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Van de voorzitter….
Beste motorrijders- en rijdsters,
Terwijl we gezellig bij de Gouden Leeuw op het terras zitten te
wachten tot de rijders van de Nazomeravondrit terugkomen,
besteed ik mijn tijd nuttig door het voorwoord voor het clubblad
te schrijven.
Zoals jullie zien hebben jullie het blad GRIP ontvangen bij dit
clubblad. GRIP is het blad van de KNMV dat 1x per kwartaal
uitkomt. In de Lente-editie op pagina 31 vind je een artikel over
onze Gezelligheidsrit. Een correspondent en fotograaf van GRIP
zijn toen bij ons een dagje op bezoek geweest. Ik wens jullie veel
leesplezier.
Ook wens ik jullie allemaal nog hele fijne ritten in het naseizoen.

Margriet

GROEPSAPP
Wil je ook toegevoegd worden aan de groeps-whatsApp van
MTC Bergeijk? Stuur dan een berichtje naar Maria:
06-53304125 of via e-mail kolen178@planet.nl
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TOERKALENDER 2017
Wijzigingen onder voorbehoud

Vr 25 aug

Nazomeravondrit

19.00 u

Gouden Leeuw

Zo 27aug

Maistoertocht Wintelre

9.00 u

Kiosk

Zo 10 sept

Mosselfeest

14.00 u

Gouden Leeuw

Zo 17 sept

Motorrijerke Tilburg

9.00 u

Kiosk

Zo 1 okt

Herfstrit Grathem

9.00 u

Kiosk

Zo 8 okt

Smokkelroute Reusel

9.00 u

Kiosk

Zo 22 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

A.v.d. Moosdijk

Vr 27 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 25 nov

Feestavond

20.30 u

Gouden Leeuw

Reeds bekende data van Toerkalender 2018:
Zo 28 jan

Gezelligheidsrit

11.00 u

A.v.d.Moosdijk

Zo 22 apr

’t Bergeijks Lenteritje

10.30 u

Gouden Leeuw

Vr. 24 aug

Nazomeravondrit

19.00 u

Gouden Leeuw
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PINKSTERWEEKEND 2017
Deelnemers: Ger, Louis en Carolien, Jo en Maria, Huib en Larisa
Vrijdag 2 juni
Het was een droge ochtend en een prima motorpak-temperatuur
om te beginnen aan de 2017-editie van het pinksterweekend.
We verzamelden bij DE Rijschool om 9.15 uur ‘s morgens, alwaar
Margriet in de patio al zat te wachten met koffie en de
felbegeerde cake. Maria had de route voorbereid en op tijd naar
de deelnemers verzonden, zodat eenieder de route vooraf kon
inladen. Na het weerpraatje aangaande ‘wat ‘t zal gaan doen’
vertrokken we richting het oosten.
In de heenreis was een stuk autobaan opgenomen omdat we een
behoorlijke afstand voor de boeg hadden.

Bloemboetiek ‘t Hofke
Eerselsedijk
Bergeijk
Eerselsedijk 1a
1a Bergeijk
Tel.
573412
Tel. 04970497 - 573412
www.bloemboetiekhethofke.nl
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De vooraf afgesproken tankstopinterval werd helaas niet gehaald
omdat de motor met volle bepakking toch net iets meer verbruikt.
Zonder namen te noemen was hierdoor de groep plots in 2
gedeeld. In elk geval hebben we elkaar verderop wel weer teruggevonden en hebben we in een soort Imbiss gegeten en gedronken.
Aangesterkt hebben we het laatste
deel van de heenreis afgelegd en
kwamen we in ‘Het Durpke’.

Het hotel vinden werd het
moeilijkste van de eerste dag.
Behoorlijk van de weg en
achter de groenvoorziening, lag
het dan toch verscholen.
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Hartelijk onthaald door de eigenaars/uitbaters werden de
staanplaatsen in de 2 garages verdeeld. Prima plek!
Na wat advies van de hoteleigenaresse zijn we nog effe wat gaan
eten in de parochie. De Duitse keuken is gewoon goed!
Zaterdag 3 juni
Op zaterdag verzamelden we
bij het ontbijt dat de ogen
deed openen. De buffetborden
waren zeer decoratief en met
verse en lekkere diversiteiten
vol
gelegd.
Hiervan nam ieder wat hij of zij lekker
vond en de rest werd verdeeld en geruild.
Ook was er voldoende om nog een lunch in
te pakken voor onderweg.
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Tijd om te gaan rijden want de bergen roepen! We maakten snel
een routekeuze uit het assortiment. Prachtige slingerbochten en
pittoreske dorpskernen volgden elkaar op in een groen, bosrijk en
bergachtig landschap.
Na de nodige koffiestops en een flinke
afstand te hebben afgelegd werd het
ietwat donker in de verte en was het tijd
voor overleg.
Democratisch werd
precies de juiste
beslissing genomen: Hapje, drankje en
wachten. Een behoorlijke bui valt op de
overkapping waaronder wij het einde van de
nattigheid afwachten.
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Zijn uw dakgoten aan vervanging toe?
Bel, mail of kom langs bij
Bax Koper- en Zinkspecialist B.V.
- Dakgoten
- Daken
- Dakkapellen

