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Zo dat was een gezellige clubavond in maart, goed om zo veel 

positieve leden te zien, alhoewel positief nog steeds wel 

dubbel blijkt te zijn. Gelukkig hebben we niet al te veel last 

van de positiviteit onder de leden. 

 

Afgelopen maand hebben we weer drie nieuwe leden bij 

kunnen schrijven in onze ledenlijst,  de Klappertandrit heeft 

voor deze ledenexplosie gezorgd. 

Op de vorige clubavond was Ton Goossens aanwezig op proef, 

en hij is dezelfde avond lid geworden. 

Luuk Brouwer heeft zich aangemeld als lid na de 

Klappertandrit. 

Matthijs Hutman was al even kijken bij de 

kilometertellerregistratierit, heeft de Klappertandrit 

meegereden en nu ook lid geworden.  

 

Ton, Luuk, Matthijs allen welkom en we hopen jullie binnenkort 

te zien in het Mollenhol. 

 

De kilometertellers zijn geregistreerd, het kampioenschap 

voor dit jaar is al in alle hevigheid losgebarsten. De kampioen 

van afgelopen jaar begint met flinke achterstand, iets met 

motor in Spanje en zelf geïsoleerd in Hellendoorn. 

Ondanks het frisse weer een mooie opkomst, de tellers zijn 

geregistreerd en doorgegeven aan Jos, die zelf overigens nog 

steeds in het mooie weer in Spanje zit. 

 



De Klappertandrit was uitermate goed bezocht, de route was 

weer goed, bij terugkomst vlogen de complimenten aan het 

adres van Jo over tafel.  

Door de grote opkomst hebben we 350 euro over kunnen 

maken op giro 555 voor hulp aan Oekraïners. Mooi om te zien 

dat bij de inschrijving extra werd betaald, met de woorden 

“het is voor een goed doel”.  

 

De feestavond werd ook goed bezocht, de bekers voor het 

toerkampioenschap zijn uitgereikt aan Arjan Kamphuis, op een 

of andere frauduleuze wijze heeft hij het toch gered om 

zowel de 3e, 2e als 1e plek van het schavot te kunnen 

beklimmen.   

Ik ga er van uit dat Arjan er voor zorgt dat de bekers 

uiteindelijk toch bij de rechtmatige eigenaren terecht komen. 

 
De bekers zijn allemaal bij Arjan terecht gekomen, hoe dan? 

Op de feestavond is Jan Olthof (van de garage) benoemd tot 

ere-lid van de MCNH, Jan namens de gehele toerafdeling van 

harte met deze mooie waardering voor jouw inzet voor de 

MCNH. 



De Bunzings hebben de feestavond opgeluisterd met een 

partij stevige boerenrock, het was tot in de late uurtjes 

onrustig in Hellendoorn. 

 

De algemene ledenvergadering is goed bezocht, met name 

door de toerleden, er kwamen geen bijzonderheden 

tevoorschijn, de club is momenteel met 650 leden in totaal 

waarvan maar liefst 112 toerleden, mogen we als club best 

trots op zijn. 

Financieel is het afgelopen jaar ook positief afgesloten, en dit 

ondanks flinke investeringen in een nieuwe koelcel op de 

Koetree en de bouw van onze nieuwe schuur. 

 

De treffencommissie is keihard bezig met organiseren, het 

wordt langzaam duidelijk waar handjes nodig zijn, de komende 

clubavond zal er een lijst zijn waar je jouw aanwezigheid op 

kan invullen.  We zijn wel wat handjes nodig, dus geeft je op.  

Op de woensdagavond voor het treffen wordt er een 

helpersavond gehouden zodat je precies weet wanneer je 

ingepland staat en wat je mag doen. 

Ook al kun je je niet opgeven om te helpen, je bent natuurlijk 

ook welkom om langs te komen om de gezelligheid te verhogen 

en een glaasje bier tot je te nemen. 

Het Molshooptreffen wordt gehouden van vrijdag 13 tot en 

met zondag 15 mei. 

