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Van de voorzitter….
Beste motorrijders- en rijdsters,
Op deze mooie lenteritjesdag zit ik op het terras van de Gouden
Leeuw en krijg de opdracht om een voorwoord te schrijven.
Bijna niet te doen: druk-druk-druk.
Het regent inschrijvingen wat natuurlijk erg fijn is. Het weer werkt
dan ook met ons mee en het is genieten op het terras, maar zeker
ook op de motor.
We hopen dan ook op een mooie dag met een goede afloop.
En…ook de rest van het seizoen mag het heerlijk weer zijn (ook voor
de niet motorrijders onder ons.)
Met heel veel zonnige motorgroeten.
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 2018
Wijzigingen onder voorbehoud

Zo 22 apr.

’t Bergeijks Lenteritje

Zo 6 mei

Grande Bouclé Moustache 8.30 u

Tierelier – ‘t Loo

Ma 21 mei

Movarit Boekel

9.00 u

Kiosk

Zo 10 juni

Eigen rit

9.00 u

Kiosk

Zo 1 juli

Motorritisrit Woudenberg 8.30 u

Kiosk

Zo 29 juli

Peelroute Grathem

9.00 u

Kiosk

Zo 19 aug

Airbornerit Eindhoven

9.00 u

Kiosk

Vr 24 aug

Nazomeravondrit

19.00 u

Gouden Leeuw

Zo 26 aug

Maistoertocht Wintelre

9.00 u

Kiosk

Zo 7 okt

Mosselfeest

11.00 u

Gouden Leeuw

Zo 16 sept

Motorrijerke Tilburg

9.00 u

Kiosk

Do 27 sept

DOT overleg

20.00 u

Gouden Leeuw

Zo 30 sept

Open rit Moustache

9.00 u

Tierelier – ‘t Loo

Zo 14 okt

Smokkelroute Reusel

9.00 u

Kiosk

Zo 21 okt

Laatste eigen rit

10.00 u

A.v.d. Moosdijk

Vr 26 okt

Jaarvergadering

20.30 u

Gouden Leeuw

Za 17 nov

Feestavond

20.30 u

Gouden Leeuw
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10.30 u

Gouden Leeuw

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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MTC LEDEN EN HUN MOTOREN
1.

Carolien van Akkerveken -

Duopassagier

2.

Louis van Akkerveken -

Susuki V-Strom 1000

3.

Geert Antonis

-

Suzuki GSX 750 R

4.

Riek van Beek

-

Honda Deauville 650 NT

5.

Piet Bierens

-

Yamaha XV 750 Virago

6.

Jelle van Borrenbergen -

Suzuki GSX

7.

Mark v.d. Braak

-

Honda VTR 1000 Firestorm

8.

Jo Kolen

-

Bombardier Can-Am Spyder

9.

Maria Kolen

-

Duopassagier

10.

Ger Legeland

-

BMW GS 1200

11.

Wim Lemmens

-

-

12.

Jolanda Luijten

-

Ducati Monster 1100 S

13.

Leo Luijten

-

BMW GS 1200

14.

Ely de Meulder

-

Duopassagier

15.

Arie v.d. Moosdijk

-

Honda ST 1300 Pan European

16.

Margriet v.d. Moosdijk -

Honda Deauville 700

17.

Ron Peeters

-

Ducati 848

18.

Fred van der Sanden

-

Aprillia ETV 1000 capo nord

19.

Jos van der Sanden

-

Yamaha TDM 850

20.

Piet Schippers

-

n.n.b.

21.

Huib van der Weij

-

BMW GS 1150

22.

Larisa van der Weij

-

BMW K100

23.

