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Zondag 24 oktober hebben we de nieuwboren kids binnen de 

club welkom geheten. Met een flinke afvaardiging en een hand 

vol krentewegges zijn we maar liefst 4 kiddo’s langs gegaan en 

jawel, zodra ik ze op de arm had begonnen de gezichtjes te 

betrekken en de traantjes stroomden flink over de wangetjes. 

En bij die kiddo’s ook. Het was een mooie herfstdag om een 

blokje rond te toeren en hier en daar een versnapering op te 

pikken. 

 

Ondertussen is de ziekenbezoekafdeling van het bestuur druk 

met bezoeken van gecrashte coureurs, van de fiets vallende 

wijnflessen en mensen met overige ongemakken.  Nog een keer 

dan: STOP MET VAN DE FIETS VALLEN. 

Overigens worden we overal wel met open armen ontvangen en 

draait het informeren naar herstel uit op een gezellige avond. 

 

We zijn druk in overleg met het hoofdbestuur over onze 

drankvoorraadkoudhouvoorziening, we houden jullie hierover 

op de hoogte, het lijkt er op dat als de vorst intreed we het 

bier wel koud krijgen. 

 

Zaterdag 13 november houdt DTC Daarle hun inhaalparty 

vanwege alle gemiste feestjes, de deur gaat open om 20.00 

uur en weer dicht om 24.00. uur.  

Ze hebben een bandje geregeld voor het nodige lawaai en 

jongens uit Daarle kennende zal er ook wel iets van een 

biertje zijn.  



Via de app zullen we kijken wie er allemaal heen willen, zodat 

indien nodig we transport proberen te regelen. 

 

Zondag 28 november gaan we de kilometertellers registreren 

zodat we het toerkampioenschap via allerlei ingewikkelde 

constructies kunnen uitrekenen. Je kan dan vertrekken voor 

een ritje van ongeveer 100 kilometer rond 14.00 uur, en vanaf 

16.00 uur staan we klaar om jullie tellerstanden te noteren. 

Goed weer is besteld dus dat komt goed. 

 

Inmiddels heeft Jos Middelkamp meer info over de toer door 

Engeland in de toer app gedeeld, nu al een flink aantal 

deelnemers, opgeven kan nog bij Jos. Dus wil je volgend jaar  

met Pinksteren eens links rijden in een mooi deel van 

Engeland, twijfel dan niet en geef je op. 

 

Tot slot, vrijdag 12 november hebben we weer clubavond, om 

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

 

De nieuwe goed gebruikte 

oliepomp is gemonteerd aan die 

oude Harley, en het lekken uit 

het blok lijkt opgelost. Niet dat 

ie lekvrij is, maar we kunnen 

veilig zonder uitglijden de 

schuur in, scheelt veel 

pleisters. Zal mij benieuwen wat 

dat oude ding nu weer bedenkt 

om niet te hoeven rijden. 

 

Marcel Schuurman 



 



 

 

 

We krijgen de laatste tijd opmerkingen van toerleden over 

hoe de bardiensten worden ingepland. 

Alle toerleden hebben in het verleden aan kunnen geven of ze 

wel of geen bardiensten willen draaien. En als je wel een 

bardienst wilt draaien, kun je ook aangeven of je dat op 

zaterdag wil, tijdens een clubavond en tijdens toertochten. 

Op basis daarvan rooster ik nog steeds de bardiensten in. 

 

Maar ondertussen hebben we natuurlijk nieuwe toerleden 

erbij gekregen en is er misschien bij sommige toerleden van 

alles veranderd. Dus jullie krijgen weer opnieuw de kans om 

aan te geven of, en wanneer je een bardienst wil draaien. 

 

Hoe gaan we dit doen? 

Jullie krijgen volgende week een mail van ons, via mailadres 

media@mcnh.nl, met daarbij het overzicht hoe alle toerleden 

zijn ingedeeld. Willen jullie allemaal dit overzicht controleren 

of het nog klopt. Bij nieuwe toerleden staat er een vraagteken 

in het overzicht. Willen de nieuwe toerleden ook doorgeven 

wanneer je wel of niet een bardienst wil draaien. Wijzigingen 

en aanvullingen, kun je weer retour sturen via media@mcnh.nl.  

 

ALS WE GEEN REACTIE VAN JE ONTVANGEN, GAAN WE 

ERVAN UIT DAT JE GEGEVENS NOG KLOPPEN. 

 

 

IH 

mailto:media@mcnh.nl


 



 

 

 

 

Op de clubavond van december komt de geboren Eiberger 

Frank Weeink ons het een en ander vertellen over zijn leven 

als MotoGP verslaggever. Hij zit al jaren in dit vak, en heeft 

er de nodige dingen mee gemaakt. Daarnaast schrijft hij over 

MotoGP, WSBK en Motocross voor MotoPlus en Noppennieuws. 

Ook kan hij veel vertellen over de wereld achter de schermen 

bij de MotoGP. 

Het clubhuis is om 20.00 open, een uurtje eerder dus dan je 

van ons gewend bent. Frank begint om 20.30 zijn praatje. 

 

 
GH 
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Yes!! Corona is zo goed als over, tenminste, de restricties dan. 

Dat betekent dat we weer naar Engeland op vakantie kunnen. 

Zet alvast een groot rood kruis in je agenda van 2 t/m 7 juni. 

Op die donderdag vertrekken we namelijk naar Engeland. 

’s Ochtends een mooie toertocht richting de kust, om aan het 

einde van de middag aan boord te gaan. Na een nacht slapen 

komen we dan aan in Engeland, waarop we doorrijden naar het 

hotel. Op vrijdag en zaterdag rijden we dan een mooie ronde 

door het Britse landschap om op maandag weer richting de 

boot te rijden. Wederom tegen het einde van de middag 

inladen en dinsdagochtend aan land in Nederland om 

vervolgens weer naar huis te rijden. 

 

Waar we precies terecht komen en wat de kosten zijn weten 

nog niet, maar dat komt later wel. Eerst je agenda blokken. 

We hopen snel met meer info te komen. 

 

 





 

 

Ook de afgelopen clubavond was het weer gezellig als vanouds. 

 

Onze voorzitter begon de vergadering met een mededeling 

van medische aard, hij was verkouden maar is negatief getest 

dus geen paniek. Misschien moet meneer de voorzitter toch 

wat vaker zijn mooie warme club-hoodie aandoen als hij buiten 

gaat roken. 

 

Ook deze avond zijn er weer 2 nieuwe, oude gezichten. Arjan 

en Mark komen een avondje hernieuwd kennis maken, beide 

heren zijn in een ver verleden al eens lid geweest. En we 

hopen ze dan ook als hernieuwd lid te mogen verwelkomen. 

Arjan is in het bezit van 2 Honda’s en Mark heeft een Harley 

en een BMW.  