 

De 50e VMC-rit in Hellendoorn krijgt vorm, ook hier zal 

binnenkort een lijst van langskomen waar je aan kunt geven op 

welk moment je in het weekend van 1 t/m 3 juli kunt helpen. 

De eerste deelnemers hebben zich al opgegeven, we gaan hier 

een mooi evenement van maken. 



 

De strijd om de rode lantaarn en de GP competitie is 

losgebarsten, ik zag op de clubavond een aantal deelnemers in 

opperste concentratie en met de trainingstijden erbij het 

formulier invullen.  

 

De bouwploeg heeft sneller dan ik kan typen een houthok in 

elkaar gezet, het meeste hout heeft hier een mooie droge 

plek gevonden, het laatste beetje zullen we binnenkort ook 

transporteren naar deze mooie houtopslag. Top geregeld. 

 

Aan de buitenkant van het drankhok zien jullie een paneel 

gemonteerd met daarop de temperatuur van het in het hok 

opgeslagen bier, de hierin gemonteerde koeling doet zijn 

uiterste best het bier op fatsoenlijke temperatuur te houden.  

 

Tot slot hebben jullie gezien dat er op de clubavond van april 

weer een wiskey wisky whisky avond op de planning, verderop 

kun je lezen wat dit inhoud hoe je je kunt opgeven hiervoor. 

 

Mocht je op een mooie zaterdag of zondag bedenken dat je 

een ritje gaat rijden en je hebt geen zin helemaal alleen op 

pad te gaan, meld dit dan in de toer app voor je het weet heb 

je zo een paar mensen bij elkaar die mee willen. Daar is die 

app groep natuurlijk ook voor, niet alleen voor het geneuzel 

van de voorzitter😊. 

Overgens kan je dan zo een route uit de database van Jo 

plukken, deze is voor jullie allemaal bereikbaar, een tijd 

geleden hebben jullie de link hiervoor gekregen per mail. Ben 

je deze link kwijt geraakt, doe mij dan even bericht, stuur ik 

de link nog eens naar je toe. 



 

8 april hebben we weer een clubavond, met een wiskyproeverij 

nadat ik mijn praatje heb gehouden. Geen zorgen, de redactie 

zal in het volgende blad vast weer een verslag typen, dus 

mocht je vanwege wisky vergeten zijn wat ik allemaal gezegd 

heb, geen probleem. 

Op deze clubavond hebben we dus meer info over het treffen 

en zal de opgavelijst liggen, deze hangt overigens ook in het 

clubhuis op het prikbord, invullen maar. 

Tot slot hebben we op de clubavond ook nog een leuke 

verassing die je niet wil missen, dus zorg dat je er bij bent. 

Wat dit inhoud kan ik vanwege geheimhoudingsplicht niet 

melden, maar hij is erg leuk, al zeg ik het zelf. Zo nu zijn jullie 

wel zo nieuwsgierig dat je er wel bij wil zijn 😊 

Maar let op, vanwege het proeven van de wisky begint deze 

clubavond eerder dan we gewent zijn, om 20.00 uur gaan de 

deuren open en staat de koffie klaar, kom dus op tijd want vol 

is vol. 

zo langzaam aan begint ons 

seizoen van het rijden met oud 

ijzer weer, ik ben druk doende 

het hele wedstrijdteam 

racewaardig te krijgen. 

Gelukkig heb ik genoeg olie op 

voorraad, door dat gedoe in het 

oosten wordt het er niet 

goedkoper op. Dat die olie op de 

grond gelekt is, kleinigheidje 

hou je altijd. 

 

Marcel Schuurman 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

 
Ommerweg 1, 7447 RA Hellendoorn 
telefoon: 0548 654747 
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Ja hoor, we kunnen weer open en gelijk staan er weer mooie 

clubavonden op het programma. 

De eerste is op 8 april, dan houden we ’s avonds weer een 

whiskyproeverij. Ditmaal met medewerking van de 

hofleverancier van onze wijn- & whiskydrinkende leden: 

Martijn van het Wijn & 

Whiskyhuis in Nijverdal. 

