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Website : www.motorrijerke.nl
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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
Poloshirts
Polo Sweaters
Rug embleem
Mouw embleem
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Evenementenkalender:

Datum:

Evenement / Motorrit:

2011

Opmerking:

1+8+15+22-06Zomeravondritjes
2011

kosten € 2,-- per rit; start van 18:30 uur tot
20:00 uur ZIE DOWNLOADS op website

2/5-06-2011

Saarburg zie clubblad mei

Hemelvaartweekend

11/13-06-2011 Pinksterweekend

Hotelweekend in het Westerwald info >
bestuur

26-6-2011

Rit naar het Hellend Vlak in
Info: zie clubblad juni
Ronquières

3+4-09-2011

Clubweekend

“Tussen de Wieken” Hollandscheveld

11-09-2011

Tilburg Toerrit

kosten € 5,-- start van 09:00 uur tot 11:30 uur

INFO:

www.motorrijerke.nl
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Ad van Eijk
Rob van Poppel
Eric Daniéls
Henk Goossens
Wim van leest
Nini Bode
Jo Balemans

nummer 6

7-6
10-6
21-6
22-6
23-6
24-6
24-6

Namens alle leden:
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Jan Blankers droogdok
Daar wij met het bestuur afgesproken hebben om om de beurt iets te organiseren
was het nu mijn beurt. Maar ja wat?. Want zoals ik gewent ben is men niet snel
tevreden en om het ieder naar de zin te maken dat valt niet mee. Maar ik heb
ooit eens folder gekregen van het Jan Blankers droogdok en dat leek mij wel
wat. Dus ik ben daar zelf eerst eens wezen kijken, want om daar op de bonne
fooi naar toe te gaan zag ik niet zitten en daar ik de gelukkige bezitter van veel
vrije tijd ben was dit niet zo`n punt. Nou het was best interessant dus dat was
geregeld , en nu de mensen nog warm te krijgen want wat ik interessant vind
geld dit niet voor een ander. Daar de rondleiding maar in kleine groepjes
mogelijk is moest je, je eigen wel opgeven en wel, dit viel mij reuze mee ,16
personen. En nu nog goed weer en dat heb je dus niet voor het zeggen, na zoveel
goede weken waren de weergoden ons niet goed gezind. We zouden om 9 uur
weg rijden dus moest de koffie 8.30uur klaar staan en ik moest nog tanken. Dus
ik haal om 6 uur mijn stalen ros uit de garage en ja wel het goot pijpenstelen, ik
zag het niet meer zitten. Maar toch even over half negen stapt Wil vd Zanden
binnen terwijl hij had gezegd als het regent ga ik niet mee, alleen “zunne kleine”
die was er niet bij, dat was dan ook de enige die het af liet weten. Na een bekske
gedronken op pad, na eerst wat wennen om voorop te rijden want ik zoals juli
wel weten rij altijd achteraan. Of het de zenuwen waren weet ik niet maar ik
ging gelijk in de fout, maar dat is makkelijk uit te maken want dan geef je
gewoon de Zumo de schuld. Eindelijk de route opgepikt, het weer was
ondertussen ook wat vriendelijker, het was in ieder geval droog, wel wat fris dat
ik persoonlijk niet erg vind. Na zo`n uurtje of wat gereden te hebben tijd voor
een sanitaire stop en `n bakske, alleen daar waren er bij die pech hadden want de
appelpunten met zo`n witte mop waren op( moet je thuis maar eten ). Daar wij
voor de brug moesten wachten 15 min + ons Tilburgs kwartiertje kwamen wij
dus een ½ uur te laat, maar dat was niet erg. Hier dus ook weer un bekske wat
bij de entree in zit dus de laote we nie schiete en ook wir ginne appelpunt. Dus
de voor stelling kon beginnen want we kregen eerst binnen uitleg en een video,
dit was zeer interessant daar het ook muisstil was, alleen Janus en Dre zaten te
bulderen, ( Die misten de Zware Jongens van zullie Nelle ) Na allemaal een
helm gepast te hebben kon de excursie beginnen, ik kan jullie wel zeggen ik had
dit zelf niet willen missen, en verder ga ik hier niet op in had je maar mee
moeten gaan. Na eerst even tanken zouden we onderweg nog een vette hap
nemen maar dat ging niet door daar die op zondag gesloten is( nou hak zelf
pech). Dus dan maar Linéa recta naar huis. Al bij al een leuke dag dacht ik zo, ik
raad ieder aan om de volgen keer niet verstek te laten gaan dan is Ad de Laat
aan de beurt ik kan je nu al verklappen dit word ook weer een interessante dag
Groetjes Kees Janssens
MC’tMotorrijerke 2011
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GPS NIEUWS
nieuwe City Navigator: versie 2012.1

