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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
26-02-2012

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 2012

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

Datum:
12-02-2012
02-03-2012
11-03-2012

Evenement / Motorrit:
Lezing reis Siberië aanvang 14:00 uur
Country avond met Line Dance
Voorjaarsrit

Opmerking:
zie dit clubblad
zie dit clubblad
zie dit clubblad
LET OP: datum kan nog
01-04-2012 ????
Kennismakingsrit
gewijzigd worden!!!!
7 t/m 9 april 2012 Paasweekend naar Beneluxtoer MMC'72 Info volgt
Info volgt / zie dit
13 t/m 15 april 2012 Kruikentreffen
clubblad
17 t/m 20 mei 2012 Hemelvaartweekend
Info volgt
26/28 mei 2012
Pinksterweekend (hotel)
Inschrijving gesloten
6/13/20/27-06-2012 Zomeravondritjes
Info volgt
09-09-2012
Tilburg Toerrit
Info volgt
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Bas Kisters
Ronald de Koster
Wil van de Zanden
Jan van de Sande
Jos Monsieurs
John van Rijen

nummer 2

5-2
10-2
11-2
18-2
23-2
27-2

Namens alle leden:
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Geachte,
Wij zijn een camping gelegen aan de voet de Mont Ventoux, eveneens gekend als de ‘Kale Berg’.
Wat kunnen wij u aanbieden:
-

Stacaravans voor 4 à 6 personen
Staanplaatsen voor uw tent en/of caravan
Verkoop van drank/brood/ijs etc in de receptie.
Toeristinfo (ietwat beperkt want het toeristenbureau bevindt zich op 900 m van
de camping)
Onnodig te zeggen dat wij jaarlijks duizenden wieler,- en motorfanaten verwelkomen op onze
Camping Le Pastory.
Wij zouden het ten zeerste waarderen indien u deze mail rondstuurt aan uw leden, zodat wij u en/of
uw leden mogen verwelkomen.
Aarzel niet ons te contacteren of onze website www.camping-le-pastory.com te consulteren.
Met beleefde groeten,Herman Reynaerts
Camping LE PASTORY**
Route de Malaucène
84410 BEDOIN
+33.(0)4.90.12.85.83
www.camping-le-pastory.com
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Ledenwerfactie KNMV onder motorclubs

Voor zowel motorclubs als leden van die motorclubs is het zeer aantrekkelijk om lid te worden
van de KNMV. Er zijn op dit moment twee leuke acties.
1. Motorclubs ontvangen voor ieder clublid die via het speciale aanmeldformulier KNMV-lid wordt, €
10. Het clublid ontvangt op zijn/ haar beurt een korting van 15% op de dan geldende contributieprijs
voor de KNMV. Ga naar www.knmv.nl voor het downloaden van het speciale inschrijfformulier of
Download hier het aanmeldformulier. (Ctr + klikken)