 

Martijn heeft verschrikkelijk 

veel kennis, kent de 

veelzijdigheid van whisky en 

kan het ook harstikke mooi 

brengen, waardoor het zeker 

geen saaie avond zal worden. 

 

We proeven 6 verschillende 

whisky’s en we zullen voor wat 

te snaaien zorgen tussendoor. 

 

 

Kosten voor deze avond zijn € 25,- per persoon. Opgeven kan 

bij Glenn, maar wees snel, want de vorige edities waren zo 

uitverkocht. 

 

Mocht je geen whisky lusten, dan ben je nog steeds welkom in 

het Mollenhol. Opgave is dan niet nodig. 

GH 



 

 

 

 

Op zondag 10 april zouden wij onze familiedag houden bij het 

Mollenhol. Alleen is dan de palmpasenoptocht in het dorp. 

Dus als bestuur dachten we slim te zijn en de familiedag een 

week te verzetten, maar dan is het Pasen en hebben we al 

familieverplichtingen thuis. 

 

Daarom verplaatsen we de familiedag 2 weken, en wordt deze 

dus op 24 april gehouden bij het Mollenhol. 

 

Grote voordeel: je bent weer 2 weken later in het jaar, dus 

weer meer kans op mooi weer :-D 

 

Tijdens de familiedag organiseren we een rit van ca. 100 

kilometer, regelen we eten voor ’s avonds en staat er een 

springkussen voor jong en oud. 

 

Het clubhuis openen we rond 12 uur, de route sturen we van 

tevoren rond zodat je thuis alvast kunt inladen. Mocht je dat 

niet kunnen, dan is er ook een laptop aanwezig in het clubhuis. 

 

 

 

 

Het Bestuur 



 



 





 

 

 

 

Met Pinksteren gaat een groot deel van onze toerclub op pad 

naar Engeland. Van Hellendoorn naar de boot aan de kust, om 

van daar naar Engeland te varen. Harstikke mooi natuurlijk. 

Maar zo’n tripje naar Engeland vraagt wel een klein beetje 

meer voorbereiding dan rap even naar Winterberg vliegen. 

 

Daarom volgt hier een handig verhaal zodat je goed 

voorbereid op weg gaat. 

 

Klimaat en beste reistijd Engeland: 

In de zomermaanden juli en augustus wordt het gemiddeld 

zo’n 23 graden Celsius. Tegelijkertijd heb je deze maanden 

veel kans op neerslag. De beste reistijd qua klimaat en 

temperatuur zijn de maanden mei en juni!! Het weer is dan het 

aangenaamst, zo’n 19° Celsius. Hartstikke mooi, want wij gaan 

begin juni! 

 

De overtocht 

Pak voor de overtocht een aparte tas in om je 

kleding/schoenen/toiletartikelen voor de nacht mee te nemen 

naar de hut. Je kan nl. niet weer terug naar het autodek om 

wat op te halen. Neem een paar oude (hand)doeken mee om 

tijdens de overtocht deze onder de sjorbanden te doen tegen 

beschadiging. Gooi hier ook de Engelse stekkerverloop in. Het 

kan zijn dat de boot al Engelse stopcontacten heeft. Die zijn 

écht anders, waardoor je dus niets kunt opladen zonder die 

adapter. Onze sponsor EP Nijverdal verkoopt die adapters. 



Denk daarbij ook aan een verlengsnoer voor 220v, zodat je op 

1 engels stopcontact meerdere dingen tegelijk kunt opladen. 

Ook de verlengsnoeren kun je bij EP halen. 

 

   
 

Benzine tanken: E5 - E10 

Euro 95 E10 (Premium Unleaded 95 RON) en Superplus 98 E5 

(Super Unleaded 97/98 RON) zijn goed verkrijgbaar in Groot-

Brittannië.  

Er zijn ook premium-brandstoffen met octaangetal 99 

verkrijgbaar, zoals Total Excellium Unleaded en Shell V-Power 

Unleaded. 

Bij tankstations kan contant worden betaald. 

Bij vrijwel alle tankstations worden aan de kassa ook 

bankpassen en creditcards geaccepteerd. 

