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Dat was een korte maar goeie vakantie, paar weken door het 

Duitse land zwerven, flink wat kilometers gemaakt en zelfs 

een sticker geplakt. De stickerkampioenschapscommissie zal 

vast wel weer een reden vinden om mij niet te laten winnen, 

maar ach, ik vond het een mooie plek om te plakken. 

 

Tijdens de vakantie gaat het groeien van het ledenaantal 

gewoon door, Dinette Kleinjan heeft zich opgegeven. Welkom 

bij deze mooie club, we zien je ongetwijfeld binnen kort bij 

het clubhuis. 

De 3-daagse levert zeer vermoedelijk ook een nieuw lid op, 

eentje met karakter, maar dat lezen jullie verderop in dit blad 

waar de motor waar hij mee reed uitgebreid wordt belicht. 

 

Na de vakantie hebben we de druk bezochte grote 

schoonmaak avond gehad, door de hoeveelheid handjes zaten 

we mooi bij tijd aan het bier, het was nog lang onrustig en 

gezellig. 

 

Als hiervoor gemeld hebben we de 3-daagse gereden in het 

laatste weekend van augustus, dit jaar met stralend weer. 

Echt hele dagen stralen regen uit de grijze lucht, maar dat 

mocht de pret en gezelligheid niet drukken. Een verslag 

hiervan is verderop te lezen. 

 

Inmiddels is de materiaalmalaise verholpen en zijn onze 

handige handjes flink aan het timmeren, schroeven en 



scheppen geweest, er is weer een flinke slag aan de schuur 

gemaakt. Ook zijn we drukdoende met het hoofdbestuur om 

het drankhok te voorzien van een koelunit zodat we over 

voldoende gekoelde ranja en zo kunnen beschikken. 

 

Tijdens de afgelopen clubavond hebben Edwin en Marscha van 

Petersen aangegeven dat ze willen stoppen met het verzorgen 

van de drankvoorraad. Mag ook wel een keer na 20 jaar zou ik 

zeggen. Mas en Ed, van harte bedankt voor jullie bestellen en 

bijhouden, zodat wij nooit met droge keeltjes op huis aan 

hoefden. 

Jan Stokkers heeft zich meteen aangeboden als opvolger, dus 

de komende 20 jaar zitten we weer veilig wat drank betreft. 

 

De zaterdagen is het clubhuis weer open, hou je zelf even in 

de gaten wanneer je op de lijst bardienst staat? Zou jammer 

zijn dat de drommen mensen voor een dicht hek staan te 

kijken. 

 

De coronigs perikelen hebben ervoor gezorgd dat het treffen 

van MC Geist dit jaar ook weer niet doorgaat. Inmiddels heeft 

zich een ploeg opgegeven om als alternatief naar de 

motorcamping bij Eastermar te gaan. Je moet toch wat om van 

de deur te zijn he. 

 

26 september hebben we onze Bladerrit, als we de 

meteorologen mogen geloven krijgen we een Indian Summer, 

dus mooi weer is bijna gegarandeerd. Aeger en Gerald zijn 

druk bezig met uitzetten, hun kennende wordt dit weer een 

pracht van een toertocht. 

 



Als het goed is hebben we ons massaal opgegeven om te 

helpen bij de EK enduro, die van 1 tot en met 3 oktober wordt 

verreden in en om Hellendoorn.  

Nog niet opgegeven, via de MCNH site kun je dit nog steeds 

doen, we kunnen hier nog wel wat handjes gebruiken. 

 

Maandag 6 september vergaderen we als bestuur, mocht je 

vragen, opmerkingen of tips hebben, schuif dan vanaf 21.00 

uur aan. 

 

Tot slot, vrijdag 10 september hebben we weer clubavond, het 

is weer hoog tijd dat we bij elkaar zitten, een biertje drinken 

en jullie op de hoogte brengen van alle zaken rond de toerclub. 

Vanaf 21.00 uur hebben we de deur open, ik zal proberen rond 

21.30 kort en bondig te “vergaderen”, zodat we genoeg tijd 

overhouden om de toestand in wereld met elkaar te bespreken 

en de globale uitdagingen op te lossen. Moet ons toch gaan 

lukken dacht ik zo. 

Ik ga de schuur maar weer eens 

in, die oude Harley blijft 

moeren verliezen en olie lekken, 

maar overal een beetje loctite 

tussen smeren om te voorkomen 

dat ik de helft van dat ding 

onderweg verlies. 

Ps, iemand nog 

toeterbevestigingsschroeven 

gevonden ergens langs de weg 

#ikvraagditvooreenvage kennis 

 

Marcel Schuurman 



 



 

 

 

 

Nadat het bestuur vorig jaar afscheid heeft moeten nemen 

van Wouter, is nu de beurt aan Oscar. Na 8 jaar van trouwe 

dienst heeft hij aangegeven per januari het bestuur te willen 

verlaten en zich dus niet opnieuw verkiesbaar te willen stellen. 

 

Daardoor is het bestuur op zoek naar een nieuwe metgezel, 

compagnon, makker of simpeler gezegd: een Algemeen 

bestuurslid, zoals Oscars functie ook luidt. In het bestuur 

bespreken we eens per maand op de maandag voor de 

clubavond de gang van zaken binnen de club. We proberen alles 

in goede banen te leiden, werken ideeën uit en zorgen dat de 

vleesschotels worden verdeeld als er weer eens iemand van 

een fiets valt. Oscars takenpakket bestaat vooral uit het 

onderhouden van ons materiaal en houdt contact met de 

beheerscommissie. Hij plaatst onze toertochten op Instagram 

en is net als elk ander bestuurslid, chef bij 1 van de 

toertochten. Het takenpakket moet je niet te zwaar aan 

tillen, mocht je namelijk interesse hebben in een 

bestuursfunctie, dan kan dit gewijzigd en geruild worden met 

een van de andere bestuursleden zodat iedereen doet wat 

hij/zij leuk vindt.  

 

Mocht je interesse hebben, spreek dan 1 van de bestuursleden 

aan, stuur een appje of mailtje, of schuif eens aan bij een 

vergadering om te zien hoe dat in zijn werk gaat. 

Het stemmen zal t.z.t. weer digitaal gaan, dat is vorig jaar ook 

erg goed bevallen. Meer info volgt in het volgende krantje. 



 

 

 

HELPERS GEZOCHT 
Dit jaar wordt de finale van het EUROPEES 

KAMPIOENSCHAP ENDURO in Hellendoorn gehouden van 30 

september t/m 2 oktober.  

 

HELP JIJ OOK MEE OM HIER EEN GROOT SUCCES VAN TE 

MAKEN? 

  

Omdat de M.C.N.H. dit jaar 65 jaar bestaat, heeft de enduro 

commissie alles in het werk gesteld om de finale van het EK 

enduro dit jaar naar Hellendoorn te halen. En met succes! Van 

30 september – 2 oktober vindt dit geweldige evenement 

plaats in Hellendoorn met als centrale locatie Manege ‘t Oale 

Spoor in Hellendoorn. 

 

We beginnen op de donderdag met de Proloog op de 

Hofmansweide en vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober zijn de 

wedstrijddagen met de bekende proeven in de Zandkuil, de 

Dauwpopproef, de Benninkproef en de Veerkampproef. 

 

We gaan er een geweldig weekend van maken en we sluiten op 

zaterdagavond met elkaar af met de prijsuitreiking en een 

gezellige feestavond met live muziek. We verwachten dat we 

zo’n 130 EK-rijders in Hellendoorn mogen verwelkomen. 

 

 



Omdat dit evenement 3 dagen duurt, hebben we veel 

vrijwilligers nodig. Graag willen we een beroep doen op jullie 

vrije tijd. 

 

We beginnen al op maandag 27 september met het opbouwen 

en uitzetten van de EK. En we zijn op zoek naar mensen die 

ons willen helpen. Als je ons de hele week kunt helpen, is dat 

natuurlijk geweldig maar ook als je maar één of twee dagen 

kunt, zijn we daar heel blij mee. 

 

En je hoeft geen lid van de M.C.N.H. te zijn om te helpen, dus 

neem gerust je hele vriendengroep mee! 

 

Je kunt je aanmelden per mail via enduro@mcnh.nl. Geef dan 

wel even aan welke dagen je beschikbaar bent. Je kunt je ook 

rechtstreeks via onze site aanmelden: www.mcnh.nl 

 

Om iedereen in te delen en alle taken te verdelen, hebben we 

zoals gebruikelijk een helpersvergadering en wel op dinsdag 21 

september om 20.00 uur in het Mollenhol. 

  

 

 

 

 

 

 

IH 

mailto:enduro@mcnh.nl




 

 

 

 

Nadat Edwin en Marscha hadden aangegeven na een dikke 20 

jaar te willen stoppen met de barcommissie, hebben we Jan 

Stokkers bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. 

 

De Barcommissie bestieren is natuurlijk geen makkelijk karwei 

met die zoeperds bij de club, dus een avondje uitleg en 

overdracht was geen verkeerd idee. Tijdens een pilsje werd 

alles grondig door Edwin uitgelegd en Jan luisterde 

aandachtig. Helaas werd ook de tip doorgegeven: “Als het 

bestuur weer zeurt over stoppen met Heineken, dreig je 

gewoon je functie op te heffen. Dan zijn ze zo weer tam.” 

Het duurt dus nog even voor we van de Heineken af zullen zijn. 

 

 
Edwin en Jan, druk in overleg over de barcommissie 

GH 



 
 

 



 

 

 

De bouwvak zit erop, dus de bouw van het schuurtje is weer in 

volle gang. Na dreigementen van Volgens de voorzitter hebben 

de leveranciers ook weer meer dan voldoende voorraad, dus 

een bouwstop zit er niet meer in. Onze bouwpastoor Jan had 

ook de eerste zaterdagmorgen van september de koffie weer 

op tijd klaar staan om meters te maken. 

Ook voorziet hij de bouwers van muziek en materiaal, want 

zonder muziek wordt er niet gewerkt. 

 

 

 



Vandaag werd de straat om de fundering heen weer in orde 

gemaakt en is het doel om het dak dicht te krijgen. De straat 

lag er zo in. De eerste dakplaten waren ook zo gelegd, maar 

terwijl de dakplaten, toen ze op de pallet lagen, nog even lang 

waren, werden ze op het schuurtje toch echt steeds korter. 

Volgens Jan kwam dit door de bouwvak, de bouwstops van voor 

de vakantie wegens te weinig materiaal en de regenachtige 

zomer waardoor het hout heeft kunnen werken. Echter, Jan is 

ook degene die (al dan niet) vakkundig de fundering aan 

aangeraapt zodat deze er mooi recht en waterpas in kon. 

 

Dus tijd voor wat ouderwets handen bij het potlood en de 

neus leegeten onderling overleg. 

 
“Hier op disse pallet bint ze nog lang zat” “joa, moar doar op’t 

skuurtie bint ze vøl te kort!” 



Volgens iedereen behalve Jan, lag het dus aan de fundering. 

