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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
27-12-2011

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 2011

€ 14,=
€ 20,=
€ 16,=
€ 3,50
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evenementen kalender
2011/2012

26
31

december
december

spelletjesmiddag
oud en nieuwfeest ???

vanaf 14.00 uur
bij voldoende deelname

2012
6
20
27
12
11
7t/m 9
13t/m 15
17t/m 20
26t/m 28
6/13/20/27
9

januari
januari
januari
februari
maart
april
april
mei
mei
juni
september

nieuwjaarsreceptie
jaarvergadering
spaarkasuitkering/BBQ
info motorreis
voorjaarsrit
paaswkd. Beneluxtour
kruikentreffen
hemelvaartwkd.
pinksterwkd.
avondritjes
tilb.toerrit

info volgt
info volgt
MC.72
info volgt
Info volgt
Hotel
info volgt
info volgt

MC.
MC.
MC.
MC.
MC.
Oisterwijk
???
Moezel
MC.
MC.

Elke eerste vrijdag van de maand rock&roll avond
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Milko Goossens
2-12
Ron v.Huijgevoort 4-12
Hans Nas
7-12

Namens alle leden:
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RIJVAARDIGHEIDSTRAINING
Geachte Motorclub,
Voor de motorclub die vindt dat zijn rijders veilig moeten en willen zijn.
WAT?
Een behendigheids-/veiligheidstraining om het motorseizoen te starten.
Remmen, uitwijken, motorwip en nog veel meer..
Deze training is voor een groep van 20 a 30 personen. Deze training wordt dan gegeven door
minimaal 2 instructeurs.
Zijn er meer deelnemende motorrijders(-sters) dan komt er nog een instructeur.
Mochten de vrouwelijke deelnemers er behoefte aan hebben, dan komt er speciaal voor hen een
instructrice voor een aparte vrouwengroep.
WAAR?
Op een locatie in de buurt van de Motorclub of een andere voorkeurslocatie van de motorclub.
WAAROM?
Zodra het motorseizoen begint gebeuren er veel motorongelukken.
Wij bieden een training aan om weer gewend te raken aan de eigenschappen van de eigen motor.
Iedereen leert wel wat, gevorderd of beginner, het maakt niet uit.
WANNEER?
Vanaf begin Maart tot half April, voordat het motorseizoen echt start.
KOSTEN?
Maximaal € 35 p.p. vanaf 10 deelnemers (1 instructeur)
Maximaal € 25 p.p. vanaf 20 deelnemers (2 instructeurs, vanaf 15 deelnemers)
Maximaal € 20 p.p. vanaf 30 deelnemers
Maximaal € 15 p.p. vanaf 50 deelnemers (vanaf 35 deelnemers minimaal 3 instructeurs)
LINKS:
http://motorrijschoolhendriks.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
http://motorrijschool-hendriks.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

Met vriendelijke groet,
Motorrijschool Hendriks

namens deze,
Igna Hendriks
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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 2011
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PINKSTERWEEKEND 2012
26 t/m 28 mei
Zoals enige tijd geleden al aangekondigd organiseren we tijdens het Pinksterweekend 2012 weer
een hotelweekend. Ons hoteluitstapje vorig jaar naar het Westerwald was bij velen prima
bevallen dus dat smaakte naar meer!
Dit jaar gaan de naar de Moezel in Duitsland en wel in het bijzonder naar Hotel Sonnenblick.
Voor de bijzonderheden (adres, website etc.): zie onderaan deze pagina.
Zoals we in het clubblad al hebben gevraagd hebben zich al een aantal mensen opgegeven voor dit
weekend. Dat zijn de navolgende personen:
Dré van Spaendonk / Kees Janssens / Jan vd Sande 2X / Wil vd Zanden 2X / Ronald en Diana
Verschuren / Toon en Wilma Segers / Sjef en Joep Broers / Janus Rooth 2X / Jos Monsieurs
2X / Mark van den Heuvel / Henk Goossens / Ad en Jeanine Smetsers / Eric Daniëls / Alie en
Bart v Hattem / Paul Krol / Jo en Hennie Balemans
Het kan zijn dat, ondanks je je hebt opgegeven, jouw naam hierboven ontbreekt (sorry daarvoor).
Laat dat dan ons zo snel mogelijk weten d.m.v. een e-mail naar dre.vanspaendonk@home.nl of via
telno 013-5351117 of 06-30412105.