 

In Groot-Brittannië is tanken over het algemeen het 

goedkoopst bij tankstations die zijn verbonden aan grote 

supermarkten (zoals Asda, Morrisons, Sainsbury's, Tesco en 

Waitrose). 

 

Wil je graag contact geld op zak, dan kun je bij elke ATM 

(pinautomaat) in Engeland gewoon met je bankpasje pinnen en 

ponden uit de muur trekken. Ook op de boot kun je Euro’s 

wisselen voor ponden, al zullen we daar niet goedkoop mee 

zijn.  



Basisverkeersregels 

De allerbelangrijkste: RIJD LINKS!!!!  
En haal dus rechts in. 

 

Groot-Brittannië staat erom bekend dat er over het algemeen 

veilig gereden wordt. Dat is ook niet zo gek, er zijn allerlei 

verkeersregels die hieraan bijdragen. 

• Er mag geen afleiding voor de bestuurder zijn. Geen 

harde muziek, kaartlezen, discussies met medereizigers of 

eten en drinken. 

• Als bestuurder mag je tijdens het motorrijden geen 

mobiele telefoon gebruiken. Ook niet als je stil staat in de file 

of voor een rood stoplicht. 

• Verkeer op de belangrijkste weg heeft voorrang. Dus niet 

zoals in Nederland en België, rechts gaat voor. Komt er dus 

een kruispunt aan met 2 hoofdwegen, blijf dan extra alert. 

Dit is sowieso verstandig, bij een botsing met een auto ben jij 

namelijk altijd de zwakste schakel. 

• Haaientanden bestaan niet in Groot-Brittannië. Staan er 

bij een kruispunt dubbele onderbroken strepen en een groot 

omgekeerd driehoek op de weg? Dan moet jij voorrang 

verlenen. 

 



• Verleen voetgangers altijd voorrang bij een zebrapad. 

Zeker als de zebrapaden zijn voorzien van gele knipperbollen. 

• Rijd je richting een rotonde? Geef dan voor je de rotonde 

oprijdt aan, welke weg je de rotonde wilt verlaten. Behalve als 

je rechtdoor wilt rijden, dan geef je geen richting aan. 

 

Links rijden in Engeland tips 

Zoals al genoemd, motorrijden in Engeland gaat aan de 

linkerkant van de weg. Je went er erg snel aan en door je van 

te voren al een klein beetje in te lezen, ga je goed voorbereid 

de weg op. Links rijden in Engeland heeft een aantal 

belangrijke aandachtspunten: 

• Het verkeer rijdt op rotondes ook linksom, dus met de 

klok mee. Verkeer op de rotonde heeft altijd voorrang boven 

mensen die de rotonde nog op willen rijden. 

• Auto’s en motoren moeten aan de linkerkant van de weg 

geparkeerd worden. 

 

Denk nog even aan de maximumsnelheden en leer dit een 

beetje uit je hoofd: 

 

Binnen BBK 30Mph (48 km/h)  

Buiten BBK 60 Mph (96 km/h) 

Wegen met afgesheiden rijbanen 70 Mph (112 km/h) 

Snelwegen 70 Mph (112 km/h) 

 

Nog een goede tip van Jos: stel je navi in op Mph als je op de 

boot zit. Alle wegwijzers en snelheidsborden zijn in Mijlen. 

Binnen een dag ben je er aan gewend en het scheelt dan een 

bult omrekenen. 

Voor de Natuurkundigen onder ons: 1 mijl = 1,6 km. 



Belangrijke documenten: 

 

VERGEET JE PASPOORT NIET!!! 
Zonder dat ding kom je namelijk het land niet in. 

Als je geluk hebt strand je in IJmuiden en kun je nog lekker 

door Nederland toeren, als je pech hebt vaart de boot net 

weer terug richting Nederland, als de Engelse douane je tegen 

houdt. We zijn 2 jaar na de Brexit, een ID-kaart accepteren 

ze daar echt niet meer. 

