
 

  
 

 

De Molshooptoer, voor mij altijd weer een van de 

hoogtepunten van onze toeractiviteiten. Voor de vakantie zit 

ik er al naar uit te kijken naar deze mooie afsluiting van de 

zomervakantieperiode. 

Naast de MCNH toerleden was de groep Alkmaar ook weer 

ruim vertegenwoordigd. 

Onze uitzetters Harm Wemekamp en Ben Rikkert staan al 

jaren garant voor mooie stuurweggetjes en een goed 

onderkomen. 

Toen ik vrijdagmorgen bij het clubhuis aankwam stonden al 

diverse motoren bepakt gereed voor de start van de 

Molshooptoer uitgave 2022. 
 

 
 

Nog even een laatste overleg voor de start naar het Sauerland. 
 

Na een kop koffie en een praatje links en rechts vertrokken 

wij met de Pan Am richting Sauerland. Wij hadden voor de 

lange route gekozen wat inhield tot voorbij Dortmund 

autosnelweg en vervolgens dan nog zo’n 200 km binnendoor. 



 
 

Onze grote organisator van de Molshooptoer Harm Wemekamp. 
 

Na Dortmund kregen we zin in een kop koffie maar het 

duurde toen nog tot de Möhnesee voor we wat geschikts 

hadden gevonden.  



 
 

Lunchpauze bij de Möhnesee. Een beetje heiig maar verder prima weer. 
 

Het was toen al bijna 12.00 uur wat ons deed besluiten naast 

de koffie gelijk maar een Strammer max erbij te bestellen. 

Tijdens onze lunchpauze aan de Möhnesee arriveerde daar 

ook de groep Martijn Knol voor hun middagmaal.  
 

 



Na de warme hap gingen wij verder om via de Sorpesee en 

een hele berg mooie toerweggetjes uiteindelijk bij 

Landgasthof Wüllner in Attenfeld aan te komen. Toen wij 

arriveerden zaten de meesten al op het terras of hadden 

hun tent achter het Gasthof opgebouwd.  
 

 
 

Landgasthof Wüllner. 
 

Daar konden wij ons wel bij vinden. Zo tegen half zeven 

kwam het bericht dat de warme hap gereed stond. Dat 

smaakte prima.  

Na nog een paar uurtjes drammen onder het genot van een al 

dan niet met alcohol geïmpregneerd drankje zochten wij de 

koffer op. 

De volgende dag stond voor ons een toertocht van 275 km op 

het programma. Wim Piksen was de vorige avond ook nog 

aangekomen en samen met hem begonnen wij aan onze 

Sauerlandtoer. Bij de start was het een beetje vochtig en 



heiig. Maar eenmaal het dal in werd het weer aangenamer en 

werd de weg droog.   

Na een kilometer of 35 was er een wegopbreking. We 

stonden voor de keus de omleiding te volgen of door te 

rijden. Nou, laten wij het eens een keer netjes doen en de 

omleiding volgen. Ik moet zeggen het was een prachtige 

omleiding maar het duurde wel zo’n 45 km voordat we weer 

op de route zaten.  

Het zoeken naar een geschikte koffietent leverde ook nog 

wel enig speurwerk op. Uiteindelijk vonden we wat bij een 

supermarkt van REWE. Krijg je gelijk wel een soepkom vol. 

Daar waren we dus mooi even zoet mee. 

De route ging vanaf Winterberg richting het westen waarbij 

Siegen wel zo’n beetje het verste punt was.  
 

 
 

Het Sauerland blijft een mooi toergebied. 



Wederom kwamen we voor een wegopbreking uit en Wim en 

ik dachten hetzelfde, niet weer zo’n omleiding van een halve 

toertocht. Dus doorrijden.  
 

   
 

Nou dat hebben we geweten, over een afstand van een paar 

kilometer was het hele wegdek er uitgefreesd wat 

brokstukken opleverde ter grootte van halve bakstenen. 

Ondertussen waren Aeger en Rudie ons voorbijgegaan en die 

zag ik deze “obstacle run” inschieten. Als hun dat kunnen dan 

moet de Pan Am der ook maar aan geloven. Nou, ik moet 

eerlijk zeggen met twee personen op zo’n brommer is dat 

hard werken.  

Maar naar een paar kilometer kwam het asfalt gelukkig weer 

in zicht. Zo tegen een uur of vijf kwamen we weer aan bij 

ons tijdelijke onderkomen. Na een flinke schrobbeurt 

melden we ons weer bij het terras om de verhalen van de 

anderen aan te horen. 

Wat bleek, de HD van Ilona weigerde ’s morgens al dienst en 

de HD van Glenn had last van olieverbruik waardoor verder 

rijden zonder olie te tanken niet verstandig was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou als je door 

deze keien moet 

rijden word je niet 

vrolijk van.  Dat 

werd hard werken. 



    
 

Gevolg was dat Marcel met zijn nieuwe speeltje naar huis 

kon om olie en een aanhanger op te halen.  

Bleek later ook nog een BMW een lekke band te hebben 

opgelopen waarschijnlijk bij die obstacle run. Tja, zo’n ruw 

stuk terrein moet je ook niet met een BMW inrijden. Die 

zijn daar niet voor gemaakt. Maar geen probleem na de 

Engeland ervaring hadden nu diverse mensen een 

reparatiekit bij zich. Althans dat zou de oplossing moeten 

zijn ware het niet dat deze band gepropt moest worden met 

een kurk of zo. De standaard proppen waren niet groot 

genoeg om dit lek te dichten. Gelukkig was er een aanhanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleutelen hielp 

helaas niet meer. 

Echt een domper 

voor het HD 

Genootschap. 



onderweg die een HD moest repatriëren en waar zeker twee 

brommers op konden. 

 

Goed, na het aanhoren van deze domper werd ’s avonds de 

draad weer opgepakt en trad ene Assurancetourix op als 

discjockey. Met zijn digitale harpje stuurde hij zwaar 

apparatuur aan dat was aangerukt met dien verstande dat  

het volume niet te hard mocht staan. 

“Dat versicher ich Sie”, zei onze discjockey.  

Nou verzekert die wel meer maar wat die ‘s avonds 

verzekerd heb ik zo mijn twijfels bij en dat verzeker ik je 

dan weer. 

 

Al met al werd het toch nog beregezellig deze avond. 

De volgende morgen hadden wij met Wim besloten de 

middellange tocht te nemen. Dat gaf ons eerst nog een 

prachtige route door het Sauerland.  

Na een kilometer of dertig zagen we plots een HD aan de 

kant staan met wederom olieproblemen. Even stoppen en om  

van Hester te horen dat Glenn al alternatief vervoer aan het 

regelen was.  

Na zo’n 100 km kwamen we in de buurt van Dortmund weer 

de autosnelweg richting Munster uit. Zo tegen tweeën 

kwamen we weer aan bij Nijverdal waar ik nog een omweg 

moest zoeken om bij mijn huis te komen. Dit in verband met 

de Yu Men Race. Moet ook kunnen. 

Heren uitzetters super bedankt voor het fijne 

motorweekend en volgend jaar zijn wij zeker weer van 

partij. 

            BT / GT  