 

Zoals iedereen inmiddels weet is Jarno gecrasht op het 

circuit en is door de laatste rijder geraakt. Hierbij heeft hij 

zijn heup gebroken, is inmiddels geopereerd en rijdt nu 

tijdelijk rond in een coole scootmobiel, deze valt vast wel op 

te voeren Jarno! De bruine fruitschaal is inmiddels afgeleverd 

en we wensen Jarno veel sterkte met z’n herstel. 

 

Op 25 september heeft een groep MCNH-leden een tocht met 

350 motoren begeleid tijdens Rit en Rock. Hoewel de 

organisatie van de rit nogal wat steekjes liet vallen hebben we  

als MCNH laten zien dat we dit als club goed kunnen oplossen. 

Met de complimenten van politie, organisatie en 

verkeersregelaars.  

 Nieuws uit het Mollenhol 



Inmiddels is het EK enduro ook gereden en het was een mooi 

en goed georganiseerd evenement. Iedereen bedankt voor de 

inzet! Mooi om te zien dat toer en cross zo samen werken en 

er zelfs te veel vrijwilligers waren. 

 

Op 6 november is er de Noaproatparty bij IMC Wisent  

in Den Ham. Info hierover komt nog in de app. 

 

In januari is er weer een bestuursverkiezing. Oskar stopt. 

Opgeven is nog mogelijk. Functie-eisen: veel kunnen zeuren en 

bier drinken. 

 

De nieuwe club Hoodie’s zijn te koop! Vraag Glenn! 

 

Fooienpot op de bar. Aan het eind van het jaar wordt hier een 

goed, lokaal doel voor uitgezocht. 

 

De schuur is bijna klaar. Het volgende project wordt de 

aankleding en herinrichting van het terrein om het clubhuis. 

Wil je hierover meedenken geef je dan op bij Glenn.  

 
   De eerste ideeën van Nikay en Juwan zijn al binnen… 



                                                                             

Rondvraag: 

Gert: heeft de 1e foto van de motorclub uit de jaren 50 

gekregen, deze wordt opgehangen in het Mollenhol. 

Ilona: Vriendelijk verzoek om na een bardienst of vergadering 

even de glazen af te wassen en deze niet te laten staan voor 

de volgende!  

Berit: vraagt of nieuwe leden kunnen worden voorgesteld in 

het clubblad, hier is Ilona mee bezig. 

Jos: De Engelandtoer zal volgend jaar met Pinksteren zijn. De 

nieuwe prijzen zijn nog niet binnen. Het hotel wordt wel al 

vast gereserveerd. Wil je nog mee geef je dan snel op bij Jos! 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Aan het begin van dit jaar hebben we bij iedereen de 

tellerstanden genoteerd en daarmee het toerkampioenschap 

geopend. Op 27 november sluit het toerkampioenschap met de 

afsluitende Kilometertellerregistratiemiddag. Dan noteren 

Jos, Marcel en René weer jullie tellerstanden waarmee we het 

kampioenschap kunnen opmaken. Echter, doen we dat pas 

nadat we eerst nog een ritje van ca. 100 km hebben gereden. 

We vertrekken voor het toertochtje rond 14.00 uur en zullen 

dan vanaf 16.00 klaar staan om de tellerstanden te noteren. 

 

Zorg dus dat je je brommer nog niet in de winterstalling 

parkeert. 

 

 
 

GH 



 
 

 



 

 

 

Hallo lieve MCNH leden! 

 

Op 5 augustus  dit jaar kreeg ik de plotselinge diagnose 

longkanker met uitzaaiing in m’n botten. De grond wordt dan 

onder je voeten weggeslagen. Je weet niet waar je het zoeken 

moet!  

Maar dan merk je dat je een super kerel, kinderen, familie en 

vrienden naast je hebt staan! En dat is zo vreselijk waardevol! 

Ook krijgt je reacties van mensen wat je helemaal niet 

verwacht! Zo ook van de MCNH!! Overweldigend! kaartjes, 

appjes, chats via fb! Praatje bij de Appie of viskraam!  

Ik ben jullie hier zo dankbaar voor! Dit helpt enorm!!  

Als klap op de vuurpijl kwamen dinsdagavond 2 november 

Marcel en Frank op visite met een prachtig boeket en 

heerlijke bonbons! Hele gezellige avond gehad! 

Kortom MCNH mensen, heel erg bedankt voor alles! Waar een 

klein KLUPPIE vreselijk groot in kan zijn!!! Chapeau! 

 

Lieve groet,  

Gerlande en Wilco! 

 

 

 



 



 

 

 

Op zondag 24 oktober was het dan eindelijk weer eens zo ver. 

Na een jaartje overslaan door…jeweetwel mochten we weer op 

pad om de nieuwe oogst binnen de club te verwelkomen. 

Dat onze leden tijdens de coronajaren niet stil hebben 

gezeten of beter gezegd gelegen moge duidelijk zijn. Maar 

liefst 4 baby’s, inmiddels peuters, hebben we mogen schudden. 

 

Met een mooie opkomst op een zonnige zondagmiddag 

vertrokken we wat vroeger dan normaal voor een lekker ritje  

richting Meppel. Herman Tol zat nog in Curaçao maar Keetie 

en Sacha stonden al op ons te wachten. Na de nodige 

felicitaties, het overhandigen van de krentenwegge en het 

clubshirtje, het fotomoment waarbij onze voorzitter de baby 

probeerde te laten huilen, wat jammerlijk mislukte omdat 

Sacha het allemaal veel te interessant vond, tijd voor een 

bakkie koffie, en voor de dames een plaspauze. Het was ook 

zo’n lange rit. 

 

Sacha vergat te huilen  In het zonnetje in Meppel, goed te doen.  

 

 



 

Op naar de volgende. Rick en Nicole, Suzan en Luc 

verwelkomden ons met bier, borrels en ballen. Ook daar waren 

we natuurlijk hard aan toe.  

Hier deed onze prezie iets harder zijn best en lukte het hem 

Luc binnen 5 seconden aan het huilen te krijgen. Ik voel een 

wedstrijdje aankomen tussen onze toekomstige leden.  

 

   
Ook hier de oprit vol met MCNH leden    Ja hoor, 5 seconden……… 

 

Op naar Martijn, Wendy, Jasmijn en Amber natuurlijk via een 

kleine omweg en het nodige lawaai. Ook hier volgen de nodige 

plichtplegingen, borrels, bier en worst. En natuurlijk het 

fotomomentje van de voorzitter met baby op de arm.  

En jawel hoor Amber won met glans van Luc door binnen 3 

seconden te huilen. Ik snap het wel hoor, die voorzitter 

begrijpt het concept van kroamschudd’n nog niet zo. Nee 

Marcel het is geen babyschudden.  