Voor wie de zogenaamde Garmin lifetime-update heeft: onlangs is er weer een nieuwe versie van de
City Navigator uitgekomen. We zullen de jaartelling van Garmin vermoedelijk nooit begrijpen, maar
de nieuwste versie is nu 2012.1
Om te helpen bij installatie van de update heeft Waypoint al een tweetal filmpjes geplaatst. Toch
kregen ze nog veel vragen van met name gebruikers van de Zumo550 (‘onvoldoende geheugen’).
Speciaal voor hen deel 3. Zie http://www.youtube.com/garmintv#g/c/F4776206E6122C55
(deel 3 “onvoldoende geheugen”) of klik op de website van M.C. ´t Motorrijerke op http://tv.gps.nl .
Dré
Met dank aan Waypoint
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RIT NAAR HET HELLEND VLAK VAN
RONQUIERES
ZONDAG 26 JUNI
Zoals jullie weten organiseren de bestuursleden dit jaar elk een rit. Jan van de
Sande ging ons voor met een mooie rit door de Veluwe en Kees Janssens
verraste ons met een rit naar het historisch droogdok “Jan Blanken” in
Hellevoetsluis.
Als volgende is Ad de Laat aan de beurt en die heeft een rit georganiseerd naar
het “Hellend Vlak” in Ronquières onder Brussel. Dit Hellend Vlak is een grote
scheepslift en is open voor het publiek. Hieronder wat bijzonderheden over dit
technisch hoogstandje.
We rijden met een mooie toerrit naar Ronquières.
We vertrekken vanaf ons clubgebouw (Rolita) om 8:30 uur en de koffie is om
8:00 uur klaar.

Hellend vlak van Ronquières
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het hellend vlak van Ronquières is een scheepslift nabij het Belgische dorpje
Ronquières. Het is een hellend vlak op het Kanaal Charleroi-Brussel.

