuiven’ in de bocht, en bij
een noodstop gebeuren er nog meer rare dingen.
Houdt het dus goed in de gaten, en meet regelmatig de spanning in de band. Heb je geen metertje?
Kom dan langs, en dan krijg je er één. Je kunt dan meteen de band even oppompen, indien nodig.
Ventielen. Die wordt vaak overgeslagen bij een bandenwissel. En dat kan natuurlijk, maar de meeste
ventielen zijn ook maar van rubber. En dat droogt uit en wordt oud. En je snapt het al: haarscheurtjes
en dus lekkages. Controleer ook je ventiel, of laat het controleren bij een bandenwissel. En: doppie er
op!

MC’tMotorrijerke 2012
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UITWAA
AAIEN MEE D´N DRÉ
ZO
ONDAG 15 JULI
Na de mooie ritten en bezoeken aan
aa mooie locaties georganiseerd door Bart van
n Hattem en
Kees Janssens ben ik, als derde bestuurslid,
be
aan de beurt om jullie een leuk ritje
tje voor te
schotelen.
We hebben nog niet veel zomerwe
weer gehad, dus denk ik dat dat nog gaat komen
n en daarom
heb ik mijn toerrit daarop ingerich
cht. We gaan een leuke rit rijden richting Zeeuw
wse kust om,
zoals de titel al zegt, eens lekkerr uit
u te waaien!
Een bezoek aan een strandtent zit
it er zeker in en misschien komen we langs de kust
ku wel
bekenden tegen (hoi Jack J ).
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven
en moet ik de route nog maken, maar dat komtt hhelemaal
goed!!!!!

Het vertrek is op zondag
ag 15 juli a.s. om 9:00 uur vanaf on
ons
clubhuis.
De koffie is om 8:30 klaa
laar.
Dré
P.S:
De rit van Ad de Laat naar de Mae
aeslandt Kering is op 3 juni jl. letterlijk in het w
water gevallen
en ging op die datum dus niet door
or.
Deze rit is verzet naar zondag 199 augustus.
a
Zie voor verdere informatie elders in dit clubblad.
De rit van Jan van de Sande richtin
ting Antwerpen is gepland op zondag 16 septem
mber. Meer
informatie daarover vind je in het
et clubblad dat begin september uit komt.
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UITNODIGING
MC ’T MOTORRIJERKE ORGANISEERT OP :

Zondag 9 september

De Tilburg Toerrit
Deelname : € 5,-- per persoon
Duo-passagiers rijden gratis mee
Inschrijven vanaf 09.00 uur tot 11.30 uur
Lengte rit ong. 200 km.
Vertrek:
Clubhuis MC. ’t Motorrijerke
Clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1, 5022 PA
Tilburg
De route is ook bij de start op GPS (voor Garmin Zumo)
verkrijgbaar. Info: dre.vanspaendonk@home.nl
www.motorrijerke.nl
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KNMV Toerkalender
Juli
01
28e Motoritisrit, Woudenberg,
€ 5,- / € 8,- / € 9,- incl koffie bij start, ± 200 km, GPS EN MC. Clubhuis MC Wombarg, De Bosrand 21, 3931 AP WOUDENBERG, starttijd 9.0012.00 uur. MC Wombarg (0613), Leon Holtkamp, 06-23788658, info@mcwombarg.nl, www.mcwombarg.nl
01
EMC de Kroonrijders, Eibergen,