 



   

Het ontvangstcomitee aan de Ommerweg Zo zeg, 3 seconden en vluchtgedrag 

 

En last but not least op naar Hermen die met pap en mam, 

Aeger en Ellen, de laatste borrel inschonk.  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hermen zal ons al op te  Ja hoor, huilen voordat hij aan  

wachten op de motor   Marcel werd gegeven, we hebben een winnaar 



 

Het is ook maar goed dat er niet meer kinderen zijn geboren 

want met al die borrels zou het nog een beschonken tripje 

worden zo. 

Hermen toonde zich de ware winnaar van die middag, hij begon 

al te huilen toe Marcel maar in de buurt kwam. Ook dat 

snappen we dan weer wel.  

 
    

 

Met alle baby’s onder de arm op naar het clubhuis voor het 

grote fotomoment, meer bier, pizza’s en gezelligheid. 

 

 

De traditionele groepsfoto, zie ze weer lachen, en die kids ook. 

IS 





 

 

 

Ik herinner me nog goed, alweer een tijd geleden, die avond 

dat ik Jan Olthof sprak en hij met fonkelende ogen zei: "we 

gaan een EK enduro organiseren."  

Hij glunderde er zelfs bij. Nog nooit eerder is dit in de 

Nederlandse Endurogeschiedenis gedaan.  

 

Tenminste, niet door 1 club. Bij de vorige EK's of de Six Days 

in Assen, bestond de organisatie altijd uit een samenwerking 

van verschillende motorclubs. Deze keer zou de organisatie 

volledig in handen zijn van de MCNH. Want organiseren, dat 

kunnen we wel.  

 

Maandenlang werd er vergaderd, overlegd, vergunningen 

aangevraagd, dingen geregeld en uiteindelijk, toen alles rond 

was, volgde de helpersvergadering. Waar voor mij dit jaar de 

enduro begon. Die dinsdagavond werden de vrijwilligers 

ingedeeld en kregen zij hun taken te horen. De mijne zou op 

donderdagmiddag en vrijdagmiddag de Pre-finish zijn bij de 

manege en zaterdag zou ik het team van Henri Olthof 

versterken op de Koetree. Mooi, dan kon ik dus donderdags en 

vrijdags nog even kijken bij de proeven om zaterdag op en 

rond de Koetree te vertoeven. Op vrijdag en zaterdag werden 

dezelfde proeven verreden, met voor de coureurs voor het EK 

3 rondes per dag en voor de strijders om het Nationaal 

kampioenschap 2 omlopen per dag.  

 

  

 

 



 
  

Donderdag was ik rond een uur of 11 in de manege, en ondanks 

dat je dan geen taak hebt, is er altijd iets te doen. Dus begon 

ik maar met koffie drinken. Na het koffiedrinken werd ik aan 

het werk gezet. Er was een complete expositie op poten gezet 

met krantenknipsels, volledige tijdschrijften en veel foto's 

over de endurosport en MCNH. Ook waren er veel oude 

enduromotoren uit diverse Hellendoornse schuren getrokken 

om te laten zien.  

 

Zo stonden er motoren waarmee Jan Tijhuis in de jaren '70 in 

Italië aan een zesdaagse enduro mee deed. Ook de WK motor 

van Henk Poorte (Honda 500cc tweetakt) en de motor van Jan 

Olthof stonden er. Die laatste was ooit van Gerrit 

Westenberg geweest die er al Enduro's mee reed in de jaren 

'60, waaronder in '63 de eerste Heuvelrit ooit. De rit die ook 

wel de boeken in ging als "De hel van '63". Begin jaren '70 

kocht Jan Olthof deze DKW Sport en ging er veel op crossen. 

Vooral Circuit de Koetree werd toen aangedaan. Na een tijd 



heeft Jan de motor van de hand gedaan en kwam deze in 

handen van Henk Lohuis. In de staat zoals de motor ook in de 

manege stond had Henk er een goeie 30 jaar op gepast. 

Ondertussen heeft Jan de motor teruggekocht en zijn de 

plannen voor een volledige restauratie gesmeed. Nu moet Jan 

nog tijd zien te vinden. Iets dat niet makkelijk is voor de 

voorzitter van de endurocommissie.  

 

 
Jan Olthof met zijn DKW waar hij jarenlang op heeft gecrosst 

 

Donderdags moesten de rijders hun motor laten keuren bij de 

manege. Men rijdt over de openbare weg van proef naar 

proef, dus die machine moet voorzien zijn van een uitlaat met 

niet te veel lawaai, banden die ook op de weg gebruikt mogen 

worden en de verlichting en kentekenplaat moeten in orde 



zijn. Eenmaal gekeurd, gaan hier en daar wat stickers op de 

motor om sabotage te voorkomen en werden ze in de 

manegebak (onder toeziend oog van Albert Stevens) achter 

slot en grendel gezet.  

 

's Middags rond een uur of half 4 werden de eerste motoren 

van stal gehaald voor de start van de proloog. Deze werd op 

de Koetree verreden, omdat door de coronaperikelen de 

proloog op de Hofmansweide niet door mocht gaan. Na een 

rondje crossen kwam iedereen terug bij 't Oale Spoor. En ging 

de boel weer op slot.  

 

 
Ze hadden nog nooit zoveel paardenkracht tegelijk in 1 manege gezien!  

 

Vrijdagmorgen ging de enduro dan echt van start. De eerste 

échte proef stond op de planning: de Dauwpop-proef. Rondom 

de danskuil van Dauwpop was weer een dijk van een proef 

uitgezet. Startend op de Koetree werd het halve circuit 

afgewerkt, waarna de coureurs het bos in werden gestuurd. 



Richting de danskuil, die dit jaar vanaf de steile kant werd 

ingereden. Van daar weer terug het bos in om met een flinke 

omweg terug op de Koetree uit te komen voor de rest van 

deze crossproef. Ik stond te kijken bij de zandkuil en ben een 

stukje het bos in gelopen.  

 

De eerste paar gingen echt serieus hard. Het grote gros wat 

er achteraan komt rijdt nog steeds flink door en het ziet er 

best spectaculair uit zo tussen de bomen door te 

manouvreren.  

 

 
 

Vanuit deze crossproef bracht de verbindingsroute door het 

bos de rijders bij de Diepe Zandkuil, waar de tweede 

crossproef begon. Slingerend om de zandkuil begon deze 

proef, met als hoogtepunt de 4 doorgangen door de zandkuil 

zelf. Toen ik eenmaal onder in de kuil stond had ik een mooi 

plekje om het endurogeweld te bekijken. Hier schiet er één 

omhoog, daar springt er één de kuil in, en ondertussen racet 



er iemand op volle snelheid voor je langs. Zo op het eerste 

gezicht oogt het wat chaotisch, maar na een paar rijders te 

hebben gevolgd snap je precies hoe het parcour in elkaar 

steeks en is alles goed te volgen, terwijl je letterlijk wordt 

omringd door actie.  

 

Een aantal knapen achter me hadden dat ook door en ploften 

om half 10 's ochtends op hun bierkratjes waarna de eerste 

'psst' geluiden van ploppende flesjes te horen waren. Zo, die 

hadden mooi op tijd weekend. De bossen om de zandkuil 

vroegen veel behendigheid van de rijders, met de smalle 

paden die daar tussen de bomen door kronkelen.  