“Dak wa dach” zei Jan. 

Volgens Jan behalve iedereen, lag het dus aan de spanten. 

“Maak ’t niet te spant” zei Marcel. 

Op het laatst kwam het tot een onderonsje tussen onze 

Toerpastoor en Bouwpastoor… 

 
“maar doar waar’n ze nog lang zat” 

 

Met de meest nuchtere uitkomst, zoals we die alleen van Jan 

kunnen verwachten, kwamen ze tot de conclusie: “Wie lost ’t 

int wark wa op, dan löp als wa lös. Of het het met het dak 

uiteindelijk nog goed is gekomen lezen jullie in het volgende 

krantje, of kun je zien als je op de clubavond van 10 

september komt. 

GH 



 



 

 

 

 

De vakantie zit er voor de meesten weer op. Tijd voor ons om 

een eerste balans op te maken. Laat je echter niet uit het 

veld slaan, want met een enkele vakantie kun je rustig de nr 1 

in de tussenstand van de troon stoten. Alles wat je er voor 

nodig hebt is een lang weekend of een midweekje tijd, waarbij 

je dagelijks ca. 200 kilometer stuurt. 

 

Hekkensluiters op dit moment zijn Jeffrey Vrielink en Glenn, 

die tijdens het weekendje Wielen Münster even hadden 

aangedaan. 105km staat genoteerd. Of ze niet verder van huis 

durfden vanwege de Honda of de Harley is tot op de dag van 

vandaag nog een discussiepunt. 

 
 

 

 



Dan Gaan we verder Duitsland in, wat meer zuidelijker. Frank 

Kappert had er 2 foto’s voor nodig om zijn deelname veilig te 

stellen (je moet wel met je motorpak of motor op de foto), 

maar hij noteert dan ook gelijk 383 km in Veldenz in de Eifel, 

dat hem in de tussenstand de 3e plek op levert. 

 

 
 

 

 



Waar Frank het in zijn eentje af kon op de Yamaha zijn 

Marcel en Ilona elkaars onderdelen nodig om de tweede plek in 

het kampioenschap te bestieren. Wel het schavotje delen hé! 

Na 398 km kwamen ze aan in Timmenrode (Harz, Duitsland). 

De tweede plek is nog discutabel, aangezien er aanwijzingen 

zijn dat zij per auto + aanhanger daar naartoe zijn gereden. 

Als je goed kijkt kun je in Ilona’s spiegel de auto nog zien 

staan. Helemaal zeker hebben we het nog niet. Tot die tijd, 

plek 3 voor Mr. en Mrs. Schuurman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op top staat op dit moment Jo Kappert. Hij toerde met José 

(wie heeft anders die foto gemaakt) naar Zwitserland om daar 

een sticker op het snelheidsbord van Pontresina te plakken. 

Nooit van gehoord, dus we raadplegen Google even: 

“Pontresina is een plaats in het Zwitserse Oberengadin, nabij 

de bekende wintersportplaats Sankt Moritz. De plaats is 

gebouwd langs de Berninabach, die ontspringt op de 2330 

meter hoge Berninapas. Ten noorden van de plaats ligt de Piz 

Languard.” 

 

Pontresina ligt maar liefst 961 km van ons clubhuis af. 

 

 
GH 



 

 

 

 

Ook midden in de zomer blijkt dat her en der toch wordt 

gekozen voor nieuw wapenarsenaal om het Toerkampioenschap 

te binnen te slepen. Laten we eens doornemen wat er zoals 

speelt binnen de club. 

 

Tineke heeft haar Honda CB 500 verwisseld heeft voor een 

ander exemplaar van dit merk: De CMX 500 of zoals we die 

beter kennen: de Honda Rebel 500. En als ik het goed zie, 

zitten er Dunlop D402 banden op. Ja, die Harleybanden. Daar 

hoor ik graag meer over op de komende clubavond. Prachtige 

machine Tineke, daar kun je zeker mee voor de dag komen! 

 

 



Mariëlle had haar witte Honda CB1000R al naar een eenzaam 

bestaan in de schuur verwezen, maar nu staat deze BMW 

S1000XR op haar oprit te pronken. “Heeft het Hondaatje ook 

weer gezelschap” hoor ik haar nog zeggen. En ja, vergeleken 

bij deze brommer is het inderdaad een Hondaatje. Jan-Teun 

mag nog goed zijn best doen op zijn R1 om dit bij te houden. 

Mariëlle gaf aan mee te gaan tijdens de Molshooptoer en ook 

wat meer toertochten te pakken. Nou, dat is met deze 

brommer geen straf! We horen graag nog eens hoe deze BMW 

bevalt (en stiekem willen we dat ook wel proberen). 

 

 
 



Ben heeft zijn Harley ingeruild. De bom op wielen waarmee 

Ben vorig jaar in het toerkampioenschap nog het tweede 

podiumschot wist te betreden maakt nu plaats voor een BMW 

R1250 RT. De HD bleek niet bestand tegen het brute geweld 

dat hij produceerde, waardoor het toerkampioenschap in het 

gedrang kwam. Naar horen zeggen bevalt de BMW hem erg 

goed en lijken de 13.352 kilometer die hij vorig jaar aflegde al 

mooi in zicht te komen. En dan mag hij de gereden kilometers 

van de HD nog meetellen. 

 

 
 

 

 



Als laatste zagen we Aeger ineens aanrijden in Wielen. We 

waren behoorlijk verward, want dat zwart leren pak vol met 

witte vliegjes, zat altijd op een gifgroene Kawa Z1000. En nu 

op een KTM 1290 Superduke GT. De opmerking die me het 

meest is bij gebleven kwam van hem zelf: “Het dashboard is 

net een kermis met al die knipperende lampjes. Traction 

control, ABS…” Ook niet gek met 174 PK en 144Nm op het 

achterwiel. 174 PEE KAA!!! Mogen we proefrijden?  

Please please? 

 

 



We zien graag wie waarop rijdt, ook al heb je niets nieuws 

gekocht.  

 

Ben jij trots op je motor en vertel je ons daar graag meer 

over? Klop dan eens aan bij een van de redactieleden. Voor je 

het weet komen we langs voor een flesje bier kopje koffie en 

een droge worst koekje om eens een mooie special over jouw 

motor in elkaar te zetten. 

 

 

 

 

GH 





 

 

 

 

Moto3 
Romano Fenati heeft een dominant weekend op Silverstone 

bekroond met de overwinning in de Moto3 Grand Prix van 

Groot-Brittannië. De Italiaan topte alle sessies en maakte het 

af in de race. 

 

 
 

Fenati ging dit weekend in alle trainingen, de kwalificatie en 

de warm-up op het circuit van Silverstone aan de leiding. Op 

basis daarvan was hij ook favoriet voor de race. De Italiaan 

wist een groot deel van het veld inderdaad achter zich te 

laten, maar hij kreeg met Niccolo Antonelli wel een andere 



Moto3-veteraan mee. De beide Italianen reden weg van de 

achtervolgers en maakten de dienst uit. In de laatste ronden 

wist Fenati het gaatje richting zijn tegenstander uit te 

bouwen naar een seconde seconde en dat bleek de beslissing 

te zijn. Voor Fenati was het zijn vierde top-drie klassering van 

het seizoen, maar voor het eerst kon hij de stap naar de 

hoogste trede van het podium betreden. 

 

Antonelli moest in de slotfase lossen, maar wist de tweede 

plek veilig te stellen. De derde plaats was voor Dennis Foggia, 

hij versloeg de sterke rookie Izan Guevara na een mooi duel. 

Foggia lag de afgelopen weken onder vuur vanwege een geschil 

met zijn team Leopard Honda. Hij zocht in de commotie de 

media op, hetgeen hem niet in dank werd afgenomen. Op de 

baan zette Foggia, die behoorlijk wisselvallig presteert, het 

een en ander recht met de derde plaats. Guevara werd vierde 

terwijl Tatsuki Suzuki de top-vijf op Silverstone compleet 

maakte.  

 

Titelkandidaten Pedro Acosta en Sergio Garcia konden zich op 

de Britse omloop niet mengen in de strijd om de 

podiumplekken. Acosta eindigde op de elfde plek na een pittig 

duel in een groepje, Garcia maakte in de laatste sector een 

fout en viel zodoende terug tot de zestiende plaats. 

 

Het verschil tussen Acosta en Garcia is nu 46 punten. Fenat 

staat derde op 69 punten van de WK-leider. 

 

 

 

 



Moto2 

In de strijd om het Moto2-wereldkampioenschap heeft Remy 

Gardner zondagmiddag een goede zaak gedaan. De Australiër 

schreef de Britse Grand Prix op zijn naam terwijl zijn 

belangrijkste tegenstrever Raul Fernandez ten val kwam. 

 
 

Gardner moest zondagmiddag van de tweede rij vertrekken en 

vocht zich in rap tempo naar voren. De WK-leider duelleerde 

rondenlang met Marco Bezzecchi, maar in de slotfase had de 

KTM Ajo-coureur iets meer snelheid. Gardner wist een laatste 

aanval af te slaan en pakte zodoende zijn vierde overwinning 

van het seizoen. 

 

Deze zege was de meest significante van het seizoen 

aangezien teamgenoot en titelkandidaat Raul Fernandez de 

finish niet haalde. De jonge Spanjaard crashte in de slotfase 



van de wedstrijd bij het uitkomen van Farm en had pijn. 

Uiteindelijk kon hij zichzelf in veiligheid brengen, maar hij 

kreeg wel een nulscore achter zijn naam. 

 

De laatste podiumplek in de Britse Grand Prix was voor Jorge 

Navarro. De Spanjaard wist thuisrijder Sam Lowes in de 

slotfase te kloppen. Fabio di Giannantonio werd vijfde voor 

Augusto Fernandez en Aron Canet. Xavi Vierge werd achtste 

terwijl Ai Ogura op de negende stek eindigde. Joe Roberts 

maakte de top-tien compleet. 

 

Bo Bendsneyder kende geen geweldige Britse Grand Prix. Hij 

mocht als dertiende vertrekken, maar viel vrijwel meteen 

terug. Uiteindelijk kwam de Rotterdammer nog wat naar voren 

en sleepte hij een WK-punt uit het vuur. Bendsneyder werd 

vijftiende. 

 

MotoGP 
Yamaha-coureur Fabio Quartararo heeft zondag in de 

titelstrijd een gouden zaak gedaan met winst in de MotoGP 

Grand Prix van Groot-Brittannië. De Fransman nam het heft in 

handen en domineerde in de tweede helft van de race. 

 

WK-leider Quartararo kwam aan het eind van de vijfde ronde 

aan de leiding nadat polesitter Pol Espargaro aanvankelijk aan 

kop reed. Quartararo - het hele weekend al dominant - voerde 

het tempo direct op en sloeg een gaatje op de achtervolgers. 

Pol Espargaro kreeg gezelschap van zijn oudere broer Aleix, 

die de tweede plek overnam. Vanuit de achtergrond hadden 

ook Suzuki-rijders Alex Rins en Joan Mir goede zaken gedaan. 



