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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:

Tilburg

06-29043927

5049 CC Tilburg,
5025 KA Tilburg

013-4555719
013-5363437

5041 EX

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

Redactie Clubblad:

Het Bestuur

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

Website : www.motorrijerke.nl
30-07-2011

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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€ 14
€ 20
€ 16
€ 3,5
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evenementen kalender 2011

3&4 september

clubweekend

Tussen de Wieken (Drente)

11

september

Tilb.Toerrit

kosten € 5,= tussen 09.00 en 11.30 uur

14

oktober

openingsfeest clubhuis

info volgt
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Mark van de Heuvel
Ad Smetsers
Sjef Huggers
Mark van de Horevoort

nummer 7

6-7
14-7
24-7
28-7

Namens alle leden:
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DE
CLUBAVONDEN
EN DE TILBURGSE
KERMIS
i.v.m. de Tilburgse
Kermis zijn er op de
vrijdagavonden 22 en
29 juli GEEN
clubavonden
namens het bestuur
Dré
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HOTELWEEKEND PINKSTEREN
Afgelopen Pinksteren hebben we voor de eerste keer een hotelweekend georganiseerd. Het
doel was toen het Westerwald waar we in een prima hotel een prachtig weekend hebben
mogen beleven. We waren met zo´n 18 mensen (meer als dikwijls bij een ander weekend) en
iedereen had het goed naar zijn of haar zin.
Dat smaakt dus naar meer en we willen volgend jaar met Pinksteren weer zo´n
hotelweekend organiseren.
We hebben Hotel Sonnenblick in de buurt van Cochem op het oog. Een hotel met een zeer
motorvriendelijk eigenaar.
Nu moet je er bij dat hotel snel bij zijn om te reserveren. Daarom wil ik jullie het volgende
vragen:
Wil je volgend jaar IN PRINCIPE mee, laat het mij dan vóór 31 juli as. weten. Als je je opgeeft
vóór 31 juli wil dat niet zeggen dat je er aan vast zit. We willen enkel weten hoeveel mensen
er ongeveer meegaan, dan kunnen we dat alvast vastleggen bij het hotel.
In januari volgend jaar zullen we je nogmaals vragen of je definitief meegaat en dan dient
het verblijf in het hotel ook betaald te worden. Prijsindicatie (2010) ± € 90,00 voor twee
nachten per persoon op basis van een tweepersoons kamer en op basis van half pension.
Kijk hier voor meer informatie over het hotel> http://www.sonnenblick-luetz.de
Namens het bestuur
Dré
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M.C. ROADRUNNER PRINSENBEEK
Secretariaat:
Postbus 106 4840 AC Prinsenbeek Rabobank Prinsenbeek:
Rek.nummer : 14. 25. 61. 584
E mail:
info@mcroadrunner.nl
Internet:
www.mcroadrunner.nl
Inschrijfnr.
K.v.K. 40281892
Aangesloten bij:
K.N.M.V. ( 1051) en L.O.O.T. ( 1845).
Via deze weg willen wij jullie uitnodigen voor onze

26e Roadrunnerrit
op Zondag 3 Juli 2011
Deze inmiddels zeer bekende motortoertocht voor clubs en individuele rijders, die start vanuit
Prinsenbeek, gaat dit jaar door het schitterende landschap van West-Brabant richting ‘‘sHertogenbosch en heeft een lengte van ongeveer 200 km.
Voor diegene die niet van lange ritten houden is er een ingekorte versie van ongeveer 100 km
richting Oisterwijk.
Het vertrekpunt is:
Café 't Veehandelshuis,
Groenstraat 80,
4841 BG te Prinsenbeek.
Tel.: 076-5413089 en
GPS coördinaten: 108180, 401395.
Het vertrekpunt is vanaf de snelweg bepijld en beide ritten tellen mee voor de toercompetitie van
zowel de K.N.M.V. (10 punten) als het L.O.O.T. (10 punten).
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per motor en is inclusief een duidelijke routebeschrijving op
papier of op GPS (Garmin, ter plaatste te downloaden), waarbij elke rijder in staat is de route te
volgen. Na afloop grootse tombola op het inschrijfnummer.
Bij vertrek bieden wij u een gratis kop koffie of thee aan.