Ben van der Zwet

-

Suzuki V-Strom
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GEZELLIGHEIDSRIT
28-01-2018
We waren ruim op tijd begonnen met het ophangen van de vlaggen,
maar toch kwam de eerste al het terrein opgereden bij
Verkeerschool van de Moosdijk. Het was net 9 uur 15 en Wout, de
eerste rijder, was al binnen. Hij kwam helemaal uit Zeist. Zo kwamen
ze stilletjes binnen gedruppeld. Ze kwamen uit het hele land: uit
Boekel, Amsterdam, Riethoven, Nieuwegein, Haarlem, Leusden, Nijvel
en Dordrecht en nog diverse rijders hier uit de buurt. Er waren weer
verschillende rijders die er ieder jaar bij zijn.
Zo waren er om 10.00 uur, toen eigenlijk de inschrijving pas begon, al
9 motorrijders binnen.
Er waren er zelfs die
al vertrokken waren.
Tegen half 12
vertrokken de laatste
rijders. Er waren 43
inschrijvingen en 5
eigen leden van MTC.
Een heel mooi aantal
voor een rit midden in
het winterseizoen.
Op het moment dat de laatste rijder, een motorrijder uit Venray,
vertrok was degene, die als eerste weggereden was, alweer binnen.
Margriet en Carolien hadden de soepen al warm staan, net op tijd.
Margriet had ook lekkere worstenbroodjes warmgemaakt voor de
organisatie.
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Mark van den Braak kwam tegen 12 uur ook binnen gevallen, het werk
was toen al gedaan. Hij had natuurlijk worstenbroodjes geroken. En
zijn vertrouwen in ons was ver te zoeken; hij zette zijn fiets zelfs
op slot voor ons. Er kwamen na 12 uur nog rijders uit Apeldoorn aan.
Zij hadden de route al vooraf via email ontvangen en de rit voor een
deel al gereden. Na een kom lekkere soep en een bakkie koffie
maakten ze de rit verder af.

Stilletjes aan, één voor één of per paar, kwamen alle motorrijders
weer binnen gedruppeld. Na een kopje soep en een bakje koffie te
hebben genuttigd, en te zijn bijgepraat gingen ze weer ieder hun
eigen weg terug naar huis.
De heer Teunissen had de rit dit jaar met zijn auto gereden. Ieder
jaar doet hij mee en
rijdt hij de rit met
de motor, samen met
zijn gehandicapte
zoon. Maar omdat hij
longontsteking had
gehad was hij deze
keer met de auto.
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Volgend jaar komt hij vast en zeker weer met de motor, heeft hij
ons verzekerd.
Rond 16.00 uur
waren de
laatste weer
vertrokken en
konden we alles
weer opruimen.
Toen dat klaar
was zijn we
ook allemaal
naar huis gegaan.
Dit was zeker mede door het goede weer een zeer geslaagde
gezelligheidsrit. Laten we hopen dat we weer goed motorweer
hebben bij de volgende ritten.
Piet
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THEORIEAVOND
Woensdag 21 februari was weer de jaarlijkse theorieavond. Dit keer
hadden we niet alleen de sponsors uitgenodigd, maar ook de leden
van onze zustervereniging MTE. Dit was een slimme zet, want alle
stoelen in het theorielokaal waren bezet.
Er werden stevig wat vragen op Arie afgevuurd. Waar iedereen weer
zijn eigen wending aan gaf. We kregen eerst uitleg hoe je de kans op
aanrijdingen met wild zo klein mogelijk kunt maken. Daarna gingen we
weer aan de slag met een oefenexamen. Ook dit jaar was het maar
goed dat je je rijbewijs niet hoefde in te leveren als je teveel
fouten had. Helaas bleef niemand binnen de toegestane foutmarge,
maar we hebben er wel weer veel van opgestoken.
Dus wil je ook je theoriekennis opvijzelen? Zorg dan dat je er
volgend jaar ook/weer bij bent.
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BOWLEN
We kwamen bij de Gouden Leeuw bij elkaar. We waren maar met een
klein clupke: Maria, Margriet, Mark en Piet. Geert, Ger en Henny
kwamen rechtstreeks vanuit Bladel naar de Bowling in Valkenswaard.
We waren ruim
om tijd. We
pakten wat te
drinken. Op de
bar stond een
grote pot met
flesjes Flügel. Als
je raadde hoeveel
flesjes erin zat
kon je iets
winnen. Geen idee
meer wat, maar blijkbaar hoorden we niet tot de prijswinnaars.
We zochten allemaal een
paar modieuze nieuwe
schoenen uit, met prima
pasvorm. Toen gingen we
de namen invoeren, wat
(voor ons) nog niet zo
gemakkelijk bleek. We
deden 2 rondes. Mark
pakte al snel de
koppositie, maar zijn
uithoudingsvermogen liet
hem in de steek. Geert nam de pole position over. We dronken
ondertussen de nodige consumpties, wat waarschijnlijk de reden was
dat we niet meer weten wie de eerste ronde gewonnen heeft.
12