MC’tMotorrijerke 2011
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Vervolg:
Op 9 maart 1957 stemde de Belgische regering in met een plan om een aantal
grote vaarwegen te moderniseren en geschikt te maken voor vaartuigen tot 1.350
ton. Het Kanaal Charleroi-Brussel werd ook in de plannen opgenomen. Bij de
plaatsen Ronquières, Arquennes en Seneffe nam het bochtige kanaal een
hoogteverschil van meer dan 60 meter. In de 19e eeuw waren hier 16 sluizen
aangelegd om dit hoogteverschil te overbruggen. Het passeren van al deze
sluizen, over een afstand van circa twee kilometer, kon tot twee dagen oplopen.
Modernisering van het kanaal eiste een oplossing voor dit probleem in de vorm
van een soort scheepslift.
Het hellend vlak werd na een bouwtijd van zes jaar op 1 april 1968 opgeleverd.
Het vlak is 1.400 meter lang en overbrugt een verval van 68 meter, met een
helling van bijna 5%. Er zijn twee scheepsbakken van elk 85,50 meter lang en
11,60 meter breed. De bakken rijden als wagons over rails en worden met kabels
voortbewogen. Elke bak heeft een eigen contragewicht, dat op rails onder de bak
doorgaat. De bakken kunnen zo onafhankelijk van elkaar werken, wat van
belang is voor het onderhoud en bij eventuele storingen. In zulke gevallen werkt
het vlak gewoon door, maar met beperkte capaciteit. De totale kosten voor het
werk bedroeg ongeveer 3,1 miljard Belgische Frank, ongeveer tweemaal meer
dan bij de start van de bouw werd gedacht.
Van dit hellend vlak wordt wel eens gezegd dat het tot de “grands travaux
inutiles” (grote nutteloze werken) behoort, omdat het gebruik van het kanaal na
de opening van het hellend vlak stelselmatig afnam. De sluiting van de Waalse
steenkolenmijnen was hier zeker een reden voor. In het laatste decennium is er
een stijging genoteerd tot het topjaar 2006 toen 5.215 schepen werden versast.[1]
In 2008 was dit aantal echter gedaald tot 3.815 versaste schepen.
Het vlak voorziet in z'n eigen energie. Naast de helling ligt een buis waardoor
water stroomt dat een turbine aandrijft, die de elektrische energie voor het
kunstwerk levert.
Kijk ook op:
http://voiesdeau.hainaut.be/tourisme/voiesdeauhainaut/nl/template/template.asp?
page=ronquieres&navcont=4,0,0 . Hier kun je van alles te weten komen over het
Hellend Vlak en ook filmpjes bekijken.
Mede namens Ad de Laat
Dré
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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 en leden van M.C. ´t Motorrijerke
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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KIKA RIT TIJDENS HET KRUIKENTREFFEN
Hoi beste leden van M.C. ´t Motorrijerke,
Zoals beloofd zou ik laten weten wat de opbrengst is van de AS-rally. Er is maar liefst
een bedrag opgehaald van € 617,05!!!
Na de rit hebben we ook nog een collecte dag gehouden bij voetbal vereniging
Longa.
Ik vind dit bedrag boven verwachting en biedt dit perspectief om er in de komende
jaren mee door te gaan.
Ik wil MC ´t Motorrijerke bedanken voor de samenwerking en heb al met Kees
Janssens afgesproken dat we de rit volgend jaar eerder gaan aankondigen bij de
uitnodigingen voor het Kruikentreffen.
Voor de ride-out zal ik dan weer zorgen.
Namens Kika wil ik iedereen bedanken voor hun donatie en tot volgend jaar.
Groeten Marcel Kort.

GP MOTORRACES OP T.V.
Het is tegenwoordig treurig gesteld met het uitzenden van de Moto GP op televisie
nu RTL7 daar al een jaar mee is gestopt. Weliswaar zend BBC2 de Moto GP1 uit en
kun je de races ook zien op “Sport1”, maar voor dat laatste kanaal moet je een
digitale kabelaansluiting hebben en je moet ervoor betalen.
Echter, dank zij een tip van Paul Krol kun je alle GP motorraces live volgen, niet
alleen de MotoGP1, maar ook de MotoGP2 en de 125cc klasse. Weliswaar op je
computer en zeker niet in HD kwaliteit, maar toch!! Tevens is het commentaar niet te
volgen, als je tenminste geen Portugees kent. Maar de kenners onder ons hebben
geen commentaar nodig!
Ga op je computer naar: http://www.firstrowsports.eu/sport/motosport.html en je zit
eerste rang. Als je je computer aansluit op je TV heb je nog een groot scherm ook.
Veel plezier, mede namens Paul Krol.
Dré