 

 
4 keer door de proef in 1 opzicht. Rechtsonder de kuil in om 

rechtsboven er weer uit te gaan. Rechtsboven er opnieuw in naar 

linksboven, dan een lus door het bos om linksoven de bocht naar 

linksonder te maken. En vervolgens vlak voor het publiek langs onder 

in de kuil van links naar rechts. 

 



De behendigheid van de coureurs werd tot het maximale 

getest bij Bennink in het bos. Henk had samen met zijn zoons 

Ties en Mels en met enkele van hun vrienden een serieuze 

beproeving neergezet. Bennink staat bekend om zijn houtwerk 

en het werd snel duidelijk dat het gebruik van dit materiaal 

niet wordt beperkt tot het bouwen van schuurtjes en huizen.  

 

Bij de start van deze Extreme Enduro proef werd je gelijk 

over 3 boomstammen gekatapulteerd zodat je de 2e stapel 

kon overslaan. Luttele meters later zou je dan een obstakel 

van 2 serieus dikke boomstammen tegenkomen. Vervolgens het 

crossbos in, waar je als rijder werd verrast door ingegraven 

shovelbanden, nog meer houtblokkades en een waterplas waar 

je nog maar net omheen kon. Het was dan ook voor de hand 

liggend dat niet iedereen droog de finish zou bereiken.  

 

En had je eenmaal je natte pak gehaald, dan werd je nog 

afgestraft op het laatste stukje van deze proef door nog 

meer boomstammen, en balken die in een rechterbocht lagen. 

Een genot om te zien hoe behendig een mens met een motor 

kan zijn en zonder problemen deze beproeving doorstond.   

 

 
Boomstamspringen bij Bennink in de tuin 



Vanuit hier reden de deelnemers door richting Erve 

Veerkamp, waar wederom een échte crossproef op het 

programma stond. Een mooie crossbaan met goede bulten erin, 

een strook maïs alvast gehakseld om zo een doorgang naar het 

bosje er achter te creëren om vervolgens rijdend door een 

droge sloot weer bij de weg uit te komen. Ook hier vroeg de 

proef om snelheid en behendigheid van de rijders, waarbij ik 

nog even tussen de maïs ben gaan staan om de snelheid écht 

te proeven. Toen ik er was bleek de tijdwaarneming niet in 

orde waardoor deze proef was geneutraliseerd. Niemand 

zette zichzelf of zijn machine op het spel. Toch kon vrijwel 

niemand zich inhouden op zo'n mooi open en recht stuk door 

de maïs waardoor de jongens, en meiden trouwens ook, er vol 

gas doorheen vlogen.  

 

 
Hekjes om de snelheid eruit te halen? Vol gas een flauwe bocht! 

 

Na deze proef rap even een broodje eten en door naar de 

Manege, waar Jo en ik rond 13.00 werden verwacht voor de 



controle op de Pre-finish. Deze controle bestond uit het 

luisteren naar een piepje als een motor langs de 

transponderlus reed. Een piepje was goed, geen piepje zou 

problemen geven. Gelukkig piepte het volop en hadden we een 

mooie rustige taak en konden we volop brommers kiek'n.  

 

Nadat iedereen was gefinisht ruimden we onze post op en 

doken we de manege in voor een welverdiend koud pilsje. 

 

 
 

Op zaterdagmorgen werden we al vroeg in het Koetreehuus 

verwacht. Om 7.00 meldden we ons bij proefhoofd Henri 

Olthof. Eerst maar een bakkie koffie en een briefing voor wat 

de bedoeling van die dag was. Die briefing was kort en 

duidelijk: wachten tot het licht wordt en lint controleren op 

schade over de hele proef. Daarnaast moest 2 man naar 

Bernards bosje om het parkeren in goede banen te leiden. 

 

Ik voegde me samen met Alwin om lopend naar het 

dauwpopterrein te gaan, alwaar we de proef afliepen om het 



lint te controleren. Vanaf daar konden we de eerste rondgang 

van de mannen en vrouwen mooi bekijken. Het is niet normaal 

hoe hard die mensen over die smalle bospaadjes racen.  

Als je dan kijkt hoe zo iemand een bultje over springt om 

vervolgens zichzelf en zijn motor behendig om een boom heen 

manoeuvreert, dan denk je eerst: goh, dat ziet er niet eens zo 

moeilijk uit.... Waarop je gedachten gelijk worden omgebogen 

naar het meer realistische: "nou, ik had die boom allang een 

kopstoot gegeven..." Of nog sterker: "Ik had die boom niet 

eens gehaald!"  

 

Bochten, waarbij je niet kunt zien waar ze eindigen, werden 

zonder twijfel ingestuurd en gas gegeven om vervolgens gelijk 

de motor om te gooien en vol gas een heuvel op te rijden. 

 

 
 

Later op de dag stond ik bij het einde van de brandgang 

tussen het Dauwpopterrein en de Koetree. De eerste 10 tot 

15 rijders vlogen letterlijk over dit brede bospad. Aan het 



begin schakelden ze naar 6 en deden het gas niet meer dicht. 

Nadat ik 3x had gedacht: "nou, nu wordt het toch tijd dat je 

gaat remmen vriend" ramden ze dan eindelijk hun rempedaal 

naar de grond en graafde het achterwiel zich in de bosgrond. 

Tegelijkertijd werd teruggeschakeld naar de twee en de 

motor klaargezet voor de kombocht. gelijk ging de rijder op 

de tank zitten en draaide het gas weer volledig open om maar 

zo snel mogelijk weer op de Koetree terecht te komen. We 

hebben niks kunnen meten maar de 140 werd op dat bospad 

zeker aangetikt terwijl de motoren van links naar rechts over 

de brandgang schoven.  

 

Nadat de EK rijders 3x waren langs geweest konden we 

beginnen met opruimen. Linten weghalen, palen opruimen, 

hekken aan de kant... We hadden een mooie koppel volk bij de 

Koetree waardoor we op tijd klaar waren. Rond een uur of 4 

zat iedereen aan een lekker koud biertje.  

Ondertussen werden in het Koetreehuus de laatste 

braadworsten en frikandellen verdeeld zodat we allemaal wat 

te knabbelen hadden terwijl we de dag bespraken. Deze kan 

worden samengevat tot: Wie hebt een machtig mooi'n dag 

e'had. 

 

Na 2 pilsjes snel naar huis, douchen, eten en door naar de 

Manege voor de prijsuitreiking en het eindfeest. We dachten 

dat we met de Feestavond van de MCNH wel wat bekers 

uitreikten, maar dat valt in het niet bij de heren van de FIM. 