2. Motorclubs ontvangen voor ieder clublid die deelneemt aan een van de voortgezette rijopleidingen
(VRO) € 5,- in de clubkas. Deze actie geldt voor deelname aan de VRO 1, 2, 3, de VRO-R en
Toertraining Clubs (TTC). Het clublid ontvangt op zijn/ haar beurt een korting van € 12,50. Wanneer
het clublid ook nog eens KNMV-lid is, dan komt er nog eens een extra korting van € 25,- bij. Nog een
goede reden om naast clublid ook lid te zijn van de KNMV! Neem als club voor deze actie contact op
met de afdeling Rijopleidingen via 026-3528525 of rijopleidingen@knmv.nl (Zie ook onder downloads
op onze website www.motorrijerke.nl )
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
M.C. ´t MOTORRIJERKE
zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 20 januari 2012
1. Lid WORDEN kan men vanaf 18 jarige leeftijd, mits men in het bezit is van een
geldig rijbewijs A én in het bezit is van een motorfiets.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. De contributie bedraagt € 70,-- per jaar, te voldoen uiterlijk op 31 december
voorafgaande aan het verenigingsjaar. Indien iemand tijdens het lopende
verenigingsjaar lid wordt dient hij of zij de contributie t/m december van dat jaar ad.
(in dit geval) € 6,-- per maand, ineens te voldoen.
De hieronder onder punt 4.a, b en c genoemde gevallen geven geen recht op teruggave
van betaalde contributie.
4. Beëindiging van het lidmaatschap geschied:
a. door opzegging gedaan bij het bestuur
b. door overlijden
c. door ontzetting uit de vereniging
d. bij contributie achterstand, indien men VOORAF geen overeenstemming heeft
kunnen bereiken met het bestuur.
5. Minimaal eens per jaar is er een ledenvergadering die, indien mogelijk, wordt
gehouden in januari, welke vergadering men als jaarvergadering dient te beschouwen.
6. Bestuursleden moeten een minimum leeftijd hebben van 21 jaar.
7. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal 5 personen.
8. Bestuursleden worden voor een periode van 2 jaar gekozen en kunnen na die periode
weer herkozen worden. Deze bestuursverkiezing wordt gehouden tijdens de
jaarvergadering.
9. Nominaties voor nieuwe bestuursleden moeten uiterlijk 6 weken voor de
jaarvergadering bekend zijn bij het bestuur. Kandidaten dienen zich schriftelijk aan te
melden.
Bindend zijn enkel die voordrachten gedaan door het bestuur of die vergezeld gaan
van handtekeningen van tenminste 10 leden.
10. Het bestuur worden NIET in functie gekozen. De bestuursleden verdelen onderling de
bestuursplaatsen.
11. Het oude en het nieuwe bestuur zullen samen voor de overdracht van de verschillende
functies zorg dragen gedurende 1 maand na de verkiezing. Na die maand gaat het
nieuwe bestuur zelfstandig opereren.
12. Indien nodig en/of verzoek van de leden worden leden- en bestuursvergaderingen
gehouden.
13. Donateurs kunnen worden geweigerd bij activiteiten ten behoeve van leden, zulks ter
beoordeling aan het bestuur.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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REGLEMENT RIJDEN IN GROEP
zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 20 januari 2012
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. Indien iemand, bij het afslaan naar een andere weg, merkt dat de achterop komende
groep niet meer volgt (dus uit het zicht is verdwenen) dan stopt deze aan het begin
van de ingeslagen weg zichtbaar voor de achterop komende groep, op een veilige
plaats, totdat de achteropkomende groep weer is aangesloten.
Deze procedure wordt bij de volgende afslag gevolgd door degene die dan als laatste
van de eerste groep rijdt. Enzovoorts (het zogenaamde “kruimelen”).
Nadat de achterop komende groep of rijder is gepasseerd, sluiten degenen die
gestopt zijn weer aan bij de groep.
9. Indien de voorrijder merkt dat de groep is achtergebleven, stopt hij op een veilige en
ruime plaats om de groep weer te laten aansluiten.
10. Aanwijzingen van de groepsleider en volger dienen strikt te worden opgevolgd.
11. 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.
12. Het teken om aan te geven dat je moet tanken is het zogenaamde V teken met je
linkerhand omhoog gehouden.
13. Bij het passeren ruimte laten voor het overige verkeer en dat verkeer, indien nodig in
laten voegen.
14. 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.
15. Indien er gestopt moet worden gebeurt dat op een veilige plek rechts langs de weg.
16. 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.
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REGLEMENT TOERCOMPETITIE
zoals vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 20 januari 2012
1. Elke rit van minimaal 50 km. telt mee voor de toercompetitie.
2. Ritten georganiseerd door de club tellen dubbel. Ook zondagsritten en weekenden
startend vanuit het clubhuis.
3. Ritten, verreden op een ander voertuig dan een motorfiets of scooter en ritten
verreden als duo-passagier, tellen niet mee voor de toercompetitie.
4. Met inachtneming van bovenstaande is het totaal gereden aantal kilometers in een
jaar bepalend voor de uitslag van de toercompetitie.
5. Bij voorkeur dienen de verreden ritten middels stempels, benzinebonnen o.i.d. in het
toerboekje te worden aangetoond.
6. Aan de jaarlijkse winnaar van de toercompetitie zal een wisselbeker worden
uitgereikt, die na een jaar weer wordt teruggegeven aan het bestuur. Nadat iemand

3 keer de wisselbeker heeft gewonnen, mag hij of zij deze behouden.
7. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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UITNODIGING
MC ’t MOTORRIJERKE ORGANISEERT OP :

