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Contributie:

voldoen per 1 jan. van elk jaar.
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Zondag 8-mei Veluwe route, eigen rit: vertrek 09.30 uur
Zondag 22-mei Rit naar Hellevoetsluis ( droogdok)
Woensdagen 1-8-15-22 juni avondritten
Weekend 2-5 juni Hemelvaartweekend. Saarburg Duitsland.
Weekend 11-13 juni Pinksteren Hotel in Rossbach Duitsland (Westerwald)
Weekend 3-4 september

clubweekend Drenthe

Zondag 11 september Tilburg Toerrit

INFO:

www.motorrijerke.nl

MC’tMotorrijerke 2011

Pagina 3

Jaargang 23

Myriam Triepels
Janus Rooth
Jan van Strien
Mark Haans
Johan van Turnhout
Harrie Seegers
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1-5
6-5
7-5
11-5
20-5
28-5

Namens alle leden:
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a een kort nachtje slapen (ingaan zomertijd) opgestaan en een blik geworpen op de
thermometer
Die maar 5 graden aangaf , besloot moeder de vrouw om toch maar niet mee te gaan,
toch nog te koud om 300km stil te zitten achterop. Ik kon ze geen ongelijk geven.
Om 08.30uur aangekomen op ons nieuwe verzamelpunt (clubhuis),zat Cees en Tino al klaar
om de koffie te schenken aan de bikkels die wel gingen rijden ondanks de
nattigheid en de kou.
Om 09.00 uur zou er vertrokken worden, en waren er wel geteld 5 man op komen
dagen, terwijl er naar ik vernam wel meer toezeggingen gedaan waren om mee te rijden, de
vertrektijd toch maar wat uitgesteld , misschien had de rest geen rekening gehouden met de
zomertijd!!!!!!!!!!
Maar helaas kwamen er niet meer opdagen (watjes????????? ) of geen zin meer in
motorrijden!!!
09.45 uur vertrokken naar Enspijk , waar de start was naar Biddinghuizen, we werden
ontvangen met een lekkere kop koffie en een gevulde koek.
Na ingeschreven te hebben vertrokken we via een prachtige route ri. Biddinghuizen, het weer
werd steeds beter , de zon kwam erdoor en weinig wind, alles bij elkaar ,heerlijk weer om te
rijden.
Na een half uur gaf Jan van Strien aan dat er even gestopt moest worden , zijn scherm was los
getrild en moest vastgezet worden, maar helaas niemand had een passend sleuteltje bij zich.
Met wat improvisatie het scherm wat vast kunnen zetten, dat zou het wel volhouden tot
Biddinghuizen.
Aangekomen in Biddinghuizen, (hier wel grote opkomst), werden we ontvangen door
Hermien de Vos ,van de KNMV motorreizen, die ons erop attent maakte dat we van het buffet
gebruik konden maken, wat zeer goed verzorgd was, plus de man drie consumptiebonnen.
Tijdens het nuttigen van de maaltijd werd de ANWB. gebeld om het boutje van het
windscherm van Jan vast te zetten.
Om 14.00 uur begon de toerhuldiging , hierbij werden prijzen uitgereikt aan de clubs die de
meeste punten hadden verzameld bij toerritten over het afgelopen seizoen. Het was wel
opvallend dat de gemiddelde leeftijd naar mijn inschatting , ongeveer rond de 60 jaar lag,
over de geheel gevulde zaal waren er maar twee aanwezig die onder de 25 jaar waren, deze
kregen daarom ook een presentje in de vorm van een setje oordoppen. Misschien wel om het
gekraak van de oude botten niet te hoeven
horen.
Ondertussen was de ANWB. ook gearriveerd
om het scherm van Jan
vast te zetten. Na nog even in de zon op het
terras een consumptie
genuttigd te hebben werd om 15.30 uur de terugreis aangevangen deze ging over de snelweg
zodat we weer mooi op tijd thuis waren.
Samengevat: een leuke dag gehad met goed weer een mooie rit en goei eten!!!!!!! Het
volgend jaar weer , maar dan met wel iets meer leden hoop ik !!!!!!!!!!!!!!!!!!
J.v.d.S.
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Hallo luitjes : zondag 8 mei wordt er een route gereden ri. De Veluwe.
De rit start uiteraard vanuit ons clubhuis, met een beetje doorgaande wegen ri.
Ede.
Vanuit hier gaan we een mooie tocht rijden door de Veluwe waarbij ook door
het Nationaal park Hoge Veluwe.
De route heen naar Ede is ongeveer 90 km, de route Veluwe en naar huis is ong.
215 km.
Vertrektijd om 09.30 koffie klaar 09.00 uur

Jan
MC’tMotorrijerke 2011
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29 april 2011

Beroep op gebruikers dijkwegen
di
Kronkelende wegen en schittere
rende vergezichten; op zonnige dagen is het al
als
motorrijder goed vertoeven op
pe
en langs de dijkwegen in ons land.