Toen Dennis in zijn beste Engels de moeilijkste Tsjechische, 

Italiaanse en Franse namen uitsprak begon de FIM met het 

uitdelen van…: medailles. Ja, zo komen we natuurlijk nooit van 

die bekers af... 



 
Beste bekers. Mag ook wel als daar je het hele team uit moet drinken  

 

Na veel uitreikingen en twee pauzes werd het tijd voor een 

feestje. Typisch Helders deed de DJ meer moeite dan het 

publiek en bleef het nog lang rustig in de paardenbak van 't 

Oale Spoor. Totdat er een motor werd aangetrapt en deze 

zowat het podium besteeg. Nadat stijl voor het podium de 

achterband de nodige millimeters had achter gelaten was de 

dansvloer ingewijd en barstte het feest pas echt los. Het 

bleef nog lang onrustig in de Manege 't Oale Spoor. 

 

 
GH 





 

 
 

 
 

Voor de laatste zaterdag van oktober hadden wij nog een 

ritje op de rol staan en wel de Kouwepotentoertocht 

genaamd van ProMotor die dit keer in het teken van “Grutte 

Pier” van Friesland stond. Je weet wel, die grote sterke 

Friese vrijheidsstrijder die het de Hollanders naar lastig 

kon maken. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grutte Pier (voor 1980 

schreef je Greate Pier) 

leefde van 1475 tot 1520 

en was de leider van de 

Friese vrijheidsstrijders  

in die jaren. 



De hele week was het mooi zonnig weer maar in het kader 

van deze rit was het weer aangepast zodat wij in een fijne 

regenbui richting Heerenveen vertrokken alwaar de start 

deze keer van de rit was. 

Een paar jaar geleden hebben we deze rit ook gereden toen 

in het kader van de wolf die toen in het oosten des lands was 

gesignaleerd, maar die ons toen erg tegen viel wat de route 

betreft. Maar we wilden het nu wel weer eens proberen. 

De kosten voor twee personen aan deze rit was € 120,00 en 

dat is toch wel pittig te noemen. Hierin zit dan wel een lunch 

en een diner bij maar dan nog. 

Tegen 9 uur stapten we in de regen op onze Soes om zo 

tegen 10 uur kleddernat bij het startpunt in Heerenveen te 

arriveren. Ik had de handvatverwarming nog wel in de 

hoogste stand aangezet maar deze energietransitie vanaf de 

handvatten stopte bij het begin van de mouwen van mijn voor 

waterdicht gekochte motorjas. Aangezien mijn broek ook in 

snel tempo zijn waterafstotende functie verloor resulteerde 

dit in dampende handschoenen en hemelwatergekoelde 

kouwe kaloten van om en nabij de 4° Celsius. Daar kan geen 

coronavirus tegenop.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de regen arriveerden we 

bij het startpunt in 

Heerenveen. 
 

 

 

 

 



Nadat we ons natte plunje hadden uitgetrokken kregen we 

binnen een warme kop koffie met gebak. Na een tweede kop 

hete koffie durfde ik het weer aan om naar het toilet te 

gaan zonder eerst een grote zoektocht op touw te zetten 

naar het aftappunt.     

De GPS route bestond uit twee delen. Het eerste deel ging 

via de meren en de plaatsjes Oudega, Nijland, Bolsward, 

Heeg  en Cornwerd (Kornwert op z’n Fries) naar het 

pauzepunt bij de afsluitdijk.  
 

   
 

Het dorpje Heeg samen met de Soes en Berit in het natte Friese landschap. 
 

En ik moet zeggen dat dit een mooie route was langs de 

diverse meren en vele oude dorpjes en het stadje Bolsward. 
 

   
 

De route kronkelde mooi tussen de Friese meren door. Echt mooi daar. 

 

 



   
 

Het schitterende stadhuis en de oude huizen in Bolsward. (De foto van het 

stadhuis even geleend omdat onze omstandigheid aldaar wat minder schitterend was) 
 

Bij het pauzepunt kregen we te maken met de eerste 

tegenvaller. Het wegrestaurant was bij lange na niet 

berekend op het aantal motorrijders wat resulteerde in een 

lange rij die buiten in de regen stond te wachten tot ze naar 

binnen konden voor een kopje soep en twee broodjes.  
 

 
 

Het wegrestaurant bij de Afsluitdijk die totaal niet berekend was op deze 

motorinvasie. Dat kun je ook de organisatie aanrekenen. 
 

Daar hebben wij niet op gewacht en hebben het tweede deel 

van de route direct opgepakt. Deze leidde ons na zo’n 20 

kilometer naar de havenstad Harlingen. Wij vonden hier een 

leuk en gezellig eetcafé waar we ons te goed hebben gedaan 

aan een uitsmijter en eigengemaakte snert.  

 

 



   
 

Het prachtige stadje Harlingen dat ons een warm onderkomen bood met een 

uitsmijter en snert tijdens deze koude en natte toertocht. 
 

Omdat we het water zat waren hebben we hier eerst maar 

eens de wolken laten uitregenen, natuurlijk wel nadat we 

eerst buienradar hadden geraadpleegd.  

Toen het hemelwater op was zijn we verder gegaan met het 

tweede deel van de route. Ook hier weer door een mooi deel 

van het land van Greate Pier met zijn kleine terpdorpjes.  
 

 
 

Mooie gebouwen zoals deze bewaarschool in een van die kleine dorpjes 

in het Friese land. 



Wel was het hier link uitkijken op de weg omdat de 

bietencampagne was begonnen. Wat een modder op de weg. 

Dit zorgde er voor dat de aandacht voor de omgeving danig 

was geslonken. Zo tegen vieren arriveerden we weer in 

Heerenveen waar net de warme maaltijd was klaargezet. Nu 

waren we op tijd omdat we een hele kluit motorrijders nu 

voor waren. Ik schat dat de laatsten toen net binnen waren 

op het pauzepunt voor hun kopje soep met broodje. (wel even 

ruim zien) 

Het diner bestond uit een stamppotbuffet. Na de eerste 

hap begreep ik direct waarom Greate Pier de slag tegen de 

Hollanders uiteindelijk niet gewonnen heeft. Je moet echt 

wel aan de bedelstaf zijn geraakt wilde je dit echt als 

smaakvol gaan benoemen. 
 

                                 
 

Wij hebben de motor maar weer gestart en linea recta naar 

het Mollenhol gereden waar Ilona ons trakteerde op een 

goed biertje uit Twente. 

We hebben weer een keer meegedaan aan deze rit maar ik 

vind de prijs-kwaliteit verhouding wel erg scheef. Wij zullen  

volgend in ieder geval niet weer meerijden.  

Toch was de route erg mooi en wij zullen deze tocht volgend 

jaar in het late voorjaar zeker nog een keer rijden.       
             GT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

De laatste tijd hoor je steeds meer negatieve geluiden over 

het gebruik van Euro 95 ook wel E10 genoemd. Tijd om hier 

eens wat dieper op in te gaan. Wat is waar en wat is fabel.  
 