Zondag 11 maart

De Voorjaarsrit
Deelname : € 5,-- per persoon
Duo-passagiers rijden gratis mee
Deelname voor leden van M.C. ´t Motorrijerke is
gratis
Bij de finish ontvangt u een heerlijke kop soep.
Inschrijven vanaf 09.00 uur tot 11.30 uur
Lengte rit ± 200 km.
Vertrek:
Clubhuis MC. ’t Motorrijerke
Sociëteit Rolita, Matterhornstraat 1, 5022 PA
Tilburg
De route is ook bij de start op GPS (voor Garmin Zumo)
verkrijgbaar. Info: dre.vanspaendonk@home.nl
www.motorrijerke.nl
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MC Nostalgica
presenteert
Vrijdagavond videoclip avond jaren 50 en 60

Beste motorrijerkes, er zijn, gelukkig, een aantal leden die het erg leuk
vinden als ik videoclips draai op ons kruikentreffen.
Dit hoeft natuurlijk niet alleen op het treffen te zijn.
Voor diegene die nog eens weg willen zwijmelen bij de helden van toen
wil ik vrijdagavond 3 februari een avondje oude nostalgische clips
draaien.
We noemen een Fats, een Jerry Lee Lewis, de Everly Brothers, Chubby
Checker maar ook de oude Stones, the Beatles, Elvis en nog wat grote hits
aan het einde van de jaren 60.
Sommige clips zijn niet altijd even best maar het is zoals met een goede
LP, de krasjes en tikken nemen we voor lief.
Dus… wees allen welkom.
Rob van Poppel
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GEVRAAGD:
MEDEWERKERS DIE HET
KRUIKENTREFFEN VAN 13 T/M 15 APRIL
WEER TOT EEN SUCCES GAAN MAKEN.
(Kijk elders in het clubblad bij het verslag
van de jaarvergadering wie zich daar reeds
hebben opgegeven)
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Frankrijk verplicht reflecterende kleding

Wie volgend jaar met de motorfiets naar Frankrijk wil,
moet op z’n kleding letten.
Vanaf 1 januari 2013 zal elke motorrijder in Frankrijk die op een motorfiets zwaarder dan
125cc rijdt, verplicht zijn reflecterende kleding te dragen. Het reflecterende deel moet
minstens 150 vierkante cm groot zijn. Het materiaal kan deel uitmaken van de jas (zoals bij de
meeste nieuwere motorkleding), maar een simpele reflecterende armband van twee euro mag
ook.
Wie de wet negeert riskeert een boete van € 68. In Frankrijk zijn motorrijders ook al verplicht
met het licht aan te rijden, en moet men vier reflecterende stickers op de helm hebben.
Bron: Promotor
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WE ZITTEN GEBEITELD!

KOM SAMEN MET C.V. DE
VÈRREKESSTAAWERS CARNAVAL
VIEREN IN SUPPORTERSCAFÉ
D´N BEITEL IN HET WILLEM II STADION
PROGRAMMA CARNAVAL 2012
VRIJDAG 17 FEBRUARI aanvang 20:00 uur:
Bezichtigen Stal m.m.v. onder andere muziek van:
Koel Serveren en de Opscheppers
ZATERDAGMIDDAG 18 februari aanvang 13:30 uur:
Kindercarnaval
ZATERDAGAVOND 18 februari aanvang 20:00 uur:
Ophalen en entree Opper met Raad
met o.a. muziek van: Dikke Mik, Sgeil Muize, en Last But not Least
komt de Stadsprins met zijn gevolg ons bezoeken.
OP ZONDAGMIDDAG GAAN WE DE NAAR D´N OPSTOET en is dus
onze Residentie gesloten.
ZONDAGAVOND 19 februari aanvang 20:00 UUR:
Verkleedavond met o.a. muziek van: de Buskus en de Speulse
Vreukers
MAANDAGMIDDAG 19 februari gaan we dweilen en is dus onze
Residentie gesloten.
MAANDAGAVOND 20 februari (aanvang 20:00 uur)
FEEST met o.a. muziek van: Blaaskapel De Laaileuters en de Vipkes
DINSDAGMIDDAG 21 februari aanvang 12:30 UUR:
Ontvangstmiddag verenigingen met o.a. de Paotergaopers, 3X
Raoje, de Bierschaope, De Dukers, de Bierbuiken, de Lijntrekkers
en de Auw Meute.
DINSDAGAVOND aanvang 20:00 UUR: laatste avond met o.a.
muziek van WIJ en de ontmanteling van d´n Opper en de Raad.
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VERSLAG JAARVERGADERING
M.C. ’t MOTORRIJERKE
VRIJDAG 20 JANUARI, AANVANG 21.00 UUR
1.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
Van de 58 leden die we hebben zijn er 29 aanwezig.
3 leden hadden zich afgemeld, o.a. Paul Krol,Jef Wijters en John van Turnhout

2.