Verschillende keren raakten we
de goot in plaats van de kegels,
maar dat kon de pret niet
drukken.
Wie de tweede ronde gewonnen
heeft, en daarmee overall
winnaar was, weten we nog wel.
(daar hadden we tenminste een
foto van ). De grote winnaar
was Piet Bierens.

Helaas hadden we
dit keer geen
prijzen, maar wel heel veel lol. En Piet had ook het biljarten al
gewonnen, dus we kunnen niet aan de gang blijven ;-). Dus doe
allemaal mee bij de volgende activiteit en versla Piet van de eerste
plek. Andere optie is dat Piet niet meer mee mag doen voor de
prijzen, maar dat vinden we een minder goed idee.
Allemaal tot de volgende keer.
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WIJZIGING DATUM MOSSELFEEST
De datum van het mosselfeest is verzet van 2 september naar
zondag 7 oktober omdat we graag willen gaan kleiduivenschieten. De
schietbaan is in september namelijk gesloten.
Je mag je alvast aanmelden (er zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar)
maar er volgt ook nog een uitnodiging via de mail.
We verzamelen om 11.00 uur bij de Gouden Leeuw. Na een kopje
koffie fietsen we gezamenlijk naar de schietbaan in Luyksgestel. Na
het schieten fietsen we weer terug naar de Gouden Leeuw waar de
mosselen (of iets anders) weer op ons wachten.
De eigen bijdrage voor leden is € 15,- p.p. en voor partners die zelf
geen lid zijn € 35,-. Voor degene die niet willen schieten maar wel
mee gaan eten (en evt. naar het schieten gaan kijken) is de eigen
bijdrage voor leden € 7,50 en voor partners die geen lid zijn € 17,50.
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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

www.geenenschoenen.nl

VLEGEL

Hof 80 Bergeijk
www.vlegel.eu, tel: 0497-337666

Broodjes, burgers & salades

DARIS WONEN & SLAPEN
Voor uw complete woninginrichting

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

TILBURGS TUINEN

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

MITRA SLIJTERIJ

Hof 41a, Bergeijk
tel: 0497-550501

Gerard en Marion Schellens

TANTE THEE

Hof 82a, Bergeijk
yvette@tante-thee.nl, 0497-338188

Eten & drinken

BTV TOTAALTECHNIEK

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

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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EHBO 2018
13-04-2018

