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013-4555719

5025 KA Tilburg

013-5363437

Het Bestuur

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

Website : www.motorrijerke.nl
28-09-2012

Clubgebouw Rolita

Adres Clubhuis:

Matterhornstraat 1
5022 PA Tilburg

tel: 013-5365283

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
Poloshirts
Polo Sweaters
Rug embleem
Mouw embleem

MC’tMotorrijerke 2012

€ 7,=
€ 14,=
€ 20,=
€ 16,=
€ 3,50
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EVENEMENTEN KALENDER 2012
AGENDA

Evenement / Motorrit:
Datum:
09-09-2012
14-09-2012
16-09-2012
21-09-2012

Tilburg Toerrit
Receptie 40 jarig bestaan club
Rit georganiseerd door Jan vd Sande
Feest voor leden 40 jarig bestaan club
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04-09
10-09
19-09

Namens alle leden:
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M.C. ´t MOTORRIJERKE VIERT HAAR 40
JARIG BESTAAN!!
M.C. ´t Motorrijerke is in september 1972 opgericht en bestaat dus dit jaar 40 jaar.
TIJD DUS VOOR EEN FEESTJE of twee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
We gaan dit als volgt doen:
Op vrijdag 14 september, aanvang 20:00 uur, is er een receptie in ons clubhuis (sociëteit Rolita)
die de hele avond duurt en waar iedereen, uiteraard ook onze eigen leden, welkom is. Elke
bezoeker ontvangt 5 consumptiebonnen en er zijn uiteraard diverse hapjes.
We gaan hier nog uitnodigingen voor versturen, maar zoals gezegd, is op die avond iedereen
welkom die M.C. ´t Motorrijerke een goed hart toe draagt.

Dan:
Op vrijdag 21 september vieren we ons echte jubileum, waarbij
enkel onze eigen leden, en enkele speciale genodigden, welkom
zijn.
Die avond is het gratis drinken en lekkere hapjes en zorgen onze
vrienden van de Dinky Boyz voor een, zoals we van hen gewend
zijn, prima stukje muziek.
Tevens hebben we voor de aanwezige leden nog een mooie
herinnering in petto.
Schrijf deze datum dus in je agenda. De aanvang is om 20:00 uur.
Het bestuur
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16-september

Het is vandaag mijn (Jan) beurt om een rit te organiseren,
Vandaag gaan we, (niet schrikken) een beetje cultuur snuiven.
Wat is namelijk de bedoeling???
We rijden via een leuke toerrit van ongeveer 135 km., met koffie pauze onderweg, naar het
mini dorpje Lillo dat ligt aan de Schelde in het haven gebied van Antwerpen, het dorpje heeft
een inwoners aantal van 40 en is oorspronkelijk een fort uit de 16e eeuw ter verdediging van
Antwerpen.
Hier komen we, als alles goed gaat, zo rond het middag uur aan , in het dorp is een caférestaurant waar je dan je honger of dorst kunt stillen, je kunt natuurlijk ook je zelf
meegenomen broodje op de vestingdijk, met uitzicht op de Schelde,
nuttigen!!!! (bij goed weer zeker zo leuk).
Hierna rijden we richting Antwerpen (12 km) naar de Grote Markt, waar
we onze motoren parkeren.
Vanaf de Grote Markt maken we een stadswandeling, iedereen krijgt een
boekje mee waar de route en bezienswaardigheden in beschreven zijn, de
route is ongeveer 7 km. lang met voldoende gelegenheid om te pauzeren
(bijv. een leuk terrasje of cafeetje zijn er voldoende).
Je bent natuurlijk niet verplicht om de route te lopen, maar het is wel een aanrader , je komt
op leuke plekjes terecht waar je anders niet komt!!!!!!en je komt toch weer iets meer te weten
over de stad Antwerpen.
Na de wandeling stijgen we weer op onze rossen en rijden via de snelweg weer richting huis.

Vertrek: ´s morgens 09.30 uur
Koffie klaar:
09.00 uur
tot ziens op zondag:

Jan
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17 juli 2012

Protestrit tegen verplichte APK voor motorfietsen
De MAG organiseert op zaterdag 22 september 2012 een protestrit naar Brussel om in
actie te komen tegen een verplichte APK voor motorfietsen.

De protestrit wordt georganiseerd in samenwerking met MAG België.
Op de MAG-internetpagina en op Facebook houden we je op de hoogte van het laatste
nieuws en van de voorbereidingen van de protestrit.
Zet het vast in je agenda: zaterdag 22 september 2012!