Met name Rins maakte een goede indruk, hij nam 

achtereenvolgens Pecco Bagnaia, Pol Espargaro en Aleix 

Espargaro te grazen waardoor hij op de tweede plaats lag. De 

voorsprong van Quartararo was op dat moment al fors. 

 

 
 

 

 

Met nog vijf ronden te gaan reed Quartararo zo'n vier 

seconden voor het viertal met Rins, Aleix Espargaro, Miller en 

Pol Espargaro. De Honda-rijder kon niet meer volgen en moest 

lossen uit het groepje. Hij viel terug in de schoot van Joan 

Mir en Alex Marquez. Die LCR Honda-rijder kende een goede 

wedstrijd en reed een heel stuk naar voren terwijl ook KTM-

rijders Brad Binder en Iker Lecuona in de top-tien reden. 

Pecco Bagnaia was de grote tegenvaller. Hij viel na een 

redelijke start terug. 



 

In de laatste vijf ronden kon Quartararo consolideren, hij 

hield het gaatje tussen de 3,5 en 4 seconden. Interessanter 

was de strijd om de derde plaats, want Rins was inmiddels 

weggereden van Aleix Espargaro en Miller. In de laatste ronde 

zette Miller de aanval in bij Village. De Australiër kwam aan 

de binnenkant, maar Espargaro wist te counteren. Aleix 

Espargaro wist zijn derde plek met succes te verdedigen en 

scoorde zo voor het eerst in de MotoGP-geschiedenis een 

podium voor Aprilia. 

 

Miller moest genoegen nemen met de vierde plaats voor Pol 

Espargaro en Brad Binder, Iker Lecuona wist Alex Marquez in 

de slotfase achter zich te houden en werd zevende. Achter 

Marquez eindigde Joan Mir op de negende plaats. De regerend 

wereldkampioen verloor flink wat terrein op Quartararo, die 

het verschil in het klassement zag oplopen tot 65 punten.  

 

Repsol Honda-coureur Marc Marquez schakelde zichzelf al in 

de eerste ronde uit. De Spanjaard vocht in de eerste ronde 

een fel duel uit met Pramac-rijder Jorge Martin. De beide 

heren raakten elkaar in Stowe en dat gebeurde in Vale nog een 

keer toen Marquez aan de binnenkant de aanval inzette. Dat 

was te optimistisch, in zijn val nam Marquez de Pramac-rookie 

mee. Beide coureurs kregen een DNF achter hun naam. 

 

 

 

 

GH / Motorsport.com 



Plaats Naam Teamnaam Score Rijders Vorig budget

1 Edwin Luttenberg Vage Kennissen 853 Mas, Fog, Low, Bez, Mil, Qua 1 12,5

2 Rick Jannink Pruttelbak 776 Mas, Bin, Low, Bez, Qua, Rin 4 13,5

3 Fleming Broeze The HRC Empire strikes back 771 Bin, Gar, Bez, Gar, MMar, PEsp 2 10,5

4 Dennis Laing D.L. Racing 765 Bin, McP, Gar, Low, Mil, Mir 3 14,5

5 Gert Dekker Brandman 2021 747 McP, Fog, Bez, Low, Qua, Rin 8 13,5

6 Lars Dekker Brandmannetje 2021 745 Mas, Fog, Gar, Dix, Rin, Qua 7 10,5

7 Erik Laarman Dikkop Racing 737 Mas, Fog, Bez, Gar, Rin, Mor 9 14,5

8 Herman Tijhuis Dreamtime 728 Fog, Gue, Low, Gar, Mir, PEsp 11 13,5

9 Daan Broeze De Duvel Zelf (DDZ) 716 McP, Bin, Bez, Gar, Mor, Mil 10 13,5

10 Edwin van Petersen KTM Racing (buiten mededinging) 715 Onc, Sas, Gar, RFer, Oli, Bin 5 6

11 Sjors Wermink Kettinkje Knap 701 Bin, Gar, Gar, Ben, Mir, Mor 6 13

12 Oscar Kleinjan Mijn Antwoord 699 Fen, McP,Gar, Bez, Mor, Rin 12 13,5

13 Martijn Knol StalKnol 674 Mas, Mig, Low, Bez, Mir, Rin 13 15

14 Gert Teesink Red Light Team 662 Mas, Bin, Low, Gar, Mor, Rin 16 15

15 Bert-Jan Gottemaker BJG racing team 651 Mas, Bin, Gar, Ben, Mir, Mor 14 13,5

16 Alwin Jacobs Team AJ 651 Mas, McP,Low, Gar, Mor, Vin 15 14,5

17 Erik Wemekamp The Greensmiles 646 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Mil 18 14,5

18 Sabine Mulder Smooth 640 Mas, McP, Low, Bez, Mir, Bas 17 15

19 Glenn Hakkers Vieze Praktijken 622 Mas, McP,Low, Bez, Mil, Mor 19 15

20 Remko Dijkstra Volgende keer slechter 605 Bin, Mas, Low, Bez, MMar, Mor 20 13

21 Rick Reefhuis RRS Racing 603 Mas, Fog, Gar, Rob, Rin, PEsp 21 13

22 Frank Kappert Kappertracingteam 577 Mas, Bin, Low, Bal, Qua, Mor 22 12,5

23 Han Schuurs VTR SP2 Racing Team 565 Mas, Tob, Bez, Low, PEsp, Mor 23 14

24 Arjan Kamphuis Het giet zo ast giet 556 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Ros 24 13

25 Emiel Boerkamp Otto en de kliko’s 534 McP, Ant, Bez, Are, PEsp, Mir 25 13

26 Dinette Kleinjan DArkAngel 481 Mas, Kof, Low, Ben, Mir, MMar 26 10,5

27 Rikus Tijhuis Voor Fijn Racen 481 Mas, Fog, Ben,Low, PEsp, Mor 27 13

28 Stefan Eshuis Imperium 474 Mas, McP, Bez, Arb, Mor, Rin 28 14

29 Jasper Groot Roessink JPXtreme Racing (buiten mededinging) 410 Bin, Fog, Are, Dix, MMar, Vin 29 7,5

30 Dinand Kamphuis Huh. 395 McP, Bin, Lut, Low, Mor, Rin 30 14

MCNH GP-Competitie  2021
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   toert fijner!
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Het was op een woensdag dat Jan Stokkers mij vroeg: heb je 

zin om vrijdag mee te gaan rijden?  

Ik neem Bas uit Luttenberg mee achterop. Bas ziet maar voor 

7% en dus gaan we niet hard rijden.  

Dus als je zin hebt… ja, het is wel kort dag misschien om wat 

te regelen voor de kinderen (en de hond)… maar dan ben ik om 

10.00 uur bij je! 

 

Onze meiden gingen die dag met opa en oma op pad: bootje 

varen in Giethoorn en ik had toch al bedacht om misschien te 

gaan rijden, dus alleen nog even de buuf vragen of zij op de 

hond wilde passen en dat wilde ze wel! 

 

Om kwart voor 10 stond Jan die vrijdag met Bas achterop op 

de oprit. Edwin Luttenberg ging ook mee, dus toen hij 

gearriveerd was: “starte die motore” en ging het op weg 🏍. 

 

Het was de bedoeling om de Twenteroute te rijden, langs 

Ootmarsum die kant op. Halverwege zouden we de route 

oppakken en dus gingen we op weg. Mooi via Den Ham, richting 

Beerze en daarna Hardenberg. Daar zouden we de route 

ergens oppakken. Het was mooi overal achteraf rijden, maar 

de route kwam niet dichterbij. Elke keer zaten we er vlakbij 

de route, tenminste zo leek het op de Garmin...  

Alle drie hebben we weinig kaas gegeten van hoe een Garmin 

precies ook al weer werkt, al die techniek ook!  

 



We werden er inmiddels wel dorstig van, dus bij 

hotel/restaurant/cafetaria Veenlust in Bergentheim maar 

even aangelegd voor koffie ☕ ( en cola) met natuurlijk 

appelgebak met slagroom. 

 

 
 

Ondertussen driftig op Google Maps kijken; waar zitten we 

nu? Waar is de route? Dan moeten we volgens mij die kan op! 

Bleek toch de andere kant op te zijn! Uiteindelijk zijn we maar 

via Westerhaar-Vriezenveensewijk richting Almelo en 

vervolgens mooi verder tuffend richting Tubbergen gegaan. En 

jawel: het bordje Ootmarsum begroette ons eindelijk! 

Whoehoe! 

 

Inmiddels was het al ver voorbij lunchtijd, dus een lekker 

broodje gezond gegeten in Ootmarsum. 



 
 

Zitten we daar aan tafel, zegt Jan opeens: wat heb ik toch aan 

m’n schoen hangen, wat irritant!? Oh, de zool ligt er bijna 

helemaal af. Tja, noe det weer! 

Bij het plaatselijke café hadden ze geen lijm voor handen, 

maar verderop zat de schoenmaker, dus wij die kant op. Jan in 

sleeppas (hij kon wel een houten been hebben, zo zag het 

eruit!) en wij met z’n drieën er achteraan, dubbel van het 

lachen natuurlijk. 

 

 

 



Bij de schoenmaker konden ze Jan zeker helpen, hij moest de 

schoen maar even achterlaten en dan kon de schoenmaker hem 

wel maken. Da’s goed, hoe laat is het dan klaar? Nee, hij moet 

in de pers, je kunt hem niet direct meenemen, dat duurt een 

dag of wat. “Joa maar ik moet nog rie’n, dat giet niet zonder 

schoene”. Ja maar hij moet in de pers, dat kan niet zomaar 

geplakte worden met lijm. “Noh, dan nem ik em wel met noar 

Leestemaker hen, den kan em wel maak’n. Hey nog een stuk 

touw???” Beteuterd gaf de vrouw van de schoenmaker een 

stuk touw aan Jan, zodat hij enigszins de zool kon vastmaken. 

Eenmaal buiten zegt Jan: “Kheb nog wel stuk iezerdroad en 

een nieptange in de tasse zit’n van de VCM nog, maak’ de zolle 

wel met vaste. Kump good!” 

 

Prachtig, denken in oplossingen! 

 

 



 

En zo konden we de weg gelukkig vervolgen.  

Langs het mooie landgoed Singraven richting De Lutte. 

Prachtige route inderdaad! 

Het was nog de bedoeling om in De Lutte bij de Stroperij een 

pannenkoek te eten, maar gezien de tijd werd besloten om 

weer richting Heldern te gaan en gezellig bij De Tonne op het 

terras een happie te gaan eten. En dus ging de route via een 

stukje snelweg, bij afslag Borne eraf, binnendoor naar 

Mariaparochie. Jan had voor mij nog een mooie uitdaging, want 

hij ging bij de stoplichten elke keer op de linkerbaan staan. 

“Gewoon gas geem’n en inhaal’n!!! Kump goed!” Joa joa, brrr, 

best even spannend, maar khebt overleefd😅! 