Bovenstaande mensen worden verzocht de hotelkosten à
€ 90,-- per persoon uiterlijk 15 december as. te betalen
op banknummer 2141404 t.n.v. M.C. ´t Motorrijerke.
Hotel Sonnenblick heeft weinig of geen eenpersoons kamers. We hebben met het hotel
afgesproken dat er 3 kamers worden gereserveerd met gescheiden bedden, dus in totaal voor 6
personen. De rest van de kamers zijn normale tweepersoons kamers. Kort gezegd komt het
hierop neer dat er, naast de bovengenoemde personen, er nog plaats is voor 2 personen in een
kamer met gescheiden bedden en 8 personen (ofwel 4 stelletjes) in normale tweepersoons
kamers.
Sta je nog niet op bovenstaande lijst en wil je toch mee: Meld je dan uiterlijk 15 december as.
aan op e-mail adres dre.vanspaendonk@home.nl of via telno 013-5351117 of 06-30412105..
Adresgegevens hotel:
Hotel Sonnenblick
Hollstr. 24

56290 Lütz

im Seitental der Mosel

internet: www.sonnenblick-luetz.de
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NIEUWS VOOR ONS GARMIN
GA
GPS GEBRUIKERS (Van WayPoint)
Way

Tijd om Mapsource te verruilen voor
oor Basecamp???????????? Video en Cursus

De geluiden zijn er al een paar maand
anden: Het lijkt er op dat Garmin zal stoppen met de verdere
v
ontwikkeling van Mapsource en zich
ch voor
v
de toekomst zal richten op Basecamp. Hett is goed
g
denkbaar dat je Mapsource nog tott in de lengte van jaren kunt blijven gebruiken, maar
aar het kan ook
een goed idee zijn om wat donkere
e winteravonden
wi
in te zetten om Basecamp te leren
en kennen.
k
Het
heeft namelijk ook de nodige voordele
rdelen.
WayPoint zou Waypoint niet zijn als
ls w
we daar niet ook een videofilm over hadden gemaa
maakt. Of liever
gezegd 3 video’s. En dan bovendien
n speciaal
sp
gericht op de verschillen tussen Mapsource
urce en
Basecamp. In een half uurtje ben je weer
w
helemaal bij!
Voor de videoserie ‘van Mapsource
e naar
na Basecamp’ zie
http://www.youtube.com/garmintv#g
tv#g/c/FEE7C0B0E4A2F4A1

Voor wie toch graag wat extra uitleg
eg wil:
w in de loop van de winter komen er nog aanvull
vullende films
over Basecamp; maar bovendien zijn
ijn we
w recent gestart voor Basecamp een aparte cursu
ursus te geven.
Juist voor wie wat minder bedreven
n is met de computer. Zie
http://cursus.gps.nl/page/basecamp_
p_voor_windows_cursus voor data en aanmelden.
en.
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JAARVERGADERING VRIJDAG 20 JANUARI

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN
Een jaartje is zo weer voorbij en onze Jaarvergadering staat weer voor de deur.
Een belangrijk onderdeel van de jaarvergadering is de bestuursverkiezingen. Aangezien onze
statuten voorschrijven dat nieuwe bestuurskandidaten uiterlijk 6 weken voor de vergadering
bekend moeten zijn, doen we nu al een oproep aan de leden om zich op te geven als
bestuurskandidaat.
De bestuursleden hebben voor een periode van 2 jaar zitting in het bestuur. Dit jaar hebben
we drie bestuursleden die zich weer ook weer verkiesbaar stellen: Kees Janssens, Bart van
Hattem en Dré van Spaendonk. De overige bestuursleden(Ad de Laat en Jan van de Sande)
draaien nog een jaartje mee en zijn volgend jaar pas aan de beurt.

