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Penningmeester:
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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
27-11-2011

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
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evenementen kalender
2011/2012

2
16
18
26

november
november
november
december

gps-avond
gps-avond
mosselavond
spelletjesmiddag

2012
6
20
27
11
25
13/14/15
6/13/20/27
9

januari
januari
januari
maart 2012
maart 2012
april
juni 2012
september 2012

nieuwjaarsreceptie
jaarvergadering
spaarkasuitkering/BBQ
voorjaarsrit
knmv opening seizoen
kruikentreffen
zomeravondritjes
Tilb.toerrit

MC.
MC.
MC.
MC.
Rosmalen
Oisterwijk
MC.
MC.

Elke eerste vrijdag van de maand rock&roll avond
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Niemand!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Namens alle leden:
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Steun je club: volg een KNMV-rijopleiding

De KNMV heeft nu wel twee hele mooie acties die voor zowel jou als ons als club voordeel
oplevert. Volg met korting een KNMV-rijopleiding en je zorgt er automatisch voor dat er € 5,naar de clubkas gaat. Word je ook nog, eveneens met korting, KNMV-lid dan komt daar nog eens
€ 10,- in de kas bij.
Het aanbod aan motorcursussen is groot: denk aan de Voortgezette rijopleidingen (VRO) op het
oefencircuit in Lelystad en het Safety Experience Centre in Rosmalen, maar ook aan de VRO-R,
met de ‘R’ van risico. Tijdens laatstgenoemde cursus wordt jouw weggedrag op de openbare weg
aan de hand van videobeelden geanalyseerd en leer je risico’s op de weg beter te analyseren en
nog beter; leer je hoe je kunt voorkomen in risicovolle situaties verzeild te raken.
Boeken van een KNMV-rijopleiding gaat via ons; geef aan welke cursus je voorkeur heeft en wij
nemen als club contact op met de KNMV. Meer informatie over het cursusaanbod vind je op
www.knmv.nl/rijopleidingen/cursusaanbod
Wat zijn de kosten?
Als lid van deze club ontvang je sowieso al een korting van € 12,50 op de VRO-cursusprijs. Ben
je ook nog eens lid van de KNMV? Dan ontvang je nog een extra korting van maar liefst € 25,-.
En zoals eerder gezegd; met je deelname steun je de club omdat wij per cursist een bedrag van €
5,- ontvangen. Voor de Toertraining voor clubs geldt een vaste prijs. Wel zorg je met je deelname
ook voor € 5,- in de clubkas.
Kijk ook eens op onze website onder “downloads” voor meer bijzonderheden over de VRO
cursussen
Ledenwerfactie
Lid worden van de KNMV doe je ook het beste via de club, want dan ontvang je altijd 15%
korting op de actuele lidmaatschapsprijs. Voordeel voor ons: wij ontvangen per aangebracht nieuw
KNMV-lid € 10,- in de clubkas.
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Veiligheid van motorrijders
01 september 2011

Op 20 juni 2011 verscheen in het Staatsblad het lang
gverwachte koninklijk besluit van 11 juni 2011 dat de veiligheid van de motorrijders
m
wil
verbeteren.
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijks
ste punten. Deze treden in werking op 1 september 2011.

Rijden tussen de rijstroken (file
(filerijden) gereglementeerd
Het sneller rijden tussen twee rijstroken of files dan de
d voertuigen die in deze rijstroken of files stoppen of zich traag voortbew
ewegen, wordt niet als

inhalen beschouwd.
De motorrijder mag in die gevallen nooit sneller rijden
en dan 50 km/u en het snelheidsverschil met de overige voertuigen mag niet
n meer dan 20 km/u

bedragen.
Op autosnelwegen en autowegen moet tussen de tw
wee meest links gelegen rijstroken gereden worden.

(Nieuw artikel 16.2bis)

Trikes toegelaten op auto(snel)
nel)wegen
Vroeger werden de zogeheten 'driewielers met motor
or' zonder passagiersruimte en met een ledige massa van niet meer dan 400 kg niet op

autosnelwegen en autowegen toegelaten.
Dat wordt nu aangepast. Deze 'trikes' mogen nu well op auto(snel)wegen rijden.
(Gewijzigde artikels : 21 en 22)

Parkeren op trottoirs en verhoo
hoogde bermen
Motorfietsen mogen op de trottoirs en, binnen de beb
bouwde kom, op de verhoogde bermen worden opgesteld, zonder het ve
erkeer van de andere
weggebruikers te hinderen of onveilig te maken en op voorwaarde dat een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter vrijij gelaten wordt.

