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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
28-01-2012

Clubgebouw Rolita

Adres Clubhuis:

Matterhornstraat 1
5022 PA Tilburg
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 2012

€ 14,=
€ 20,=
€ 16,=
€ 3,50
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evenementen
kalender 2012

2012
Datum:
06-01-2012
20-01-2012
27-01-2012
12-02-2012
02-03-2012
11-03-2012
01-04-2012
7 t/m 9 april 2012
13 t/m 15 april 2012
17 t/m 20 mei 2012
26/28 mei 2012
6/13/20/27-06-2012
09-09-2012

MC’tMotorrijerke 2012

Evenement / Motorrit:
Nieuwjaarsreceptie
Jaarvergadering aanvang 21:00 uur
Uitkering spaarkas en barbecue
Lezing reis Siberië. aanvang 14:00 uur
Country avond met Line Dance
Voorjaarsrit
Kennismakingsrit
Paasweekend naar Beneluxtoer MMC'72
Kruikentreffen
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend (hotel)
Zomeravondritjes
Tilburg Toerrit

Pagina 3

Jaargang 24

januari

Dré van Spaendonk
Toon Segers
Peter v.d.Dobbelsteen
Ronald Verschuren
Paul Krol
Els Hooning
Jack Brok

nummer 1

2-1
3-1
13-1
14-1
20-1
28-1
31-1

Namens alle leden:

MC’tMotorrijerke 2012
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Bron: KNMV.
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Hoi mensen
Denk aan je contributie voor 2012
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!!!!!!!!!
MC’tMotorrijerke 2012
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het bestuur wenst iedereen:
Het allerbeste en veilige kilometers in

Nieuwjaars receptie op vrijdagavond 6 januari

MC’tMotorrijerke 2012
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Flinke wijzigingen motorrijbewijs

Het motorrijbewijs is voortaan opgedeeld in drie
categorieën. Zo mag je bijvoorbeeld pas op de zwaarste
motoren rijden vanaf je 24e.
De nieuwe regels zijn het gevolg van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Met deze richtlijn
worden de regels rondom rijbewijzen in Europa geharmoniseerd en krijgt de hele Europese
Unie één rijbewijs op creditcardformaat.

Derde Rijbewijsrichtlijn
De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het voorstel van minister Schultz van
Haegen (Infrastructuur en Milieu) voor de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de
Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 die nodig is voor de implementatie van deze Derde
Rijbewijsrichtlijn. De verwachte ingangsdatum voor de nieuwe regels is 19 januari 2013.

Categorieën motorrijbewijs
Categorie A1 is voor motorfietsen tot 125cc en maximaal 11 kW. De minimumleeftijd voor
dit rijbewijs is 18 jaar, rijles mag wel al vanaf je 17e.
Categorie A2 is voor motorfietsen met een vermogen van maximaal 35kW. De
minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar en kandidaten moeten minimaal twee jaar in het
bezit zijn van rijbewijs A1.
Categorie A is voor motorfietsen met een onbeperkt vermogen. De minimumleeftijd voor dit
rijbewijs is 22 jaar en kandidaten moeten minimaal twee jaar in het bezit zijn van rijbewijs
A2. Het is ook mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te behalen. De minimumleeftijd hiervoor is
24 jaar.
Wil iemand dus vanaf zijn 18e motorrijden, dan rijdt ‘ie eerst twee jaar op een 125cc’tje,
vervolgens vanaf zijn 20e op een motor met maximaal 35kw en weer twee jaar later op een
motor met onbeperkt vermogen. Wil je direct op een motor met vol vermogen, dan moet je
wachten tot je 24e.