 

We zijn weer heelhuids in Heldern beland en hebben de 

motoren weer thuis gebracht. Gezellig samen de mooie dag 

afgesloten op het terras van De Tonne: Jan, Bas en Edwin heel 

erg bedankt voor de mooie rit! Volgende keer weer! 

 

 

RO 



 

 

Het was even puzzelen: wat te doen met de vakantie? 

Met Nederland in diep rood, corona-maatregelen die per land 

en per dag verschilden en het weer dat niet echt zomers wilde 

worden. Op het allerlaatste moment besloten we af te reizen 

naar Duitsland. Omdat de daktent nog op de auto lag en de 

weersvoorspellingen niet super rooskleurig waren besloten we 

motoren toch maar op de kar te zetten. We gaan voor luxe, 

slapen op hoogte, ook altijd handig met al die overstromingen 

de laatste tijd, en gewoon de auto volstampen met kleding en 

spullen die je toch niet gebruikt, gewoon omdat het kan. 

 

 
De auto met daktent, pure luxe, voor ons doen dan… 

 

We rijden richting het Oost-Duitse Erfurt waar Steffany op 

bezoek is bij een vriendin en we spontaan worden uitgenodigd. 

Hip als we zijn boeken we vast even een plekje op een pop-up 

camping aan een meer vol watersporters en andere hippe 

 

 



mensen. Daar passen wij met onze daktent en motoren 

natuurlijk prima tussen. 

Samen met de dames maken we uitstapjes 

naar prachtige oude steden als Erfurt, 

Weimar en Jena, uiteraard met mooie 

routes hier naar toe. Ik ben blij verrast 

over de rust op de wegen, de prachtige 

steden en het gebrek aan Nederlanders. 

De wegen zijn goed met in ieder dorpje flinke strassenschade 

als snelheidsremmers. Het landschap glooit mooi en je kunt er 

lekker rondtoeren. Zo mooi dat mijn voorband, die thuis nog 

prima leek, nu toch echt aan vervanging toe was.  

 

Gelukkig weten we iedere vakantie wel een Harley-dealer in de 

buurt te vinden, nu zou ik hier normaal gesproken een lekker 

lullige opmerking uitpersen, maar helaas dit keer was het voor 

mijn Harley. Of ik de motor maar even via de voordeur de 

winkel door naar de werkplaats wil rijden dan gaan ze dat voor 

me fixen…tuurlijk joh geen probleem… 

        



Met een nieuw bandje, na afscheid te hebben genomen van de 

meiden, begeven we ons richting de Harz. We reserveren 

weer even een camping, van de ervaring om aan de poort 

geweigerd te worden met je motor hebben wij inmiddels wel 

geleerd. De camping is groen, mooi en vooral 

heel rustig, we krijgen de sleutel van de 

poort en na 2 dagen blijkt dat we het rijk 

alleen hebben. Marcel wordt gebombardeerd 

tot campingburgermeester en paradeert 

trots met de sleutel om z’n nek over de 

camping. Natuurlijk gaan we op onderzoek uit 

en ontdekken de sauna.  

Haha een privé sauna met zwembad wat wil je 

nog meer! 

 

In de Harz is het prachtig rijden, omdat het een groot 

natuurgebied is zijn er veel doorgaande wegen, maar die liggen 

er dan ook uitstekend voor.  

Bijzonder, en triest, om te 

zien dat halve bergkammen 

hier bedekt zijn met dode 

dennenbomen. Blijkbaar is 

er een keverplaag die alle 

bast van de bomen eet 

waardoor ze dood gaan. 

Ook later in Sauerland zien we dit terug. Er wordt dan ook 

flink gehakt en gezaagd om de dode bomen te verwijderen. 

Ach misschien lost dat de schaarste aan hout weer op? 

 

 



Steden als Goslar en Quedlinburg zijn enorm de moeite van 

een bezoekje waard. Ook rijden we naar Maagdenburg iets 

boven de Harz om het Hundertwasserhaus te bezoeken. 

Aangezien ik al vele tekenworkshops in de stijl van deze 

kunstenaar en architect heb gegeven konden we deze 

natuurlijk niet overslaan. 

 
     Het Hundertwasserhaus in Maagdenburg…een aanrader! 

Het laatste deel van de vakantie brengen we door in 

Sauerland. Hier stonden we bovenaan een terrassencamping 

met uitzicht over het dal. Het was iedere dag weer een 

uitdaging om ons plekje te bereiken met de motor via een steil 

grindpad.  

Gelukkig zijn we niet vies van een uitdaging 

en dat resulteerde erin dat we regelmatig 

op nauwelijks begaanbare paden 

uitkwamen. Een beetje links, een beetje 

rechts,  

“Hey ik zie een wit kronkelweggetje op de 

navi, Doen?” “Tuurlijk vaak be’j te bange?”  

Bosbouwers stonden regelmatig raar te 

kijken als er weer 2 van die trekkers over 

een modderig zandpad voorbij kwamen tuffen.  



Ik heb vaak aan Flemings routes moeten denken als we weer 

eens voor een bord met “uitgezonderd landbouwverkeer” 

stonden, daar valt een Harley ook onder toch? 

 

We maken nog mooie tochten richting Winterberg en Cochem, 

supertoeristische steden, goed voor een ijsje of een pizza en 

de weg ernaar toe. Ik trek het niet al dat toerisme bij elkaar 

in een stad, geef mij die Oost-Duitse steden toch maar.  

 

Al met al een verrassend leuke vakantie, ik kende Duitsland 

eigenlijk alleen van de motorweekenden van MCNH en als 

doorreisland. Het Oosten wordt vaak overgeslagen maar is in 

mijn ogen toch echt heel erg de moeite waard, zeker de 

steden. En nee het weer was niet echt super, we hebben 

regelmatig ons regenpak aangehad maar echt last hebben we 

er niet van gehad. Behalve die ene keer dat de bochten er 

zoooo mooi voor lagen maar de weg zeiknacht was, zo jammer! 
 

  
Bij terugkomst in Nederland de motoren meteen maar weer 

afgeleverd bij Oude Monnik voor een setje nieuwe banden 

voor Marcel en een nieuwe achterband voor mij. We moeten 

immers wel weer veilig mee kunnen naar de Eiffel tijdens de 

Molshooptoer. 

IS 



 



 

 
 

 
 

Het is het tweede weekend van juli en een nieuwe rit stond 

op de kalender van de MCNH en wel de Zomerrit. 

Wij hadden de tijd en waren dus niet zo vroeg op pad. Bij 

het clubhuis aangekomen waren de meeste deelnemers al 

vertrokken waaronder de BMW coryfeeën.  
 

  
 

Eerst de Soes even geparkeerd voor die nieuwe opslagruimte in aanbouw en 

rechts de bemanning, Daan en Oscar, van de inschrijving. 
 

Na het laden van de route aldaar incluis een kop koffie 

gingen we op pad, gekscherend tegen de achtergebleven 

toerleden zeggend, even die BMW’s inhalen. Ik had beter 

mijn mond kunnen houden want een half uurtje later stonden 

we weer bij het clubhuis omdat de route niet goed in de 

Zumo zat. Gelukkig was Oscar nog aanwezig met de laptop 

zodat ik de route alsnog goed in de Zumo kon zetten.  

Al met al waren we mooi laat op pad maar we hadden mooi 

weer en hadden onze strategie voor deze toertocht 

aangepast tot een éénstops.  

Deze toerrit was een thuiswedstrijd voor ons die geheel 

binnen de Nedersaksische deelstaat Twente verreden werd.  



Eerst ging het via de Glint op Lemele aan alwaar we Jan 

Wermink met vriendin gemoedelijk thuis op het terras aan 

de koffie zagen zitten. Even zwaaien, hun terug zwaaien 

maar aan hun houding kon je zien dat ze geen idee hadden 

naar wie ze zaten te zwaaien. En logisch ook want als zo’n 

kudde motorrijders langs je huis komt, weet dan maar eens 

welk gezichten daar onder die helmen zitten. In dit geval 

waren wij het dus Jan → Gert en Berit.   
 

  
 

Mooie kleine toerweggetjes en zodra je het noordoosten van Twente inrijdt 

de diverse kappelletjes langs de kant van de weg die deze streek zo rustiek 

maakt. 
 

Vervolgens gingen we bovenlangs Geesteren om vervolgens 

via  Manderveen en Vasse binnendoor naar Oud-Ootmarsum 

te koersen. Hier was onze stop gepland die dit keer bestond  

uit een koffiepauze en lunch ineen.  

Het broodje gezond smaakte trouwens uitstekend. 



Na de stop cirkelden we om Losser heen waar we over de 

Dinkel op de grens met Niedersaksen reden. Hier kwamen we 

over weggetjes die we nog nooit gezien hadden.  

Binnendoor ging het nu op De Lutte aan. Bij het opdraaien 

van de grote weg zagen we een aantal bekende BM’s en een 

Crosstour geparkeerd staan bij een uitspanning op niveau 

(terras lag wat hoger dan de weg) en waar de berijders zich 

aan het opmaken waren voor het vervolgen van hun rit.  

 

  
 

Erik geeft aan dat het nog effe kan duren voor die weer op weg is bij een 

geheime pleisterplaats die echter snel door Sherlock Hakkers (rechts) 

gelokaliseerd werd.   
 

Blijkbaar waren zij van een tweestopstrategie uitgegaan en 

begrijpelijk met dit mooie weer. De voorsprong die we toen 

opbouwden was net voldoende om de Suzuki een goeie minuut  

eerder bij het Mollenhol te parkeren voor de aanstormende 

BMW’s  en Honda’s. Wat een overwinning!!!!    

 



 
 

  
 

Uitzetters fam. Lodewijckx, jullie hebben er weer een mooi 

ritje van gemaakt met, voor mij, verbazend mooie nieuwe 

weggetjes. Naar wat ik bij aankomst in het Mollenhol hoorde 

zaten we dik over de dertig inschrijvers, zowaar geen slecht 

begin voor deze eerste uitgave van de Zomerrit.   GT 

 

Blijkbaar wisten veel meer MCNH 

toerders het adres van deze van 

oudsher geheime pleisterplaats zo 

vlak voor de grens met Pruisen.  

 

Het stropen en smokkelen zit de 

MCNH toerders blijkbaar in het 

bloed. Nou begrijp ik waarom die 

oude whisky smokkelaar, frontman 

van de toerafdeling kon worden……. 

Met zoveel volgelingen en 

ondersteuning van Glenfiddich is 

een coup dan snel geslaagd…… 

Mooi toch, MCNH toer 

over de 100 leden!!  



 

 
 

 
 

Vrijdag bijtijds stonden er al meer dan 20 motorrijders bij 

het clubhuis om aan de Molshooptoer te beginnen die 

achteraf het thema “Nat, Natter, Natst” mee kon krijgen.  
 