Vrijdagavond 13 April (ondanks de datum is alles goed verlopen)
hadden we weer een EHBO avond van de motorclub bij onze vrienden
van het Eurocircuit in Valkenswaard. MTC Bergeijk, Motor Toerclub
Eurocircuit en MVV Motorvereniging Valkenswaard waren
vertegenwoordigd. Alles bij elkaar zo'n 25 mannen en vrouwen.
Na de gezellige ontvangst met een heerlijk bakkie koffie en
bijgepraat te zijn stelde Lieske zichzelf en haar hulpje Angela voor.
Beiden kennen we nog van vorig jaar.
Deze keer werd er weer aandacht besteed
aan het reanimeren van de gewonde,
beetje bijschaven van het vorige jaar.
Er werden weer gegadigden gevraagd om
ff op de grond te gaan liggen waar Lieske
haar kunsten op kon vertonen. Zo liet ze
zien hoe je
een op de
rug liggend
slachtoffer in de stabiele zijligging
kunt leggen, en hoe je hem weer
stilletjes terug op de rug legt als
blijkt dat de ademhaling weg valt en
gereanimeerd moet worden.
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Belangrijkste is als eerste
112 te bellen voor je iets
gaat ondernemen.
Vervolgens maak je de
luchtwegen goed open door
de kinlift toe te passen, en
te kijken, luisteren en
voelen of de patiënt nog
ademhaling heeft.
Jan en alleman droegen allerlei ideeën en methodes aan hoe het
moest, of hoe het zou gaan. Maar we werden goed onderwezen door
Lieske; ze legde ons heel duidelijk uit hoe het eigenlijk zou moeten
gaan.
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Dit jaar was Ben weer eens onderuit gegaan tijdens een toertocht
met de motor. Na een eindje over de weg geschoven te zijn bleef hij
liggen met zijn helm nog op. Daar kwamen weer diverse dingen aan
het licht. Hoe moesten we nu in godsnaam die helm open krijgen? Of
in ieder geval alleen het vizier openmaken? Laat staan dat het lukte
om de vergrendeling van het bandje open te krijgen.
Na ruim 5 minuten
prutsen legde Leo
Luijten uit dat je
elke helm kunt
losmaken door aan
het rode touwtje
te trekken. Dat zit
schijnbaar op elke
helm. Geleerde les: vizier en kinband openmaken en helm alleen
afzetten als het slachtoffer ademhalingsproblemen heeft. En bij al
deze handelingen: ondersteun en hou het hoofd goed stil!
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Ben kreeg er wel een rood kleurtje van
toen hij daar zo (lang) lag!
En het lijkt erop dat Angela een van de
vele ongelukkigen is die ieder jaar wel een
ongelukje met de motor heeft. Deze keer
was ze
weer
eens
gevallen en een jaap van een wond
op haar arm had. We moesten het
bloed stelpen door de wond dicht
te drukken en een drukverband
aan te leggen. Is het die vrouw
echt niet gegund om een jaar zonder ongelukken door te komen?
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Tussen de bedrijven door dronken we nog een lekker bakkie koffie
en hadden sommigen tijd voor die
verlangende peuk.