Ingekomen stukken

3.

Jaarverslag vereniging

Er zijn geen ingekomen stukken.
Financieel verslag door Dré duidelijk uitgelegd aan iedereen, Ad van Eijk had een vraag over
de rente, hij vond deze nogal aan de lage kant, maar dit werd beantwoord door Kees, dat er
vorige week nog een bijschrijving van de bank was binnen gekomen.

4.

Kascommissie
Rob van Poppel had als lid van de kascommissie een verslag gemaakt van de bevindingen
van de kascommissie, er waren wat onduidelijkheden die door Dré naar tevredenheid zijn
beantwoord. De kascommissie geeft haar goedkeuring met betrekking tot de administratie en
het boekhoudkundig gedeelte.
Rob van Poppel en Nini Bode vormen dit jaar de kascommissie.

5.

Contributie 2012
De contributie blijft voorlopig dit jaar nog gehandhaafd, i.v.m. de komende kosten dit jaar o.a
40 jarig jubileum.

6.

BestuursverkiezingenH
Het bestuur blijft dit jaar nog uit dezelfde personen bestaan , er waren geen andere
kandidaten en van de leden kwam er geen bezwaar naar voren.

7.

Nieuwe reglementen
De aangepaste reglementen zijn doorgenomen , deze zijn goedgekeurd, Frank Nijkamp had
nog een aantekening bij rijden in groep, i.v.m. achterblijvers bij afslaan op te wachten. Dit
wordt nog in het reglement aangepast.

8.

Evenementen 2012
Evenementen voor het komende jaar doorgenomen, buiten de gebruikelijke ritten en
evenementen, maakt elk lid van het bestuur een rit, zodat we in ieder geval elke maand (5x)
een leuk evenement hebben (hopelijk)!!!!!!!!!!
Er wordt ook een kennismakingsrit in het programma opgenomen.
Medewerkers voor het kruikentreffen: aangemeld, Rob van Poppel/Joep Broers/Janus
Rooth/Alie van Hattem/Rianne/Jeanine/Jo Balemans/Ad Hooyen/Jef Hugers(inschrijving)/Ad
en Jaenine Smetsers/Ad van Eyk/Toon Segers/Harrie Segers

9.

Het nieuwe clubhuis Rolita
Clubhuis Rolita, naar ieders tevredenheid. Ad Hooyen had de vraag of we niet in het
leegstaande gedeelte terecht kunnen omdat daar een gezellige sfeer hangt m.b.t. bar en
inrichting.
Als we dat zouden doen zullen we daarvoor huur moeten betalen,terwijl we in het huidige
gedeelte voor niets zitten, dus gaat dat niet door.

10.

Spaarkas
Spaarkas : bonnen worden niet meer gebruikt, dit geeft teveel problemen met incasseren,
deze worden voortaan cash uitbetaald.
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11.Toercompetitie
Toercompetitie: Voor het komende seizoen 2012 wordt er een wisselbeker ingezet, als deze 3x
wordt gewonnen door dezelfde persoon mag deze de beker in bezit houden. De ritten die door de
club worden geregeld (dus vertrek vanuit het clubhuis) tellen de km’s dubbel.

12.Aktie werving nieuwe leden
De Aktie werving nieuwe leden heeft twee leden opgeleverd. Bekeken wordt of het volgende seizoen
weer iets geregeld wordt.

13.Wat nog ter tafel komt
Er is niets nog ter tafel gekomen.