 
 

Op vrijdagochtend werd er al op tijd verzameld, de routes 

zijn lang dus mooi op tijd weg voor een dagje toeren. Marcel 

en ik sluiten ons aan bij Jos en Geke, Gert en Berit en Wim 

voor de eerste 200 km snelweg. Al snel voelen we de eerste 

regendruppels maar al met al is het prima te doen. Eenmaal 

van de snelweg af wordt dat voor mij toch anders, ondanks 

mijn nieuwe bandjes glibber en glij ik over de natte wegen. 

Lekker rijden is er niet echt bij, voorzichtig de bochten 

door, olievlekken en opgeplakte stukken op de weg 

vermijdend. 

 
 

 

 

 

Rob kreeg dit 

jaar 

toestemming 

van Rutte en 

de Jong om 

met de 

Molshooptoer 

mee te gaan. 

Daarvoor 

moest ie dan 

wel even 

Dauwpop 

afblazen.  



 
 

Verzamelpunt Mollenhol voor de Molshooptoer 2021 
 

De heren uitzetters gaven ons dit toerweekend ongewild een 

beetje het gevoel wat de plaatselijke bevolking enige weken 

geleden hier had meegemaakt.  

Ondertussen was het tijd voor een kop koffie maar dat 

bleek makkelijker gedacht dan gevonden.  

Bij gratie Gods kunnen we een kop koffie krijgen bij het 

eerste restaurant dat enigszins open lijkt, eten zit er niet 

in. Waarschijnlijk is 3 straten verder op wel een restaurant 

open maar wij zijn toe aan koffie. De ene na de andere groep 

Molshooptoerders sturen we verder en ja hoor zij vonden 

inderdaad binnen no-time restaurantjes waar wel eten te 

krijgen was. 

Dit maakte voor ons een tweede stop noodzakelijk en die 

vonden we bij een plaatselijke bakker.   

Als voorproefje kregen we toen een mals regenbuitje wat er 

voor zorgde dat we ons terrasje ras inruilde voor een 

tafeltje binnen.  



 
 

Even zaten we buiten op het terras maar al snel maakte het hemelwater hier 

een eind aan en vluchten we naar binnen. 
 
 

 
 

De veerpont bij Bad Hönnigen zorgde er voor dat je met droge voeten aan de 

overkant kwam. 



 
 

Eenmaal de Rhein bij Bad Hönnigen overgestoken begon het 

weer zich wederom tegen ons te keren. Donkere wolken 

zorgden voor vochtige straten en een wat afgezwakt tempo. 

Glibberend en nat komen we tegen half zes aan bij het hotel 

in Lutzerath waar al een aantal groepjes zich hebben 

verzameld voor de verlate biertijd. Ik dacht dat ik een 

mietje was maar bleek achteraf mee te vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de vele 

kastelen waar 

zowel de linker 

als de rechter 

Rijnoever zo 

rijk is. 

Waarschijnlijk 

is dit de 

Schweppenburg 



Tot mijn grote opluchting bleken er veel meer rijders met 

samengeknepen billen, glijdend met af en toe een voetje aan 

de grond en een bezoekje aan de berm het hotel te hebben 

bereikt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoezo geen regen 

gehad onderweg?? 

Een regenpak was 

zelfs niet 

voldoende om droog 

te blijven. Gelukkig 

kon Eger bij de 

plaatselijke 

brandweer een 

waterdichte outfit 

bemachtigen. 



Afijn, na een lekkere douche en een Bitt zag het leven er 

alweer een stuk vrolijker uit. Het avondeten dat volgde was 

prima. Tijdens het eten werd de berglucht plotseling 

verdrongen door ouderwetse lucht van tweetakt olie.  

De grootste held van dit weekend arriveerde en dat was 

Jorn, zoon van Kaj, hij kwam via binnendoor wegen met zijn 

2-takt Kawasaki 125R na 10 uur rijden aan onder luid applaus 

en vergezeld van de bekende 2-taktgeur en zijn vader. Zo’n 

diehard mag natuurlijk meteen lid worden van de club! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vader Kai en 

zoon Jorn van 

Leusen. 

Samen helemaal 

binnendoor naar 

Lutzerath 

gekomen. 

Jorn hierbij op 

de 125 cc 

tweetakt 

Kawasaki, 

zowaar een hele 

prestatie. 



 Over de avond kunnen we kort zijn, die was zo als gewoonlijk 

bere gezellig. Het eten smaakte voortreffelijk en je kon vrij 

drinken, wat een verademing geen geklooi met opschrijven op 

bierviltjes en afrekenen. Het hotel was echt helemaal prima! 

 

   
 

Na een gezellige avond en een nachtje dromen over 

glijpartijen werden we wakker met het geluid van een 

gezellig regenbuitje…tja waarom ook niet.  

Mijn zin om te gaan rijden werd er niet groter op en aan het 

ontbijt bleek ik niet de enige. Dit was het moment dat aan 

de kortstondige liefde tussen de Amerikaanse HD’s en de 

Duits/Japanse ras paardjes een einde kwam. 

  

 

Toppunt van overdrijven  
 

Denken dat ze HD’s willen 

jatten bij dit hondenweer. 

 

Zie de kabel die de beide HD’s 

innig verbindt. 

 



Jos, Wim en Gert incluis eega’s besloten om een verkorte 

versie van grote route te gaan rijden terwijl Marcel en Ilona 

besloten hun liefdesgeluk met andere toerders voor een wat 

kortere uitgave van de rondrit door de Eifel.  

   

Koffiestop ergens aan de Moezel voor Jos, Geke, Wim, Berit en Gert. 

Na een hoop getreuzel, wachten op droog weer, trokken we 

het regenpak toch maar aan…voor een ritje van welgeteld 16 

kilometer naar Cochem. Met een groepje van 11 

man/vrouw/X volgden we onze toerleider via een 

avontuurlijke route naar het terras in Cochem. Dat die route 

midden door het oude centrum met voetgangersgebied ging 

vonden de Cochemers blijkbaar minder grappig dan wij dat 

vonden. Tja als de navi zegt dat je erin moet dan moet je 

toch wat…We kwamen wel mooi uit bij/op de terrassen waar 

we wilden wezen.  

Na wat verbouwing konden we terecht op het terras waar we 

rustig een paar uurtjes konden blijven zitten. Er was zelfs 

nog plek voor Fleming, Harm en Jan Willem toen deze 

verzopen aankwamen. 



 

Nog even genieten van een momentje droog weer langs de mooie Moezel. 

Uiteindelijk reden we via een iets langere maar mooie route 

van welgeteld 30 kilometer weer terug naar het hotel. Dat 

toerkampioenschap kunnen we natuurlijk wel weer op onze 

buik schrijven, Jos, Wim en Gert en enkele anderen hebben 

namelijk wel de route van die dag gereden maar die kwamen 

dan ook als verzopen katjes terug bij het hotel. 

   

Bij terugkomst werd Max verstappen flink aangemoedigd 

tijdens zijn race op Francochamps. 

Na het eten kwam de kar met sterke drank langs, daar werd 

natuurlijk grif gebruik van gemaakt.  

 

 

 

 

De pizzeria in Boppard aan de 

Rhein alwaar wij onze lunch droog 

konden verorberen. Wel werd 

getest of je Corona vrij was. Zo 

niet kon je het daar krijgen!! 

Solidair die Italianen, niet? 



Zo’n kar onbeheerd laten staan is natuurlijk ook niet slim. 

Vooral de eierlikor en de zelfgemaakte alcohol smoothie 

gingen hard. 

 

Na de (verkorte) rondrit wel even checken hoe Max er op Francorchamps 

voorstond. Uiteraard onder het genot von eine Bitt. 

Tja ze worden ook een dagje ouder he die kerels een 

drankje passend bij de leeftijd is dan echt een traktatie.  

Na een goed ontbijt vertrok iedereen weer mooi op tijd 

richting Nederland. De meesten de snelste weg naar huis 

aangezien het al weer miezerde en er een flinke bak regen 

werd verwacht. Wederom reden Jos, Gert eerst nog zo’n 

120 km binnendoor om zo’n 25 km na Bad Hönningen de 

autobaan richting Keulen, Oberhausen te pakken. Kai en Jorn 

zijn zelfs helemaal binnendoor gereden maar dat was ook 

een beetje gedwongen omdat met 125 cc het niet echt 

lekker rijden is op zo’n achtbaans autosnelweg. Tja je moet 

wat als je weer toerkampioen wil worden hè.  



   

  

  

 

 

 

 

De motoren 

van de groep 

uit West 

Friesland of 

Noord-

Holland zo je 

wilt, in volle 

slagorde. 

 

Een prima 

terrasje 

gevonden 

tijdens de 

rondrit op 

zaterdag 

waar je 

droog onder 

de parasol 

kon zitten. 

 

 

 

 

 

Eindelijk we 

mogen weer 

naar huis.   

 

Hoera!!  



Manlief en ik besloten samen de snelle route te pakken. 

Thuis werd aangetikt en daar gingen we. Tot we op de 

snelweg het bordje Koblenz zagen…”eh wacht eens even, 

Koblenz is toch de andere kant op?” Al snel ontdekten we 

dat thuis voor ons nog stond op de camping in de Harz, waar 

we 2 weken daarvoor nog zaten. Gelukkig op tijd ontdekt 

zonder in de Harz te belanden. 

 

Na een natte maar goede rit kwamen we veilig thuis aan in de 

wetenschap dat de regenpakken hun werk goed doen mits je 

ze op tijd aan trekt en dat mijn linkerschoen zo lek is als 

een mandje. 

Ondanks de vele regen en het feit dat we weinig van de, naar 

ik hoor, mooie routes hebben gereden was het een erg 

gezellig weekend. De Eiffel is prachtig rijden als je maar 

droge wegen hebt, anders veranderd het daar in een 

glijbaan.  

Harm en Ben bedankt voor de organisatie, het hotel was 

voortreffelijk, de routes, voor zover gereden, ook. 

           IS / GT 

Een 

laatste 

blik op het 

Rijndal. De 

autobaan 

zou ons 

vandaar 

verder 

naar huis 

brengen. 



 



 

 

 

 

Ons toerkampioenschap bestaat vooral uit mensen met dikke 

motoren. Degenen die denken kans te kunnen maken op de 

beker, ondanks dat ze maar een kleine 1000 kilometer per 

jaar noteren. Nu weet iedereen dat je met een retourtje Eifel 

tegenwoordig geen kampioen meer wordt, maar dat je daar 

zowat een dagtaak aan hebt. Eigenlijk vind ik, dat het aantal 

kilometers met een soort van factor gedeeld of 

vermenigvuldigd moet worden. Zaken als betrouwbaarheid, en 

comfort beïnvloeden dan de resultaten. Rijd je Harley, krijg 

je het aantal km’s x 1,6 gezien de betrouwbaarheid van zo’n 

ding. Rijd je op een BMW toerbuffel dan gaan je km’s gedeeld 

door 1,8. Want een windscherm, handvatverwarming, Corbin 

zadel en cruise control maken het allemaal wel erg makkelijk 

om te winnen. 