MC’tMotorrijerke 2012
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AGENDA JAARVERGADERING
M.C. ’t MOTORRIJERKE
VRIJDAG 20 JANUARI, AANVANG 21.00 UUR
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Ingekomen stukken
Jaarverslag vereniging
- Evaluatie 2011
- Financieel verslag 2011
Kascommissie (momenteel Rob van Poppel en Marc van den Heuvel,
maar Marc gaat de club verlaten)
Contributie 2012
Bestuursverkiezingen
Nieuwe reglementen
Evenementen 2012 inclusief Kruikentreffen
Het nieuwe clubhuis Rolita
Spaarkas
Toercompetitie
Aktie werving nieuwe leden
Wat nog ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Punt 6: bestuursverkiezingen
Dit jaar hebben we drie kandidaten (Kees Janssens, Bart van Hattem en Dré van
Spaendonk.
Jan v.d. Sande en Ad de Laat draaien nog een jaartje mee en zijn volgend jaar pas
aan de beurt:
Inmiddels is de termijn gesloten waarin men zich kandidaat kon stellen voor een
bestuursfunctie. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Punt 7: nieuwe reglementen
We hebben de diverse reglementen (huishoudelijk reglement, het reglement voor het
rijden in groepen, reglement spaarkas en het reglement voor de toercompetitie) nog
eens onder de loep genomen een deze hier een daar een beetje aangepast. Tijdens
de jaarvergadering zullen de diverse reglementen aan de leden worden voorgelegd
en, na goedkeuring, worden vastgesteld.
Elders in dit clubblad staan de diverse reglementen afgedrukt, zodat je die vast kunt
bestuderen.
Het Bestuur
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Info: Vraagprijs € 5000,=
R. Schoenmakers
Tel. 0641-433252
MC’tMotorrijerke 2012
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ABS over 5 jaar op alle motoren

Een remoefening tijdens de VRO-1 (foto: Ad Kievit)

Alle motorfietsen en scooters moeten over vijf jaar zijn voorzien van ABS om het
remmen veiliger te maken. Dat heeft een commissie van het Europees Parlement
maandag besloten.Met deze maatregel kunnen honderden levens per jaar worden
bespaard. CDA-Europarlementariër Wim van de Camp maakte zich sterk voor het
antiblokkeersysteem. Hij wijst erop dat 17 procent van de verkeersslachtoffers motorrijders,
bromfietsers en scooterrijders is, terwijl zij maar twee procent uitmaken van alle
weggebruikers.
De beslissing van het Europees Parlement komt in grote lijnen overeen met de visie van de
KNMV, die zich, met name op het gebied van motoropleidingen, al jaren hard maakt voor
een goede toepassing van ABS op motoren. Wel vindt de motorbond dat een uitzondering
gemaakt zou moeten worden voor een klein deel van de motoren dat is gericht op
sportgebruik zoals enduro.
Bron: ANP/KNMV

MC’tMotorrijerke 2012
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Evenement 'Motorrijders weer de weg op'

Op 25 maart 2012 organiseert de KNMV 'Motorrijders weer de weg op'. Dit is hét
evenement waarmee je als motorrijder het nieuwe seizoen goed en gezellig met andere
'collega's' begint.
Op het SEC-terrein in Rosmalen is er de gehele dag van alles te doen voor zowel de
recreatieve als de professionele motorrijder. Zo is er de KNMV Toerhuldiging, maar kun je
ook deelnemen aan het NK motorbehendigheid voor toerrijders (voor de professionals is er
een aparte klasse), proefrijden op Yamaha's of een verkorte VRO (voortgezette rijopleiding)
volgen.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om importeurs en leveranciers te regelen die hun
nieuwste producten komen tonen. Tot slot wordt er dankzij de aanwezige catering ook voor
de inwendige mens goed gezorgd.
Schrijf 25 maart 2012 daarom nu alvast in je agenda en begin het nieuwe seizoen gezellig en
goed met andere motorrijders.

MC’tMotorrijerke 2012
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Hallo Liebe Gäste, Freunde und Bekannte
Wir wünschen euch alles ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012 mit viel
Glück und vor allem Gesundheit.
Dies wünschen euch
Bernd und Sylwia