€ 5,- excl her., ± 200 km, BOL-PIJL EN GPS, route gaat door Duitsland. Cafe Restaurant de Klok, Grotestraat 84 , 7151 BD EIBERGEN,0545477475, starttijd 9.00-11.00 uur. EMC de Kroonrijders (0513), C. Teselink, 06-15240051, secretaris@eibergsemotorclub.nl,
www.eibergsemotorclub.nl,
01
19e Vakantierit, Twello,
€ 4,- Op toerdag koffie gratis., 200 km, BOL-PIJL EN GPS, Voor GPS route mail naar twellooost@concepts.nl. Clubhuis 'MC De Megafoon',
Stinzenlaan 81 , 7392 AD TWELLO, 0571-275047, starttijd 9:00 uur. MC de Megafoon (0530), Rudi Pelgröm of Fred Maatman 06-53222972,
0571-789092, info@demegafoon.nl, www.demegafoon.nl, bereikbaar tussen 16:00 en 22:00 uur
01
10e "Zomerrit", Zevenhoven,
€ 5,-, 125 km, MC, Na afloop wat eten en drinken mogelijk. Cafe de Bretels, Albrechtshof 1, 2435 WZ ZEVENHOVEN, 0172-538999, starttijd
11.00 - 12.00 uur. MC Zevenhoven (0834), Nico Roos: 0172-617432, Edgar Janmaat: 0297-593665, Aart Wijfjes: 0172-538999
04
Zomeravondrit (1), Ermelo,
€ 4,-, 125 km, BOL-PIJL EN GPS. De Pelikaan, Russulalaan 36 , 3852 ZK ERMELO,0341-552905, starttijd 18.30 tot 20.00 uur. VMTC (0546),
Herman Kamphorst, 06-20350001, info@vmtc.nl, www.vmtc.nl
05 t/m 06 Avond 2-daagse, Varsseveld,
€ 5,-, 2 x 100 km, GPS EN MC, route door Achterhoek en Duitsland. Vamac Motorhome, Gesinkkampstraat 23 , 7051 HR VARSSEVELD,, starttijd
18.00-19.00 uur. VAMAC Varsseveld (0544), Mark Besselink, 06-20130417, tor@vamac.nl, www.vamac.nl
07
Avondrit, Renswoude,
€ 3,- excl. her, ± 120 km, GPS EN MC. Bikers Best, De Hooge Hoek 22, 3927 GG RENSWOUDE, starttijd 18.00-19.30 uur. MAC Veenendaal
(0611), Marius van de Beek, 06-53798515, beekmvd@online.nl, www.mac-veenendaal.nl,
07
20e Freak Rally, Heerlen,
€ 8,-, 550 km door BE/DlD/LUX, GPS EN MC, Garmin route vooraf. Pas en groene kaart mee. Camping in den Hof, Musschenbroek 27 , 6414 AB
HEERLEN,045-5708234, starttijd 7.00 - 10.00 uur. MMC '72 (1109), Jos Vincken, 024-6412651, tourinfo@mmc72.nl, www.mmc72.nl
08
27e Roadrunnerrit, Prinsenbeek,
€ 6,- incl koffie/thee bij de start, 100 of 200 km, BOL-PIJL EN GPS, Garmin en TomTom. Tombola via insch.nr. Cafe 't Veehandelshuis,
Groenstraat 80 , 4841 BG PRINSENBEEK, 076-5413089, starttijd 9.00 - 12.00 uur. MC Roadrunner (1051), Hans van Loon, 076-5412615,
info@mcroadrunner.nl, www.mcroadrunner.nl
08
32e Veluwerit, Ede,
€ 5,- incl consumptie, 100 / 200 km, GPS EN MC. MC de Kraats, Horsterweg 9 , 6715 CT EDE GLD,0318-631255, starttijd 9.00-12.30 uur. MC de
Kraats (0526), Rene van Schaik, 0343-576606 na 18.00, detoercommissie@mcdekraats.nl, www.mcdekraats.nl, www.mcdekraats.hyves.nl
08
Veendammer Windrit, Veendam,
€ 5,- KNMV leden / niet leden € 6,50 excl her., 250 km, GPS EN MC. Hotel Parkzicht, Museumplein 3 , 9641 AD VEENDAM, starttijd 9.00-10.00
uur. MTC Veendam e.o. (0217), W. Park, 0597-423701, whpark@ziggo.nl, www.mtcveendam.nl
08
30e Klompenrit, Enter,
leden € 4,- / niet leden € 6,-, ± 200-250 km, GPS EN MC. ' t Clubhoes Enterse Motor Club, Krompatte 4 , 7468 AS ENTER,0547-382053, starttijd