 

Daarmee moet eigenlijk ons jongste lid (is hij al lid Kaj??) dit 

jaar het toerkampioenschap winnen. Hij heeft dan misschien 

“maar” een goede 1000 kilometer gereden, dit deed hij wel 

heen en terug naar de Eifel, op een Kawasaki KMX 125 R. Ja, u 

ontleedt de typebenaming goed, een 125cc tweetakt crosser 

op kenteken. Deze stamt uit 2002, heeft geen windscherm, 

geen luxe en een tweetakt is zelfs minder betrouwbaar dan 

een HD. Wedden dat ‘ie bij het hotel in Lutzerath zijn 

luchtfilter heeft moeten uitkloppen en een nieuwe zuiger erin 

heeft moeten zetten omdat hij de 20 uur aan draaiuren had 

bereikt? En dan ook nog met een tankje van amper 10 liter 

inhoud, terwijl iedereen weet dat een tweetakt twee keer 



zoveel zuipt dan een viertakt. En als laatste: Als je met zo’n 

“brommer” met maar 22 pk naar de Eifel durft te rijden, Dan 

horen je aantal kilometers minstens x 20 te gaan, waarmee 

Van Leusen junior plots op 20.000 km staat in het 

kampioenschap. 

 

Ik noem het dapper. 
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Op 25 september organiseert st. Rit en Rock voor de 

Molukken, een rit met ca. 500 motoren en aansluitend een 

soort festival. Zij hebben ons gevraagd om het verkeer te 

regelen, en daar zijn we natuurlijk niet te beroerd voor. 

Opgeven hiervoor kan nog steeds bij Jos Middelkamp. We 

gaan dan klassikaal het verkeersregelaar examen doen, en 

krijgen aansluitend nog wat tips van de politie. Iedereen die 

helpt, krijg gratis toegang tot het event ’s avonds, en eten en 

drinken zijn natuurlijk inbegrepen.  

 

 

 



 



 

 

 

 

Op 3 en 4 juli werd de VMC rit verreden. Een pracht van een 

evenement dat we elk jaar op de eerste zondag van juli 

organiseren. Voor ons, de organisatie, begon de voorpret 

natuurlijk al maanden geleden. Met het uitzetten van de 

routes, het regelen van pauzepunten en vergaderingen om alles 

in goede banen te leiden. 

Voor de vrijwilligers begon de voorpret op dinsdagavond, met 

de helpersvergadering. Daar kregen ze tekst en uitleg over 

hoe de routes bepijlt moeten worden, hoe een tijdcontrole 

werkt en wat er verder van ze wordt verwacht.  

 

De routes worden aangegeven via een bordjessysteem, dat 

bestaat uit vierkantjes, driehoekjes en rondjes, die 

respectievelijk in houden dat je links, rechtdoor of rechts zou 

moeten.  

 

 
 

Voor degenen die dat moeilijk konden onthouden heeft de 

organisatie speciale stickertjes laten maken en kwam Glenn 

nog met de tip dat een Playstation controller ook zo werkt. 



 

Bij een playstation controller zit 

ook het vierkantje links, en het 

rondje rechts. Super simpel 

toch? Echter bleek alleen 

Jeffrey deze link te snappen en 

keek de rest, nu nog meer 

verward, naar Glenn. “Waar 

heeft die vent het over?” 

 

 

Na de uitleg en de nodige biertjes werd vrijdagavond 2 juli de 

route voor zaterdag gepijld. Ik mocht met René op stap om 

het stuk van TC4 tot TC5 te bepijlen. Ons deel startte achter 

Elshof en eindigde bij het pauzepunt. Waar we begonnen 

ramden we een paaltje in de grond met een driehoekje er aan, 

want ze moesten rechtdoor. 

 

Tijdens de uitleg was ons uitgelegd dat 

we duidelijk moesten pijlen en dat de 

bordjes goed zichtbaar moesten zijn. Uit 

de tekenlessen van vroeger op school had 

ik nog wat onthouden over contrasterende 

kleuren. Denk aan zwart & wit of rood & 

blauw. Zo was ook een combi oranje & 

groen, waardoor René en ik besloten om 

vooral bordjes in de berm te plaatsen, 

tussen het hoge gras. Harstikke duidelijk 

toch? 

 

 



Na een mooi stuk pijlen kwamen we aan bij TC5 in Heino, bij 

restaurant de Veldhoek, dat zaterdags zou dienen als 

pauzepunt. 

 
 

René en ik voelden ons geroepen om de kwaliteit van de koffie 

en het gebak te controleren. Nou, dat was dik in orde! 

 

 
 



De route was bepijld, dus we konden terug richting het 

clubhuis om te evalueren een welverdiend biertje te drinken. 

Rond half 11 keerden we huiswaarts om het bed in te duiken, 

want zaterdagmorgen zou het weer vroeg dag zijn. 8.30 

werden we verwacht bij het Mollenhol om de laatste dingen 

klaar te zetten. 

 

Zo moest de starttent nog worden opgezet, hier en daar wat 

vlaggen worden opgehangen en ook het welkomstspandoek 

moesten we ophangen. 

 

 
Laat dat spandoeken ophangen maar aan ons over.  Foto: José 

 

Vervolgens moest ik met Ramon om 11.40 aanwezig zijn op 

onze TC2, achter Holten. De opdracht: alle oude voertuigen 

die langs komen pak je een kaartje van aan, en je noteert de 

tijd die op dat moment op de klok staat. Dat leek ons niet zo 

moeilijk, dus we begonnen ijverig. 

 



Toch werd het was lastig, toen de eersten stopten die geen 

kaart bij zich hadden. Ook hadden die mensen geen idee 

waarom wij de tijd wilden opschrijven. 

 

 
Na een korte discussie tussen de bestuurster en Ramon bleek dat zij 

een heel andere toertocht reden en dat wij alleen maar tijden 

hoefden te noteren van oude motoren… 

 

Nadat de bezemwagen was geweest en ons had meegedeeld 

dat we mochten inpakken begonnen we ons stuk route op te 

ruimen. De opdracht: Alle vierkante, driehoekige en ronde 

borden weer weghalen van TC2 tot aan TC3. Vanaf daar halen 

de controleurs van TC3 de rest wel op. 

 

In het draaiboek dat we die dinsdagavond hadden ontvangen 

stond dat het makkelijk was om een boormachine met een 

bithouder mee te nemen en een kniptangetje zodat we de tie-

wraps konden doorknippen. 



Niemand had ons echter verteld dat het ook handig zou zijn 

om een sleutel 13 mee te nemen. 

Wat een gehannes om die borden er af te krijgen, man man.. 

 

  
 

 
 

Achteraf bleek dat wij alleen maar de borden voorzien van 

een VMC logo weg hoefden te halen… 



Eenmaal bij het pauzepunt beland, lag de berm bezaaid met 

motoren. Het was er goed druk en de rijders waren meer dan 

tevreden.  

 

 
Goed voorbeeld doet goed volgen: De reclamefiets van de veldhoek 

staat al sinds jaar en dag tegen deze boom. 

 

Terwijl we het terras opliepen in onze MCNH-shirtjes, kregen 

we links en rechts niets dan complimenten. “Mooie route, 

prachtig!”, “Wat goed georganiseerd allemaal.”, “Wat is de 

route goed gepijld!” en “wat lekker eten hier, wat een mooi 

pauzepunt.” Nou, dat zouden we dan maar snel gaan testen. 

Het terras zat vol, dus we vonden een plekje binnen. Al vonden 

we dat na de ochtend in die warme zon te hebben gestaan 

helemaal niet zo erg. 

De lunch was door de MCNH afgestemd met de Veldhoek tot 

een VMC 12-uurtje. Bestaande uit een kom tomatensoep, een 

broodje kroket en een broodje gezond. 

 



 
En lekker dat dat was! Mocht je er eens in de buurt komen, wip dan 

zeker even aan bij de Veldhoek in Heino! 

 

Na de pauze reden we terug richting het clubhuis en konden 

we beginnen met het pijlen van de zondagroute. Nu moesten 

we pijlen van TC3 tot TC4. Van de Groene Jager in Den Ham, 

tot aan het pauzepunt in Hellendoorn, Restaurant In de Tonne. 

Door tijdgebrek hadden we helaas geen tijd om de koffie en 

het gebak van Jan te proeven, maar hem kennende moet dat 

dik voor elkaar zijn. 

 

Bij de prijsuitreiking was iedereen dik tevreden. Net als bij 

de pauze hoorden we van de deelnemers veel complimenten 

over de organisatie, de routes en het pijlen. Dan groei je toch 

een beetje als vrijwilliger en zie je waar je het voor doet. 



Zondagmorgen waren we wederom rond 8.30 aanwezig. Hier en 

daar nog een route inladen voor een tijdcontroleur, de 

geluidsinstallatie weer naar buiten brengen en de laatste 

dingetjes doen terwijl de eerste rijders zich alweer melden. 

Grote afwezigen op deze ochtend waren toch wel Ilona en 

Steffany, die normaal gesproken zo druk zijn met de VMC. 

Even later bleek dat dit kwam doordat zij hun eigen motoren 

aan het preparen waren. Stoere chicks als het zijn doen ze 

gewoon mee! Dat geeft alle reden om niet aanwezig te zijn. 

 

  
Ilona op haar DKW KM 250      Steffany op de DKW RT 125 

 

Ook Jeffrey reed mee op de NSU van Marcel. Nou, als je 

normaal gesproken een Honda VFR gewend bent is dit wel even 

andere koek! Voorontsteking afstellen, paar keer gas geven, 

Op de kickstarter staan en blijven spelen met het gas om het 

ding niet te laten afslaan. En dan heb je hem alleen nog maar 

gestart. Daarbij niet te vergeten dat Jeff onvrijwillig een 

passagier mee kreeg. Dankzij een grapje kreeg hij tijdens zijn 

rit gezelschap van Blonde Betsie. 

 



 
Jeffrey en Blonde Betsie vanaf de start met de NSU uit 1929. 

 

Vandaag stond ik met Hester in de buurt van de Groene Jager 

op TC3, samen met Inge en Eva-Lisa die aldaar hun pauzepunt 

hadden opgesteld. 

Ook hier kwam iedereen vrolijk aan en reden na hun 

kwartiertje pauze ook vrolijk verder. Op de laatsten na, die 

hun pauze hadden ingekort door een regenbuitje. Ik zeg 

bewust buitje, want toen ze hun motoren startten sputterde 

het alleen nog maar een beetje. Ondertussen was er in 

Hellendoorn zowat een wolkbreuk en zijn enkele deelnemers 

uitgevallen door slippende aandrijfriemen, weigerende 

magneetkoppelingen en doorweekte onderbroeken. Even later 

kregen wij deze bui ook over ons hoofd. Gelukkig was net 

daarvoor de bezemwagen langs geweest om ons te vertellen 

dat we konden inpakken. 