 
 

Vorig jaar juni schreef Glenn al een mooi stukje over de 

“Nieuwe Brandstof” ofwel E10 die veel milieuvriendelijker 

zou zijn. Zijn conclusie was toen, het is “ROTZOOI” en 

nadat Glenn zelf wat testjes had gedaan bleek het verbruik 

ten opzicht van E5 ofwel Euro 98 een stuk hoger ligt.  
 

Het Duitse Fraunhofer Instituut voor Milieu-, Veiligheid- en 

Energietechnologie (UMSICHT) heeft de neveneffecten van 

het gebruik van Euro 95 ofwel E10 benzine getest. De 

conclusie dat deze brandstof milieuvriendelijker zou zijn 

werd na het onderzoek danig in twijfel getrokken. 
 

E10 is een zogenaamde biobrandstof die ongeveer 5 tot 10% 

bio-ethanol (alcohol) bevat. Vanaf 2011 geleidelijk ingevoerd 

in Europa maar kampt nog steeds met een slechte reputatie.  



Naast een hoger brandstofgebruik verdraagt lang niet elk 

voertuig de biobrandstof. Vooral bij oudere auto’s en ook 

motoren kunnen problemen optreden omdat bepaalde 

onderdelen zoals pakkingen en brandstoffilters niet tegen 

het agressieve ethanol kunnen. 

Bij hoge druk en temperatuur (en dat heb je bij 

verbrandingsmotoren) veroorzaakt ethanol tevens corrosie 

in de aluminium onderdelen. (inlaatkanalen en benzinepomp)    
 

Euro4 eis voor filters 
 

Nieuwere voertuigen zouden geschikt moeten zijn voor E10 

maar het Fraunhofer Instituut heeft nog meer problemen 

vastgesteld met deze biobrandstof. In 2016 werd de Euro4 

Norm van kracht. Dat is overigens in 2021 al weer vervangen 

door de nog strengere Euro5 Norm. 

Deze norm bepaald dat er filters geplaatst moeten zijn die 

moeten zorgen dat benzinedampen uit de tank opgevangen 

worden en teruggevoerd naar het verbrandingsproces. 

Vastgesteld is nu dat de E10 dampen deze filters zodanig 

beschadigen dat deze op termijn defect raken.  

Het Instituut raad dan ook aan deze filters regelmatig te 

(laten) controleren op hun goede werking en deze op gezette 

tijden te vervangen om beschadiging aan je motor te 

voorkomen. Tevens veroorzaakt de alcohol die er in zit 

schade aan de lak als je wat morst bij het tanken. 

Eindconclusie → De waarschuwing van Glenn vorig jaar dat 

Euro 98 tanken uiteindelijk goedkoper is, is meer dan 

volkomen juist. 

Milieu vriendelijk is prima maar kom dan wel met een goed 

alternatief en niet met deze ROTZOOI!! 
          GT (Bron Motor.nl) 





 

 

 

 

Zo af en toe bereikt ons de vraag: waarom heet jullie krantje 

Pleeriezers & Sløttelbakk'n? Wie vernoemt z'n krantje nou 

naar een wc verrijzer en een slettebak? We zullen maar niet 

vermelden wie ons krantje een slettebak durft te noemen. 

Met zoveel nieuwe leden, die niet allemaal het Twents 

oppermachtig zijn zoals Inge, leggen we het graag even uit.  

 

Eerst de Pleeriezers: Pleer-iezer (de; m en v; meervoud: 

pleeriezers) letterlijke vertaling: race-ijzer  

Het Twents voor hard rijden is pleer'n en motoren werden 

vroeger van ijzer gemaakt.  

Een pleeriezer is dus een racemotor.  

Nu hoor ik jullie vragen, wat is dan een Pleeriezer? Want de 

BMW heren ins onze gelederen rijden nou ook niet bepaald 

rustig. Maar zijn dat nou pleeriezers? Nee, Pleeriezers zijn 

motoren gemaakt voor het Circuit. Zoals de Honda VTR, de 

Ducati Panigale en de BMW S1000RR.  

 

 
Marc Marquez op zijn Pleeriezer in actie. 



En dan de sløttelbakk'n. Sløttel-bak (de; m en v; meervoud: 

sløttelbakk'n) Laten we eerst die lastige letter Ø eens 

ontleden: De uitspraak van de klinker is ongeveer als het 

Nederlandse "eu" in het woord "reus". De oorsprong van de 

letter is een ligatuur voor de tweeklank "oe", waarbij de 

horizontale/diagonale lijn van de "e" door de "o" heen wordt 

geschreven, zodat de Ø ontstond. Een sløttelbak is dus een 

sleutelbak. En niet een slettebak zoals de Honda van Ilona. 

Sløttelbak is een Twents scheldwoord voor motoren waar je 

altijd aan moet sleutelen. Zoals die oude Harley van onze 

voorzitter. Elk voorwoord lees je dat 'ie weer iets moet 

repareren. Verdere sløttelbakk'n binnen onze club zijn vrijwel 

alle Harley's, De oudere Ducati's waar de kleppen nog 

handmatig gesteld moeten worden en natuurlijk de VMC 

motoren zoals DKW, NSU en de oude Indians. 

 

 
Een Sløttelbak in actie (foto: José Kappert) 

 

GH 



 



 

 

 

 

Márquez wint op Misano, Bagnaia crasht, Quartararó 2021 

MotoGP wereldkampioen 

 

Marc Márquez heeft zondagmiddag de MotoGP race gewonnen 

op het Misano World Circuit Marco Simoncelli voor Pol 

Espargaró en Enea Bastianini. Pecco Bagnaia reed lang aan de 

leiding en zou daarmee het kampioenschap open houden, 

echter crashte de Italiaan en is Fabio Quartararó daarmee de 

nieuwe MotoGP wereldkampioen. 

 

 
De kersverse MotoGP wereldkampioen Fabio Quartararó 

 



Op zondagmiddag scheen de zon fel, echter was het met een 

buitentemperatuur van 18°C en een asfalttemperatuur van zo’n 

23°C nog redelijk fris. Dat voorzichtigheid geboden was 

ondervond Brad Binder al tijdens de sighting lap, de eerste 

ronde uit de pits richting de startgrid. De Zuid-Afrikaan 

schoof zijn KTM onderuit in bocht 10 (Tramonto) waardoor hij 

zijn tweede machine moest pakken en daardoor vanaf de 

laatste plaats op de grid startte. 

De bandenkeuze zou daardoor zeer belangrijk worden voor 

het verloop van de race. Aanvankelijk stond de meerderheid 

van de coureurs op de medium-compound voorband en soft-

compound achterband, en was Fabio Quartararó één van de 

uitzonderingen door de medium-compound achterband te laten 

monteren. Echter zorgden de twee Ducati Lenovo coureurs op 

het laatste moment voor een verrassing door voor de hard-

compound voorband en medium-compound achterband te 

kiezen. Uiteraard was er voorafgaand aan de race ook nog veel 

aandacht voor Valentino Rossi. Het was de laatste race op 

Italiaanse bodem voor de negenvoudig wereldkampioen. 