MAG - Postbus 46, 8900 AA Leeuwarden
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Sinds kort mag je in België je motorfiets of scooter niet meer op de stoep parkeren.
Daarmee wordt een vorig jaar aangenomen wet die de motorfiets als mobiliteitsoplossing
aantrekkelijker maakte opnieuw teruggeschroefd.
Op 11 juni 2011 werd door middel van een KB (Koninklijk Besluit) vastgelegd
dat motorfietsen en scooters op het voetpad mochten staan. Voorwaarde daarbij was wel dat
er daarbij een doorgang van 1,5 meter werd gewaarborgd voor de voetgangers.
Bij het Brusselse gewest (één van de drie gewesten in België) was men bang dat de
voetganger door dit nieuwe besluit in de verdrukking zou komen. Het gewest stapte
daarom naar de Raad van State om de vernietiging van het besluit. Dat gebeurde uiteindelijk
ook.
Met het verkeerverbod voor motoren op de stoep valt een groot. Het is daarom opmerkelijk
dat een stad zoals Brussel, die met zware verkeersoverlast kampt, een antimotorfietsmaatregel afdwingt.
Fase: Rijden & Reizen
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Parkeren, mag dat overal?
Een motor is reuze gemakkelijk, omdat je overal kunt parkeren. Maar is dat wel zo? Wat mag er wel en wat mag
er niet?

Wanneer we het over parkeren hebben, moeten we even duidelijk maken wat we daarmee bedoelen.
De wet kent namelijk verschil tussen stoppen, stilstaan en parkeren. Stoppen doe je omdat
verkeersomstandigheden of de aanwezigheid van andere weggebruikers het noodzakelijk maken om
te stoppen. Dat doe je dus niet vrijwillig. Is het wel vrijwillig, dan noemen we dat stilstaan. Dat kun je
kortstondig of voor langere duur doen. We hebben het over ‘stilstaan voor korte tijd’, wanneer je
stilstaat om een passagier te laten op- of afstappen of om goederen op te halen of af te geven. Dan
moet je bij de motor blijven en niet langer stilstaan dan strikt noodzakelijk. Alle andere vormen van
vrijwillig stilstaan noemen we parkeren. Parkeren is dus: je motor op een parkeerplaats neerzetten en
daar achterlaten. Wanneer je de motor stilzet en een winkel binnengaat om even snel een boodschap
te doen, valt dat dus ook onder parkeren.

Waar parkeren?
De Nederlandse wet stelt dat alles dat niet verboden is, is
toegestaan. Je mag dus overal parkeren, tenzij daar een verbod
geldt. Algemeen kun je echter stellen dat je moet parkeren op de
daarvoor bestemde plaatsen, zoals parkeerstroken en
parkeerplaatsen. Verder moet je in beginsel aan de rechterkant van
de rijbaan stilstaan of parkeren. Behalve waar dat verboden is. Dus
niet binnen vijf meter van een kruispunt of op een voorrangsweg
buiten de bebouwde kom. Links parkeren mag ook. Geldt er wel
een parkeerverbod, dan staat daarvoor een verbodsbord. Dan mag
je alleen even stilstaan om een passagier op of af te laten stappen of om goederen op te halen of af te
geven. Je mag er dus niet blijven staan. Een parkeerverbod geldt alleen voor de kant van de weg
waar het bord is geplaatst. Hangt er onder het bord een onderbord met een pijl, dan geldt het verbod
alleen in de richting die de pijl aangeeft. In winkelstraten of op smalle wegen zie je soms de cijfers 115 of 16-31 onder of op het verbodsbord. Dit betekent dat je daar óf de eerste óf de tweede helft van
de maand niet mag parkeren. Ook is er wel eens een heel gebied waar je niet mag parkeren. Dat heet
een parkeerverbodzone. Een parkeerverbodzone wordt aangeduid met het witte zonebord met daarin
het bord ‘parkeerverbod’. In zo’n gebied mag je alleen parkeren op daarvoor bestemde weggedeelten,
zoals een parkeervak, parkeerhaven of parkeerterrein. Parkeren op andere plaatsen, bijvoorbeeld
langs de kant van de rijbaan en in de berm, is verboden.
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De motor, een apart geval
Nu de vraag: Mag je met een motor overal parkeren waar je met een auto mag parkeren? Daarvoor
geldt een belangrijke bepaling. Je mag niet stilstaan op weggedeelten die voor andere weggebruikers
zijn bestemd. Dus mag je niet op een voetpad, een trottoir, fietspad of ruiterpad parkeren. Hoewel de
meeste motorrijders in de steden op het trottoir parkeren, mag dat dus niet. De bovengenoemde
stelling roept ook vragen op over zogenaamde parkeervakken. Ze hebben het formaat van een auto,
maar houdt dat in dat ze er ook specifiek voor zijn bedoeld? Als dat zo is, hoort dat met een bord
aangegeven te zijn. Met andere woorden, staat er geen bord, dan is een parkeervak gewoon een
weggedeelte waar je met een motor mag staan. Staat er een bord bij dat de parkeerplaats is bedoeld
voor een andere doelgroep, bijvoorbeeld personenauto’s, invaliden of vrachtwagens en bussen, dan
mag alleen de betreffende doelgroep er parkeren.
Parkeerschijf en betaald parkeren