De vertrektijden liggen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Tot ziens op onze 26e Roadrunnerrit op 3 Juli 2011.
Namens MC Roadrunner, Rien Huijbregts, Voorzitter
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IEDEREEN EEN HEEL GOEDE VAKANTIE MET
VEEL MOOIE MOTORRITTEN TOEGEWENST

HET BESTUUR
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Af en toe is het een beetje een puinhoop als we in een groep op de motor op pad gaan.
Vandaar onderstaand nogmaals het reglement voor het rijden in groepen:

REGLEMENT RIJDEN IN GROEP
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.
Tilburg, 24-6-2011
Het bestuur
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DE HART VAN BRABANTLOOP
zaterdag 24 september
Op zaterdag 24 september as. wordt de Hart van Brabantloop weer georganiseerd.
Zoals elk jaar zijn er weer een flink aantal motorrijers nodig om de route te beveiligen
en de organisatie te assisteren.
Daarom vraag ik jullie dit jaar (weer) op te geven als motorrijdende medewerker aan
dit fantastisch evenement. Je opgeven als medewerker gaat (om alles centraal te
houden) dit jaar wat anders als voorheen: Je kunt je opgeven door naar de site
www.hartvanbrabantloop.nl te gaan en daar onder het label “vrijwilligers” het
inschrijfformulier in te vullen. (Voor degenen die dit clubblad via onze website lezen:)
Nog gemakkelijker is om op onderstaande link te klikken; je komt dan direct bij het
inschrijfformulier uit! >
http://www.hartvanbrabantloop.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2
32&Itemid=217&lang=nl
Als je toch op de site van de HvB Loop zit: Je kunt daar allerlei nieuwtjes lezen over
de HvB Loop en ook foto´s bekijken van vorige jaren.
Let op: Degenen die geen computer hebben (ze bestaan nog!) of bij wie het
aanmelden via de website niet lukt: bel of mail mij, dan verzorg ik jouw
aanmelding. Mij telno. is 013-5351117 of 06-30412105; mijn email adres is
dre.vanspaendonk@home.nl.
Om als beveiliger mee te kunnen helpen met de HvB loop dien je wel de
Verkeersregelaarscursus te volgen (duurt een uurtje). Deze cursus wordt gehouden
op maandag 19 september as. in een van de gebouwen van de Universiteit van
Tilburg (bijzonderheden volgen). Dus alvast in je agenda zetten
Voor alle duidelijkheid: Degenen die dit jaar al eens de Verkeersregelaarscursus
gevolgd hebben hoeven deze cursus NIET meer opnieuw te volgen!!!
Heb je zelf een bijrijder, meldt dat dan even op het aanvraagformulier.
Mede namens de organisatie hopen we op een grote opkomst van motorrijders
tijdens de HvB Loop, want zonder jullie is het organiseren van zo´n evenement haast
onmogelijk!!
Overigens komt op vrijdag 1 juli as. een delegatie van de Hart van Brabantloop een
bezoek brengen in ons nieuwe clubhuis.
Alvast van harte bedankt!
Mede namens

Dré
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VOOR DE BEZITTERS VAN GARMIN GPS

Hoi mensen,
In het laatste clubblad heb ik een artikeltje geschreven waarmee de gemakkelijk de
kaartbestanden van City Navigator en Onroute kunt back-uppen en kunt overzetten naar een
andere computer (lees het verhaal in het vorige clubblad er nog maar eens over na). Ook kun
je met dat programma Mapsource weer opnieuw installeren.
Nu is er ook een filmpje van Waypoint uitgekomen waarin e.e.a. nog een heel duidelijk
wordt uitgelegd.
De link naar het filmpje is:
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_292720&v=tLHjIXRcEc&feature=iv
Dré
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KNMV TOERKALENDER JULI
02-07-2011
02-07-2011
02-07-2011
03-07-2011
03-07-2011
03-07-2011
03-07-2011
03-07-2011
04-07-2011
06-07-2011
07-07-2011
08-07-2011
09-07-2011
10-07-2011
10-07-2011
13-07-2011
13-07-2011
20-07-2011
27-07-2011
31-07-2011
31-07-2011
07-08-2011
07-08-2011

Avondrit
Avondrit
19e Freak Rally
27e Motoritisrit
26e Roadrunnerrit
14e Kroonrit
Pien in de Pokkelrit
18e Vakantierit
Avond 3-daagse
Zomeravondrit (1)
Avond 2-daagse
RAM Vrij(e)dag Toer 2011
3e Zaterdagavondrit
31e Veluwerit
29e Klompenrit
2e HAMAC Woensdagavondrit
Zomeravondrit (2)
Zomeravondrit (3)
Zomeravondrit (4)
Vamac Duitsland Vakantie Toer
29e Int. Peelroute
22e Globetrotterrit
ZAMC Vakantietoer

Hengelo (Gld)
Renswoude
Heerlen
Woudenberg
Prinsenbeek
Eibergen
Heiligerlee.
Twello
Lemele
Ermelo
Varsseveld
Raalte
Kerk Avezaath
Ede
Enter
Harfsen
Ermelo
Ermelo
Ermelo
Varsseveld
Grathem
Ede
Zelhem

Voor meer informatie zie http://www.knmv.nl/toerkalender
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VOOR DE LIEFHEBBERS
(Op verzoek van oud-lid Steef Verhoeven)
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Treffenkalender 2011
treffenkalender@hotmail.com
DATUM

Jul.

