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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
30-09-2011

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

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

Elke eerste vrijdag rock&roll avond
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Joep Broers
Eugene Gelderblom
John Hilt
Kees Hoosemans
Hans Vennix
Jan Jansen
Ton Dieltjes
John van den berg

nummer 8

1-8
17-8
19-8
29-8
4-9
10-9
19-9
29-9

Namens alle leden:
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CLUBWEEKEND 3 EN 4 SEPTEMBER
Zoals de meesten van jullie weten vieren we tijdens het clubweekend de verjaardag van onze
vereniging. (Onze vereniging is opgericht in 1972 dus is de vereniging dit jaar 39 jaar oud.)
Elk jaar proberen we weer een leuke locatie te vinden voor het clubweekend. Een camping waar je
met een leuke rit naartoe kan rijden, waar je goed kunt eten, waar je ’s avonds een lekker pilsje (of
iets anders) kunt drinken en waar je op zondagmorgen een goed ontbijt kunt krijgen.
Vier jaar geleden werd zo’n locatie ons in de schoot geworpen: De laatste 4 clubweekend waren
we op de camping van de familie Broers, camping Tussen De Wieken in Hollandscheveld (bij
Hoogeveen), en daar is het ons heel goed bevallen.
Een prima camping met een zwembad, goed sanitair maar bovenal een HEEL GEZELLIGE
KANTINE met geweldig personeel en toffe gasten.
Een prima gelegenheid dus om daar nog eens ons feestje te vieren dat Clubweekend heet.
We vertrekken zaterdagmorgen 3 september om 8:30 uur vanaf het clubhuis en de koffie staat om
08:00 uur klaar. Dus vrijdagavond op tijd naar huis!!
Vanaf het clubhuis rijden we een stuk over de snelweg en gaan dan verder binnendoor over leuke
weggetjes naar Hollandscheveld. Onderweg leggen we in ieder geval aan bij het American

Motorcycle Museum aan de Zwolsestraat 63C in Raalte.

De collectie in dit museum is in particulier bezit van de familie Middelbosch. Vanaf het voorjaar
van 2004 heeft het museum de deuren geopend in Raalte. Het museum biedt een overzicht van
Amerikaanse motorfietsen van begin 1900 tot de jaren ’80. De motorfiets die nog steeds
geproduceerd wordt en waarvan er ook het meest geproduceerd zijn is de Harley-Davidson. Deze
motorfiets is dan ook het best vertegenwoordigd in het museum. In het museum is bijvoorbeeld de
Indian uit 1911 te vinden waarmee de 10-jarige Willy Wright van de oostkust naar de westkust
van Amerika is gereden en daarmee vermeld staat in het Guinness Book of Records. Kijk verder
op www.ammh.nl voor meer bijzonderheden over dit museum.
Het adres van de Camping Tussen de Wieken is:
Meerboomweg 15 A, 7913 VX Hollandscheveld.
Kijk voor de camping ook eens op de website www.campingtussendewieken.nl
Namens het bestuur
Dré
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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=232&It
emid=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!!
Alvast van harte bedankt!
Mede namens

Dré
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OPENING CLUBHUIS ROLITA
VRIJDAG 14 OKTOBER
We zitten al enkele maanden tot onze volle tevredenheid in ons nieuwe honk in Sociëteit
Rolita aan de Matterhornstraat 1 te Tilburg. Dus wordt het tijd dit te gaan vieren middels
een officieel OPENINGSFEEST.
Dit feest gaat plaatsvinden op vrijdag 14 oktober met medewerking van:

DE DINKY BOYZ

We gaan ook een aantal mensen voor dit feest uitnodigen die in het verleden voor de
vereniging, en in het bijzonder ons voormalige clubhuis aan de Piushaven, veel betekend
hebben.
Het belooft dus een geweldig feest te worden. Het feest begint ´s avonds om 20:00 uur.
Meer bijzonderheden over dit feest vind je in ons volgende clubblad dat eind september
verschijnt.
Tot dan!
Bestuur M.C. ´t Motorrijerke
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He Dre!!
Ik ga het laatste weekend van augustus weer naar MC Hoogeveen ,zou jij even kunnen rond
mailen of er nog meer van de club zin hebben om mee te gaan.
Is altijd een heel gezellig treffen.
Gr.Joep Broers telno: 06-13934561
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UITNODIGING
MC ’T MOTORRIJERKE ORGANISEERT OP :