Elk jaar komen er echter bij gem
emeenten en politie ook klachten binnen van
dijkbewoners over het weggedra
drag van motorrijders, maar eveneens over het
et gedrag van
andere weggebruikers zoals auto
utomobilisten en grote groepen wielrenners.
Om de overlast te beperken heb
ebben de gemeenten in het rivierengebied de
e vvolgende
richtlijnen opgesteld:
- Aan motorrijders en wielrenn
nners wordt gevraagd om zo weinig mogelijk - en liever
helemaal niet - in grote, aan
aneengesloten groepen te rijden.
- Rij niet harder dan de maxim
imum toegestane snelheid
- Pas de snelheid indien nodig
ig aan andere weggebruikers aan.
- Rij ook rustig in de vaak klein
eine dorpen met smalle straten
- Maak met motor, auto of bro
rommer zo weinig mogelijk toeren door in een
en zo hoog
mogelijke versnelling te rijde
jden
- Rij niet met illegale, niet goe
oed gedempte uitlaten.
In Maurik, gemeente Buren, iss e
een bord geplaatst dat gericht is aan motorrij
rijders. Zij
worden opgeroepen om niet in
n ggrote groepen te rijden en snelheid en geluid
id aan te
passen. In het gehele rivierenge
gebied, met zo'n 200 kilometer aan dijkwegen,
n, worden 25
van zulke borden neergezet.
Verder zal de politie een intensi
nsief handhavingsbeleid gaan voeren. Dit beleid
eid bestaat
uit snelheidscontroles en geluid
idsmetingen. Volgens politie Gelderland Zuid is het motto
daarbij 'gedragen of wegblijven'
en'. Bij de bijeenkomst in Maurik werd aangege
geven dat het
'twee voor twaalf is'. Indien de
e rresultaten tegenvallen en dijkbewoners blijve
jven klagen
over geluidsoverlast, dan is de
e kkans groot dat dijkwegen worden afgesloten.
n.

De KNMV is tegen afsluiting van
an dijkwegen en is van mening dat, indien wegg
ggebruikers
rekening met elkaar houden, de dijkwegen voor al het verkeer geopend kunn
nnen blijven.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Afzender
Afdeling:
Tel:
E-mail:

Recreatief Motorrijden
en / Clubcontacten
026-3528520
clubs@knmv.nl
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Treffen kalender 2011

Mei
Jun.

Rainbowriders

Rainbowtreffen

Gemert (NL)

mcrainbowriders@hotmail.com

Black-Roses

Motorradtreffen

Silberhausen 37351 (D)

www.black-roses-dingelsteadt.de

20»22

Drifters

Drifter-treffen

28»29

Krul

Bloemkooltreffen

Hoogkarspel (NL)

krul@web.nl

28»29

Zoef

Zoeftreffen

Langenboom (NL)

www.zoeflangenboom.nl

2»5

De Sietekaristen

Zijspanweekend

Brugge/Sint Michiels (B)

www.sietekaristen.be

3»5

Mzc Berlaar

Diamanttreffen

Berlaar (B)

www.mzcberlaar.be

3»5

Mc Heracles

zomertreffen

Retie (B)

www.heraclesmc.be

3»5

Mc de Gasschoeve

Kleppertreffen

Hardenberg (NL)

www.gasschoeve.nl

3»4

Bikertreff

MfV WESTAU

Seelbach ad Lahn (D)

www.westau.eu

18»19

Butzz boys

Buttztreffen

Uden (NL)

butzz@planet.nl tel. 06-51 03 16 46

17»19

M.G.C.N.

Int. Moto Guzzi treffen

Vortum Mullem (NL)

www.mgcn.nl

25»26

Rataplan

Dutch Hardley Rideables
2008

Ijsselstijn (NL)

www.rataplan-ratbikeclub.nl

Zeewolde (NL)

www.struukenduukers.com

6»8

Struukenfest

Grevenbicht (NL)

www.drifters.nl

struukenduukers

Jul.