 

Zondagmiddag om 14:00 uur gingen de lichten uit voor de 

start van de MotoGP race op het Misano World Circuit Marco 

Simoncelli. Het was Jack Miller die het beste van zijn plaats 

kwam maar de Australiër liet teamgenoot en polesitter Pecco 

Bagnaia voorgaan bij het insturen voor bocht 1. Miguel Oliveira 

was ook zeer goed gestart vanaf de vijfde plaats en klom op 

naar de tweede plaats voor Miller met daarachter Marc 

Márquez, Pol Espargaró, Franco Morbidelli, Luca Marini, Iker 

Lecuona, Aleix Espargaró en Alex Rins in de top tien. 

 



Miller ging meteen weer voorbij aan Oliveira en nam daarmee 

de tweede plaats over. Ook Marc Márquez was wakker en ging 

op zijn beurt voorbij aan Oliveira om zo de derde plaats over 

te nemen. Voor WK leider Fabio Quartararó was het geen 

geweldige openingsronde, de Fransman reed op de veertiende 

plaats. 

 

Joan Mir had een jump-start gemaakt, hij kreeg daarvoor 

twee Long Lap Penalty’s. Echter ging het kort daarna al 

volledig mis voor de Spanjaard, in bocht 2 van de derde ronde 

raakte hij de jarige Danilo Petrucci en gingen ze beiden 

onderuit. 

 

Het was duidelijk dat de top drie in deze race een maatje 

groter was dan de rest van het veld. Bagnaia, Miller en Marc 

Márquez hadden na drie ronden al een marge van ruim 

anderhalve seconde richting Pol Espargaró op de vierde plaats. 

 

Aan het eind van de vierde ronde ging het volledig mis voor 

Jack Miller. Bij het ingaan van de snelle bocht 15 verloor hij 

de voorkant van zijn machine en schoof hij met hoge snelheid 

onderuit. Het zou aannemelijk zijn dat de keuze voor de hard-

compound voorband een rol van betekenis speelde, in ieder 

geval was zijn race hiermee ten einde gekomen. Dit betekende 

dat het voor Bagnaia ook oppassen geblazen werd aangezien 

hij dezelfde banden onder zijn machine had zitten en hij Marc 

Márquez kort achter zich had zitten. 

 

Quartararó kwam langzaam maar zeker naar voren, na zeven 

ronden was de Monster Energy Yamaha coureur opgeklommen 

naar de tiende positie. 



Marc Márquez begon de druk stevig op te voeren bij Bagnaia 

maar de Repsol Honda coureur kreeg het vooralsnog niet voor 

elkaar om een aanval in te zetten. De Ducati was sterker bij 

het accelereren waardoor Márquez er net niet dichtbij genoeg 

kon komen. Zo’n drie seconden daarachter reed Pol Espargaró 

op de derde plaats met Oliveira daar niet ver achter. 

Morbidelli reed op een knappe vijfde plaats ondanks zijn nog 

steeds slepende blessure met Aleix Espargaró en Marini 

daarachter. Rins, Quartararó en Martin maakten de top tien 

compleet na negen ronden. 

 

Takaaki Nakagami ging op dat moment onderuit in bocht 14, 

wel kon hij de Honda RC213V oppakken en zijn weg vervolgen. 

Ook voor LCR Honda teamgenoot Alex Márquez waren er 

problemen, hij leek te kampen met technische problemen. 

Een ronde later kwam de race ten einde voor Iker Lecuona na 

een crash in bocht 1. 

 

Vooraan leek het een herhaling te worden van de race op 

Motorland Aragón, met Bagnaia en Marc Márquez zeer dicht 

bij elkaar. Ze leken halverwege de race nog niets geks te 

willen doen en waren voornamelijk op hun banden aan het 

letten. Bagnaia moest winnen om zijn kansen op het 

kampioenschap nog zo groot mogelijk te houden terwijl 

Márquez niets liever zou willen dan winnen voor alle Valentino 

Rossi fans, die voorafgaand aan de race al lieten merken dat 

de Spanjaard nog steeds niet erg geliefd is. 

 

Het werd een ware slijtageslag, in de veertiende ronde ging 

ook Jorge Martin hard onderuit in bocht 1 en was zijn race 

daarmee ten einde gekomen. 



Terwijl Bagnaia en Márquez elkaar nauwlettend in de gaten 

hielden, Pol Espargaró een eenzame race reed op de derde 

plaats en Oliveira eveneens op een eenzame vierde plaats 

onderweg was vond er daarachter een spectaculair duel plaats 

voor de vijfde positie tussen Aleix Espargaró, Rins, Marini en 

Quartararó. De WK leider had duidelijk het betere racetempo 

dan de coureurs voor hem maar ze allemaal zomaar passeren 

was niet eenvoudig. 

 

Terwijl Bagnaia een aantal ronden op rij de snelste wedstrijd 

ronde reed, en langzaam maar zeker enkele tienden wegreed 

van Márquez, wist Quartararó ook naar voren te komen. De 

Fransman had afgerekend met teamgenoot Morbidelli, Marini, 

Rins en Aleix Espargaró en schoof daardoor op naar de vijfde 

plaats. Hiermee zou hij cruciale punten scoren, vooral gezien 

het feit dat zijn directe concurrent aan de leiding reed. 

 

Het werd echter allemaal op z’n kop gegooid met nog vier 

ronden te gaan. In de 24e ronde van de race ging het volledig 

mis voor Bagnaia die de voorkant van zijn Ducati verloor bij 

het ingaan van bocht 15 en daardoor hard onderuit ging. Het 

was exact dezelfde crash als die van Miller in de beginfase 

van de race. 

 

Dit betekende automatisch dat Quartararó de nieuwe MotoGP 

wereldkampioen werd, ongeacht of hij de race zou uitrijden of 

niet. Het werd echter nog beter voor de Fransman omdat 

Miguel Oliveira ook ten val kwam in dezelfde ronde en hij zo 

opschoof naar de de derde plaats. 

 



Ook betekende dit dat Marc Márquez nu de nieuwe leider in 

de race was voor Repsol Honda teamgenoot Pol Espargaró. De 

twee Spanjaarden maakten in de laatste ronden geen fouten 

meer waardoor Márquez voor de tweede keer op rij en voor de 

derde keer dit seizoen als winnaar over de streep kwam. Voor 

Espargaró was het zijn eerste podium op de Honda. Het is de 

eerste 1-2 voor het Repsol Honda team sinds Aragón 2017. 

Daarachter leek Quartararó zijn kampioenschap te kunnen 

gaan vieren op het podium maar Bastianini dacht daar anders 

over. De Italiaan sloeg in de laatste ronde toe bij het ingaan 

van bocht 14 (Carro) en nam de derde plaats af van 

Quartararó. Toch was het grootste feest bij de Fransman 

want hij kwam als vierde over de finish en is de nieuwe 

MotoGP wereldkampioen. 