Er zijn ook zogenaamde ‘blauwe zones’ of ‘parkeerschijfzones’. Deze plaatsen worden
aangegeven met het bord ‘parkeerschijfzone’ en zijn voorzien van een blauwe streep. Op die
plaatsen geldt de plicht om een parkeerschijf te plaatsen alleen voor motorvoertuigen op meer
dan twee wielen. Tenzij er daarnaast nog met een bord wordt aangegeven dat de parkeerplaats
voor een specifieke doelgroep is bedoeld, mag je er dus gewoon met een
(solo-)motor staan en hoef je niet eens een blauwe schijf te gebruiken!
Hetzelfde geldt voor betaald parkeren. Gemeenten heffen op die plekken
parkeerbelasting. Een parkeerboete is in feite een naheffing van
parkeerbelasting. In de gemeentelijke verordeningen staat voor welke
doelgroep die belasting geldt en welke doelgroep er dus op die plekken
mag parkeren. Dat wordt niet altijd netjes met een bord aangegeven, je moet eigenlijk de
gemeentelijke verordeningen van die plaats kennen om te weten of je er een motor neer mag
zetten.
De praktijk
Natuurlijk is dat laatste onbegonnen werk. In de praktijk zal het ook niet zo’n vaart lopen. Wanneer er
geen doelgroepbord staat en je gewoon geld in de parkeermeter stopt, zal het voor de gemeente lastig
worden om je te bekeuren. Ze kunnen immers geen naheffing opleggen voor een belasting die je hebt
betaald. Maar waarom zou je? In de meeste gemeenten wordt het parkeren op het trottoir gedoogd,
mits je de motor zo parkeert dat je geen overlast voor anderen veroorzaakt. En dat is gratis! Er zijn wel
enkele uitzonderingen: in Valkenburg en Scheveningen zijn er bijvoorbeeld specifieke
motorparkeerplaatsen aangelegd. Dan wordt er wel degelijk opgetreden als je de motor ergens anders
parkeert, waar dat wettelijk niet is toegestaan.
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M.C. ´t MOTORRIJERKE VIERT HAAR 40 JARIG
BESTAAN!!
M.C. ´t Motorrijerke is in september 1972 opgericht en bestaat dus dit jaar 40 jaar.
TIJD DUS VOOR EEN FEESTJE of twee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
We gaan dit als volgt doen:
Op vrijdag 14 september, aanvang 20:00 uur, is er een receptie in ons clubhuis (sociëteit
Rolita) die de hele avond duurt en waar iedereen, uiteraard ook onze eigen leden, welkom
is. Elke bezoeker ontvangt 5 consumptiebonnen en er zijn uiteraard diverse hapjes.
We gaan hier nog uitnodigingen voor versturen, maar zoals gezegd, is op die avond iedereen
welkom die M.C. ´t Motorrijerke een goed hart toe draagt.

Dan:
Op vrijdag 21 september vieren we ons echte jubileum,
waarbij enkel onze eigen leden, en enkele speciale
genodigden, welkom zijn.
Die avond is het gratis drinken en lekkere hapjes en zorgen
onze vrienden van de Dinky Boyz voor een, zoals we van hen
gewend zijn, prima stukje muziek.
Tevens hebben we voor de aanwezige leden nog een mooie
herinnering in petto.
Schrijf deze datum dus in je agenda. De aanvang is om 20:00
uur.