MC’tMotorrijerke 2011

Pagina 13

Jaargang 23

MC’tMotorrijerke 2011

juni

nummer 6

Pagina 14

Jaargang 23

MC’Motorrijerke 2011

juni

nummer 6

Pagina 15

Jaargang 23

juni

nummer 6

GPS NIEUWS
Handige tool voor het backuppen/opnieuw installeren van kaarten
Het gebeurt wel eens dat je computer is gecrasht en je je kaarten niet meer aan de praat
krijgt. Of: ik wil mapsource ook op m’n laptop installeren, die gaat mee op vakantie. En dat
kàn allemaal wel maar is niet voor iedereen even eenvoudig.
Javawa en Scheurneus, voor forumbezoekers van de website van Waypoint twee bekende
namen, hebben daar nu een heel eenvoudig programma voor ontwikkeld.
Het programma heet JaVaWa GMTK. Op http://forum.gps.nl/viewtopic.php?t=34135 legt
JaVaWa het allemaal zèlf uit, en dat is ook de plek waar je terecht kunt met vragen over deze
erg handige tool.
TIP: Als je dit programma als back-up wilt inzetten moet je het natuurlijk tijdig doen; dus niet
pas als je computer al gecrasht is!
Je gaat rechtstreeks naar site: http://www.javawa.nl .
Klik dan op:

Dan op “Lees verder “
Dan op:

Dan op:
goed de instructies lezen!!!!

voor Windows of op

voor Apple computers. Wel

Nog een tip: Als je een back-up wil maken van de nieuwe Onroutekaarten (NIET die oude van
de DVD maar de nieuwe die je via Waypoint kunt bestellen.) zet elke kaart dan in een aparte
map in je back-up, Anders overschrijft de ene kaart de andere.
Dré
Met dank aan Waypoint
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KNMV Toerkalender