1»3

Mc Roving spirit

Spirtitt’n treffen

Slagharen (NL)

www.rovingspirit.nl

1»3

Mc Roadrunner

Vloottreffen

Den Helder (NL)

www.mc-roadrunner.nl

8»10

Mc Hoeselt

Demervalleitreffen

Hoeselt (B)

www.mchoeselt.be

14»17

Moto Clube Faro

Faro (por)

www.motoclubefaro.pt

15»17

Hill Climbers

Ubachsberg (NL)

www.hillclimbers.nl

Opoeteren (B)

www.whiskydrivers.be

Bikes&Music 2006

Whiskey Drivers
29»31

De Vetfrakken

Batsquaddertreffen

Ranst (B)

www.vetfrakken.be

30»31

MVC LEO

Mvc Leo Treffen

Brunssum (NL)

www.mvcleo.nl
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RIT NAAR HET DROOGDOK JAN BLANKEN IN
HELLEVOETSLUIS
Zondag 22 mei
Op zondag 22 mei heeft Kees Janssens een mooie toerrit georganiseerd met daarin een bezoek
aan het Droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis. Het droogdok is een werkend
cultuurhistorisch erfgoed en is onder begeleiding van gidsen te bezoeken. Elders in dit
clubblad lees je meer bijzonderheden over dit monument in bedrijf. (zeer de moeite waard!!)
Aangezien (o.a. het aquaduct) met maximaal een man of 10 tegelijk te bezoeken is, is het erg
belangrijk dat wij van tevoren weten hoeveel mensen met ons meegaan, zodat wij dat op tijd
door kunnen geven en men in Hellevoetsluis voor voldoende gidsen kan zorgen.
Daarom vragen wij jullie je bij Kees te melden als je mee gaat. Je kunt dit doen door hem
een e-mailtje te sturen ( c-janssens@home.nl ) of het even tijdens de clubavonden aan hem
door te geven. Ook kun je hem natuurlijk bellen (06-20534166)
Het vertrek is om 9:00 uur en de koffie bij Rolita is om 8:30 uur klaar.
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HET KRUIKENTREFFEN 2011
We kunnen weer terugzien op een prachtig 29e Kruikenstreffen. (Ja, volgend jaar is het de 30e
keer dat wij het Kruikentreffen organiseren.)
Het weer was prima, de sfeer idem dito. Zelfs kregen we nog een complimentje van boer Piet.
We telden in totaal (inclusief duo’s) zo’n 110 deelnemers.
Ik wil namens het bestuur graag alle medewerkers danken voor hun inzet het Kruikentreffen
weer mogelijk te maken. We rekenen volgend jaar weer op jullie.
Op onze website staan ongeveer 400 foto´s van het Kruikentreffen, de meeste zijn gemaakt
door onze hoffotograaf Arie.
Uiteraard waren er diverse prijzen te winnen die ik jullie niet wil onthouden:
Categorie binnenland:
Verstkomende deelnemer: F.v.d.Boer uit Noord Beemster
Verstkomende club: M.C. Randstad
Grootste club: M.C. Flip
Categorie buitenland:
Verstkomende deelnemer: Per Frederiksen uit Denemarken
Verstkomende club: The Hungry Hedgehogs uit Engeland
Grootste club: De Meetjeslandse Motorclub uit Eeklo
Categorie Overall:
Oudste deelenemr: André Keijsers (1942)
Oudste motor: een BMW uit 1977 (van Frans van Looy)

Namens het bestuur

Dré
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M.C. OP DREEF
organiseert
op zaterdag 14 mei 2011
zijn 6de motorrun
Deelname: € 6,00 per motor
(incl. 2 consumpties)
Inschrijven van 12.00 uur tot 14.00 uur
Afstand: +/- 150 km.
GPS
Start: Café Den Bud te Meersel-Dreef (België)
www.mcopdreef.be
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Hemelvaart kampeerweekend 2-6 t/m 5-6