Hotel Sonnenblick
Hollstr. 24
56290 Lütz
im Seitental der Mosel
Tel.: 0049 2672 2514
Fax: 0049 2672 8720
internet: www.sonnenblick-luetz.de
e-mail: hotel-sonnenblick@t-online.de
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
M.C. ´t MOTORRIJERKE
concept d.d. 31-12-2011
1. Lid WORDEN kan men vanaf 18 jarige leeftijd, mits men in het bezit is van een geldig
rijbewijs A én in het bezit is van een motorfiets.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. De contributie bedraagt € 70,-- per jaar, te voldoen uiterlijk op 31 december
voorafgaande aan het verenigingsjaar. Indien iemand tijdens het lopende
verenigingsjaar lid wordt dient hij of zij de contributie t/m december van dat jaar ad.
(in dit geval) € 6,-- per maand, ineens te voldoen.
De hieronder onder punt 4.a, b en c genoemde gevallen geven geen recht op
teruggave van betaalde contributie.
4. Beëindiging van het lidmaatschap geschied:
a. door opzegging gedaan bij het bestuur
b. door overlijden
c. door ontzetting uit de vereniging
d. bij contributie achterstand, indien men VOORAF geen overeenstemming heeft
kunnen bereiken met het bestuur.
5. Minimaal eens per jaar is er een ledenvergadering die, indien mogelijk, wordt
gehouden in januari, welke vergadering men als jaarvergadering dient te
beschouwen.
6. Bestuursleden moeten een minimum leeftijd hebben van 21 jaar.
7. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal 5 personen.
8. Bestuursleden worden voor een periode van 2 jaar gekozen en kunnen na die
periode weer herkozen worden. Deze bestuursverkiezing wordt gehouden tijdens de
jaarvergadering.
9. Nominaties voor nieuwe bestuursleden moeten uiterlijk 6 weken voor de
jaarvergadering bekend zijn bij het bestuur. Kandidaten dienen zich schriftelijk aan te
melden.
Bindend zijn enkel die voordrachten gedaan door het bestuur of die vergezeld gaan
van handtekeningen van tenminste 10 leden.
10. Het bestuur wordt NIET in functie gekozen. De bestuursleden verdelen onderling de
bestuursplaatsen.
11. Het oude en het nieuwe bestuur zullen samen voor de overdracht van de
verschillende functies zorg dragen gedurende 1 maand na de verkiezing. Na die
maand gaat het nieuwe bestuur zelfstandig opereren.
12. Indien nodig en/of verzoek van de leden worden leden- en bestuursvergaderingen
gehouden.
13. Donateurs kunnen worden geweigerd bij activiteiten ten behoeve van leden, zulks ter
beoordeling aan het bestuur.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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KNMV Toerkalender januari 2012
08-01 18e Jan Termaatenrit, Woudenberg,
€ 5,- / € 8,- / € 9,- incl koffie en snert, ± 150 km, GPS EN MC. Clubhuis MC Wombarg, De
Bosrand 21 , 3931 AP WOUDENBERG, starttijd 9.00-12.00 uur MC Wombarg (0613), Leon
Holtkamp, 06-23788658, info@mcwombarg.nl , www.mcwombarg.nl,
22-01 Midwinterrit, Ermelo,
€ 8,-, 125 km, BOL-PIJL EN GPS. De Pelikaan, Russulalaan 36, 3852 ZK ERMELO,0341552905, starttijd 11:30 tot 13:30 uur VMTC (0546), Herman Kamphorst, 06-20350001,
info@vmtc.nl , www.vmtc.nl ,
29-01 Gezelligheidsrit, Bergeijk,
€ 6,- incl. soep, koffie/thee én gezelligheid, 110 km, BOL-PIJL EN GPS, Garmin navigatie ter
plaatse. Verkeersschool van de Moosdijk, Eykereind 68, 5571 ED BERGEIJK,0497-572580,
starttijd 10.00 - 12.00 uur. MTC Bergeijk (1023), Arie van de Moosdijk, 0497-572580,
mtcbergeijk@chello.nl , www.clubgids.com/mtcbergeyk ,

MC’Motorrijerke 2012
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Deel 1.

Treffenkalender 2012
DATUM

Jan.”12

7»8
13»15

Feb.“12

21»22
27»29
28»29
26»29
4»6
11»12
24»26
25»26

Mrt.

3»4

Apr. “12

17»18
31
1

7»9
13»15

Mei

11»13
12»13

26»27

Jun.
22»24
23»24

door: treffenkalender@hotmail.com Versie: 29-11-2011

Jul.