Help mee het beleid van onze club in de toekomst te
bepalen en geef je op als kandidaat-bestuurslid!!!!!

Je kunt je opgeven tot uiterlijk vrijdag
9 december as.!!!!!
Het bestuur
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KNMV Toerkalender
December
11
37e Wildrit, Alverna (Wychen), ± 125 km. Start 9.00-11.00 uur, Cafe Restaurant de Markies,
Graafseweg 600, 6603 CM WIJCHEN. Inschr. vanaf € 3,50 . Beschrijving route: KNMVGPS.
Informatie: MC Keizer Karel Nijmegen, Hay Smits, 0485-470579, info@mckeizerkarel.nl,
www.mckeizerkarel.nl,
18
Snertrit, Sint Oedenrode, 150 km. Start 9.00-12.00 uur, Cafe D'n Dommel, Markt 15, 5492
AA SINT-OEDENRODE. Inschr. € 5,- . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC d'n Dommel,
Tinus Verhagen, 0413-474691, info@mcdndommel.nl, www.mcdndommel.nl

Vergeet je toerboekje niet in te
leveren voor eind December
Graag!!!!!!!!!!!!!!!!
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Oudejaars avond
Hallo luitjes:
Bij voldoende interesse: willen we weer een gezellige
oudejaars avond houden in het clubhuis,
De kosten zijn € 25,= per persoon all in. (Dus drankjes en hapjes.)
Ben je hier in geïnteresseerd , geef je dan uiterlijk 10
december as. op bij Cees aan de bar of aan het bestuur,
( kan ook per e-mail) wel graag op tijd ivm. Bestellen van de
hapjes e.d.
LET OP: BIJ ONVOLDOENDE DEELNAME GAAT
DEZE AVOND NIET DOOR!!!!!! We houden jullie op de
hoogte.
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GEVONDEN VOORWERP

Dit embleem is afgelopen voorjaar door een oplettende
Vèrrekesstaawster gevonden midden in de Heuvelstraat in Tilburg. Zij
heeft het embleem netjes gewassen.
Mede namens deze Vèrrekesstaawster nodigen wij degene die zijn of
haar embleem in de Heuvelstraat heeft verloren zich te melden, zodat
we het embleem aan de rechtmatige eigenaar kunnen teruggeven.
Namens het bestuur
Dré
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Inspirat Motor Reizen biedt een combinatie aan van prachtige
routes, goede accommodaties, vrijheid & variatie.
Ons doel is veilige en zorgeloze motorreizen met als
specialiteit custom tours.
Het najaar is de ideale oriëntatie periode voor de planning
van motorvakanties voor 2012.
In het kader van onze najaarsactie bieden wij de leden van
MC 't Motorrijerke een korting aan van 10% op al onze 2012
reizen in Europa en Groot Brittannië.
Deze actie is geldig t/m 31 december 2011.
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen en
tevens de kortingscode ontvangen voor de leden van uw
motorclub.
Met vriendelijke groet,
-Rene van Luijk
Inspirat Motor Reizen
T: (+31) 010 - 7142020
E: info@inspirat.nl
www.inspirat.nl
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NIEUWJAARSRECEPTIE
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