Het bestuur
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DE HART VAN BRABANTLOOP
zaterdag 29 september
Op zaterdag 29 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.
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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APK-brief naar minister

Om het verzet tegen een verplichte APK-keuring voor motoren kracht bij te
zetten heeft de KNMV een open brief aan minister Schulz gestuurd.
Sinds vele jaren is de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging een fervent
tegenstander van een verplichte APK-keuring voor motorfietsen. In dat kader hebben
delegaties van de overkoepelende motorbond al enkele keren een bezoek gebracht
aan de Tweede Kamer in Den Haag en aan het Europarlement in Brussel om hun
standpunt kenbaar te maken en met argumenten te onderbouwen.
Aangezien de Nederlandse regering binnenkort moet reageren op een conceptrichtlijn van de Europese Commissie die de APK voor motoren wil invoeren, heeft de
KNMV minister Schulz van Infrastructuur en Milieu met klem verzocht om dit voorstel
af te wijzen. De KNMV spreekt in dit kader van een ‘schijnmaatregel’, omdat deze
APK in Nederland niet zal leiden tot minder verkeersongevallen maar slechts tot een
lastenverzwaring voor motorrijders. Volgens de laatste Europese studie is bij slechts
0,8 % van alle ongevallen met een gemotoriseerde tweewieler een technisch
mankement de oorzaak.
Het voorstel voor de APK is grotendeels gebaseerd op de situatie rond
gemotoriseerde tweewielers in Zuid-Europese lidstaten die qua samenstelling en
leeftijd van bestuurders niet te vergelijken is met die in ons land. De KNMV vindt het
onterecht en zinloos om de Nederlandse motorrijder daarvoor verplicht te laten
opdraaien.
Als grootste belangenbehartiger van motorrijders in Nederland zal de KNMV zich
blijven verzetten tegen de ongefundeerde en nutteloze lastenverzwaring voor
motorrijders.
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Onze club bestaat 40 jaar , reden voor een feestje.
Dit willen we graag met U vieren.
Daarom nodigen wij U uit voor de receptie die gehouden wordt op:
vrijdag 14 september, vanaf 20.00 uur -----Matterhornstraat 1, 5022 PA Tilburg ( clubgebouw Rolita)
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UITNODIGING
MC ’T MOTORRIJERKE ORGANISEERT OP :

Zondag 9 september

De Tilburg Toerrit
Deelname : € 5,-- per persoon
Duo-passagiers 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 Zumo)
verkrijgbaar. Voor het vooraf bestellen van de GPS route, mail
naar: dre.vanspaendonk@home.nl
www.motorrijerke.nl
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HAMOVE touring

- HERFSTRIT 2012
16 SEPTEMBER
S
Toerliefhebber,
HA
touring de jaarlijkse herfstrit, wij hopen dat de weersgoden ons
Op zondag 16 september organiseert HAMOVE
goed gezind zijn en er een prachtig, moto
torvriendelijk, najaar in het verschiet ligt. We hebben on
ons best gedaan
een mooie en afwisselende rit uit te zetten
ten die groten deels door Duitsland gaat.
Hopelijk voor u een goede reden uw mot
otor te starten voor een rit van ongeveer 270 kilometer. Natuurlijk
N
is er
een pauze in de route opgenomen.
De rit is op papier beschikbaar in bol/pijl
ijl en voor *diverse GPS systemen zoals alle types Garmi
min Zumo’s en
Tom Tom rider.
Inschrijven vanaf 09.30 uur in de molen,
n, gelegen aan circuit “De Varsselring”, Varsselseweg 34 te Hengelo
Gelderland.

Inschrijfgeld:

Rijder € 6,00 - Passagi
gier gratis

Bij inschrijving staat de koffie of thee gratis
gra voor u klaar, na afloop is de bar open voor een hapj
pje en/of een
drankje.

Meer informatie:
Kijk op www.hamove.nl, neem contactt oop met Paul Bunkers tel. 06-45456331 of per e-mail: tou
ouring@hamove.nl

Tot zondag 18 septem
ember.
HAMOVE touring
ing
(*U kunt de digitale route als MapS
pSource bestand al in de week voor aanvang per e-maill ontvangen.)
o
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PINKSTERWEEKEND 2013
Het gaat een beetje een traditie worden: Het hotelweekend met Pinksteren
Dat is de laatste twee jaren bij de leden goed bevallen, dus organiseren wij in 2013
met Pinksteren weer een hotelweekend. Waar we naar toe gaan weten we nog niet
precies, maar dat krijgen jullie nog te horen.
Wel is het van groot belang dat we al snel weten wie daar allemaal mee naar
toe gaan, zodat we tijdig kamers kunnen reserveren.
Als je interesse hebt, geef je je dan zo snel mogelijk op (graag voor eind
oktober).
Je kunt dit doen op e-mail adres dre.vanspaendonk@home.nl , op telno 0135351117 of 06-30412105.
Ook kun je je opgeven tijdens de clubavond aan de bar.
Overigens: Het Pinksterweekend is in 1013 van 18 t/m 20 mei.
Namens het bestuur
Dré
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Van de website van de Gold
old Wing Club Holland afd. Noord Bra
rabant
Vier zomeravondritten J
Juni 2012
door: Bep Froon