 

Verzekering: 

De groene kaart wordt erkend maar is niet verplicht in Groot-

Brittannië en Noord-Ierland. Je moet wel kunnen aantonen 

dat je motor verzekerd is. Het is daarom aan te raden om een 

groene kaart mee te nemen omdat hierop alle verzekerings-

gegevens en telefoonnummers staan. De papieren groene kaart 

is een jaar geldig. 

 

Reisverzekering: 

Advies is om wel een reisverzekering af te sluiten voor jezelf 

als persoon, voor de motor kan je dan extra verzekeren tegen 

pechhulp./repatriëring, als dit niet onder de motorverzekering 

zelf valt. 

 

Jullie hebben nog ca. 2 maanden de tijd om je voor te 

bereiden, dus dat moet lukken. 

 

We wensen jullie alvast heel veel plezier tijdens dit Eigen 

Weekend! 

 

JM/GM/GH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Voor alle gestructureerde leden met licht autistische trekjes 

was de clubavond van maart weer een grote uitdaging. Op de 

eerste vrijdag van maart in plaats van op de tweede vrijdag 

van de maand. HOEZO??? Het hele systeem in de war. 

Gelukkig had dit wel een goede reden omdat op de tweede 

vrijdag de feestavond stond gepland. Dus laten we de 

afwijking voor deze keer maar door de vingers zien. 

 

Tijdens deze avond hebben we wederom een nieuwe lid welkom 

geheten, Ton. Hij woont in Marle, heeft heeeeel veeeel 

motoren in de schuur staan, waaronder ook heel veel 

oldtimers. Hij is dol op BMW’s, bier, whiskey, gezelligheid en 

tot het laatste toe blijven hangen aan de bar. Ton, van harte 

welkom. 

  

Mochten jullie de komende maanden grote wolken boven ons 

clubhuis zien hangen, schrik dan niet. Want onze fanatieke 

buurman en buurman klusmannen hebben een houthok in elkaar 

getimmerd. Al het hout ligt nu mooi droog opgeslagen, dus 

daar moeten we gebruik 

van maken en de kachel 

flink laten roken. Want 

met die gasprijzen van 

tegenwoordig is een 

beetje hout stoken nog 

niet zo gek. Dus 

hartelijk dank aan 

Edwin en Jan. Ajeto! 



Onze collega MCNH’ers van de cross zijn nog op zoek naar 

controleurs die op woensdagmiddag op de Koetree willen 

staan. Een gezellige middag waar je moet controleren of 

mensen wel een Koetreekaart hebben. Zo niet, dan moet je ze 

even een ‘los kaartje’ laten aanschaffen. 

 

In mei gaan we voor het eerst in jaren weer los met een 

treffen. Ik kreeg meteen weer flashbacks naar al die mooie 

treffens die we in het verleden hebben meegemaakt. Met 

poep op een bordje, vuurspugende leden die het bos bijna in 

de fik staken, slapende leden op het podium (voor de 

geluidsbox), elkaar over de schoenen zeikende leden, meer dan 

500 man bij elkaar, geen drank als je achter de bar moest 

staan (ha, ha, ha, dat ging nogal eens mis). Dus je leest het al, 

een echte aanrader zo’n treffen. René is opperhoofd treffen, 

dus meld je bij hem aan als je ook mee wilt helpen. Binnenkort 

meer informatie. 

 

Een groot voordeel uit die tijd was wel dat er nog geen 

mobiele telefoons waren. Maar ik ben nog even in het archief 

gedoken en ik kwam nog wat tegen: 

 

UIT DE OUDE DOOS: TREFFEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IH 





 

 

 
Ook hier weer een moeilijk momentje voor de gestructureerde, 

licht autistische MCNH-leden. Een ledenvergadering in maart….. 

Al 100 jaar (oh nee, zo lang bestaan we nog niet) is die 

ledenvergadering in februari, maar door het virusje van de 

afgelopen twee jaar is alles van slag, zeg maar. 