Juni
01
Zomeravondrit (1), Tilburg, 100 km. Start 18.30-20.00 uur, Matterhornstraat 1, 5022 PA
TILBURG. Inschr. € 2,- . Beschrijving route: BOL-PIJL EN GPS. Informatie: MC 't Motorrijerke, Dre
van Spaendonk, 06-30412105, dre.vanspaendonk@home.nl , www.motorrijerke.nl ,
02 t/m 04
35e Euro Tour, Heerlen, 1.000 km door Li, Be, Lux, Fra. Start 8.00-11.00 uur,
Camping In den Hof, Musschenbroek 27, 6414 AB HEERLEN. Inschr. rijder € 25,-/duo € 15,- incl
kamperen . Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie: MMC '72, Jos Vincken, 024-6412651,
tourinfo@mmc72.nl , www.mmc72.nl ,
02
27e Hemelvaartrit, Driebruggen, ± 200 km. Start 9.30-12.00 uur, Dorpshuis Custwijc,
Laageind 1, 3465 KG DRIEBRUGGEN. Inschr. € 5,- excl. her. . Beschrijving route: MC. Informatie:
Boreftse MC, Andre Fokker, 0182-522649, info@boreftse-motorclub.nl , www.boreftse-motorclub.nl ,
05
Twentse Pannenkoekenrit, Reutum, ± tussen 175 en 200 km door het mooie Twentse land.
Start 9.00-11.00 uur, Clubhuis MC de Toerenteller "de Pitstop", Oldenzaalseweg 176, 7667 RR
REUTUM. Inschr. € 7,50 incl. koffie en 1 pannenkoek bij finish . Beschrijving route: MC. Informatie:
MC de Toerenteller, Wim Vehof, 06-55395220, info@toerenteller.n l, www.toerenteller.nl ,
05
6e Vughtse Motortourtocht, Vught, 220 km. Start 9.00-11.00 uur, Lunchcafe d'n Bol,
Marktveld 18, 5261 EB VUGHT. Inschr. € 7,50 incl. her. koffie-thee/lunch . Beschrijving route: BOLPIJL EN GPS. Informatie: MC de Chicane, Maaike van der Velden, 06-22191734,
tourcommissie@mcdechicane.nl , www.mcdechicane.nl ,
05
10e Wil Hartog toertocht, Hoogwoud, ± 200 km. Start 9.00-12.00 uur, Wil Hartog Museum,
Mijnsherenweg 7, 1658 CA LAMBERTSCHAAG. Inschr. deelname gratis . Beschrijving route: GPS
EN MC. Informatie: MC Mios, Nico Roodt, 06-41356263, info@mcmios.nl , www.mcmios.nl ,
06 t/m 10
Vierdaagse MC Nieuwleusen, Nieuwleusen, 4 x 100 km door Oost Nederland. Start
19.00 uur, Clubhuis MC Nieuwleusen, Bosmansweg 103, 7711 HM NIEUWLEUSEN. Inschr. € 10,- .
Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie: MC Nieuwleusen, A. Klein, 06-53698768,
toursecretaris@mc-nieuwleusen.nl , www.mc-nieuwleusen.nl ,
06
20e Zuid Oost Brabantse Motor Avond 3-daagse (1), Eindhoven, 80 KM. Start 18.30-20.30
uur, Cafe de Roef, Welschapsedijk 211, 5657 BA EINDHOVEN. Inschr. € 3,- per avond .
Beschrijving route: MC. Informatie: EMAC Eindhoven, Sjef Hanique, 040-2441127,
secretaris@emac-eindhoven.nl , www.emac-eindhoven.nl ,
06
20e Gelderse Motor Avond 4-daagse (1e avond), Neede, alle avonden 100 km. Start 18.3020.00 uur, Cafe Restaurant de Olde Mölle, Diepenheimseweg 21, 7161 MH NEEDE. Inschr. 1 avond € 2,50 / 4 avonden € 9,- . Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie: VAMC De Graafschaprijders,
M. Jansen, 0545-273810, tdmartijn@hotmail.com , www.vamc.nl ,
07
20e Gelderse Motor Avond 4-daagse (2e avond), Borculo, alle avonden 100 km. Start
18.30-20.00 uur, Cafe Restaurant Peters, Steenstraat 7, 7271 BN BORCULO. Inschr. 1 avond - € 2,50
/ 4 avonden € 9,- . Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie: VAMC De Graafschaprijders, M.
Jansen, 0545-273810, tdmartijn@hotmail.com , www.vamc.nl ,
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07
20e Zuid Oost Brabantse Motor Avond 3-daagse (2), Eersel, 100 km door Noord
Brabant. Start 18.30-20.00 uur, Dinee Cafe Veertien, Markt 14, 5521 AL EERSEL. Inschr. €
3,- per avond . Beschrijving route: MC. Informatie: MTC Double Clutch, Peter van
Heerebeek, 0497-682024, info@mtcdoubleclutch.nl , www.mtcdoubleclutch.nl ,
08
Zomeravondrit (2), Tilburg, 100 km. Start 18.30-20.00 uur, , Matterhornstraat 1, 5022
PA TILBURG. Inschr. € 2,- . Beschrijving route: BOL-PIJL EN GPS. Informatie: MC 't
Motorrijerke, Dre van Spaendonk, 06-30412105, dre.vanspaendonk@home.nl ,
www.motorrijerke.nl ,