 
TC3 met daarachter het 15 minuten pauzepunt 

 

 

Tijdens het verwijderen van de pijlen regende het flink, maar 

we konden opwarmen bij de Tonne met een heerlijke lunch 

bestaande uit een broodje geroosterde kipfiletreepjes, een 

broodje warme beenham en een kroketje. Het was zó lekker 

dat we vergeten zijn foto’s te maken. Vervelend, want nu 

moeten we dus binnenkort terug om deze lunch nog maar eens 

te bestellen. Na de lunch keerden we terug bij ons honk aan 

de Imminkservestraat om de prijsuitreiking af te wachten en 

de auto uit te mesten. Paaltjes, schroeven, tie-wraps 

inleveren, bitjes niet vergeten, tas met hesjes en VMC-

vlaggen inleveren. Het klokje er ook nog bij.. Zo, dat was het 

wel zo ongeveer. Nadat de auto was geparkeerd hadden we wel 

een biertje verdiend en konden we wachten op de 

prijsuitreiking. 

 



 
Onze Prezi preekte honderduit tijdens het VMC-weekend 

 

Wederom konden we als vrijwilligers veel complimenten in 

ontvangst nemen over de mooie route, het zeer duidelijk pijlen 

van die routes en de organisatie in het algemeen. 

 

 

Zeker noemenswaardig zijn ook de prijzen van Ilona, Jeffrey 

en Steff. Waar Ilona al de nodige ervaring heeft en we dus 

prijzen verwachten, is het voor Steff en Jeff een hele 

prestatie gezien hun geringe ervaring op deze oude machines 

van weleer. 

 

 

 



 
Ilona greep de winst in klasse 5 (bouwjaar 1931-1940) 

 

 
Jeffrey werd 2e in klasse 4 (bouwjaar 1925-1930) 



 
Steff won de klassiekerklasse (bouwjaar vanaf 1941) 

 

We kunnen met z’n allen weer terugkijken op twee 

fantastische dagen, waarbij iedereen heeft genoten. 

 

Volgend jaar wordt de 50e VMC rit in Hellendoorn verreden. 

We zijn natuurlijk van plan om flink uit te pakken voor dit 

jubileum. Dus zet de eerste zondag van juli, en eigenlijk dat 

hele weekend maar alvast een dik rood kruis in je agenda. 

 

Ik kan niet wachten tot we volgend jaar weer mogen! 

 

 

 

 

 

GH 





 

 

 

 

Het onderstaande verslag hebben we toegestuurd gekregen 

van een van de deelnemers aan de VMC rit van 3 en 4 juli, voor 

de bijbehorende foto’s zou ik zeggen, zie op een andere plek 

in dit krantje, of kijk eens op de site van de VMC, hele mooie 

foto’s zijn daar te vinden. 

 

GEWELDIG WEEKEND HELLENDOORN! 

 

We hadden er weer zin in en hadden op de Camping De 

Schaapskooi een plekje gereserveerd met onze kleine Eriba, 

Kees en Inge de Jong deden het zelfde , en met hen nog vele 

VMC ers dus de camping was volgeboekt toen we kwamen, de 

fietsen waren mee en dat was een hele goede keuze want er 

zijn daar heerlijke fietspaden en leuke dorpjes en natuurlijk 

de Holterberg en de Lemeleberg etc, dus een hele 

afwisselende natuur om van te kunnen genieten. 

Ik zou dit weekend op de Brown gaan rijden en Hennie op de 

Sunbeam maar Hennie had wat last van haar rug dus heeft het 

bij fietsen met Inge gehouden , Arend zou zaterdag komen en 

een dagje met de Pebok meerijden. 

Het weer was prachtig toen we donderdag op de camping aan 

kwamen en ons plekje was snel gevonden, dus gelijk s ’middags 

al een heerlijk stukje gefietst. 

Drenthe is mooi maar rond Hellendoorn zijn de wegen net even 

geriefelijker om over te rijden en natuurlijk dat glooiende 

landschap dat is boeiend en verveeld nooit. 



Zaterdagmorgen de Brown en de Pebok uit de bus gehaald en 

voorzien van olie, benzine en hier en daar wat gesmeerd en 

samen met wat andere VMC ers naar de start in Hellendoorn 

gereden, zo’n 3 km van de camping.  

 

De motorclub Hellendoorn Nijverdal had het weer prima 

geregeld, het was de 49 e keer dat wij daar mochten rijden en 

de koffie met cake stond op ons te wachten samen met een 

kleine 100 rijders, de oude organisator Gerard Bouwmeester 

was er ook en reed vandaag met startnummer 100 mee helaas 

niet meer met zijn prachtige Indian maar met een elektrische 

fiets, het motorrijden was te zwaar geworden na lichamelijke 

tegenslagen maar hij was erbij en genoot zichtbaar van al het 

enthousiasme. 

Het is een verdraaid leuk jong organiserend  team wat Ilona 

en Marcel om zich heen hebben en Arend Heijs gaf college aan 

enkele van hen over de snuffelklep van de Pebok en hoe hier 

nog goed mee te rijden viel ondanks de 118 jaren. 

 

Iedereen werd weer op een persoonlijke en bijzondere manier 

weggepraat door Marcel in streektaal in een ontspannen 

sfeertje en ja daar reden we door het Sallandse landschap, 

we gingen richting Holterberg en je waant je direct in een 

andere wereld met de prachtige vergezichten en schitterende 

natuur, het was op sommige plekken toch wel een klein beetje 

bijtrappen met de Pebok en de Brown maar we reden heerlijk 

en genoten volop, diverse rijders kwamen ons voorbij snorren 

en we zouden op het vlakke gedeelte wel wat extra gas 

moeten geven om op het gemiddelde van 36 km te blijven want 

ja, het was weer een echte puntenrit met controleposten dus 

af en toe van de motor af om de kaart te laten stempelen is 



voor ons dan noodzaak zonder koppeling en versnelling en dan 

weer aanduwen of fietsen, maar het was geweldig dat het 

allemaal weer kon, we zagen weer veel bekenden.  

 

Na zo’n 25 km heerlijk gereden te hebben viel Arend met de 

Pebok ineens stil, wat is dit nu, zou accudraadje losgeschoten 

zijn? Nee dat was het niet, benzine was er ook in overvloed, 

bougie maar eens bekijken, zag er goed uit, mooi grijs en maar 

eens kijken of we een vonk hadden, nee die was er amper, 

puntjes maar eens bekijken en he de as draaide niet mee, 

nokkenas bewoog niet, dat was niet best zou de spie van 

binnen los geschoten zijn of erger, tja dat werd bezemwagen 

voor Arend, wat vreselijk jammer , we reden juist zo fijn en 

het weer was super maar het was niet anders. Sander van de 

Breul, die ook was gestopt met de prachtige Brough Superior 

SS 100 en ik met de Brown reden verder en Arend zou 

opgepikt worden door de pechwagen. 

 

Ineens was er een stop van 15 minuten met een glaasje fris en 

een bite zo langs de weg en konden we even bijpraten met 

andere rijders. 

Er was ook een AJS bigport uitgevallen, nee niet die van Mark 

de Boer maar een andere met een gebroken klepveer begreep 

ik. Die was net voor Arend stil komen te staan en kon niet 

meer verder. 

 

De Brown deed het prima, is natuurlijk ook een 500cc met al 

een magneetontsteking ( 1907) maar voor de punten hoefde ik 

niet meer te rijden vandaag , we hadden ruim 25 minuten 

verloren met de Pebok ellende dus kon ik gezellig met Kees de 

Jong oprijden met de schitterende Bradbury van 1913, het 12 



uurtje was ook prima voor elkaar op de lunchstop , iedereen 

kreeg snel zijn hap en we hadden een uur de tijd wat dingen 

aan de motorfietsen na te kijken en benzine aan te vullen en 

lekker te kletsen met andere rijders. 

Mark en Geert de Boer met de prachtige Excelsior ( wat loopt 

dat ding mooi) en de Favorite  zaten al heerlijk aan een 

tafeltje want zij hadden een vroege start deze keer en veel 

van de pechgevallen vonden na hun plaats, ook wel eens lekker 

maar ze hadden toch ook nog iemand weer aan het rijden 

gekregen onderweg. 

 

Na de hele coronaperiode kon je merken dat de milieu matjes 

even een lagere prioriteit hebben gekregen , zelf moest ik er 

ook aan herinnerd worden maar jongens laten we hier alert op 

blijven, diverse fietsers en recreanten bij de lunchstop stelde 

vragen over dit rijdende museum en reageerde allemaal 

positief op ons historisch erfgoed, een mijnheer die ik sprak 

had een BSA sloper thuis in de schuur en had helemaal geen 

idee dat hier een club was die af en toe reden en wilde graag 

het adres om lid te worden, hij had ook nog wat technische 

vragen en was precies op zoek naar zo’n enthousiaste club als 

de onze met allerlei geweldige motorfietsen van voor 1940. 

 

Na de lunch reden we weer verder door de prachtige 

weggetjes en het moet weer gezegd worden wat was de route 

vreselijk goed bepijld, je kon je volledig concentreren op de 

weg en de motorfiets, klasse hoor organisatie, wat een 

geweldige club hebben we toch maar weer.  

 

Het is ook goed dat de VMC destijds gekozen heeft voor 

eigen kenmerkende bordjes met VMC  want er waren op 



sommige plekken ook andere tochten uitgezet maar onze VMC 

borden waren duidelijk te onderscheiden van de andere, wat 

heerlijk is dat toch. 

Rond half vier kwamen we weer in Hellendoorn aan en hadden 

we weer een geweldige dag gehad. 

 

Ook de prijsuitreiking werd weer op een ludieke wijze 

gepresenteerd door Marcel en daarna konden we met de 

motor weer richting camping gaan en zat deze mooie rij dag 

erop.  

 

Op de camping kwam de eigenaresse naar ons toe met een 

journalist en fotograaf van de Tubantia, een streekkrant uit 

de achterhoek die juist allerlei activiteiten langs de rivier de 

Regge aan het bezoeken was, de Regge meandert ook langs 

Hellendoorn en de campings daarom heen, dus er werden wat 

foto’s gemaakt van de VMC motorfietsen op de camping en 

hier en daar een praatje gemaakt  en over een week of drie 

zal dit geplaatst worden in de Tubantia, leuk om dit even mee 

te maken en daarna hebben we nog gezellig zitten kletsen en 

eten met Arend en Kees en Inge, jammer van de Pebok pech 

maar verder geweldige dag geweest! 

 

De volgende morgen om 10.00 uur weer richting Hellendoorn 

naar de start, het zou vandaag wat drukkender qua 

temperatuur zijn en wellicht zouden we overgoten worden met 

wat water dus regenpak maar mee.  

Bij de start zagen we Jannus Huising en Lies met de prachtige 

Indian, wat leuk hij ging weer rijden, gelukkig maar hij 

behoort toch tot het VMC inventaris  en we hadden ze echt 

gemist de afgelopen jaren. 



Mijn start was weer 11.19 uur en 1 minuut later was Kees de 

Jong aan de beurt, we reden weer heerlijk en vandaag zat de 

Lemele berg in het programma, ook een lekkere klimmer met 

wat scherpe bochten dus we zouden het allemaal beleven. 