(Gewijzigde artikels : 23.4 en 24.1°)

Vervoeren van kinderen
Kinderen onder de drie jaar mogen niet vervoerd wor
orden op tweewielige bromfietsen en op motorfietsen.
Kinderen van 3 jaar of meer en minder dan 8 jaar mo
oeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssystee
eem. Zij mogen niet

worden vervoerd op een motorfiets met een cilinderin
inhoud van meer dan 125 cm3.
(Gewijzigd artikel : 35.1.1)

Beschermende kledij
Bestuurders en passagiers van motorfietsen dragen handschoenen,
h
een jas met lange mouwen en een lange broek of een overall,
o
alsook laarzen

of bottines die de enkels beschermen.
Voordien was enkel een valhelm verplicht.
De vrijstelling van de draagplicht van de valhelm voo
or postbodes komt te vervallen.

(Gewijzigd artikel : 36)
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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:
Bart en Ali van Hattem/Jan en Marij van de Sande/Kees Janssens/Dré van Spaendonk/Toon en
Wilma Segers/Henk Goossens/Paul Krol/Harrie Mols/Janus Rooth en Rianne/Ronald en Diana
Verschuren, Wil vd Zanden en echtgenote (sorry, effe de naam vergeten)/Mark v.d. Heuvel/Ad
en Gerda de Laat
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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November

06
TMC's Twentse Moostoertocht, Boekelo, ± 200 km richting Duitsland. Start 9.00-11.30 uur,
Cafe de Buren, Beckumerstraat 2, 7548 BG ENSCHEDE. Inschr. € 6,-. Tegen bijbetaling na afloop
moos-eten . Beschrijving route: KNMVGPS. Informatie: Twentse Motor Club, Marinus Botterhuis, 0613248835, evenementen@twentsemotorclub.nl, www.twentsemotorclub.nl,
13
21e Koude Novemberrit, Ede, ± 120 km. Start 10.00-13.00 uur, Clubhuis MC de Kraats,
Horsterweg 9, 6715 CT EDE GLD. Inschr. € 4,- incl. erwtensoep . Beschrijving route: KNMVGPS.
Informatie: MC de Kraats, Rene van Schaik, 0343-576602, detoercommissie@mcdekraats.nl,
www.mcdekraats.nl,
13
Snertrit, Kerk Avezaath, 100 km. Start 12.00-13.00 uur, Dorpshuis de Avezathen, Daver 46,
4012 BC KERK-AVEZAATH. Inschr. € 6,- incl. erwtensoep . Beschrijving route: BPG. Informatie: MSV
Ophemert, Rob de Jong, 06-14019787, robdejong16@gmail.com, www.msvophemert.nl,
27
18e Sinterklaastoer, Kranenburg, ± 130 km. Start vanaf 9.00 uur, Clubhuis VAMC de
Graafschaprijders, Eikenlaan 2a, 7251 LT VORDEN. Inschr. € 5,- incl. consumptie . Beschrijving route:
GPSMC. Informatie: VAMC De Graafschaprijders, M. Jansen, 0545-273810, tdmartijn@hotmail.com,
www.vamc.nl,
27
Snertrit, Hoogeveen, 150 km. Start 9.00-11.00 uur, Clubhuis MC Hoogeveen, Achteromsedijk
8a, 7903 TL HOOGEVEEN. Inschr. € 5,- excl her. . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC
Hoogeveen e.o., Henk Kip, , motorclubhoogeveen@live.nl, www.motorclubhoogeveen.nl,

Elke eerste vrijdag van de maand
rock&roll avond
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Weetjes
EERDER FLITSEN BOVEN 130 KM/U
Weggebruikers die harder rijden dan de maximumsnelheid
van 130 kilometer per uur worden eerder beboet dan
boven andere maximumsnelheden.
PVV’er Léon de Jong diende nog een motie in om de
flitsmarge niet te verlagen, maar deze motie haalde het
niet. Het kabinet wil hardrijders boven de 130 km/u
eerder bestraffen, want volgens de huidige regels volgt pas
een boete bij 139 kilometer per uur. Lees waarom op:
http://bit.ly/raJXHH.

ELEKTRISCHE MOTOREN TOCH WELKOM BIJ E-LAAD
Oscar Koenen is de trotse bezitter van een elektrische Vectrix
motorscooter. Zijn aanvraag voor een pas waarmee hij kan
‘opladen’ bij een netwerk van laadpalen van Stichting e-laad, werd
echter geweigerd. Na interventie van de KNMV blijkt Koenen toch
welkom.
E-laad had simpelweg geen rekening gehouden met het bestaan
van elektrische motoren. Om teleurstellingen te voorkomen, zal de
stichting voortaan bij eventuele aanvragen in contact treden met
de betreffende ‘groene’ motorrijder.
Lees verder op: http://bit.ly/nr3TTo.
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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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Endlich!
Es ist wieder mal soweit!
Hönnetal „Eiskalt“