Zondag 11 september

De Tilburg Toerrit
I.s.m. M.C. Speedy Gonzales, Etten Leur
Deelname : € 5,-- per persoon
Duo-passagiers rijden gratis mee
De leden van M.C. ´t Motorrijerke rijden gratis
mee!
Inschrijven vanaf 09.00 uur tot 11.30 uur
Lengte rit ong. 200 km.
Vertrek:
Clubhuis MC. ’t Motorrijerke
Clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1,
5022 PA Tilburg
De route is ook bij de start op GPS (voor Garmin)
verkrijgbaar. Info: dre.vanspaendonk@home.nl
www.motorrijerke.nl
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DE TILBURG TOERRIT 11 september 2011
De opzet van de Tilburg Toerrit zal dit jaar iets anders zijn dan andere jaren: Op dezelfde dag
organiseert namelijk MC Speedy Gonzales uit Etten Leur hun Suprise toer. Normaal
organiseert Speedy deze rit een week later, maar dit jaar kon dat voor hen onmogelijk. Dit
heeft geleid tot een samenwerking met het volgende resultaat.
De Tilburg Toerrit begint in Tilburg en gaat richting Etten Leur. Daar pikken we de
Suprisetoer van Speedy op die eindigt bij ons clubhuis in Tilburg.
Deelnemers aan de Tilburg Toerrit rijden gratis de Suprisetoer mee en deelnemers aan de
Suprisetoer kunnen na aankomst in Tilburg ervoor kiezen gratis de Tilburg Toerrit richting
Etten Leur de rijden.
Deelnemers die de route met Garmin GPS rijden, kunnen bij de start in Tilburg of Etten Leur
(Suprisetoer) zowel de Suprisetoer als de Tilburg Toerrit in hun GPS laden (zie ook
hieronder). Deelnemers aan de Tilburg Toerrit die op de papieren route rijden halen de
route van de Suprisetoer op in Etten Leur.
Voor de leden van M.C. ´t Motorrijerke: De routes van zowel de Tilburg Toerrit als de
Suprisetoer zullen in de week voor de rit worden toegemailed.
LET OP. Voor de rijders met een papieren route: Meld je bij de start wel even bij de
inschrijftafel. Je krijgt dan een bewijs mee, waarmee je in Etten Leur de papieren route van
Speedy krijgt.
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Rock around the fifties
Elke eerste vrijdag van de maand ,wordt de beste rock ’n roll ,rockabilly en
countrymuziek gedraaid in het clubhuis MC’t Motorrijerke
Matterhornstraat 1 Tilburg
Aanvang 21.00 uur
7-oktober live muziek (Midnight Ramblers)

4-november
2-december
6-januari
3-februari
2-maart
6-april
4-mei
1-juni
Toegang gratis
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MOTORFILMPJES
Kijk op www.youtube.com/drevanspaendonk voor filmpjes vanaf de motor van onze ritten.
Het eerste begin is gemaakt: een filmpje (in drie delen) van de Vakantietoer van ZAMC
Zelhem, die we op 7 augustus jl. hebben gereden. Er gaan er meer volgen!
Onze webmaster, Rob van Poppel, zal op onze website nog een link maken naar de
motorfilmpjes.
Dré
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Hallo, Dre
Misschien iets voor jullie blad.
Ga naar de youtube site en type in cor scheepens dan search.
Hier zie je oude filmpjes van de jaren 60-70 met Wil Hartog, Jack Middelburg, Jan de Vries enz.
Ook Honda 6 cill en Kreidlers
Groeten.Jan.
PS. Ik heb Jack Weezeman gevonden, bedankt voor de hulp.
Ik weet niet meer onder welk nummer Bart van Hattem reed bij de NMB.
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Geachte Clubbestuurder,
Wilt u onderstaand bericht bekend maken onder uw leden door het doorsturen van deze mail of het
plaatsen van een bericht op uw website of in uw clubblad zodat er geen motorrijders op de
verkeerde datum willen deelnemen? Bij voorbaat hartelijk dank
Friese Woudentoertocht verplaatst
In verband met de open dagen van de Vliegbasis Leeuwarden op 16 en 17 september aanstaande
heeft het bestuur van de Friesche MC moeten besluiten om de door hun te organiseren Friese
Woudentoertocht te verplaatsen naar zaterdag 10 september. Reden hiervoor is het gebruiken van
de weg van en naar de startplaats als parkeerplaats en wandelpad door de luchtmacht.
Bijgaand de nieuwe gegevens van de rit:

10-09 Friese Wouden Toertocht, Leeuwarden, ± 200 km door de Friese Wouden. Start
9.00-11.00 uur, Camping de Kleine Wielen, De Groene Ster 14, 8926 XE LEEUWARDEN.
Inschr. € 5,- incl consumptie . Beschrijving route: GPS en MC. Informatie: Friesche
Motorclub, Alie en Egbert Bergsma, 06-22094910, voorzitter@frieschemotorclub.nl,
www.frieschemotorclub.nl
Met vriendelijke groet,
Hermien de Vos
Recreatief Motorrijden

h.devos@knmv.nl
T. +31 (0)26 35 28 520
F. +31 (0)26 35 28 522
WWW.KNMV.NL
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Van Geunslaan 2
3843 CZ Harderwijk

nummer 8
www.stimon.nl
tel. (0341) 419388

“Parel van het Groene Hart”
Geacht bestuur MC "t Motorrijerke,
De datum ZATERDAG 10 september 2011 nadert met rasse schreden, de hoogste tijd dus om
u te informeren over onze Parel van het Groene Hart. (De Parel van… organiseren wij
overigens jaarlijks vanaf 1997!)
Voor zover wij kunnen constateren is onze rit het enige landelijke motortoerevenement op
10 september. Kent u onze rit nog niet, dan is het nu dus wellicht de gelegenheid om met uw
leden hier verandering in aan te brengen. Misschien wilt u zelfs wel via een bericht in uw
clubblad deze rit onder de aandacht brengen.
Wij nodigen u in ieder geval uit om naar Terschuur toe te komen, want daar zitten wij weer
achter de inschrijftafel om u te ontvangen.
Tussen 09.00 en 12.00 uur bent u als vanouds welkom in restaurant de Goudreinet,
Zelderseweg 63 in Terschuur (gemeente Barneveld)
En evenals voorgaande jaren betaalt u wederom slechts € 5,-- voor het routeboekje en heeft
u weer een leuke motordag.
►De route rijden met gebruikmaking van een Garmin GPS-systeem ?
Ook dat behoort vanzelfsprekend bij ons tot de mogelijkheden !!
De ongeveer 180 km. lange toertocht laat u genieten van vele mooie wegen die ons land
heeft, verder komt u langs diverse horecagelegenheden waar men gewend is (groepen)
motorrijders gastvrij te ontvangen en heeft onze toerrit een eindpunt waar u bijzonder
welkom bent.
Alle aanleiding dus voor u om op zaterdag 10 september de motor te starten en naar de
Goudreinet in Terschuur te rijden ?
We hopen het van wel !
Neem al uw motorrijdende vrienden meteen mee, we zien u graag bij onze inschrijftafel.
Tot zaterdag 10 september dus !
Bestuur STIMON
De Parel van het Groene Hart: zie ook www.nationalemotortoerkalender.nl
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KNMV TOERKALENDER
21-08-2011 28e Airbornerit

Eindhoven

21-08-2011 Montferlandtoer

's Heerenberg

21-08-2011 34e Boven het IJ-toer

Koog aan de Zaan

21-08-2011 32e Holterbergrit

Holten

21-08-2011 25e Klepperrit

Collendoorn

27-08-2011 21e Zonsondergangrit

Dedemsvaart

27-08-2011 2 daagse Molshooptoer

Hellendoorn

27-08-2011 1e Vughtse zomeravondtourtocht

Vught

27-08-2011 11e Magneetrit

Schoonrewoerd

28-08-2011 15e Open Pan Toer

Ameide

28-08-2011 Open Toertocht Goldwingclub holland

zie www.goldwingclubholland.nl

02-09-2011 Nazomeravondrit

Bergeijk

02-09-2011 Bartje Treffen

Zeijen

04-09-2011 Najaarstoertocht WRTN

Hellendoorn

04-09-2011 Contente Mens Rit

Eersel

09-09-2011 34e Moezeltocht

Heerlen

10-09-2011 Friesche Wouden Toertocht

Leeuwarden

11-09-2011 26e Herfsttoertocht

Lemele

11-09-2011 25e Noorderrit

Joure

11-09-2011 18e Mosburgerrit

Haaksbergen

11-09-2011 29e Jan Bengorit

Milsbeek

11-09-2011 Tilburg Toerrit (zie Supriserit)

Tilburg

11-09-2011 Surpriserit (zie Tilburg Toerrit)

Etten-Leur

18-09-2011 Herfstrit

Hengelo (Gld)

18-09-2011 27e Klassiekerrit

Weerselo

18-09-2011 Rodermarktrit

Roden

18-09-2011 Veendammer Windrit

Wildervank.