De afgelopen 4 woensdag avonden
n heb
he ik, met jammer genoeg veel te weinig mede Brabantwingers,
Bra
de zomeravond ritten van motorclub
lub het
h Motorrijerke uit Tilburg gereden.
Het waren erg mooie ritten van rond
nd de
d 100 km, die ons diverse hoeken van ons mooie
oie Brabant
hebben laten zien.
Ik en de paar wingers die meereden
n hebben
h
er van genoten, het weer heeft alle avonde
nden goed
meegewerkt waardoor ze nog leuker
ker werden.
w
De eerste rit ging richting Den Dungen
gen, o.a. door het Maaskantje, een schitterende route
rout die de leuke
plaatsjes niet schuwde.
Doordat we een beetje aan de late
e kant
ka waren gestart reden we het laatste stuk in het donker,
d
wat ook wel weer apart was.
De tweede rit (toch wel mijn favoriet)
riet) was er eentje langs de Maas, met diverse overste
rsteken per pont.
Het weer was die avond werkelijk schitterend.
schi
Het was zonnig en dan met avond over
ove de dijkweggetjes rijden is een aparte ervaring,
g,
juist dan is het licht op de omgeving
ng eer mooi.
De achterop zitters kregen het gedure
durende de rit ondanks de zon wel koud.
Maar op het terras van de tussenstop
top was terrasverwarming die op ons verzoek aan gedaan
ged
werd
en met warme chocolademelk kregen
gen we ze wel weer op temperatuur voor het laatste
ste stukje.
De derde rit lag voor een groot gedee
deelte in de omgeving van de 8 zaligheden.
Een hele mooie route die over leuke
ke buiten
b
weggetjes en door leuke plaatsjes loopt.

)
(met uitzondering van 1, die werd spontaan
spo
omgedoopt tot Harley-weg
Goed aangekleed ging ik op pad met
et het
h idee dat het na 9 uur wel wat koeler zou worde
orden,
maar daar had het weer lak aan,
het werd alleen maar ‘behaaglijker’
r’ om te rijden en we waren blij dat er iets uit kon bij de
d
tussenstop.
De vierde rit ging onder Breda richting
ting Etten-Leur en boven Breda weer terug.
Ook dit was weer een leuke afwisselen
selende rit die ons weer een hele andere kant van Brabant,
Bra
en een stukje België, liet zien.
Op een stuk of 20 spetters regen naa was
w het deze avond ook weer heerlijk tourweer.
Voor mij was het extra leuk deze ritjes
itjes te rijden omdat ik deze niet heb uit hoeven zette
etten
en het voor mij dus ook een verrassing
ssing was waar we uit zouden komen.
“Motorrijerke” bedankt voor de leuke
euke avonden,
het waren weer ritten die echt de moeite
moe waard waren en ik zal zeker volgend jaar weer
wee van de partij
zijn.
Ik hoop dat ik jullie, mede Brabantwin
twingers, een beetje enthousiast heb kunnen maken
en
voor deze avonden en zou zeggen doe volgend jaar ook eens mee het is echt de moeite
eite waard!!

MC’tMotorrijerke 2012

Pagina 18

Jaargang 24

MC’tMotorrijerke 2012

september

nummer 8

Pagina 20

Jaargang 24

MC’tMotorrijerke 2012

september

nummer 8
numm

Pagina 21

Jaargang 24

september

nummer 8

September

Treffenkalender 2012
DATUM

Club

Sep.

31»2
7»9
7»9
14»16
15»16
28»30

Ok
t

5»7

Nov.

10»11

Dec.