SPELLETJESMIDDAG 2E KERSTDAG
Het is al vele jaren gebruikelijk dat de op 2e Kerstdag in ons
clubhuis een gezellige middag organiseren met oud hollandse
spelen.
Natuurlijk gaat dit evenement ook dit jaar weer door. Een prima
gelegenheid om na de 1e Kerstdag de “verplichte nummers” te
hebben afgewerkt (familie, opa, oma, kinderen etc.) eens lekker
uit te buiken in het clubhuis onder het genot van een hapje en een
drankje.
Neem gerust vrienden en kennissen mee, hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
Het clubhuis is open om 14:00 uur.
Er zal die middag ook een barak-concours worden georganiseerd,
waarvan de opbrengst in zijn geheel als prijzengeld wordt
uitgekeerd.
namens het bestuur
Dré
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(ingezonden mededeling)
Beste klant van Probaat,
Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent voor vele van u dat het Kalenderjaar voor de ANWB
wegenwacht hulpservice verloopt.
Wij als Bosch Car service willen u erop attenderen dat u veel voordeliger af bent bij de Pechhulp service van
Bosch , enkele voordelen die van belang kunnen zijn :
Bij de ANWB betaalt u voor pechhulp service vanaf 50 euro per jaar !
Bij Bosch vanaf €35.95 per jaar , bovendien betaalt u bij Bosch voor een volledig jaar dus geen kalenderjaar
zoals bij de ANWB.
Bij de ANWB heeft u geen woonplaatsservice in het standaardpakket, Bosch bied daarentegen gratis
woonplaatsservice.
Bij de ANWB betaalt u extra voor u partner , en mocht u partner een keer met pech staan dan wordt hij/zij niet
geholpen tenzij u extra gaat betalen .
Bij Bosch pechhulp service is deze service geheel gratis , omdat het abonnement niet persoonsgebonden is
maar op kenteken .
De standaarddekking van Bosch Pechhulp service dekt heel Europa ,met meer dan 7000 aangesloten Bosch
Car Service centers.
Bosch Standaard pech-hulp service jaarcontributie
€ 35,95 per jaar
Bosch standaard pech-hulp + vervangend vervoer
€ 49.95 per jaar
Bosch standaard pech-hulp + vervangend vervoer + caravanservice € 69,95 per jaar
U kunt ook kijken op de website van Bosch
http://www.boschcarservice.nl/producten-en-diensten/bosch-car-service-pechhulp/
Met vriendelijke groet ,
Bahri Guney
Fred Maasen
Autobedrijf Probaat
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WIE GAAT ER MEE NAAR DE TT OP THE ISLE OF
MAN???
Joep en Sjef Broers zijn al een keer naar de beroemde TT races op het eiland Man geweest en
willen er komend jaar weer naar toe. In 2012 zijn de TT races van 31 mei t/m 10 juni.
Joep kreeg verschillende reacties van leden die ook mee willen, vandaar dat wij van het
bestuur besloten hebben e.e.a. voor Joep de coördineren.
De reis wordt georganiseerd door Ride-On Motortours. Kijk op www.ride-onmotortours.nl
voor bijzonderheden over deze reis. Ook hieronder kun je daarover het een en ander lezen.
Hoe gaan we het organiseren? Vanaf de site www.ride-onmotortours.nl kun je het
inschrijfformulier downloaden waarmee je je kunt opgeven voor deze reis. Dit
inschrijfformulier zal ook in ons clubhuis liggen.
Dit ingevulde formulier moet je op vrijdagavond 16 december inleveren tijdens de
clubavond, zodat we al die formulieren in één pakket naar de reisorganisator kunnen
sturen. Diezelfde avond kunnen tussen de deelnemers verdere afspraken worden gemaakt en
kunnen Joep en Sjef het een en ander uitleggen over de reis.
Het betalen van de reis moet je zelf rechtstreeks aan Ride On Tours verzorgen!!!!
Bijzonderheden over de reis (vanaf 31 mei t/m 10 juni)
Dag 1 - Donderdag
Tussen 17:00 en 19:30 schepen we in van Rotterdam naar Hull. De bootovertocht is incl. standaard 4-pers.