9.00-11.00 uur. Enterse MC (0405), Natascha Hovenier, 06-27861044, nataschahovenier@hotmail.com, www.entersemotorclub.nl
11
Zomeravondrit (2), Ermelo,
€ 4,-, 125 km, BOL-PIJL EN GPS. De Pelikaan, Russulalaan 36 , 3852 ZK ERMELO,0341-552905, starttijd 18.30 tot 20.00 uur. VMTC (0546),
Herman Kamphorst, 06-20350001, info@vmtc.nl, www.vmtc.nl
11
2e Hamac Woensdagavondrit, Harfsen,
€ 5,-, ± 85 km, MC. Cafe Buitenlust, Lochemseweg 132 , 7217 RK HARFSEN,0573-431210, starttijd 18.30-20.00 uur. MC HAMAC (0520), A. Muil,
0573-431506, toer@hamac.nl, www.hamac.nl,
16 t/m 22 67e FIM Rally, Bydgoszcz Polen. KNMV, Hermien de Vos, 026-3528520, toer@knmv.nl, www.knmv.nl
14
3e Zaterdagavondrit, Kerk Avezaath,
€ 5,- 100 km, BOL PIJL en GPS. Dorpshuis De Avezathen, Daver 46, 4012 BC KERK AVEZAATH. MSV Ophemert (0534), Rob de Jong, 0623041242, r.jong310@upcmail.nl, www.msvophemert.nl
18
Zomeravondrit (3), Ermelo,
€ 4,-, 125 km, BOL-PIJL EN GPS. De Pelikaan, Russulalaan 36 , 3852 ZK ERMELO,0341-552905, starttijd 18.30 tot 20.00 uur. VMTC (0546),
Herman Kamphorst, 06-20350001, info@vmtc.nl, www.vmtc.nl
25
Zomeravondrit (4), Ermelo,
€ 4,-, 125 km, BOL-PIJL EN GPS. De Pelikaan, Russulalaan 36 , 3852 ZK ERMELO,0341-552905, starttijd 18.30 tot 20.00 uur. VMTC (0546),
Herman Kamphorst, 06-20350001, info@vmtc.nl, www.vmtc.nl
29
Vamac Duitsland Vakantie Toer, Varsseveld, € 5,-, 200 km, GPS EN MC, tocht door Duitsland. Vamac Motohome,
Gesinkkampstraat 23 , 7051 HR VARSSEVELD, starttijd 9.00 uur. VAMAC Varsseveld (0544), Mark Besselink, 06-20130417, toer@vamac.nl,
www.vamac.nl
29
30e Int. Peelroute, Grathem,
€ 5,-, ± 200 km, GPS EN MC, GPSroute enkel bij voorinschr. zie www.mcgrathem.nl. Cafe Zaal Geraats, Markt 5 , 6096 AL GRATHEM,0475453353, starttijd 9:00 tot 12:00 uur. MC Grathem (1104), Guido Schreurs, 0475-453353, secretaris@mcgrathem.nl, www.mcgrathem.nl
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38e Tour door Limburg, Maastricht,
€ 5,-, 200-250 km door NL- en Be-limburg, GPS EN MC, Garmin route vooraf verkrijgbaar. Pas en groene kaart mee. Sporthal de Geusselt,
Olympiaweg 81 , 6225 XX MAASTRICHT,
045-3623290, starttijd 9.00 - 11.00 uur. MMC '72 (1109), Jos Vincken, 024-6412651, tourinfo@mmc72.nl, www.mmc72.nl
05
23e Globetrotterrit, Ede,
€ 7,- incl consumptie, 250 / 350 km, GPS EN MC, tocht door GLD, NB en Duitsland. Clubhuis MC de Kraats, Horsterweg 9 , 6715 CT EDE GLD,
0318-631255, starttijd 8.30-11.30 uur. MC de Kraats (0526), Rene van Schaik, 0343-576602 na 18.00, detoercommissie@mcdekraats.nl,
www.mcdekraats.nl, www.mcdekraats.hyves.nl
10 t/m 12 28e 3-Daagse toer naar het Teutoburgerwald, Vorden, € 20,- excl. her. / excl. consumptie bij start, 3x 300 km, GPS EN MC,
Garmin: www.vamc.nl /hotelovern. voor voorinschr. Clubhuis VAMC, Eikenlaan 2 a, 7251 LT VORDEN,0575-556518, starttijd 09:00-11:30 uur.