30»2
8»9
21»23

door: treffenkalender@hotmail.co Versie: 10-07-2012
Naam treffen

Plaats

Informatie

Mc Roadrockers
Mc Vlotterbak
The Owls
Mc Hustler
Mc Team 74
Little Creek
Excaliber
Mzc Berlaar

Blubber
internatinale motortreffen
Hustler
Team-treffen
LC treffen
Excaliber Treffen
Zijspantreffen

Oosterhout (NL)
Steenwijk (NL)
Essen-Horendonk (B)
Venray (NL)
Tornesch (D)
Utscheid (D)
Valkenswaard (NL)
Berlaar (B)

www.roadrockers.ecvps.info
www.vlotterbak.nl
www.owls-northbelgium.be
www.hustlervenray.nl
mcteam74@freenet.de
www.motorcamping-littlecreek.de

Motorclub Zoetermeer
Mc Firebirds
Long Coats
Mc Kleppenjagers
Nmc Neede
Mc ’t Murke
Roadrockers
BJGSR

Int. Sweet Lake City
Kots en zuup treffe
Long Coats treffen
Kleppentreffen
vlearmoestreffen
Baksteentreffen
Herfstparty
Ratbikerally

Zoetermeer
Arendonk (B)
Gasselternijveenschemond (NL)
Gemert (NL)
Neede (NL)
Grubbenvorst (NL)
Ooosterhout (NL)
Grubbenvorst (NL)

www.motorclubzoetermeer.nl
www.firebirdsmc.be
www.motorschuur.info
www.mcdekleppenjagers.nl
www.needsemotorclub.nl
www.mc-murke.nl
Statendamweg 125
www.ratbikerally.tk

www.mccexcalibur.nl
www.mzcberlaar.be

M.T.V.O.

Sinterklaastreffen

Oostende (B)

www.mtvo.be

MVC WEPS

Pindatreffen

Echt (NL)

www.mvcweps.nl

Maarte en Johan

Nix Treffen

Vortum-Mullem (NL)

sidecarjoh@hotmail.nl

Meetjesland M.C.

Kersttreffen

Eeklo (B)

0032-93770698

Moterclub De Zwervers

Zwervers Kersttreffen

Kampen (NL)

www.dezwervers.eu

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.