Dit weekend gaan we doorbrengen in Saarburg, en wel op Camping
Leukbachtal, het is een mooie streek om leuke rondritjes te rijden.
Voor degene die eens een keer geen zin hebben om te rijden, is er in
de stad en omgeving genoeg te beleven . Trier en Luxemburg zijn
ook niet ver weg.
Rondritten zijn ook te verkrijgen op de camping, maar we zullen
zorgen dat we zelf ook wat ritjes klaar hebben , voor het geval
dat!!!!!!!
I.V.M. de afstand (300km) zullen we een gedeelte over de snelweg
gaan en de rest over mooie wegen binnendoor.
Als je nog zin hebt om mee te gaan , geef het mij zo spoedig mogelijk
door ivm. reserveren Camping.
http://www.campingleukbachtal.de/Home.html
Vertrek vanaf Rolita: 08.00 uur staat de koffie klaar
08.30 uur vertrek

De routes (gps) worden nog per mail gestuurd !!!!!!!
MC’Motorrijerke 2011
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Hierbij wil ik graag jullie uitnodigen om mee te rijden met een sponsorrit voor Kika
op 5 juni 2011. Het gaat hier om een eigen initiatief van een van de leden van het
motor forum.
Waarom dit initiatief? Op het motor forum wordt wel eens een megameeting
georganiseerd hier komen altijd heel wat motorrijders op af en dat willen we nu met
een goed doel combineren.
Ons doel is om zoveel mogelijk motorrijders mee te laten rijden in deze rit en via een
donatie in de vorm van een inschrijving via onze website zoveel mogelijk geld op te
halen voor Kika. Kosten per rijder liggen op 10 Euro.
Het verzamelpunt is Utrecht hier vanuit rijden we onder politie begeleiding naar Den
Bosch.
In Zwolle, Nederweert en Rotterdam zijn regionale startpunten maar deze komen
samen in Utrecht.
Het eindpunt is in Den Bosch waar we opgewacht zullen worden door een grote
groep kinderen. Er zal een braderie zijn met diversen stands met oa een
vermogensbank en andere motor gerelateerde artikelen en diverse stunt shows ook
zullen kinderen mee mogen rijden op quads e.d. .
We zullen onder politie begeleiding naar de plaats geloodst worden
Op de website www.kikasponsorrit.nl kun je meer informatie vinden over oa. de
sponsoren en bedrijven die aanwezig zijn. De site is al online maar nog niet geheel af
hier kun je je ook inschrijven voor de rit.
Voor eventuele vragen of willen jullie als club ook een stand neem dan contact met
ons op dit kan binnenkort ook via de site.
Mogelijk komt dit bericht ook via de overkoepelende vereniging voor toerclubs LOOT
bij jullie terecht, zij wilden hier ook aan meewerken en het bekend maken bij de
aangesloten clubs.
Met vriendelijke groet,
De organisatie van de Sponsorrit voor Kika
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Verslag Ledenvergadering 1-4-2011
Afgemeld: Jan van de Sande, Johan van Turnhout, Toon Segers.

Opening door de voorzitter, na even gewacht te hebben op Kees begint om 21.27 uur de vergadering.
e
Dit is onze 1 ledenvergadering in ons nieuwe clubhuis bij Rolita. Doordat we verschrikkelijk druk
bezig waren met het pand aan de Spoorlaan hebben we in eerste instantie het aanbod van Rolita
naast ons neergelegd. Maar we zijn er nu hartstikke blij mee dat we hier nu te gast mogen zijn en dat
er ook al enkele artefacten uit ons voormalige clubhuis een plaatsje hebben gevonden.
Vanaf vanavond is het ook officieel weer opening van de spaarkas; dus spaar je niet binnen 2 weken
dan heb je je eerste boete al weer te pakken.
De spelregels die hier voor ons gelden zijn als volgt:

1. Parkeerterrein gaat ’s avonds na onze activiteit dicht. Dus je auto buiten het hek parkeren of
komen ophalen als het hek weer open is.
2. Disco is aanwezig en die mogen we ook gebruiken. Degene die de bardienst draait beslist
echter wie die betreffende avond de disco bediend.
Applaus volgt voor deze locatie vanuit de leden.
Vorige week is op zondag een rit geweest naar de KNMV en daar zijn degene die meegereden zijn
geweldig ontvangen en warm en koud buffet. Dus jammer voor degene die niet mee zijn geweest.
Kruikentreffen:
De werklijst van het weekend wordt besproken en aangepast.
De rit wordt verzorgd door Marcel de Kort en hij doet dit ter ere van een overleden vriendin ten bate
van Kika. Daarom wordt een bijdrage van € 5,00 pp gevraagd aan degene die de rit mee wil rijden.
Verder komt de collectebus van Kika prominent op het treffen te staan voor bijdragen van iedereen.
Zaterdag 2 april vieren onze vrienden van DVD hun 30-jarig bestaan en wij zijn allemaal uitgenodigd
om daarbij aanwezig te zijn. Het bestuur zorgt voor een passend cadeau en om 20.30 uur is het
verzamelen bij Toon Spierings aan de Broekhovenseweg; de dierenwinkel die nu te koop staat.
Rondvraag:
Martin: 23 april open dag bij de botenclub en leden van MC ’t Motorrijerke zijn welkom.
Wel een verzoek men heeft 2 verkeersregelaars nodig. Het is echter paaszaterdag en
verkeersregelaars zijn degene die daarvoor een opleiding hebben gevolgt; Marc van den Heuvel is
deelnemer bij de trucktour dus opgeleid dus graag contact met hem leggen.
Wens van de voorzitter dat we heel lang hier mogen blijven zitten en dat het hier zeker zo gezellig
mag worden als aan de Piushaven.
Een officiële opening zal misschien op een later moment nog volgen.
Vergadering wordt gesloten om 22.04 uur.
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UITNODIGING
MC ’T MOTORRIJERKE ORGANISEERT OP :

De woensdagen: 1, 8, 15 en 22 juni

De Zomeravondritjes
Deelname : € 2,-- per rit
Duo-passagiers rijden gratis mee
Inschrijven vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur
Lengte rit ong. 90 a 100 km.
Vertrek:
Clubgebouw Rolita
Matterhornstraat 1, 5022 PA Tilburg
DE ROUTES ZIJN OOK OP GPS TE
VERKRIJGEN (niet bij de start!): info
dre.vanspaendonk@home.nl
www.motorrijerke.nl
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KNMV TOERKALENDER MEI

07-05-2011
08-05-2011
11-05-2011
14-05-2011
15-05-2011
15-05-2011
15-05-2011
15-05-2011
15-05-2011
15-05-2011
18-05-2011
22-05-2011
25-05-2011
28-05-2011
28-05-2011
29-05-2011
29-05-2011
01-06-2011
02-06-2011
02-06-2011
05-06-2011
05-06-2011
05-06-2011

Veentocht
Voorjaarstoertocht
Zompenritje
1e Zaterdagavondrit
Dommelrit
La grande boucle de la Moustache
20e van Dedem Toertocht
Voorjaarsrit Klassieke-Motoren
Grensland toertocht
9e Elfmeren Toertocht
Voorjaars avondrit
11e PR-Rit MC de Blijde Rijders
1e HAMAC Woensdagavondrit
500 Mijls-rit
20e Int. VMTC Motary
2e KNMV Noord Drieprovinciëntoer
5e Lenterit
Zomeravondrit (1)
27e Hemelvaartrit
35e Euro Tour
Twentse Pannenkoekenrit
10e Wil Hartog toertocht
6e Vughtse Motortourtocht

MC’tMotorrijerke 2011

Veenendaal
De Hoef
Enter
Kerk Avezaath
Sint Oedenrode
Bergeijk
Balkbrug
Holten
Meddo
Joure
Kranenburg
Steenderen
Harfsen
Vorstenbosch of thuis
Putten
Bakkeveen
Zutphen
Tilburg
Drieburggen
Heerlen
Reutum
Hoogwoud
Vught
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Hallo motorv
vrienden

We gaan weer een ri
rit maken, en dat is op zonda
ag 29
mei 2011.
Inschrijven vanaf 10u
0uur , start van de rit ca.10.30
30
We doen dan een ro
rondje Tholen van ca 200km.
‘t Karrewiel Team, V
Vaartweg 112, Dongen-Vaart
rt.

Orga
ganiseert: Zondag 15 Mei 2011
La Grande
G
Boucle de la Moustache

van ± 485 kilometer
Door B
België, Duitsland en Luxemburg.
alleen
n op GPS Garmin en TomTom.
Deze rit teltlt mee voor de KNMV Clubcompetitie.
Kosten: € 6,- per deelnem
mer incl. consumptie
Insch
hrijven: van 8.00 tot 10.00 uur
Clubhuis ca
café De Snor, Burg. Magneestraat 9,
Voor GPS
S zoeken op: 5571 HB Bergeijk
N51 19.219 E5 21.432
Inlichti
htingen: www.mc-moustache.nl
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