Club

Naam treffen

Plaats

Informatie

Kleppenjagers
M.T.V.O.
Welsch Coast MCC
Heracles
Mcc Ogri
MC Vors
BVDM
Camping les Salins
Conwy Motorcycle Club
Das E-team
Mc Joyriders
Wrecking Crew Belgium
Mile Hunters
Hustler
ex-mus
MC fire Birds
Excaliber
Grastreffen
Grastreffen
Mc Vors
Flying Aardvarks
Welsh-Coast
Mtc ’t Motorrijerke
Zooitje Ongeregeld

Gemert (NL)
Oostende (B)
Breda (NL)
Retie (B)
Kemble (GB)
lottum (NL)
Solla (D)
Rahier-Stoumont (B)
Snowdonia (GB)
Nurbergring (D)
Dessel (B)
Rijkevorsel (B)
Ottersum (NL)
Venray (NL)
Vorstenbosch (NL)
Arendonk (B)
Valkenswaard (NL)
Keldonk (NL)
Keldonk (NL)
Lottum (NL)
Heeswijk-Dinther (NL)
Olpen (D)
Tilburg (NL)
Oeffelt (NL)

www.mcdekleppenjagers.nl
www.mtvo.be
www.welshcoast.nl
www.heraclesmc.be
www.ogrimcc.org
mcvors@gmail.com
www.bvdm.de
www.campinglessalins.eu
www.conwymotorcycleclub.co.uk
www.alteselefantentreffen.de
www.mcjoyriders.be
www.wrecking-crew.co.uk/Chicken_Rally
Gidy (0616614837)
www.hustlervenray.nl
Bordjes volgen vanaf A50 afslag 14 (uden)
www.firebirdsmc.be
www.mccexcalibur.nl
http://grastreffen.hyves.nl
http://grastreffen.hyves.nl
mcvors@gmail.com
www.flying-aardvarks.nl
www.welsh-coast-mcc.de
www.motorrijerke.nl
tel +31610194757 of +31651555736

Rainbowriders
Devil’s Den Oss

Heksenketeltreffen
Zijspantreffen
Wintercloggs
Wintertreffen
Kickstart rally
Winterparty Mc Vors
Elefantentreffen
Ardennertreffen
DragonRally
Altes elefantentreffen
Motorfuif
Kieken treffe
After Winter Party
Positivo wintertreffen
X-mus treffen
wintertreffen
Springparty
Grastreffen
Grastreffen
Treffen
Flying Aardvarks party
Easterparty
Kruikentreffen
Verkustreffen (return of the
Pigs)
Rainbowtreffen
Devil’s Party

Gemert (NL)
Berghem (NL)

mcrainbowriders@hotmail.com
www.devilsdenoss.nl

Drifters
Krul
Zoef
De Sietekaristen
Mzc Berlaar
Mc Heracles
Mc de Gasschoeve
Bikertreff
Butzz boys
M.G.C.N.
Rataplan

Drifter-treffen
Bloemkooltreffen
Zoeftreffen
Zijspanweekend
Diamanttreffen
zomertreffen
Kleppertreffen
MfV WESTAU
Buttztreffen
Int. Moto Guzzi treffen
Dutch Hardley Rideables 2008

Grevenbicht (NL)
Hoogkarspel (NL)
Langenboom (NL)
Brugge/Sint Michiels (B)
Berlaar (B)
Retie (B)
Hardenberg (NL)
Seelbach ad Lahn (D)
Uden (NL)
Vortum Mullem (NL)
Ijsselstijn (NL)

www.drifters.nl
krul@web.nl
www.zoeflangenboom.nl
www.sietekaristen.be
www.mzcberlaar.be
www.heraclesmc.be
www.gasschoeve.nl
www.westau.eu
butzz@planet.nl tel. 06-51 03 16 46
www.mgcn.nl
www.rataplan-ratbikeclub.nl

Struukenfest
Mc Roving spirit
Mc Roadrunner
Motorclub Zoetermeer
Mc Hoeselt
Moto Clube Faro
Hill Climbers
Whiskey Drivers
De Vetfrakken

struukenduukers
Spirtitt’n treffen
Vloottreffen
Bougie Motor Treffen
Demervalleitreffen