1»3
1»3
1»3
8»10
14»17
15»17
29»31

Aug.

5»7
12»14

Versie: 31-05-2011

Sep.
Nov.

Naam treffen

Plaats

Informatie

Spirtitt’n treffen
Vloottreffen
Bougie Motor Treffen
Demervalleitreffen

Batsquaddertreffen

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

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

Wild thing
Arctic Rally
M.G.C.B.

Arctic Rally
Int. Moto Guzzie treffen

Weywertz (B)
Ballangen, Nordland (N)
Lommel (B)

www.wildthing.be
www.bike.no/calendar/?m=8&y=2010
www.motoguzzi.be

Breda (NL)
Dessel(B)
Snikzwaag (NL)
Kemble (GB)
Odiliapeel (NL)
Sint-Pieters-leeuw (B)
Hatzfeld-Reddighausen
(N.hessen). (DE)
Zwaagwesteinde (NL)

www.welshcoast.nl
www.mcjoyriders.be
Leeuwarderweg 18
www.ogrimcc.org
Manege witte Geit
www.mcphantoms.be
www.motorrad-gespanne.de

Hoogeveen (NL)
Oosterhout (NL)
Steenwijk (NL)
Essen-Horendonk (B)
Venray (NL)
Tornesch (D)
Echt (NL)
Utscheid (D)
Valkenswaard (NL)
Berlaar (B)
Berghem (NL)
Zoetermeer
Arendonk (B)
Gasselternijveenschemond (NL)
Gemert (NL)
Hilversum (NL)
Neede (NL)
Grubbenvorst (NL)
Ooosterhout (NL)
Grubbenvorst (NL)

www.motorclubhoogeveen.nl
www.roadrockers.ecvps.info
www.vlotterbak.nl
www.owls-northbelgium.be
www.hustlervenray.nl
mcteam74@freenet.de
www.mvcweps.nl
www.motorcamping-littlecreek.de
www.mccexcalibur.nl
www.mzcberlaar.be
www.devilsdenoss.nl
www.motorclubzoetermeer.nl
www.firebirdsmc.be
www.motorschuur.info
www.mcdekleppenjagers.nl
www.mtcholland.nl
www.needsemotorclub.nl
www.mc-murke.nl
Statendamweg 125
www.ratbikerally.tk

26»28
27»28

Waldpyketreffen

Bikes&Music 2006

Int. Clog’s
Joyriderstreffen
Kleintje Schuurtreffen
Ogri Rally
Zennevalleimeeting
motorrad-gespanne.de
De Walden & Mc
Veenwouden
Trommelslagertreffen

www.waldpyktreffen.nl

12»13

Mc Hoogeveen
Mc Roadrockers
Mc Vlotterbak
The Owls
Mc Hustler
Mc Team 74
Mvc Weps
Little Creek
Excaliber
Mzc Berlaar
Devil’s Den Oss
Motorclub Zoetermeer
Mc Firebirds
Long Coats
Mc Kleppenjagers
Mtc Holland
Nmc Neede
Mc ’t Murke
Roadrockers
BJGSR

2»4

M.T.V.O.

Sinterklaastreffen

Oostende (B)

www.mtvo.be

10»11

Léké en Piet

Boeremoes

Odiliapeel (NL)

www.motorspuiterij.nl

16»18

Meetjesland M.C.

Kersttreffen

Eeklo (B)

0032-93770698

2»4
2»4
2»4
9»11
9»11
16»18
17»18
23»25
24»25

Okt

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

Welsh Coast M.C.C.
Mc Joyriders
Mc Joure
Mcc Ogri
Mc Mercurius
Mc Phantoms
Euro-Gespann-Treffen

26»28
27»28

door:
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30»2
7»9
14»16

Blubber
internatinale motortreffen
Hustler
Team-treffen
Wepse treffe
LC treffen
Excaliber Treffen
Zijspantreffen
Devil’s Party
Int. Sweet Lake City
Kots en zuup treffe
Long Coats treffen
Kleppentreffen
vlearmoestreffen
Baksteentreffen
Herfstparty
Ratbikerally

Dec.

Deze kalender is gemaakt door treffenkalender@hotmail.com Wijzigingen en typfouten zijn dus niet geheel uit te sluiten. Reacties graag naar de maker. Alleen voor persoonlijk gebruik dus geen publicaties op het
net zonder overleg met desbetreffende clubs of maker.
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