14.Rondvraag
Joep Broers: vraagt wanneer de posters voor het kruikentreffen gemaakt worden.
Deze zullen komende vrijdag op het clubhuis liggen.
Rob van Poppel, komt er een feestcommissie voor het 40 jarig bestaan???
Bestuur gaat dit verder overleggen en uitwerken.
Frank Nijkamp: Om de naam te veranderen in MTC. ’t Motorrijerke , dit in verband met de negatieve
info in de media over motorclubs.
Dit gaan we dus niet doen omdat we ons niet laten beïnvloeden door bepaalde figuren in deze
wereld, KNMV. Heeft hiervan ook al notitie genomen en belooft hier aandacht aan te schenken.
Ad Hooyen: Blijven er nog steeds evenementen in het clubhuis georganiseerd worden.
Uiteraard wel, als deze tenminste financieel op te brengen zijn, dus niet te dure bandjes e.d.
Jack Brok: De consumptie bonnen van het kruikentreffen zijn deze nog geldig.
Ja, deze kunnen nog gebruikt worden op het treffen, men had deze ook na het treffen weer in
kunnen wisselen ( was vermeld)

15.Sluiting
Vergadering wordt gesloten.

Met dank aan Jan van de Sande voor het notuleren
Noot van de voorzitter: Jongens en meisjes, wat was het weer een heksenketel
tijdens de vergadering aan de bar. Ik kon bij tijd en wijle mezelf niet meer
verstaan, ondanks de prima geluidsinstallatie. Ik weet wel, er moesten een paar
taaie stukken worden afgewerkt (jaarcijfers en de diverse reglementen), maar

alstublieft de volgende keer een beetje rustiger aan de bar. (Of moeten we
die de volgende keer tijdens de vergadering sluiten?)
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MOTORCLUB
CONTACT
DORDRECHT

ORGANISEERT ZONDAG 4 MAART 2012

E

HAAR

34 VOORJAARSRIT

START IN ONS CLUBGEBOUW ,
Grote kerksplein 1/c te Dordrecht/
Te bereiken door vanaf de invalswegen afslag Centrum te volgen
Daarna richting Grote Kerk aanhouden en na de Grote Kerk direct
rechtsaf . Ons clubgebouw bevindt zich na 100 meter aan linkse kant.

Inschrijving / start : van 09.00 – 13.00 uur.
Inschrijfgeld: 5,00 euro.
Lengte : keuze uit 110- of 175 km.
Omgeving: Zuid – Holland , Utrecht
Duidelijke beschrijving van de route ,
ook op GPS , en tevens verkrijgbaar via voorinschrijving ,
via gps@mccontactdordrecht.nl
Koffie en thee bij inschrijving gratis
Diverse prijzen te winnen w.o. de grootste club en
verstkomende rijd(st)er
10 punten voor de LOOT toercompetitie.

Meer info: voor 4 maart : 078-6101174 /06-11221966
Op 4 maart : 078 -6133538
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Beste Allemaal,
Even een snelle update, nog een paar weken en dan is de beurs in Utrecht er weer, voor de meeste
de aftrap van het motorseizoen!
Op 23-26 februari in de jaarbeurs in Utrecht, Jos zal net als voorgaande jaren weer te vinden zijn op
de stand van Berry Goedhart in Hal 7, voor zij die het leuk vinden even hallo te zeggen.
Dan op 8-9 april is het weer Pasen, we rijden voor het derde jaar op rij de Tour des Oeufs, de enige
ride out van het jaar die door Jos word voorgereden, voor zij die dat leuk vinden, verder word dit weer
gewoon een gezellig weekeind.
Dan 17-20 mei het hemelvaart weekeind, altijd gezellig met veel gelijkgestemde motorrijders en
natuurlijk de eerste grootte BBQ van het jaar weer.
Het weekeind daarop 25-27 mei Pinksteren, met Ed die voor het derde jaar de live muziek komt
verzorgen, staat iedere keer weer garant voor een beregezellige avond met een mix van gouwe ouwe
en Hollandse muziek en uiteraard gaat ook dit weekeind de BBQ weer aan.
We hopen jullie allemaal weer te mogen verwelkomen in een van deze weekenden of op een ander
moment in 2012, wij zijn in ieder geval klaar om er weer een mooi jaar van te maken, allemaal graag
tot ziens bij La Mouche!
Groeten Jos & Anselma

Motorhotel La Mouche
3 Les Censeaux
88240 Le Clerjus
0033 329307263
http://www.motorhotel.eu
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