Zeewolde (NL)
Slagharen (NL)
Den Helder (NL)
Zoetermeer(NL)
Hoeselt (B)
Faro (por)
Ubachsberg (NL)
Opoeteren (B)
Ranst (B)

www.struukenduukers.com
www.rovingspirit.nl
www.mc-roadrunner.nl
www.motorclubzoetermeer.nl
www.mchoeselt.be
www.motoclubefaro.pt
www.hillclimbers.nl
www.whiskydrivers.be
www.vetfrakken.be

MC’tMotorrijerke 2012
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M.C. ´t MOTORRIJERKE
Op vrijdagavond 6 januari organiseren wij
onze traditionele
NIEUWJAARSRECEPTIE
Locatie: Clubhuis Rolita
AANVANG 20:00 UUR
Iedereen is welkom
Het bestuur

MC’Motorrijerke 2012
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LIDMAATSCHAP

Beste Kees
Hierbij wil ik mijn lidmaatschap van ’t Motorrijerke opzeggen. Ik ben mijn interesse in het
motorrijden verloren en ook de clubavond op vrijdag kan ik door omstandigheden niet meer
bezoeken.Ik wil iedereen bedanken voor de leuke tijd en vooral het bestuur voor hun inzet al
die jaren. Verder wens ik iedereen nog het allerbeste voor het komend jaar met veel rij
plezier.
Met vriendelijke groet,

Frank van Gestel

Hallo Dre,
Ik zeg hierbij mijn lidmaatschap van 't Motorrijerke op.
Chris en ik kunnen toch bijna nergens meer aan deelnemen en ik ga zelf mijn motor volgend
jaar verkopen.
Heel hartelijk bedankt voor de leuke motorjaren en veel succes met de motorclub.
groetjes,
Els, ook namens Chris

REGLEMENT SPAARKAS
Concept d.d. 31-12-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

De inleg is minimaal € 5,--.
Muntstukken van minder dan € 0,50 worden niet geaccepteerd en
verdwijnen direct in de fooienpot van het clubhuis.
Je moet minimaal eens per 2 weken sparen, anders krijg je een boete van
€ 0,50.
De maanden juli en augustus zijn, in verband met de vakantie-periode
boetevrij.
Ga je buiten die periode op vakantie, mag je een briefje met de datums dat
je weg bent in de spaarkas stoppen. Ook dan krijg je gedurende die
periode geen boete.
Ook de weken dat het clubhuis dicht is gelden niet als weken waar je een
boete op kunt lopen.
Van het saldo van de spaarkas ontvangen wij rente. Van die rente én de
ontvangen boetes kopen we consumptie-bonnen die worden verdeeld
onder de deelnemers van de spaarkas, waarbij iedere deelnemer hetzelfde
aantal bonnen krijgt, ongeacht het gespaarde bedrag.
De uitkering van de spaarkas en de bonnen is elk jaar in de maand januari.
Het is ook mogelijk de spaarkas in de maand juni uitgekeerd te krijgen,
maar dit moet je wel van tevoren aangeven en niet elk jaar switchen van
januari naar juni en vise versa. Als je je saldo laat uitkeren in juni blijf je
toch je consumptie-bonnen bij de uitkering in januari ontvangen!
Nieuwe deelnemers kunnen zich uiterlijk tot eind februari van elk jaar
opgeven als spaarder en krijgen dan een nummer toegewezen.