08
20e Gelderse Motor Avond 4-daagse (3e avond), Steenderen, alle avonden 100
km. Start 18.30-20.00 uur, Cafe Heezen, J F Oltmansstraat 5, 7221 NA STEENDEREN.
Inschr. 1 avond - € 2,50 / 4 avonden € 9,- . Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie:
VAMC De Graafschaprijders, M. Jansen, 0545-273810, tdmartijn@hotmail.com ,
www.vamc.nl ,
09
20e Gelderse Motor Avond 4-daagse (4e avond), Vorden, alle avonden 100 km.
Start 18.30-20.00 uur, Clubhuis VAMC de Graafschaprijders, Eikenlaan 2a, 7251 LT
VORDEN. Inschr. 1 avond - € 2,50 / 4 avonden € 9,- . Beschrijving route: GPS EN MC.
Informatie: VAMC De Graafschaprijders, M. Jansen, 0545-273810, tdmartijn@hotmail.com ,
www.vamc.nl ,
09
20e Zuid oost Brabantse Motor Avond 3-daagse (3), Wintelre, 100 km. Start 18.3020.30 uur, Cafe de Hut, Oirschotsedijk 52, 5513 NR WINTELRE. Inschr. per avond € 3,- .
Beschrijving route: MC. Informatie: MV Wintelre, Bart Hoogers, 06-81309202,
Bart4MV_Wintelre@hotmail.com , www.mv-wintelre.nl ,
11
2e Zaterdagavondrit, Kerk Avezaath, 100 km. Start 18.30 uur, Dorpshuis de
Avezathen, Daver 46, 4012 BC KERK-AVEZAATH. Inschr. € 5,- . Beschrijving route: BOLPIJL EN GPS. Informatie: MSV Ophemert, Rob de Jong, 06-14019787,
robdejong16@gmail.com , www.msvophemert.nl ,
12
Z.A.M.C. dagtoertocht (Pinkstertoer), Zelhem, 150 of 250 km. Start 9.00-12.00 uur,
ZAMC Clubgebouw, Korenweg 4, 7021 ME ZELHEM. Inschr. € 5,- of € 7,- . Beschrijving
route: BOL-PIJL EN GPS. Informatie: Zelhemse AMC, Ben Willemsen, 0314-622957,
bennowillemsen@online.nl , www.zamc.nl ,
12
17e Rijsbikersrit, Rijsbergen, 200 km door NB/BE. Start 9.00-10.30 uur, Bar Ut
Krisje, Sint Bavostraat 77, 4891 CH RIJSBERGEN. Inschr. € 5,- . Beschrijving route: GPS
EN MC. Informatie: MC Rijsbikers, Bennie Coremans, 06-30539178,
secretaris@mcrijsbijkers.nl , www.mcrijsbikers.nl ,
12
Bartje Toertocht, Zeijen, ± 200 km. Start 9.30-11.30, Cafe Hingstman, Hoofdstraat
18, 9491 AE ZEIJEN. Inschr. € 5,- / + € 2,5 incl plaq. / + 1,5 incl jaarh. . Beschrijving route:
BOL-PIJL. Informatie: MC Bartje, Mark Bakema, , secretaris@mcbartje.nl , www.mcbartje.nl ,
13
Elfstedentocht, Leeuwarden, ± 240 km. Start 7.00-9.00 uur, Parkeerterrein WTC,
Heliconweg 52, 8914 AT LEEUWARDEN. Inschr. € 12,- alleen voorinschrijving . Beschrijving
route: GPS EN MC. Informatie: Friesche Motorclub, A. Kuipers / P. Taal, 06-22094910,
info@frieschemotorclub.nl , www.frieschemotorclub.nl ,
13
Dagrit, Heiligerlee GPS coord. N53 09.294 E7 00.726, ± 200 km. Start 9.00-10.00
uur, Cafe de Gieterij, Provincialeweg 101, 9677 PC HEILIGERLEE. Inschr. KNMV leden € 5,anders € 6,50 . Beschrijving route: MC. Informatie: MTC Veendam e.o., W. Park, 0597423701, honda7@hetnet.nl , www.mtcveendam.nl ,
13
Promotierit (2e Pinksterdag), Prinsenbeek, ± 100 km door Noord Brabant. Start
13.00 uur, Cafe 't Veehandelshuis, Groenstraat 80, 4841 BG PRINSENBEEK. Inschr. gratis .
Beschrijving route: KNMV EN GPS. Informatie: MC Roadrunner, Mirella van Endschot, 0765424462, info@mcroadrunner.nl, www.mcroadrunner.nl ,
13
20e Movarit (2e Pinksterdag), Boekel, 195 km door NB/DLD/BE. Start 9.00-12.00
uur, Clubhuis MAC Mova '83, Zijp 1a, 5427 HK BOEKEL. Inschr. € 4,- excl her./ vanaf € 5,incl her. . Beschrijving route: KNMV EN GPS. Informatie: M.A.C. Mova '83, Eli van den Berg,
0492-323846, info@macmova83.nl, www.macmova83.nl,
14 t/m 17
28e Motoravond 4-daagse, Braamt, 4 x 100 km. Start 18.30 uur, Clubtent, De
Kemp 2, 7048 AJ WIJNBERGEN. Inschr. € 12,50 . Beschrijving route: BOL-PIJL EN GPS.
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Informatie: MC Montferland, M. Nieling, 0314-661889, mcm@nieling.nl ,
www.mcmontferland.nl ,
15
Zomeravondrit (3), Tilburg, 100 km. Start 18.30-20.00 uur, , Matterhornstraat 1, 5022
PA TILBURG. Inschr. € 2,- . Beschrijving route: BOL-PIJL EN GPS. Informatie: MC 't