- Randafwerking van uw vijver
- Bloembakken op maat gemaakt
- Gevelbekleding
- Ornamenten
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Hierna gingen we weer richting hotel en op zoek naar avondeten.
Ongevraagd kregen we in het restaurant waar we kwamen een
complete uiteenzetting van iets wat op lokale vetes of ongenoegen
in de plaatselijke horeca leek. Wie daar gelijk in had lieten we
maar in het midden en we genoten van een goede maaltijd.
Zondag 4 juni
‘s Morgens eerst weer aan een schilderachtig ontbijt en
lunchpakketjes maken. De motoren uit de garage, waarna we
begonnen aan een mooie zondagrit richting Weserberger land
waar de inspiratie van de gebroeders Grimm zichtbaar in het
decor voorbij kwam tijdens de rit. Mooie regio.

Na de rit gingen we in het dorp weer terug naar het restaurant
van de vorige dag en genoten we van de prima keuken aldaar.
Nadat we de rest van de wrevel in de plaatselijke
resto/conculega’s hadden aangehoord, vertrokken we weer naar
‘ons’ hotel.
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Maandag 5 juni
We startte weer met het inmiddels vertrouwde mooie en goede
ontbijt en pakten de koffers in.
De route werd gekozen, waarna we vertrokken richting Bergeijk.
De reistijden werden goed gehaald en zo belandden we later op de
dag op de afgesproken tijd bij de Gouden Leeuw, waar we het
weekend nog eens doorgenomen hebben bij een lekker etentje.

Iedereen was weer veilig thuis en met een tevreden gevoel
hebben we het weekend afgesloten..........
Huib

Kijk voor foto’s van diverse ritten en activiteiten
op onze website:

http://mtcbergeijk.jouwweb.nl
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AFSCHEID EN WELKOM
Helaas heeft:

Paul Tilburgs
besloten zijn lidmaatschap van MTC
Bergeijk te beëindigen. Wij wensen Paul
heel veel geluk in de toekomst en hopen
hem zeker nog eens tegen te komen.

Maar gelukkig mogen we ook weer een nieuw lid verwelkomen:

Jelle van Borrenbergen
Jelle heeft onlangs zijn rijbewijs gehaald bij Rijschool A. van de
Moosdijk en wil graag lid worden van de club. Wij heten Jelle van
harte welkom bij de club en wensen hem een fijne tijd toe.
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DE AUTOCENTRALE

Eykereind 62a

www.deautocentrale.nl

Bergeijk, tel: 0497-550400

ROB VAN WOERKUM

Burg. Magneestr. 24-26

www.vanwoerkummode.nl

Bergeijk, tel: 0497-571926

GEENEN SCHOENMODE

Burg. Magneestr. 38
Bergeijk, tel: 0497-571234

Café-Zaal “DE SNOR”

Burg. Magneestr. 9
Bergeijk, tel: 0497-572531

DARIS WONEN & SLAPEN

Burg. Magneestr. 56-60
Bergeijk, tel: 0497-571334

www.geenenschoenen.nl

Voor uw complete woninginrichting

TILBURGS TUINEN

Bergeijk, tel: 06-52616715
Voor ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin
www.tilburgstuinen.nl

MITRA SLIJTERIJ

‘t Hof 41a, Bergeijk
tel: 0497-550501

Gerard en Marion Schellens

BOX METSELWERKEN
Bergeijk

BTV TOTAALTECHNIEK

06-54364705
06-53154155

www.btvtotaaltechniek.nl
Beveiliging, Telecommunicatie en Elektrotechniek
0497-360000
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MULTIFIX