MC’tMotorrijerke 2012
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REGLEMENT RIJDEN IN GROEP
concept 31-12-2011
1. Bij het vertrek heeft iedereen een volle tank benzine!
2. Te allen tijden worden de verkeersregels in acht genomen. Dus bijvoorbeeld geen
wegen afzetten om de groep door te laten rijden.
3. Eén persoon uit de vereniging, hierna genoemd de groepsleider, rijdt voorop en mag
door de groep niet worden ingehaald.
4. De groepsleider bepaalt de route (zeker van belang voor rijders met GPS).
5. In principe rijdt men in de groep “baksteensgewijs” achter elkaar.
6. Tijdens de rit dient men zijn of haar positie in de groep aan te houden en elkaar NIET
te passeren, behoudens hetgeen hierover hierna wordt vermeld.
7. Achteraan de groep rijdt een volger. Valt de groep uit elkaar kan de volger
groepsleider worden van de tweede groep.
8. Aanwijzingen van de groepsleider en volger dienen strikt te worden opgevolgd.
9. In voorkomende gevallen is het toegestaan in de groep naar voren te rijden om de
groepsleider te waarschuwen, bijvoorbeeld om aan te geven dat men moet tanken of
bij calamiteiten. Men dient dit altijd voorzichtig te doen zonder anderen in de groep
te hinderen en met inachtneming van de verkeersregels.
10. Het teken om aan te geven dat je moet tanken is het zogenaamde V teken met je
linkerhand omhoog gehouden.
11. Bij het passeren ruimte laten voor het overige verkeer en dat verkeer, indien nodig in
laten voegen.
12. Bij het passeren rijdt iedereen voor zich. Dit houdt in dat achteraan in de groep niet
naar links wordt gegaan om de hele groep te laten passeren.
13. Indien er gestopt moet worden gebeurt dat op een veilige plek rechts langs de weg.
14. Iedereen in de groep is aansprakelijk voor zijn of haar rijstijl en kan geen enkele
aanspraak maken op het feit dat men in een groep rijdt.

MC’Motorrijerke 2012
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REGLEMENT TOERCOMPETITIE
concept 31-12-2011
1. Elke rit van minimaal 50 km. telt mee voor de toercompetitie.
2. Ritten georganiseerd door de club tellen dubbel. Ook zondagsritten en weekenden
startend vanuit het clubhuis.
3. Ritten, verreden op een ander voertuig dan een motorfiets of scooter en ritten
verreden als duo-passagier, tellen niet mee voor de toercompetitie.
4. Met inachtneming van bovenstaande is het totaal gereden aantal kilometers in een
jaar bepalend voor de uitslag van de toercompetitie.
5. Bij voorkeur dienen de verreden ritten middels stempels, benzinebonnen o.i.d. in het
toerboekje te worden aangetoond.
6. Aan de jaarlijkse winnaar van de toercompetitie zal een wisselbeker worden
uitgereikt, die na een jaar weer wordt teruggegeven aan het bestuur. Nadat iemand
3 keer de wisselbeker heeft gewonnen, mag hij of zij deze behouden.
7. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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Welsh Coast m.c.c Isalmaen
Winter Clog’s
Zaterdag 21 januari 2012 vanaf 17.30 uur
Scouting terrein te Breda
A27 afslag 16 volg: Digit Parc

All in !

€25

Bier , BBQ , muziek , Band “Get Smash” ,
kampvuur
Kamperen is mogelijk
Welsh coast m.c.c is niet aansprakelijk te stellen voor, tijdens of na de party
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WINTERBARBECUE EN UITKERING SPAARKAS
Vrijdag 27 januari aanvang 21:00 uur, clubhuis open 20:00 uur
Ook al jaren een traditie in onze vereniging: onze jaarlijkse Winterbarbecue.
Het inschrijfgeld voor de barbecue bedraagt € 15,-- per persoon. Tot uiterlijk vrijdag
13 januari as. kun je je opgeven voor de barbecue. Dat kan bij Kees Janssens (telno
en email-adres: zie vooraan in het clubblad) of aan de bar in het clubhuis.
Dit jaar is het ook mogelijk vis te bestellen i.p.v. vlees, maar wel tijdig bestellen!!
Even voor de goede orde: Ook als je niet met de barbecue meedoet ben je die avond
uiteraard van harte welkom in ons clubhuis en breng gerust je vrienden en kennissen
mee!
Tevens vindt die avond de uitreiking van de spaarkas plaats, een reden temeer om
er die avond bij te zijn!!
Namens het bestuur
Dré

MC’tMotorrijerke 2012

Pagina 22

Jaargang 24

januari

nummer 1

PRESENTATIE REIS NAAR SIBERIË
IN SAMENWERKING MET M.A.C. DE GRENSJAGERS
zondag 12 februari. Locatie: clubhuis Rolita,
Matterhornstraat 1, Tilburg. Aanvang 14:00 uur
We zijn benaderd door M.A.C. De Grensjagers om samen met hen dit evenement te
organiseren, waaraan we heel graag gehoor aan hebben gegeven. Onderstaand lees je de
bijzonderheden over dit bijzonder evenement, dat we iedereen van harte aanbevelen en
waarbij we jullie, je vrienden en kennissen en iedereen die belangstelling heeft, van harte
uitnodigen. De entree is gratis.