 

Johann Zarco kwam als vijfde over de streep voor Alex Rins 

en Aprilia coureurs Aleix Espargaró en Maverick Viñales, 

daarachter maakten de broertjes Luca Marini en de van zijn 

Italiaanse fans afscheid nemende Valentino Rossi de top tien 

compleet. 

 

Het was een chaotische uitloopronde met de winst van Marc 

Márquez, het vieren van het kampioenschap van Quartararó en 

het vaarwel van Rossi. De 42-jarige Italiaan gooide zelfs nog 

zijn helm de tribune op, één gelukkige fan heeft wel een héél 

bijzonder aandenken aan deze laatste race van Rossi op zijn 

eigen Misano World Circuit Marco Simoncelli. 

 

 

 

Bron: Racesport.nl 



Plaats Naam Teamnaam Score Rijders Vorig budget

1 Edwin Luttenberg Vage Kennissen 1155 Mas, Fog, Low, Bez, Mil, Qua 1 12,5

2 Lars Dekker Brandmannetje 2021 1036 Mas, Fog, Gar, Dix, Rin, Qua 2 10,5

3 Herman Tijhuis Dreamtime 1028 Fog, Gue, Low, Gar, Mir, PEsp 4 13,5

4 Fleming Broeze The HRC Empire strikes back 1022 Bin, Gar, Bez, Gar, MMar, PEsp 3 10,5

5 Rick Jannink Pruttelbak 1020 Mas, Bin, Low, Bez, Qua, Rin 6 13,5

6 Gert Dekker Brandman 2021 1014 McP, Fog, Bez, Low, Qua, Rin 5 13,5

7 Erik Laarman Dikkop Racing 987 Mas, Fog, Bez, Gar, Rin, Mor 9 14,5

8 Dennis Laing D.L. Racing 977 Bin, McP, Gar, Low, Mil, Mir 8 14,5

9 Edwin van Petersen KTM Racing (buiten mededinging) 958 Onc, Sas, Gar, RFer, Oli, Bin 7 6

10 Daan Broeze De Duvel Zelf (DDZ) 885 McP, Bin, Bez, Gar, Mor, Mil 10 13,5

11 Martijn Knol StalKnol 882 Mas, Mig, Low, Bez, Mir, Rin 11 15

12 Gert Teesink Red Light Team 869 Mas, Bin, Low, Gar, Mor, Rin 15 15

13 Sabine Mulder Smooth 860 Mas, McP, Low, Bez, Mir, Bas 14 15

14 Remko Dijkstra Volgende keer slechter 846 Bin, Mas, Low, Bez, MMar, Mor 18 13

15 Sjors Wermink Kettinkje Knap 845 Bin, Gar, Gar, Ben, Mir, Mor 12 13

16 Oscar Kleinjan Mijn Antwoord 838 Fen, McP,Gar, Bez, Mor, Rin 13 13,5

17 Erik Wemekamp The Greensmiles 838 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Mil 17 14,5

18 Bert-Jan Gottemaker BJG racing team 832 Mas, Bin, Gar, Ben, Mir, Mor 16 13,5

19 Alwin Jacobs Team AJ 820 Mas, McP,Low, Gar, Mor, Vin 19 14,5

20 Rick Reefhuis RRS Racing 811 Mas, Fog, Gar, Rob, Rin, PEsp 21 13

21 Glenn Hakkers Vieze Praktijken 789 Mas, McP,Low, Bez, Mil, Mor 20 15

22 Frank Kappert Kappertracingteam 769 Mas, Bin, Low, Bal, Qua, Mor 22 12,5

23 Arjan Kamphuis Het giet zo ast giet 724 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Ros 24 13

24 Han Schuurs VTR SP2 Racing Team 722 Mas, Tob, Bez, Low, PEsp, Mor 25 14

25 Rikus Tijhuis Voor Fijn Racen 709 Mas, Fog, Ben,Low, PEsp, Mor 27 13

26 Emiel Boerkamp Otto en de kliko’s 699 McP, Ant, Bez, Are, PEsp, Mir 23 13

27 Dinette Kleinjan DArkAngel 691 Mas, Kof, Low, Ben, Mir, MMar 26 10,5

28 Jasper Groot Roessink JPXtreme Racing (buiten mededinging) 654 Bin, Fog, Are, Dix, MMar, Vin 29 7,5

29 Stefan Eshuis Imperium 617 Mas, McP, Bez, Arb, Mor, Rin 28 14

30 Dinand Kamphuis Huh. 529 McP, Bin, Lut, Low, Mor, Rin 30 14

MCNH GP-Competitie  2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

 
Ommerweg 1, 7447 RA Hellendoorn 
telefoon: 0548 654747 
e-mail: info@bartelsassurantien.nl 
www.bartelsassurantien.nl 
 

 



 

 
 

 

 
 

Tijdens de motorbeurs heb je ook altijd een stand waarin de 

diverse eigenbouw motoren worden tentoongesteld. Soms 

zitten daar echt wel mooie exemplaren bij maar bij de 

meesten vraag je je toch wel af hoe die kunstenaar de weg 

hiermee durft op te gaan. Daarnaast rijst nog de vraag hoe 

zo’n apparaat ooit door de keuring is gekomen. Maar één ding 

staat vast, je trekt wel bekijks.       
            GT 

 

 

 

Deze foto 

kreeg ik 

doorgestuurd 

van zoon 

Eelco. Zo te 

zien is het 

niet eens een 

echt Harley 

blok.  

Als je toch 

iets mafs wilt 

bouwen doe 

het dan ook 

goed. Om met 

zo’n “Hands 

Up” model de 

Stelvio te  

bedwingen 

lijkt me een 

aardige 

uitdaging.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At n'n haan oet Heldern 's 

morns in Steenwiek kreeit, 

 

 

dan hef 't 's nachts wal 

onwies hard eweeit 



 

 

 
 

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 

24 Babytreffen 

 

November 

12 clubavond 

28 Kilometerregistratiemiddag 
 

December 

10 clubavond 

31 Carbid knapp’n 



 

 
 
 

 

November 
Za. 6 Erik Wemekamp 

Vr. 12 Clubavond Herman Tol en Jan Vloedgraven 

Za. 20 Ramon Wolters 

Za. 27 Jeffrey Vrielink 

 

 

December 
Za.  4 Rudy Veltmaat 

Vr. 10 Clubavond Gerald Ekkelkamp Roland Dommerholt 

Za. 18 Mariëlle Evers 

Vr. 31 Carbid Knapp’n 

 

Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari geen bardienst 

ivm de feestdagen. 

 

 

 

Schoonmaakrooster 
Nov Janneke en Inge redactieruimte 

Dec Renate en Margaret keuken/koelkast 

 



 

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 