VAMC De Graafschaprijders (0517),
G. Hartman, 0575-555305, gerard.hartman5@gmail.com, www.vamc.nl, aanvullende info contactpersoon te bereiken na 18:00
11
Zandtoertocht, centrum Wintelre,
nieuwe startlocatie € 5,-, 90 km, GPS, route ook bepijld. Allroadrit 70% zand/30% verhard. Gemeenschaprshuis de Rosdoek, Kerkstraat 10 , 5513
AP WINTELRE,040-2051721, starttijd 9.00 - 11.00 uur. MV Wintelre (1074), Bart Hoogers, 06-81309202, bart4mv_wintelre@hotmail.com,
www.mv-wintelre.nl
e

11
4 Zaterdagavondrit, Kerk Avezaath,
€ 5,- 100 km, BOL PIJL en GPS. Dorpshuis De Avezathen, Daver 46, 4012 BC KERK AVEZAATH. MSV Ophemert (0534), Rob de Jong,
06-23041242, r.jong310@upcmail.nl, www.msvophemert.nl
12
Maistoertocht, centrum Wintelre,
nieuwe startlocatie, € 5,-, 200 km, BOL-PIJL EN GPS, Garmin GPS bij de start. Gemeenschapshuis de Rosdoek, Kerkstraat 10 , 5513 AP
WINTELRE,040-2051721, starttijd 9.00 - 13.00 uur. MV Wintelre (1074), Bart Hoogers, 06-81309202, bart4mv_wintelre@hotmail.com, www.mvwintelre.nl
12
ZAMC Vakantietoer, Zelhem,
€ 5,- of € 7,-, 150 of 250 km, BOL-PIJL EN GPS, GPS alleen voor Garmin navigatietoestellen. Clubhuis ZAMC, Korenweg 4 , 7021 ME ZELHEM,
starttijd 9.00-12.00 uur. Zelhemse AMC (0556), Benno Willemsen, 0314-622957, bennowillemsen@online.nl, www.zamc.nl
19
Montferlandtoer, 's Heerenberg,
€ 6,-, 200 km, BOL-PIJL EN GPS, GPS is NT en non NT. Tocht door achterhoek en Dld. Grenscafé "de Peer", Emmerikseweg 12 ,
7041 AW 'S-HEERENBERG, starttijd 8.30-11.00 uur. MC Montferland (0531), Martin Nieling, 0314-661889, mcm@nieling.nl,
www/mcmontferland.nl
19
26e Klepperrit, Collendoorn,
€ 5,-, ± 175 door vecht en reestdal, GPS EN MC. Clubhuis de Schoevist, Slagenweg 2 a, 7798 CT COLLENDOORN,0523-684355, starttijd 9.0011.00 uur. De Gasschoeve (0408), Rineke Somsen / Pieter Gort, 0523-613944/263545, secretaris@gasschoeve.nl, www.gasschoeve.nl
19
28e Airbornerit, Eindhoven,
€ 5.-, 150 of 220 km, GPS EN MC, Garmin navigatie ter plaatse . bij Café Biljart “de Koens”, Tonnaerstraat 14, Eindhoven. Groene kaart mee.