Bokkerijder 24, Bergeijk

Partner in parts

www.multifix.nl, tel: 0497-552929

LEMMENS INTERIEURS

Loonsebaan 4, Luyksgestel

Maatwerk in interieurprojecten

tel: 0497-540384

BERGMANS JEANSHOUSE

Eykereind 54, Bergeijk

www.bergmansjeanshouse.nl

tel: 0497-571272

BOUWGROEP GEBR. TOONDERS

Loo 67
tel: 0497-572926

Bergeijk

LANDBOUWSERVICE BV

De Waterlaat 11, Bergeijk
tel: 0497-571710

Landbouwmechanisatiebedrijf

AUTOBEDRIJF KUYLAARS
www.autobedrijfkuylaars.nl

Geestenberg 7, Bergeijk
tel: 0497-572771

EDDIES HOTEL-RESTAURANT
www.eddies-hr.nl

‘t Hof 126-128
Bergeijk, 0497-575501

AUTOSERVICE PAUL DE WIT

Loo 46, Bergeijk
tel: 0497-572141, 06-50263578

www,autoservicedewit.nl

ARNO’S BANDENSERVICE
Banden en sportvelgen

Eykereind 72, Bergeijk
www.arnosbanden.nl, tel: 06-25301246
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IN MEMORIAM
TOON STOKMANS
17 januari 1956 – 20 juli 2017
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In 1993, een jaar na de oprichting van MTC Bergeijk, werd Toon
lid van onze club. In 1997 werd hij lid van het bestuur en in 1999
nam hij de voorzittershamer over van Gerrit Smets. In 2004
verliet Toon het bestuur maar bleef nog actief in de
toercommissie tot hij in 2007 vanwege drukke andere bezigheden
zijn lidmaatschap van de club opzegde.
Wij hebben vele leuke momenten meegemaakt met Toon, zowel
tijdens het motorrijden als tijdens alle andere activiteiten. Toon
was altijd luid en duidelijk aanwezig. Het was altijd gezellig met
Toon erbij. Hij had altijd goeie zin en nog betere verhalen.
Ook bij Toon thuis kon altijd alles. Zo hielden we daar
mosselfeesten die dan eindigden in de jacuzzi. Van
Pinkserweekenden kon Toon nooit genoeg krijgen. Zo leidde hij ons
de laatste dag via Pieterburen, waar we helaas geen tijd hadden
naar de zeehondjes te kijken, naar huis. Ook tijdens de
Pinksterweekenden zelf zorgde Toon voor de nodige gezelligheid.
Alleen kon Greet zijn klokkenspel van zo dichtbij iets minder goed
waarderen .
Ook is Toon ooit Koetsier geweest tijdens de destijds
traditionele combiactiviteit samen met MC Moustache. Hij
speelde zijn rol met verve, misschien wel iets te goed. Met ietwat
teveel borrels op eindigde Toon de avond in Adamkostuum met de
politie voor de deur. En zo kunnen we nog veel meer verhalen over
Toon vertellen. Wil je ook je verhaal kwijt of nog meer verhalen
lezen over Toon, kijk dan op www.toontjesavonturen.nl.
Helaas moeten we veel te vroeg afscheid nemen van Toon. Wij
danken Toon voor zijn inzet voor onze club en bovenal zijn
gezelligheid.
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RECTIFICATIE ADVERTENTIE BUJA
Per abuis was in het clubblad van april 2017 de advertentie van
BUJA niet opgenomen. Onze welgemeende excuses hiervoor en
ter compensatie vragen wij met deze pagina bijzondere aandacht
voor onze (nieuwe) adverteerder BUJA Metaal BV in Luyksgestel.

De redactie
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SPELREGELS TIJDENS EEN MOTORRIT
Omdat waarschijnlijk niet iedereen de spelregels (nog) kent die
we in het verleden ooit hebben afgesproken en hanteren tijdens
de motorritten, lichten we ze hier nog een keer toe.
-

-

-

-

Je volgt altijd de route van de voorrijder; ook als jouw GPS
een andere route aangeeft.
Iedereen blijft in de volgorde rijden waarin gestart is. Na een
pauze kan van volgorde worden gewisseld, maar wel in
onderling overleg.
De hele rit blijven we als groep bij elkaar. Als de rijder achter
je niet volgt blijf je rustig doorrijden totdat je ergens moet
afslaan. Daar wacht je op een zichtbare plek op degene die
achter je rijdt. Pas als deze je gezien heeft (en bijvoorbeeld
het knipperlicht aanzet) kun je weer aanrijden. Hou dus altijd
degene achter je goed in de gaten.
In principe rijden de langzamere rijders vooraan in de groep,
de snellere rijders meer achteraan in de groep. De tweede
rijder bepaalt in feite het tempo
Rij altijd naar eigen inzicht en vermogen. Ga nooit boven je
kunnen rijden. Laat je dus nooit opjagen.
Je start de rit altijd met een volle tank
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-