Motorrijerke, Dre van Spaendonk, 06-30412105, dre.vanspaendonk@home.nl ,
www.motorrijerke.nl ,
18
Zaterdagmiddagrit, Enter, ± 150 km. Start 13.00-15.00 uur, 't Clubhoes Enterse
Motor Club, Krompatte 2, 7468 AS ENTER. Inschr. leden € 3,- / niet leden € 4,- . Beschrijving
route: GPS EN MC. Informatie: Enterse MC, Marcel Wolves, 06-51087099,
toer@entersemotorclub.nl , www.entersemotorclub.nl ,
19
Molshooprit, Hellendoorn, 160 / 250 km. Start 9.00-12.00 uur, Clubhuis 't Mollenhol,
Imminkservestraat 4, 7447 AZ HELLENDOORN. Inschr. € 6,- incl. koffie bij de start .
Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie: MC Nijverdal-Hellendoorn, Bennie Kappert,
0548-656432, benniekappert@home.nl , www.mcnh.nl ,
19
4e Ome Willem Oldtimer Klassiekerrit, Ede, 80 km. Start 13.00-14.00 uur, Clubhuis
MC de Kraats, Horsterweg 9, 6715 CT EDE GLD. Beschrijving route: GPS EN MC.
Informatie: MC de Kraats, Rene van Schaik, 0343-576602, detoercommissie@mcdekraats.nl
, www.mcdekraats.nl ,
20 t/m 23
Speedy's 4-days, Etten-Leur, 80 km door NB en Zld. Start 19.00-20.00 uur,
Hof van Holland, Van Bergenplein 41, 4871 CD ETTEN-LEUR. Inschr. € 7,- voor 4 avonden /
per avond € 2,50 . Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie: MC Speedy Gonzales, Paul
Daenen, 06-44404892, info@mcspeedygonzales.nl , www.mcspeedygonzales.nl ,
22
Zomeravondrit (4), Tilburg, 100 km. Start 18.30-20.00 uur, , Matterhornstraat 1, 5022
PA TILBURG. Inschr. € 2,- . Beschrijving route: BOL-PIJL EN GPS. Informatie: MC 't
Motorrijerke, Dre van Spaendonk, 06-30412105, dre.vanspaendonk@home.nl ,
www.motorrijerke.nl,
26
16e Twentse Klassieker Trophy, Weerselo, ± 95 km door NO Twente en
aangrenzend Dld. 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, Louis Nijkamp, 0612059974, info@toerenteller.nl , www.toerenteller.nl ,
26
19e Kastelentoer, Vorden, ± 180 km door Achterhoek/Twente/Duitsland. Start 9.0012.00 uur, Clubhuis VAMC de Graafschaprijders, Eikenlaan 2a, 7251 LT VORDEN. Inschr. €
5,- incl consumptie . Beschrijving route: GPS EN MC. Informatie: VAMC De
Graafschaprijders, M. Jansen, 0545-273810, tdmartijn@hotmail.com , www.vamc.nl ,
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LEDENWERFACTIE KNMV
Geacht Clubbestuur,
Namens de overkoepelende motorbond willen wij de leden van de aangesloten toer- en
merkenclubs graag laten profiteren van het KNMV-lidmaatschap. Ook vinden wij dat de
motorclub er zelf beter van mag worden en daarom hebben wij een speciale actie opgezet.
Onder het motto "De KNMV betaalt de BBQ" kunnen jullie clubleden zich in de maanden
mei, juni & juli voor € 25,- aansluiten bij de KNMV voor de rest van het kalenderjaar 2011.
Dit bedrag kan men overigens direct terugverdienen want bij dit lidmaatschap is een gratis
TOTAL Happy Fuel Card ter waarde van € 25,- inbegrepen (dus voor € 25,-- gratis tanken bij
Total benzinepompen). Wat wordt de motorclub daar nu beter van? Welnu, voor elk
aangebracht nieuw KNMV-lid ontvangt de club € 10,-. Op deze manier is de clubkas snel
gevuld en de opbrengst kan weer worden gebruikt om bijvoorbeeld de jaarlijkse barbecue te
betalen!
De leden kunnen het inschrijfformulier (dat je elders in dit blad vind) invullen. Daarna dat
inschijfformulier dubbelvouwen, een beetje lijm ertussen en op de bus doen naar het gratis
antwoordnummer dat is alles! Invullen en in een enveloppe stoppen mag ook.
Begin augustus nemen wij contact met de club op om het aantal nieuwe KNMV leden door
te geven, waarna jullie ons kunnen factureren voor het aantal aangebrachte leden.
Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en hopen dat deze actie voor beide partijen een
succes zal worden. Voor vragen kun je altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Hermien de Vos
KNMV, afd Recreatief Motorrijden