24-09-2011 28e Diekentoer

Nieuwvliet

25-09-2011 1e Ritje voor het goede doel

Breda

25-09-2011 Dauwtraprit

Veenendaal

25-09-2011 28e Diekentoer

Nieuwvliet

25-09-2011 Bladerrit

Hellendoorn

25-09-2011 Lekkere Bochtenrit

Zevenaar

25-09-2011 Open Rit

Bergeijk

02-10-2011 Najaarstoertocht

De Bilt

02-10-2011 Uit en Thuis toertocht

Kerk Avezaath

02-10-2011 TMC's Twentse Herfstrit

Boekelo

02-10-2011 31e Viersprongtocht

Nieuwleusen

02-10-2011 Pannenkoekenrit

Hoogeveen

02-10-2011 24e Herfstrit

Grathem

02-10-2011 22e Najaarsrit Megafoon

Twello
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UITNODIGING 1e Vughtse
tse Zomeravondtourtocht
Beste motorliefhebber,
Na 6 succesvolle Vughtse Motortourtocht
ochten overdag georganiseerd te hebben, organiseren wij op
o
e
zaterdagavond 27 augustus 2011 de 1 Vughtse
Vu
Zomeravondtourtocht.
Spring ook lekker nog even aan het einde
nde van de dag op de motor voor een heerlijk ritje doorr de mooie
Brabantse natuur!
Het vertrek van de tocht is tussen 18.00
00 uur
u en 19.00 uur vanuit café Maurickzicht aan het Maur
aurickplein 8 te
Vught.
Kosten van inschrijving bedragen € 5,- p.p.
p.p U krijgt hiervoor een lekker kopje koffie/thee voorr ve
vertrek en de
route op papier of op GPS (alleen Garmin
min).
De tocht gaat over een afstand van ± 80 kilometer,
k
hoofdzakelijk over binnenwegen en de mooie
ooie Nederlandse
natuur, want bij deze tocht staat vooral
al h
het genieten en het met plezier rijden voorop. De routeb
utebeschrijving zal
op papier (bolletje-pijltje systeem)of via
ia G
GPS aan de deelnemers ter hand worden gesteld. Indien
dien u vooraf
inschrijft, kunnen wij u op verzoek de rou
route via mail opsturen, zodat u hem alvast in uw navigatie
gatiesysteem kunt
programmeren.
De route eindigt weer bij café Maurickzich
kzicht, waar iedereen nog gezellig onder het genot van een drankje na kan
kletsen over een hopelijk succesvolle, veil
veilige en gezellige avondrit.

Voor meer info en/of voorinschrijving:
- Zie www.mcdechicane.nl
- E-mail: tourcommissie@mcdechicane.n
e.nl
- Telefoonnummer: 06-22191734 (Maaike
aike van der Velden)

We hopen u te zien op 27 augustus!

Met vriendelijke groet,
De Tourcommissie van MC De Chicane

Haspelstraat 16
+ :
______5261 SP Vught
www.mcdechicane.nl
8:
@:
info@mcdechicane.nl
Kvk:
17181634
KNMV: 1095
LOOT: 10057
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Treffenkalender
Sep.

2»4

Mc Roadrockers

2»4
2»4
9»11
9»11
16»18

Mc Vlotterbak
The Owls
Mc Hustler
Mc Team 74
Mvc Weps

17»18
23»25

Okt

30»2

Oosterhout (NL)

www.roadrockers.ecvps.info

Blubber
internatinale motortreffen
Hustler
Team-treffen
Wepse treffe

Steenwijk (NL)
Essen-Horendonk (B)
Venray (NL)
Tornesch (D)
Echt (NL)

www.vlotterbak.nl
www.owls-northbelgium.be
www.hustlervenray.nl
mcteam74@freenet.de
www.mvcweps.nl

Little Creek
Excaliber
Mzc Berlaar

LC treffen
Excaliber Treffen
Zijspantreffen

Utscheid (D)
Valkenswaard (NL)
Berlaar (B)

www.mccexcalibur.nl
www.mzcberlaar.be

Motorclub Zoetermeer

30ste Int. Sweet Lake City

Zoetermeer

www.motorclubzoetermeer.nl

Mc Firebirds

Kots en zuup treffe

Arendonk (B)

www.firebirdsmc.be

Long Coats

Long Coats treffen

Gasselternijveenschemond (NL)

www.motorschuur.info

Mc Kleppenjagers

Kleppentreffen

Gemert (NL)

www.mcdekleppenjagers.nl

Mtc Holland

www.motorcamping-littlecreek.de

Nov.
Dec.

Hilversum (NL)

www.mtcholland.nl

7»9

Nmc Neede

vlearmoestreffen

Neede (NL)

www.needsemotorclub.nl

14»16

Mc ’t Murke

Baksteentreffen

Grubbenvorst (NL)

www.mc-murke.nl

Roadrockers

Herfstparty

Ooosterhout (NL)

Statendamweg 125

12»13

BJGSR

Ratbikerally

Grubbenvorst (NL)

www.ratbikerally.tk

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

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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