 

Maar dat mocht de pret niet drukken, iedereen was allang blij dat 

we weer met elkaar in het Mollenhol de ledenvergadering konden 

houden. En gelukkig wordt er nog wel steeds op ‘authentieke’ wijze 

het jaarverslag voorgelezen. Even een voorleesmomentje door de 

secretaresse wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. 

 

Aan het begin van de vergadering wordt er altijd een minuut stilte 

gehouden voor de leden die in het voorgaande jaar zijn overleden. 

Deze keer werd er even stil gestaan bij het overlijden van Mannes 

Olthof en Gerard Marsman. 

 

Hoogtepunt van vorig jaar was toch wel de EK-enduro die de 

MCNH voor het eerst in haar bestaan heeft georganiseerd. Een 

mooi evenement waar weer heel veel vrijwilligers klaar stonden 

voor de club. Ook mooi om te horen dat we nog steeds een 

financieel gezonde club zijn ondanks alle grote uitgaven van de 

afgelopen jaren zoals verbouwingen, koelcellen en een EK-enduro.  

 

De rondvraag was dan ook alleen maar positief en werden er grote 

complimenten uitgedeeld aan het MCNH-bestuur.  

 

Daar sloten alle aanwezige (voornamelijk toer-) leden zich van 

harte bij aan.           IH 





 

 
 
 

Begin maart hield Motoerit, ja diezelfde club die onze trip 

naar Engeland in juni organiseert, een mini vakantiebeurs in 

IJsselstein bij de motorzaak van Arie Molenaar. 

Aangezien wij nog geen vaste plannen hebben voor deze 

zomer en ook de motorbeurs in Utrecht afgeblazen werd om 

de overbekende redenen, besloten Berit en ik deze zaterdag 

naar IJsselstein af te reizen. 

Aldaar aangekomen zie je twee enorme hallen waar de 

motorzaak van Arie Molenaar gevestigd is. 

Eén hal voor motoren van diverse Japanse, Italiaanse en 

Zweedse motoren en een hal voor alleen BMW. Waarom dit 

onderscheid begreep ik niet zo goed maar daar kwam ik een 

dag later ongemerkt achter. 

Eerst maar naar de allround hal waar het gezellig was en 

waar de stand van Motoerit was ingericht. Op de stand een 

tijdje met Tim gepraat, de man die de trip voor de MCNH in 

Engeland heeft uitgezet. 
 

  
 

Links een bergpas in de Dolomieten en rechts een kijkje op “Isle of Man”. 



Echter nu hebben we zitten kletsen over andere 

motortripjes in de UK en Ierland. Uiteraard even een 

brochure meegenomen om thuis nog even verder te dromen  

over het mooie toeren op deze Angelsaksische eilanden.  
 

 
 

Een indruk van de verkoopafdeling voor alle motoren met uitzondering van 

BMW, wat een giga tent. 
 

Nu we hier toch waren zijn we maar even gaan rondneuzen in 

deze motorzaak. Goeie genade wat is die groot en dan zijn 

wij alleen in de hal van “overige” motoren geweest. Voor 

BMW alleen al hebben ze ook zo’n giga tent staan. 

Wat mij wel opviel bij deze motorzaak van Arie Molenaar 

was dat ik daar geen enkele HD heb waargenomen.  

Blijkbaar niet zo in trek daar of men wil naast BMW niet nog 

zo’n grote toko er bij hebben.  
 

Door het bezoek aan de mini motorbeurs en het mooie weer 

besloten wij de zondag de Soes uit de winterslaap te halen 

en ons te melden aan de start van de 
 

“Kilometertellerregistratierit”. 
 

Dit levert je een vracht punten op bij scrabble, goeie genade 

wat een titel voor een rit. Alleen de titel is al goed voor 

minstens 1000 km zou ik zeggen plus dan nog de afgelegde 

kilometers natuurlijk.  



Het was prachtig weer en dus verschenen de nodige MCNH 

toerleden aan de start die links en rechts ook nog wat 

vrienden hadden meegenomen. Gezellig. 