MC’tMotorrijerke 2011

Pagina 20

Jaargang 23

juni

nummer 6

TOERTOCHT MTC DE BOURGONDIERS 5 JUNI 2011

Graag willen wij, MTC de Bourgondiers.
Iedereen van harte welkom heten op 5 juni bij cafe-cafetaria het Clubke in Lage
Mierde. Om deel te nemen aan onze 2e toertocht.
We hebben weer een mooie route in elkaar kunnen zetten dit jaar. We hebben
naar jullie op- en aanmerkingen geluisterd, om zo de route nog beter te maken
dan vorig jaar. De route zal beschikbaar zijn op Garmin, TOMTOM en routerol.
Mocht U nog een ander bestandsformaat wensen horen wij dat graag via
onderstaand mailadres.
info@mtcdebourgondiers.nl
Graag zien we jullie op onze 2e toertocht.
5 juni 2011
Vertrek 9:00 uur t/m 12:00 uur.
Draaiboom 49, 5094CB, Lage Mierde, Nederland.
Groetjes MTC de BOURGONDIERS.
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30 mei 2011

Downloaden routes
In het KNMV Magazine GRIP heb je het al kunnen lezen. Het is mogelijk om bu
buitenlandse
routes van de KNMV website te do
downloaden. De routes zijn geschikt voor de G
Garmin
Navigatietoestellen en als pdf bes
bestand voor diegenen die rijden met de router
erol. De routes
zijn te vinden op de homepage aa
aan de linkerkant

Annulering 20e MAC van
nD
Dedemtoertocht
Het bestuur van MAC van Dedem
m heeft moeten besluiten om hun 20e MAC van
n
Dedemtoertocht te annuleren. Di
Dit evenement staat op 15 mei 2011 op de KNM
NMV
toerkalender.

Turflijst voor clubtoercom
ompetitie
Het toerseizoen is in volle gang.. D
De KNMV Clubtoercompetitie leeft onder de
ea
aangesloten
verenigingen en er wordt flink ge
getoerd. De turflijst, waarop de aantallen deel
elnemers per
club worden doorgegeven aan het KNMV Bondsbureau is te vinden op onze inte
nternetsite
onder recreatief > toeren > clubto
btoercompetitie > documenten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Afzender
Afdeling:
Tel:
E-mail:

Recreatief Motorrijden
n / Clubcontacten
026-3528520
clubs@knmv.nl
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MotorToerClub Sint Joris organiseert:

Zondag 3 juli
e
11 Open
MotorToertocht
±200 km met onderweg een gezellige post voor
de lunch.
Route beschikbaar voor routerol en GPS.
Inschrijven 09.30h – 12.00h € 5,= incl. een
koffiebon.
Café-zaal Sint Joris, Heuvel 7 te Veldhoven

Tot 3 Juli !
mtcsintjoris@onsbrabantnet.nl
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