KNMV Toerkalender

07 t/m 09
35e Moezeltocht, Heerlen, 600 km door DLD/BE. Start 8.00 - 11.00 uur, Camping in den Hof,
Musschenbroek 27, 6414 AB HEERLEN. Inschr. Rijder € 15,- / duo € 8,- incl kamperen . Beschrijving route:
GPSMC. Informatie: MMC '72, Jos Vincken, 024-6412651, tourinfo@mmc72.nl, www.mmc72.nl,
07 t/m 09
Bartje Treffen, Zeijen, 200 km. Start vanaf 15.00 uur, Cafe-Zalencentrum Hingstman,
Hoofdstraat 18, 9491 AE ZEIJEN. Inschr. € 5,- excl. her / vanaf € 6,50 incl. her. . Beschrijving route: BPG.
Informatie: MC Bartje, Mark Bakema, 06-27226933, secretaris@mcbartje.nl, www.mcbartje.nl,
09
26e Noorderrit, Joure, 170 / 220 km. Start 9.00 - 11.30 uur, Party- en zalencentrum 't Haske,
Vegelinsweg 20, 8501 BA JOURE. Inschr. € 5,- excl her. vanaf € 8,- incl her. . Beschrijving route: . Informatie:
MTC Noord, Sybe Couperus, 0517-397902, noorderrit@mtcnoord.nl, www.mtcnoord.nl,
09
30e Jan Bengo Rit, Milsbeek, ± 220 km. Start 9.00 - 12.00 uur, Cafe d'n Dorpel, Langstraat 24, 6596 BP
MILSBEEK. Inschr. € 6,- . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC Bulldog, Theo Noij, 024-6777094,
tgm.noij@gmail.com, www.mcbulldog.nl,
09
19e Mosburgerrit, Haaksbergen, 180-200 km. Start 9.30-12.00 uur, Cafe Mos, Veldmaterstraat 45,
7481 AB HAAKSBERGEN. Inschr. € 5,- . Beschrijving route: KNMVGPS. Informatie: Haaksbergse MC, R.
Somhorst, 053-4619327, info@haaksbergsemotorclub.nl, www.haaksbergsemotorclub.nl,
09
18e Hamac Oude Rakkersrit, Harfsen, ± 80 km. Start 10.00-10.30 uur, Hamac-circuit, Deventerdijk 7,
7217 SC HARFSEN. Inschr. . Beschrijving route: KNMV. Informatie: MC HAMAC, A. Muil, 0573-431506,
toer@hamac.nl, www.hamac.nl,
09
Tilburg Toerrit, Tilburg, 200 km. Start 9.00 - 11.30 uur, Clubgebouw Rolita, Matterhornstraat 1, 5022 PA
TILBURG. Inschr. € 5,- . Beschrijving route: BPG. Informatie: MC 't Motorrijerke, Dré van Spaendonk, 0630412105, dre.vanspaendonk@home.nl, www.motorrijerke.nl,
09
14e Quatrorit (toertocht in 4 delen), Anna Paulowna, ± 225 km. Start 9.00-12.00 uur, Clubhuis MC
Mios, Zoutpad 1, 1761 LS ANNA PAULOWNA. Inschr. € 6,- incl her. . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC
Mios, Jan Ruig, 06-51069638, , www.mcmios.nl,
09
14e Quatrorit (toertocht in 4 delen), Nibbixwoud, ± 225 km. Start 9.00-12.00 uur, MC Westfriesland
(kantine IJsclub 't Sluisven), Oosterwijzend 24a, 1688 DA NIBBIXWOUD. Inschr. € 6,- incl her. . Beschrijving
route: GPSMC. Informatie: MC Mios, Jacq Baas, 06-51579551, www.mcwestfriesland.nl,
09
14e Quatrorit (toertocht in 4 delen), Krommenie, ± 225 km. Start 9.00-12.00 uur, Clubhuis mc '68,
Hermesstraat 4, 1561 PL KROMMENIE. Inschr. € 6,- incl. her. . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC Mios,
Patrick Vermeulen, 06-50605575, , www.mc68.nl,
09
14e Quatrorit (toertocht in 4 delen), Alkmaar, ± 225 km. Start 9.00-12.00 uur, Restaurant Alkmaarse
Poort, Omval 72, 1812 NB ALKMAAR. Inschr. € 6,- incl. her . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC Mios,
Dick ten Boer, 06-15287966, , www.mac-alkmaar.nl,
15
Friesche Wouden Toertocht, Tytsjerk, 200 km door Friesland. Start 9.00-11.00 uur, Camping de Kleine
Wielen, De Groene Ster 14, 8926 XE LEEUWARDEN (TYTSJERK). Inschr. € 5,- incl. koffiebon . Beschrijving
route: . Informatie: Friesche Motorclub, Egbert Bergsma, 06-23514819, voorzitter@frieschemotorclub.nl,
www.frieschemotorclub.nl,
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16
Pien in de Pokkelrit, Veendam, 250 km. Start 9.00-10.00 uur, Hotel Parkzicht, Museumplein 3, 9641 AD
VEENDAM. Inschr. KNMV leden € 5,- / niet leden € 6,50 excl. her . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MTC
Veendam e.o., w. Park, 0597-423701, whpark@ziggo.nl, www.mtcveendam.nl,
16
Herfstrit, Hengelo (Gld), ± 250 km. Start 9.30-12.00 uur, Hamove-molen, Varsselseweg 34, 7255 NR
HENGELO GLD. Inschr. € 6,- incl consumptie . Beschrijving route: BPG. Informatie: HAMOVE, Paul Bunkers, 0645456331, hamovetouring@lijbrandt.nl, www.hamove.nl,
16
28e Klassiekerrit, Weerselo, ± 95 km. Start 9.00-10.00 uur, Clubhuis MC de Toerenteller "de Pitstop",
Oldenzaalseweg 176, 7667 RR REUTUM. Inschr. € 5,- incl koffie en koek . Beschrijving route: MC. Informatie:
MC de Toerenteller, Wim Vehof, 06-55395220, info@toerenteller.nl, www.toerenteller.nl,
16
27e Herfsttoertocht, Lemele, 165 / 225 KM. Start 9.00-13.00 uur, Clubhuis MC Salland, Korteveldsweg
18b, 8148 RE LEMELE. Inschr. € 5,- incl koffie bij start . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC Salland, E.
Bruggeman, 0651167589, info@mcsalland.nl, www.mcsalland.nl,
16
Surpriserit, Etten-Leur, 100 km. Start 9.00 - 11.00 uur, Hof van Holland, Van Bergenplein 41, 4871 CD
ETTEN-LEUR. Inschr. € 6,- . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC Speedy Gonzales, Paul Daenen, 0644404892, info@mcspeedygonzales.nl, www.mcspeedygonzales.nl,
22
Dauwtraprit, Veenendaal, ± 120 km. Start 9.00-10.00 uur, Clubgebouw MAC Veenendaal,
Groeneveldselaan 7, 3902 HA VEENENDAAL. Inschr. € 3,- excl. her . Beschrijving route: GPSMC. Informatie:
MAC Veenendaal, Marius van de Beek, 06-53798515, beekmvd@online.nl, www.mac-veenendaal.nl,
23
23e Ponytoertocht, Heeten, 150 en 200 km. Start 9.00-12.00 uur, Cafe Restaurant Bosgoed,
Dorpsstraat 17, 8111 AA HEETEN. Inschr. € 6,- . Beschrijving route: BGMC. Informatie: MC Free Wheels, Marcel
Logtenberg, 06-22639428, marcelencisca@hetnet.nl, www.mcfreewheels.nl,
23
Grensland Najaarsrit, Winterswijk-Kotten, ± 200 km. Start 9.00-11.30 uur, Hotel de Lindeboom,
Kottenseweg 152, 7115 AE WINTERSWIJK BRINKHEURNE. Inschr. € 5,- . Beschrijving route: BPG. Informatie:
WIMAC, Sinus Jentink, 0543-520657, sinusjentink@hotmail.com, www.wimacwinterswijk.nl,
23
2e Ritje voor het goede doel, Breda, 150 km door Noord Brabant. Start 9.00 - 11.30 uur, Gebouw
Rollerisuit, Bredestraat 4, 4823 ZA BREDA. Inschr. € 6,50 (duo € 2,50) incl. 2 consumpties . Beschrijving route:
GPS. Informatie: Culinair Bikers Breda, Patrick Lossez, 06-20100341, secretaris@culinaibikers.nl,
www.culinairbikers.nl,
23
Bladerrit, Hellendoorn, 200 km. Start 9.00-12.00 uur, Clubhuis 't Mollenhol, Imminkservestraat 4, 7447
AZ HELLENDOORN. Inschr. € 6,- . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC Nijverdal-Hellendoorn, Bennie
Kappert, 0548-656432, benniekappert@home.nl, www.mcnh.nl,
23
23e Najaarsrit, Twello, 200 km. Start 9:00 uur, Clubhuis ' MC De Megafoon', Stinzenlaan 81, 7392 AD
TWELLO. Inschr. € 4,- Op toerdag koffie gratis. . Beschrijving route: BPG. Informatie: MC de Megafoon, Rudi
Pelgröm of Fred Maatman 06-53222972, 0571-789092, info@demegafoon.nl, www.demegafoon.nl,
29
29e Diekentoer, Nieuwvliet, 200 km. Start tussen 9.00 en 11.30, Camping Zonneweelde,
Baanstpoldersedijk 1, 4504 PS NIEUWVLIET. Inschr. € 6,- incl. gratis soep met brood na afloop . Beschrijving
route: GPSMC. Informatie: MC Zeeuws Vlaanderen, Chris van Vuuren, 06-18842675,
toercommissaris@demotorrijder.nl, www.motorclubzeeuwsvlaanderen.nl,
30
29e Diekentoer, Nieuwvliet, 200 km. Start tussen 9.00 en 11.30, Camping Zonneweelde,
Baanstpoldersedijk 1, 4504 PS NIEUWVLIET. Inschr. € 6,- incl. gratis soep met brood na rit . Beschrijving route:
GPSMC. Informatie: MC Zeeuws Vlaanderen, Chris van Vuuren, 06-18842675,
toercommissaris@demotorrijder.nl, www.motorclubzeeuwsvlaanderen.nl,
30
Uit en Thuisrit, Kerk Avezaath, 200 km. Start 10.00 uur, Doprshuis De Avezathen, Daver 46, 4012 BC
KERK-AVEZAATH. Inschr. € 7,- . Beschrijving route: BPG. Informatie: MSV Ophemert, Rob de Jong, 0623041242, r.jong310@upcmail.nl, www.msvophemert.nl,
30
Moustache Open Rit, Bergeijk, ± 250 km. Start 9.00 - 11.30 uur, Café Zaal de Snor, Burg Magneestraat
9, 5571 HB BERGEIJK. Inschr. € 6,- . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC Moustache, Fons van
Veldhoven, 06-20127153, fveldhoven@hotmail.com, www.mc-moustace.nl,
30
Lekkere Bochtenrit, Zevenaar, 225 km. Start 9.00-11.00 uur, Clubhuis MC Asom, Edisonstraat 3, 6902
PK ZEVENAAR. Inschr. € 5,- excl. her / € 8,- incl her . Beschrijving route: GPSMC. Informatie: MC ASOM, H.
Bulsink, 0316-330970, toercommissie@mc-asom.com, www.mc-asom.com,
30
Najaarstoertocht, Akersloot, ± 240 km. Start 9.00-11.00 uur, Hotel van der Valk Akersloot, Geesterweg
1a, 1921 NV AKERSLOOT. Inschr. € 5,- excl. her . Beschrijving route: BPG. Informatie: MAC Zandvoort, W.
Brabander, 06-51828864, wbrabander346@gmail.com, www.maczandvoort.nl,
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