-

-

Rij zoveel mogelijk baksteensgewijs. Dat betekent dat als de
eerste rijder links van het midden van de eigen rijstrook rijdt,
de tweede rijder rechts van het midden van de rijstrook rijdt,
de derde weer links etc. In de bocht rijd je je eigen lijn.
Geef elkaar de ruimte, zodat als iemand van zijn/haar lijn
afwijkt of een onverwachte manoeuvre maakt, je hem/haar
niet van de motor rijdt.
Rijd paarden stapvoets voorbij en maak zo min mogelijk
(onverwacht) lawaai.
Haal paarden en fietsers zo ruim mogelijk in.
Houd je aan de verkeersregels.
Rijden met de club is altijd op eigen risico. Je bent dus altijd
verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Gaat het te snel
meld het dan aan de voorrijder. Houd in ieder geval altijd je
eigen tempo aan.
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

…….. WILLIAN VOGELS

Geb datum:
Geb plaats:
Woonplaats:
Broers/zussen:
Relatie:
Kinderen:
Beroep:
Hobby's:
Gewicht:
Lengte:
Lid van MTC sinds:
Mening over MTC:
Motor:
Motorpak:
Helm:
Rijbewijs A sinds:
Vroegere motors:

Droommotor:

05-09-1971
Zijtaart (gemeente Veghel)
Bergeijk
3 broers, 1 zus
Getrouwd
Nee
Pluimveehouder
Motorrijden en motorsport kijken
78 kg
1,73 m
2016
Gezellige club
Yamaha MT 09 Street Rally
Dainese
HJC
1993
Enduro motoren: KTM LC4 620 (4x), KTM
300 (2x) en Husaberg 650 (2x)
Wegmotoren: Kawasaki ZXR 750, Kawasaki
Z900, Honda VFR 800
KTM 1290 Super Duke R
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Linkse/rechtse bocht:
Slechtste motormoment:
Mooiste motormoment:

Alle twee meerdere keren graag
Gekneusde ribben bij Off Road rit
Mijn vrouw met haar motor naar de
top zien rijden in het berggebied
Karinthië.
Roken:
Nee
Drinken:
Met en zonder alcohol
Slapen:
Meestal ‘s nachts
Avondje uit:
Met z’n tweeën naar een concert of
uit eten.
Favoriete kleding:
Korte broek
Favoriete muziek:
Hard Rock / Metal
Favoriete film:
Running Cool
Favoriete boek:
Moto 73
Lievelingseten:
Gegrilde kip
Favoriete vakantie:
Motorvakantie
Stamcafe:
Zwarte Cross
Vervoermiddel:
Motor / Tractor
Beste eigenschap:
Altijd rustig
Slechtste eigenschap:
Snurken
Wat doe je met de hoofdprijs
in de staatsloterij:
Een bekend motormerk overkopen
Met wie wil je zeker niet
gaan motorrijden:
Marianne Thieme
Grootste hekel aan:
Mensen die alles beter weten
Grootste ideaal:
Eigen berggebied hebben om motor te
rijden.
Bij wie wil je de volgende keer in de pijp kijken?

JOS VAN DER SANDEN
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VERJAARDAGSKALENDER
September 2017
5

Willian Vogels

14

Louis van Akkerveken

Oktober 2017
11

Piet Bierens

14 Ron Peeters

November 2017
14

Piet Schippers

26

Riek van Beek

December 2017
10 Ben van der Zwet

Allemaal van harte gefeliciteerd
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INFORMATIEF
Secretariaat:

MTC Bergeijk
Het Kaar 53
5571 RW Bergeijk
mtcbergeijk@chello.nl
Regiobank
NL91 RBRB 09 17 70 34 64
Inschrijving KvK nr. 40239914
Website:

http://mtcbergeijk.jouwweb.nl

 Webmaster:

Piet Bierens

Het bestuur bestaat uit:
 Voorzitter:
Margriet v.d. Moosdijk
 Secretaris:
Jolanda Luijten
 Penningmeester: Maria Kolen
 Bestuurslid:
Piet Bierens
 Bestuurslid:
Huib van der Weij


0497 - 572580
0497 - 577135
0497 - 571972
06 - 13639516
0032-491182940

De toercommissie bestaat uit:





Maria Kolen
Arie v.d. Moosdijk
Ger Legeland
Geert Antonis

0497 - 571972
0497 - 572580
0497 - 381696
0497 – 386233

De redactie van het clubblad bestaat uit:
 Mark v.d. Braak
 Margriet v.d. Moosdijk
 Jolanda Luijten

0497 – 575212
0497 – 572580
0497 - 577135
mtcbergeijk@chello.nl
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BERGEIJK

INFO@MVANDERLOOY.NL

MELKWEG 3 5571 SM

WWW.MVANDERLOOY.NL

TEL: 0497-551010

verkeersschool

v.d. MOOSDIJK

A

 CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

MOTOR


BROMFIETS
AUTO


MOTOR

AUTO
VRACHTAUTO


VRACHTAUTO
CHAUFFEURSOPLEIDINGEN


Eykereind 68, 5571 ED Bergeijk
Telefoon: 0497-572580