Bij de start viel me één dame op die daar in een soort nikab 

motorpak rondliep, schuw en niet herkenbaar. Ze liep wat 

onwennig rond bij het clubhuis of ze hier voor de eerste 

keer was. Maar achteraf bleek niets minder waar. Deze 

dame showde ons vorig jaar in de zomer nog in een heel wat 

fleurige toiletje haar nieuwe motor, en wel een BMW in de 

kleur rood wel te verstaan. 
 

 
 

De toen vol trots getoonde Germaanse BMW S1000. Voor de zwart-wit 

kijkers, hij is echt rood. 
 

En wat zagen we nu …………… ja, een witte motor en van 

Nippon makelij…………… → Dit vraagt om nadere onderzoek.  

De IVD werd in geschakeld en wat bleek, bij het ontwaken 

uit zijn winterslaap bleek de BMW van deze dame op geen 

enkele wijze gehoor te geven aan de oproep van de 

startknop. Maar waarom?????? 

 



  
 

Tja en als je dan toch wilt rijden, ja dan moet je je vriendje 

maar een keer lief aankijken. Zo’n Japanner start altijd is de 

ervaring in het vroege voorjaar. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat melding was gemaakt 

van een dame in nikab 

motorkleding werd direct 

de IVD ingeschakeld.  

Je ziet de onherkenbare 

agent met zonnebril van 

deze onderafdeling van de 

MCNH onopvallend op de 

achtergrond staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onder de codenaam miss 

Wespentaille opererende 

toerkampioenskandidaten-

controleur (nog meer punten 

voor Scrabble) gaf hier de 

weerstand over de waarheid 

van de afwezigheid van haar  

Germaanse tweewieler op.  

 



Maar nu begreep ik ineens waarom in IJsselstein een aparte 

toko voor BMW was ingericht. De helft van die hal bestond 

uit magazijnruimte waarin vele accu’s en andere elektronica 

onderdelen opgeslagen liggen die ingezet kunnen worden voor 

de motoropstapperiode direct na de winter.   
 

Tja en als je straks dan ook nog met zo’n Germaan naar het 

vochtige land van de Angelsaksen gaat waar Triumph de 

scepter zwaait, wordt het helemaal link(s). De Britse bikers 

zullen je gniffelend voorbij rijden als ze je daar met je Be 

Mostly Waste aan de kant zien staan, wijzend naar het 

Triumph logo op de hun tank. 
 

Goede raad, zorg voor een goede acculader met de juiste 

verloopstekker en voldoende contactspray want je bent hier 

echt in het land van mist en vocht. Je hebt hier linkse 

wisselstroom en daar zijn de Europese stekkers niet 

geschikt voor……… hmm, voor de juiste elektro info toch 

maar even Han raadplegen. 
 

Wat er nu precies aan de hand is met de BMdubbleU en wat 

de naam van onze toerkampioenskandidatencontroleur is, 

wordt door de IVD niet vrijgegeven lopende het onderzoek. 

 

Tja, het blijft een beetje gokken wie, wat, hoe en waar, 

misschien dat de toekomst hier meer duidelijkheid over gaat 

geven maar voorlopig moeten wij het hier mee doen. Feit 

blijft dat er een BMW niet op de startknop reageerde……??!!   

 

             GT  
(IVD = Interne Veiligheidsdienst) 

     



 

 

In deze aflevering hebben we Buurman en Buurman op bezoek 

gehad. Jo Kappert als lid van het eerste uur en zijn buurman 

Richard Pot die net voor Corona lid werd van MCNH. 

 

Wie ben je? 

Richard Pot is 54 jaar, getrouwd met Anita en heeft 3 

dochters. Richard is vrachtwagenchauffeur op de zandwagen. 

Hij heeft lang als hovenier gewerkt en een grote hobby, naast 

het motorrijden, is dan ook tuinieren. Ook Richard is aan het 

mountainbiken geslagen de af gelopen jaren. 

Richard is lid van de club sinds 2019. 

 

 

 

 



Jo Kappert is bijna 70 en hij denkt dat Jose ook gelukkig 

getrouwd is, we zullen het haar eens vragen… Ze hebben 2 

dochters en 4 kleinkinderen.  