Starttijd 9.00 - 11.00 uur. EMAC Eindhoven (1020), Sjef Hanique, 040-2441127, secretaris@emac-eindhoven.nl, www.emac-eindhoven.nl
19
35e Boven het IJ-toer, Koog a/d Zaan,
€ 5.- excl her.incl 2 consumpties, ± 180 km, GPS EN MC, GPS routes ook vooraf via e-mail. Clubgebouw MC Mozamo, Wezelstraat 17 ,
1541 LZ KOOG AAN DE ZAAN, 075-6216808, starttijd 9.00-11.00 uur. MC Mozamo (0721), Alex van der Hulst, 06-11163938,
alexvanderhulst@planet.nl, www.mozamo.nl
24
Aftervakantie-avondtoer, Bergeijk,
€ 4,- incl. consumptie, 90 km, BOL-PIJL EN GPS, Garmin navigatie ter plaatse. Cafe de Gouden Leeuw, Hof 6 , 5571 CC BERGEIJK,0497571580, starttijd 17.30 - 19.30 uur. MTC Bergeijk (1023), Margriet van de Moosdijk / Jolanda Luijten, 0497-572580 / 577135, mtcbereijk@chello.nl,
www.clubgids.com/mtcbergeyk
25 t/m 26 27e 2-daagse Molshooptoer, Hellendoorn, rijder € 22,- duo € 10,-,
2 x 375 km, GPS EN MC, met kampeer overnachting in Sauerland. Clubhuis
't Mollenhol, Imminkservestraat 4 ,
7447 AZ HELLENDOORN,0548-656407, starttijd 08:00 - 10:00 uur. MC Nijverdal-Hellendoorn (0419), Jan Klink, 06-26124751,
j.klink10@kpnplanet.nl, www.mcnh.nl
25
MZV Gilderit, kerkplein Sluiskil,
met borden aangegeven, € 6,-, 150 km, GPS EN MC, Route gaat hoofdzakelijk door Belgisch Vlaanderen. Kerkplein, SLUISKIL, +31618842675,
starttijd 9.00-11.00 uur. MC Zeeuws Vlaanderen (0910), Chris van Vuuren, +31618842675, toercommissaris@demotorrijder.nl,
www.motorclubzeeuwsvlaanderen.nl
25
Stoppelhaenerit Raalte,
voor klassieke motoren en scooters, , € 6,-, ± 90 km, MC, Voor motoren en scooters ouder dan 25 jaar. Feestterrein Domineeskamp, Centrum
RAALTE, starttijd 9.30-10.30 uur. RAM Raalte (0453), Gerrit Weulink, 0572-354960, secretaris@ramraalte.nl, www.ramraalte.nl
25
22e Zonsondergangrit, Dedemsvaart,
€ 5,-, ± 120 km, BOL-PIJL EN GPS EN MC, Jubileumrit ter gelegenheid van 35 jarig bestaan. Clubhuis de Mijlentellers, Archimedesstraat 14 a,
7701 SG DEDEMSVAART,, starttijd 16.00-18.00 uur. MC de Mijlentellers (0444), M. Latour, , info@mcmijlentellers.nl, www.mcmijlentellers.nl
26
16e Open Pan Toer, Ameide,
Rijder € 5,- met duo € 6,-, ± 200 km, GPS EN MC, route te bestellen via website i.c.m. eenm. macht. Cafe Restaurant 't Wapen van Ameide,
Benedendamsestraat 3 , 4233 EN AMEIDE,0183-602415, starttijd 9.00 - 10.30 uur. Club Pan - European Nederland (1099), Peter de Vlaming /
Paul Janssen, 071-5414599 / 531562, peterdevlaming@ziggo.nl, www,honda-pan-european.nl, of e-mail maitrepaul@hetnet.nl
26
5e Buurvrouwrit, Wilnis,
€ 5,-, 125-150 km, MC, Na de rit mogelijkheid om te eten en te drinken. Eet & drinkcafe "de Buurvrouw", Dorpsstraat 54 -56, 3648 AJ
WILNIS,0297-241919, starttijd 10.30-11.30 uur. MC Zevenhoven (0834), Nico Roos: 0172-617432, Edgar Janmaat: 0297-593665, Aart Wijfjes:
0297-530644
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