 

Ja, de regen kwam vlak voor de lunchpauze, wat ik naderhand 

begreep konden de 1e 10 rijders nog nagenoeg droog 

overkomen maar wij zaten er midden in, Kees reed voor mij en 

de Bradbury stampte flink door maar de Brown begon in het 

houden en ik zag de regen van de benzine tank zo op de 

magneet gutsen, als dat maar goed ging, nee dus de motor 

stopte en bleek dat ik door de slagregen ook nog een bordje 

had gemist dus net van de route af was geraakt. Gelukkig 

waren er meer daar verkeerd gegaan en ineens stond Bennie 

Muurling naast me, ga op de motor zitten en trappen en ik duw 

je weer de route op en zo hebben we het gedaan. Geweldig 

hoor die Super Bennie , hij duwde de Brown door de regen met 

zijn eigen motor weer naar de juiste weg en daar stond ik in 

ieder geval op de route.  

Er kwamen nog diverse rijders langs die ook door de enorme 

stortbui een bordje hadden gemist langs en ik ging proberen 

de boel droog te krijgen, magneet open en alles zo goed 

mogelijk droog maken en ook de bougiekabel naar de magneet 

losgemaakt en goed droog gemaakt en weer vastgezet.  

Het was gelukkig al weer droog geworden maar het was echt 

een tropisch buitje geweest, na de regen kwamen er enkele 

bewoners uit hun huizen en vroegen of ik hulp nodig had en 

een kwam zelfs met een kopje koffie aanzetten. Wat een 

leuke ervaring was dat weer, nu alles weer in elkaar gezet en 

op de motor zitten en trappen en ja hij deed het weer!!!!!  



De mensen enthousiast reageren, hoe bestaat het en daar ging 

ik weer maar natuurlijk wederom zo’n half uur verloren door 

de noodstop. 

 

10 minuutjes later kwam ik op de lunchpauze aan en begreep 

dat er meer rijders door vochtproblemen waren uitgevallen, 

afijn ik kon weer rijden en besloot me niet aan het uur pauze 

te houden en gezellig met Kees mee terug te rijden en zo 

hebben we gedaan. 

 

Het was wederom een geweldige dag geweest en het bleek dat 

Kees op beide dagen een 3e prijs had behaald in zijn klasse 

met de Bradbury, dus daar hebben we even een pilsje op 

gedronken, in de kantine stond de TV aan en Max Verstappen 

was weer vele snelste rondjes aan het maken, wat een 

geweldig talent is dat toch. 

 

Marcel , Ilona en alle andere helpers , geweldig bedankt voor 

het prachtige weekend en ja volgend jaar 50e keer dat moet 

een knaller worden, maar kan het nog beter? Misschien nog 

wat meer klassiekers erbij , ik vond het erg leuk zo met al die 

verschillende bouwjaren en bevlogen rijders te zijn en kijk al 

uit naar 2022!!!  

 

Bedankt 

 

Roel van Maarseveen 



 

 

 

 

In 1988 bracht BMW de K100 uit, met ABS. Alle Old School 

motorrijders steigerden. De tijd van het echte rijden en het 

zelf denken was nu definitief voorbij. Nu rijden er 

motorfietsen met ABS, cruise control, tractiecontrole, 

powerlaunch, quickshifters, anti hopping koppelingen, servo- 

en slipkoppeling, en wheelie- en stoppie controle.  

Plus natuurlijk actieve vering en demping, de 

bandenspanningcontrole, de ‘modi’ voor regen, toeren, sport, 

gladheid, matige tegenwind en koffiestops met latte 

macchiato en een koekje.  

En dan is er natuurlijk ook nog een multimediasysteem 

waarmee je je smartphone kan koppelen aan je motorfiets. 

 

Begon de waanzin na het ABS? Dat is natuurlijk heel mooi en 

een smart phone hebben we tegenwoordig allemaal. Maar toch. 

Zelfs de meest serieuze motorfietsen hadden voor de 

invoering van de ABS gewoon op zijn best een dubbele schijf 

voor en een schijf achter. De berijders wisten dat natte 

voorschijven eigenlijk bij het aanremmen hun eigen ABS 

hadden. Daar hield het verder wel mee op. Maar toch is dat 

ABS het enige systeem dat in praktijk erg praktisch kan zijn. 

En dat er zelfs al zelfrijdende motorfietsen (Honda) 

gepresenteerd zijn? Het zal. Maar het lijkt gevoelsmatig toch 

op het inhuren van een uitzendkracht om je geliefde een 

fantastische avond te bezorgen. 

 



Leer toch gewoon motorrijden. Toen een motorrijder onlangs 

trots aan wat bevriende klassiekerrijders vertelde hoeveel 

digitale intelligentie hij aan board had reageerde één van de 

toehoorders met “Maar waarom leer je niet gewoon goed 

rijden?“ Daar zit wat in. Want elektronische hulphersenen 

laten echte hersencellen heel snel op non actief staan. Bij een 

TomTom doet dat niet zo’n pijn. Maar de SuperSportrijder 

die op een Laverda Jota mocht spelen ging keihard op zijn 

plaat. Bij het dapper insteken voor een bocht na een 

inhaalactie reed hij alsof zijn digitale beschermengelen op 

zijn schouder zaten. NOT!  

Zijdelings maken we daarbij voorzichtig de opmerking dat er 

een paar dingen zijn die je nooit moet uitlenen… 

 

Het ‘lezen’ van de weg, het kennen van de eigenaardigheden en 

de grenzen van onze klassiekers is hetgeen ons tot een soort 

ambachtslieden maakt. De motor is ons gereedschap en we 

weten hoe we ermee om moeten gaan. Op zo’n manier ben je 

een eenheid met je motor inplaats van dat je de minst actief 

werkende partij in een triootje bent. En als je al niet voelt 

hoe de bandenspanning is, dan controleer je hem gewoon 

regelmatig. 

 

Onlangs mocht ik een dag op zo’n heel moderne motorfiets 

rijden. En op een elektrische motorfiets ben ik ook al een dag 

onderweg geweest. Mijn meest recente motor is een 1991’er 

Guzzi. En die is mij modern genoeg. Ik stap er keer op keer 

met een glimlach op. En af. De keer dat ik ermee ben gevallen? 

Dat was ook gebeurd op de modernste motor. 

 



Nog zoiets vreemds aan moderne motoren: ze zijn extreem 

onderhoudsonvriendelijk.  

En bij zowat alle werkzaamheden moeten ze ingeplugd zijn en 

uitgelezen worden. Gelukkig blijkt de moderne motorrijder 

weinig met techniek te hebben.  

De problemen worden opgelost tegen een werkplaatstarief dat 

zomaar kan oplopen tot krap 100 euro per uur hoorden we van 

een bevriende BMW rijder. 

 

Bedenk: misschien zijn wij fossielen. De belangrijkste hard- 

en software zit gewoon onder onze helmen. De belangrijkste 

sensor zit in je kont.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remmen met 

automatische ABS, 

oftewel remt  

gewoon niet. 
 

 

 

 

bron: AM klassiek. 



Ommerweg 121 7447 RC Hellendoorn 
Telefoon : 0548-656880 / 06-22 740 752 
Email : Info@vlhmotoren.nl  
www.vlhbanden.nl  
Tevens afspraak in de avonduren en in het weekend mogelijk! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krie-j de jappel nie van 't 

laand want 't is te nat, 

 

 

dan he-j vulle reagn had. 





 

 

 
 

Januari 

8 clubavond 

15 Feestavond 
 

Februari 

5 clubavond 

12 ledenvergadering 

19 dropping 
 

Maart 

6 Toerkampioenschapkilometertellerregistratiemiddag 

12 digitale clubavond MCNH Pubquiz 

14 Klappertandrit 

 

April 

9 clubavond 

18 familiedag 

 
Mei 

2 Voorjaarsrit 

14 clubavond 

21-24 Eigen Weekend 

 

Juni 

5-6 minitreffen 

11 clubavond 

13 Molshooprit 

22-25 avondvierdaagse 

25 Pre TT BBQ 



 

 

 
Juli 

3–4 VMC rit 

9 clubavond 

11 zomerrit 

 

Augustus 

11 Klepperrit 

25 grote schoonmaak 

27-29 Molshooptoer 

 

September 

10 Clubavond 

17–19 Treffen MC Geist Weekendje Friesland 

26 Bladerrit 

 

Oktober 

30-9 / 2-10 Heuvelrit EK Enduro 

8 clubavond 

17 Babytreffen 

23 Mountainbike Mania 
 

November 

12 clubavond 

 

December 

10 clubavond 

31 Carbid knapp’n 



 

 

Het beloofd de komende weken nog even een mooie nazomer 

te worden. Voor degenen die zijn verregend tijdens de 

Molshooptoer een mooie herkansing om nog wat droge 

kilometers te maken.  

 

5 sept  Noorderrit MTC Noord 

   https://www.mtcnoord.nl/ 

170/220 km 

 

11 sept   Molen-motor-rit Ermelo 

   https://www.molendekoe.nl/ 

350 km 

 

12 sept   HMC over de grens Haaksbergen 

   https://www.haaksbergsemotorclub.nl/ 

   200 km 

 

19 sept  Ponytoertocht MCFreewheels Heeten 

   https://www.mcfreewheels.nl/ 

   150/200 km 

19 sept   Anbergen toertocht Slagharen 

   https://anbergenmotoren.nl 

   180 km 

 

26 sept  Bladerrit MCNH Hellendoorn 

   https://www.mcnh.nl/toer/toertochten/ 

   225 km 

 

 

 

https://www.mtcnoord.nl/
https://www.molendekoe.nl/
https://www.haaksbergsemotorclub.nl/
https://www.mcfreewheels.nl/
https://anbergenmotoren.nl/
https://www.mcnh.nl/toer/toertochten/


 

 

 
 
 

September 
Za.  4 John Olthof 

Vr. 10 Clubavond Ben Rikkert en Yvo Rutgers 

Za. 18 Dirk Poffers 

Za. 25 Marcel Schuurman 

Zo. 26 Bladerrit 

 

Oktober 
Za.  2 Aeger Tol 

Vr. 8 Clubavond Han Schuurs en Gert Teesink 

Za. 16 Peter Valk 

Za. 23 Rikus Tijhuis (mountainbikemania?) 

Za.  30 Ilona Schuurman 

 

 

Schoonmaakrooster 
Sep Marscha en Roxanne gang/gangkasten 

Okt Geke en Berit bar 

 

 



 

Crono-Time data en electric instruments 
 
 

Termignoni Exhaust Technology 
 

GSG Valblokken 

    QD Exhausts   
 Zandona Body protection 

 
 
 
 

Giannelli Exhausts 

Verheul, Vriezenveenseweg 18, 7681 DS Vroomshoop (Ov.) 
 

Meer info. WWW.Verheul.nu 
Tel. 0546-641689 
Of bij jouw motorzaak 