We kregen nog diverse tips,
waarbij degene die wilden,
zoveel konden oefenen als
ze wilden.
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Ook Lieske ontkwam deze
vrijdag de 13de niet aan het
ongeluk. Ze had een
slagaderlijke bloeding op haar
bovenbeen (eigenlijk lag haar
hele been open). Maar dit keer
was Piet haar redder in nood en
verbond Lieske vakkundig met
een drukverband.
Na een dikke 2 uur gooide
Lieske de handdoek weer in de
ring.
We hebben er weer zat (niet
dronken) van opgestoken. Na de
dames weer uitgenodigd te hebben om volgend jaar weer een ongeluk
te creëren en uitleg te geven hoe we dan moeten helpen, hebben we
weer afscheid genomen en zijn we weer veilig naar huis gegaan.
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MTC HUMOR
Een man komt op het politiebureau aangifte doen van zijn verdwenen
echtgenote !
man: Meneer agent , mijn vrouw is boodschappen gaan doen en is
sinds 2 dagen nog niet terug gekeerd ! (De agent neemt een
aangifteformulier)
agent: Hoe groot was uw vrouw ?
man: Ik heb haar nooit gemeten en ik heb het haar ook nog nooit
gevraagd !
agent: Is ze dik of mager ?
man: Ik weet niet zeker , maar ze is
niet mager... misschien een beetje dik !
agent: Welke kleur van ogen heeft zij ?
man: Dat ik het niet weet !.... geen gedacht !
agent: Welke kleur van haar heeft zij ?
man: Ik weet het niet , want zij verandert het elke week
agent: Welke kleding droeg zij ?
man: Ik ben niet zeker maar dat kan een spijkerbroek en T-shirt
zijn, of een rok met bloes !
agent: Welk schoeisel ?
man: Geen idee !
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agent: Wat was haar geboortedatum en hoe lang zijn jullie getrouwd
?
man: Geen flauw idee van , mijnheer de agent , ik heb ons
trouwboekje niet bij !
agent: Was ze met de auto ?
man: Ja !
agent: Welke ?
man: Een Audi gekocht op 11 maart 2017-/ model RS-4- V6-Bi turbo
van 2,7 liter en 380 PK – met een optrekvermogen van 100 km per
uur in 5 seconden. De transmissie is Tiptronic-half automatisch met
6 versnellingen en overdraagbaar op 4-wielaandrijving. Het is een
“decapotable” met een donkerblauw vinyl dak. Hij heeft 4 Led
koplampen in handgeborsteld aluminium en 4 zelfreinigende
sproeiers. Hij heeft ook 4 verzilverde sportvelgen met het Audiembleem. De zetels zijn van handgestikt wit leder met het merk
“RECARO “ in verwerkt. Het dashboard is van licht-crème-achtigbeige , waarin een witte handvrije telefoon is geplaatst naast een
ingebouwde GPS van het merk “Tom-Tom” De ruiten zijn licht getint
en worden automatisch donkerder bij fel zonlicht. De carrosserie is “
paarlemoer-metallic-blauw “ en op de deur van de bestuurder zit een
klein krasje van 1 cm............
Hier stokt de stem van de man en hij begint hevig en snikkend te
wenen !
De agent gaat naar de man toe , legt zijn hand op zijn schouder en
zegt: “ Kalmeer maar mijn vriend , we gaan die auto zeker
terugvinden “ !
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IN DE PIJP KIJKEN VAN…

……. LARISA VAN DER WEIJ

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:

09-02-1963
Rusland
Lommel
2 zussen
Getrouwd met Huib, al 8 jaar
2 jongens
Kok
Koken, naaien, breien, reizen
Geheim…
1,64 m
2017
Gezellig
BMW van mijn man
Probiker
Nolan
Als het goed is dit jaar nog (ik ga naar
praktijkles)
Geen (achterop bij papa)
BMW
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Linkse/rechtse bocht:
Linkse
Slechtste motormoment: Geen
Mooiste motormoment:
Spanje februari 2018
Roken:
Soms
Drinken:
Koffie, witte wijn
Slapen:
tot 10….
Avondje uit:
Dansen of lekker thuis
Favoriete kleding:
Goede merken
Favoriete muziek:
Rock muziek, klassiek
Favoriete film:
“Wild hogs”
Favoriete boek:
"Paardebloemwijn" van Ray Bradbury
Lievelingseten:
Lekker
Favoriete vakantie:
Op het strand in Sardinië
Stamcafe:
geen eigenlijk
Vervoermiddel:
Fietske
Beste eigenschap:
Eerlijkheid
Slechtste eigenschap:
Koppig
Wat doe je met de hoofdprijs
in de staatsloterij:
Ik weet het niet
Met wie wil je zeker niet
gaan motorrijden:
Poetin
Grootste hekel aan:
Oneerlijkheid
Grootste ideaal:
Klein hotelleke of restaurantje runnen
Bij wie wil je de volgende keer in de pijp kijken?

JELLE VAN BORRENBERGEN
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VERJAARDAGSKALENDER
Mei 2018
--

Juni 2018
4

Wim Lemmens

6

Mark van den Braak

10 Jos van der Sanden
11

Fred van der Sanden

17 Huib van der Weij

Juli 2018
13

Geert Antonis

13

Maria Kolen

18

Leo Luijten

22

Ely de Meulder

24

Carolien van Akkerveken

Augustus 2018
20 Arie van de Moosdijk

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







BROMFIETS
MOTOR
AUTO
VRACHTAUTO
CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