binnenhut. Voor andere hutten geldt een toeslag. Tevens kan tegen korting maaltijdenpakket worden bijgeboekt.
Dag 2 - Vrijdag
's Morgens aankomst in Hull. De afstand naar Liverpool/Heysham is goed overbrugbaar.
's Avonds weer op de boot voor de overtocht naar Douglas, waar we nog dezelfde dag aankomen. Dag 3 Zaterdag
1e racedag: 's Ochtends wordt nog getraind; Daarna allereerst de Zijspannen A (3 ronden), gevolgd door de
TT Superbikes (6 ronden).
's Avonds is er een strandcross in Douglas; live muziek op de boulevard. Na de races gaan we zelf het circuit
verkennen.
Dag 4 - Zondag
Mad Sunday: Het hele eiland viert feest en de 'mountaincourse' (het circuitdeel dat in de bergen ligt) wordt
eenrichtingsverkeer. Er wordt van alles georganiseerd, zoals een sprint, streetfighter shows, een hill climb, minibike races, stuntshows en natuurlijk de Purple Helmets en de Red Arrows.
Dag 5 - Maandag
2e racedag: 's Ochtends wordt nog getraind;
Daarna is er de TT Superstock (3 ronden) en Supersport Junior TT A (4 ronden)
Na de races wordt weer getraind;
's Avonds mini-bike races op de Prom. in Douglas
Dag 6 - Dinsdag
Vrije dag. Tijd om de mooiste plekjes van het eiland te ontdekken en/of een of ander evenement te bezoeken
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Dag 7 - Woensdag
3e racedag: Eerst de Supersport Junior TT B
(4 ronden), daarna de Zijspannen B (3 ronden).
's Avonds mini-bike races op de boulevard in Douglas
Dag 8 - Donderdag
Vrije dag.We sluiten de dag af met een barbecue.
Dag 9 - Vrijdag
4e racedag: Eerst de Supertwins, een nieuwe klasse (3 ronden), daarna de enige echte
Senior TT, waarin de snelsten uit alle klassen (muv de zijspannen) aan de start staan (6
ronden).
Daarna de Classic lap of Honour
Dag 10 - Zaterdag
's Morgens vroeg vertrekken we weer met de boot van Douglas naar Liverpool (of Heysham)
en rijden we naar Hull, waar we op de boot naar Rotterdam inschepen.
Dag 11 - Zondag
's Morgens aankomst in Rotterdam.
Dit is een voorbeeld. Er wordt op het Isle of Man veel meer georganiseerd dan hier staat
beschreven. Het routeboek dat we ieder jaar maken bevat naast het reisprogramma en het
race programma ook een evenementen programma en informatie over het circuit en het
eiland..
Verschillende arrangementen:
We hebben op het Isle of Man opties op verschillende hotel/guesthouse/B&B accommodatie
(incl. ontbijt) aan de Promenade in Douglas, maar ook bij particulieren in Peel aan de andere
kant van het eiland, waar je door lokalen ingewijd wordt in het eiland-leven en met een lekker
kopje thee wordt ontvangen.
Peel is trouwens een heel gezellig plaatsje, met pubs op loopafstand, een goede supermarkt
naast de camping, goede faciliteiten en ook een beetje rust op zijn tijd.
Inbegrepen:
Alle arrangementen zijn volledig verzorgd, met alle bootovertochten (excl. brandstoftoeslag),
accommodatie of camping, uitgebreid routeboek en toertips, unieke toursweater, gezellige
avonden, barbeque en professionele begeleiding die de weg kent en je heel veel kan
vertellen over het circuit en de races.
Prijzen 2012:
- Reis incl. verblijf in Douglas vanaf € 1100,- Reis incl. verblijf in Peel vanaf € 1050,- Reis incl. verblijf op de camping € 830,- Duopassagiers betalen steeds € 300 euro minder
Toeslagen op aanvraag:
- Voor andere dan de standaard 4-persoons hutten
- Voor maaltijdpaketten aan boord van de ferry
- Voor motor-aanhanger en zijspan
Niet inbegrepen:
- Reis- en annuleringsverzekeringen
- Benzinekosten
- Persoonlijke uitgaven
- Brandstoftoeslag mogelijk
Reserveren:
Inschrijven kan zo lang er plek is. Daarna maken we een reserve lijst.
MC’tMotorrijerke 2011
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