2011

Vom 19.11.20.11.* lädt
der MC Hönnetal
Dich/Euch
und Eure Freunde
zum
diesjährigen Mistwetter-Treffen in Oesbern bei Menden/Sauerland ganz herzlich
ein! Wieder auf dem neuen Platz (Loconer Weg in Oesbern)
Und wie immer heißt es: Selbstversorgertreffen!
Damit Ihr Euch aber keinen Bruch hebt, haben wir wie sonst auch vorsorglich einige Sachen organisiert:
Bölkstoff bis der Arzt kommt
Glühwein für den erkalteten Verdauungstrakt
Alkoholfreies Gesöff der üblichen Art (Kaffee, Cola, Fanta und so’n Zeuch)
Goulaschsüppchen und Bockwürstchen für den kleinen Schmacht zwischendurch
Beheizte Hütte, ebensolches Klo (Vorsicht: steile Treppe) sowie Lagerfeuer auf der Wiese
Grill und Holzkohle zum selber Grillen im Küchenzelt
Kaffee und Rühreier für den „Morgen danach“
Folgendes haben wir wie immer nicht:
Bock auf Spinner und Randalierer (muß auch mal gesagt werden)
Fressalien außer den oben angeführten Dingen
Teller, Becher, Besteck und Pennutensilien muß Jeder selbst mitbringen
Harte Drogen (Jacky etc.) haben wir auch wieder nicht
Und bitte verschont uns mit dem Anblick Eurer vierrädrigen Vehikel! (Kleinkinder sowie Kranke/
Verletzte ausgenommen). Es gibt so gut wie keine Dosenparkplätze!
ACHTUNG! Dies ist eine persönliche Einladung und gilt nur für Euch, Eure Clubs und
Eure Freunde! Jede HAFTUNG unsererseits ist für alles AUSGESCHLOSSEN!

Telefonseelsorge: Rudi 02373-82755
E-Müll: mc-hoennetal@gmx.de
Ich kann den Weg nicht finden:
Rudi:
0151-54051981
G/S Martin: 0151-53977007
*diesmal auch wieder nicht am 2ten WE, weil wir den Platz wieder nicht bekommen haben!
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GPS. Avonden
We hebben Ad van Gils (je weet wel van de advertentie clubblad) bereid
gevonden een aantal GPS avonden in ons clubhuis te verzorgen.
1e Avond is op woensdag 2 november
2e avond is op woensdag 16 november.
Beide avonden aanvang 20.00 uur
Gelieve GEEN laptop mee te brengen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Degene die op deze avond aanwezig willen zijn gelieve zich te melden
op E-mail adres;
Dre.vanspaendonk@home.nl
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Mosselavond
Vrijdag 18 november
Weer een gezellig en heerlijk mosselfeest
zoals we gewend zijn elk jaar!!!!!!!!!!!!!!
Aanvang : ong. 20.30.uur
Kosten:
€ 12,50
Opgeven bij Kees of aan de bar of
per mail (c-janssens@home.nl)
Graag voor 11 november ivm. inkoop
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KNMV Toerkalender

November
06
TMC's Twentse Moostoertocht, Boekelo, ± 200 km richting Duitsland. Start 9.00-11.30 uur,
Cafe de Buren, Beckumerstraat 2, 7548 BG ENSCHEDE. Inschr. € 6,-. Tegen bijbetaling na afloop
moos-eten . Beschrijving route: KNMVGPS. Informatie: Twentse Motor Club, Marinus Botterhuis,
06-13248835, evenementen@twentsemotorclub.nl, www.twentsemotorclub.nl,
13
21e Koude Novemberrit, Ede, ± 120 km. Start 10.00-13.00 uur, Clubhuis MC de Kraats,
Horsterweg 9, 6715 CT EDE GLD. Inschr. € 4,- incl. erwtensoep . Beschrijving route: KNMVGPS.
Informatie: MC de Kraats, Rene van Schaik, 0343-576602, detoercommissie@mcdekraats.nl,
www.mcdekraats.nl,
13
Snertrit, Kerk Avezaath, 100 km. Start 12.00-13.00 uur, Dorpshuis de Avezathen, Daver 46,
4012 BC KERK-AVEZAATH. Inschr. € 6,- incl. erwtensoep . Beschrijving route: BPG. Informatie:
MSV Ophemert, Rob de Jong, 06-14019787, robdejong16@gmail.com, www.msvophemert.nl,
27
18e Sinterklaastoer, Kranenburg, ± 130 km. Start vanaf 9.00 uur, Clubhuis VAMC de
Graafschaprijders, Eikenlaan 2a, 7251 LT VORDEN. Inschr. € 5,- incl. consumptie . Beschrijving
route: GPSMC. Informatie: VAMC De Graafschaprijders, M. Jansen, 0545-273810,
tdmartijn@hotmail.com, www.vamc.nl,
27
Snertrit, Hoogeveen, 150 km. Start 9.00-11.00 uur, Clubhuis MC Hoogeveen,
Achteromsedijk 8a, 7903 TL HOOGEVEEN. Inschr. € 5,- excl her. . Beschrijving route: GPSMC.
Informatie: MC Hoogeveen e.o., Henk Kip, , motorclubhoogeveen@live.nl,
www.motorclubhoogeveen.nl,

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,
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