IJSrijders in aantocht
Rob en Dafne de Jong reden in hartje winter met hun motoren over het Siberische ijs en
brachten unieke beelden en spannende verhalen mee terug. Op zondag 12 februari komt het
tweetal naar het clubhuis van M.C. ´t Motorrijerke om hun avontuur met ons te delen.
Aanvang om 14:00 uur.
Het idee om over het Siberische ijs te rijden kregen ze toen ze na 5 jaar rond de wereld
gereisd te hebben in het verre Oosten van Rusland in het moerassige, vrijwel onbegaanbare
gebied rond het Baikalmeer terechtkwamen. Het klimaat is er extreem en waar 's zomers bij
tropische temperaturen door de blubber geploeterd wordt, rijden de Russen 's winters in 40
graden onder nul over het ijs. Met deze wetenschap bereikte het tweetal het grote
Baikalmeer en vanaf dat moment liet hen de gedachte om daar in de winter overheen te
rijden niet meer los.

Een vol jaar was nodig om mens en machine op deze tocht der tochten voor te bereiden,
waarvoor veelvuldig bij een koel- en vrieshuis getest werd. De motoren, waarvan één een
bagage-zijspan is, zijn zo geconstrueerd dat ze op eenvoudige wijze aan elkaar gekoppeld
kunnen worden. Dat dit geen overbodige aanpassing is bleek al tijdens de heenreis door
Polen en Belarus naar Rusland. Heftige sneeuwval en opgevroren wegen maakten de tocht
zwaar en Rob kwam gevaarlijk ten val. Ook de reis met de Transsiberië-expres vanuit
Moskou naar Irkutsk verliep niet vlekkeloos, maar zowel Rob en Dafne als hun motoren
kwamen dan toch heelhuids aan.
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De ervaring van het Siberische bestaan in de ijskoude van de winter en het reizen onder
zulke extreme omstandigheden heeft een verhaal opgeleverd dat nog nooit eerder verteld
werd. Over hoe een paar Russen hen leerden het ijs te lezen, hoe je scheuren oversteekt en
welke dikte voor het zwaardere zijspan nodig is.
Rob en Dafne staken niet alleen het grote Baikalmeer over het ijs over, ze waren dat jaar de
allereersten die zich voor deze lange afstanden op het Baikalmeer waagden. Ze bezochten
dorpen die 's zomers alleen per boot over het water bereikbaar zijn en al maandenlang van
de bewoonde wereld waren afgesneden. Uit één dorp namen ze brieven mee om aan de
andere kant van het meer te posten en in een ander dorp bezorgden ze een paar broden.
Met vissers wisselden ze veelvuldig informatie uit, van wie ze doorgaans een maaltje
meekregen.
Bijna zonder uitzondering boden de Russen Rob en Dafne een slaapplaats aan en wanneer
dat gebeurde werd vaak ook de banja opgestookt voor een heerlijk bad. Driemaal maakten
ze kamp op het ijs van het Baikalmeer, dat ze "het grootste waterbed ter wereld" noemen.
Daar te slapen is een ervaring is die z'n weerga niet kent.

Dat zo’n tocht niet ongevaarlijk is waren Rob en Dafne zich constant bewust. Ze hadden de
nodige communicatiemiddelen bij zich en hielden doorlopend met "het vaste land" contact.
Ook het thuisfront en iedereen die geïnteresseerd was kon het duo via hun website
www.OverhetIJS.nl volgen.
Wanneer in het door stormen geteisterde zuiden van het meer de ijskwaliteit zeer instabiel
bleek en het ook nog eens begon te sneeuwen moesten ze besluiten het laatste deel van de
reis over land af te leggen.
Rob en Dafne reden ruim 1000 kilometer over het ijs. Hoe dat eruit ziet tonen de vele
interessante beelden die ze vanuit Siberië mee terug namen en die worden getoond.
Behalve de beelden is ook een van de motoren en uitrusting te bezichtigen.
Voor meer informatie over de reis Over het IJS:
Rob en Dafne de Jong, 0575-463136, info@Ride-onMotorTours.com
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