Jo is timmerman en inmiddels met pensioen, nou ja klusje hier 

klusje daar, zo’n BMW moet ergens van betaald worden toch? 

Hij is lid van MCNH vanaf z’n 15e toen hij begon met crossen 

en later endurorijden. Toen Albert Stevens de toerclub 

oprichtte in 1974 was hij als één van de eersten bij.  

 

 
 

Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Richard heeft zijn rijbewijs op z’n 48e gehaald, eerder kwam 

het er gewoon niet van. Hij rijdt op een Honda Pan European 

1100. Dit is zijn eerste motor en bevalt hem prima, hoewel er 

natuurlijk altijd  iets te dromen valt… 



 

Jo kwam goed voorbereid naar ons gesprek en had vast alle 30 

motoren even opgeschreven (goeie tip trouwens voor 

toekomstige geïnterviewden met veel motoren op hun 

lijstje      ) Oké hier komt ie dan: 

Het begon met de enduromotoren: SWM 125 / 175 2x, 

Hercules 175 / 250, Honda 250 en de Yamaha 500 XT. 

Z’n lange wegmotor carrière begon met een Suzuki 250, 

Kawasaki 350, Honda 450, Suzuki 500 / 750, Honda 750 / 

750 F2 / 900, Suzuki 1100, Kawasaki 1100 / 1000 GTR, Honda 

Varadero 1000 3x. De Honda Shadow 540 hierop heeft Jose 

een tijd rondgereden.  

Toen stapte Jo over op de ouwe wijven motor zoals hij het 

zelf zei (gretig beaamt door onze voorzitter): BMW GS 1200 

/ 1200 A 2x. En nu rijdt hij op de BMW GS 1250 die ook 

meteen zijn favoriet is vanwege de goeie vering, het soepele 

en laag in de toeren rijden. 

De motor met de slechte recensie, waar Jo ook bijna 

letterlijk voor zou worden aangeklaagd door de fabrikant, was 

de Suzuki 1100. Bij 180 kilometer p/u gooide deze motor je er 

bijna af. (Misschien gewoon niet harder rijden dan 179? Tip 

komt nu te laat zeker?) In elk geval werd het nieuwe model 

aangepast met Jo’s tips en is er aan hem een goeie testrijder 

verloren gegaan.  

 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

Richard is voor hij lid was van MCNH al eens mee geweest met 

de Molshoptoer naar Duitsland. Voor hem waren dit de eerste 

haarspelden in z’n motor carrière en dit smaakte naar meer. 

Hij is een groot liefhebber van de bergen en gaat dan ook het 



liefst naar Oostenrijk voor een actieve vakantie. Veel grote 

en buitenlandse toertjes zijn er de afgelopen jaren niet van 

gekomen maar liggen zeker in het verschiet.  

Ook het kampeerweekendje in Wielen vorig jaar vond hij erg 

gezellig. Kamperen in de pipowagen dat kon nog net maar in 

een tentje zul je Richard niet zien rondkroep’n, wat’n gedoe! 

Richard rijdt zo’n 2000 kilometer per jaar met Anita 

achterop.  

 

Jo moet even nadenken want na zo’n lang motorleven zijn er 

vele mooie ervaringen, maar wij moeten morgen weer werken 

Jo…  

De eerste trip met 7 vrienden op 4 motoren naar Oostenrijk 

in 1975 heeft veel indruk gemaakt. Tentjes, potten en pannen 

mee, route op papier in de hand, dat waren nog eens tijden.  

Ook de eerste keer naar de Noordkaap met 3 vrienden was 

een mooie avontuur, zeker omdat de laatste 600 kilometer 

zandweg was en hij dus z’n endurohart kon ophalen.  

De trip met Gert, Jos en Rob naar Marokko was ook een 

onvergetelijke ervaring, juist ook door de andere cultuur en 

landschappen. Zo zijn er vele reizen geweest, vroeger gewoon 

op de bonnefooi en met tentje, tegenwoordig vaak 

georganiseerd met hotelovernachtingen.  

 

Heb je nog motordromen of wensen?  

Richard zou graag een wat sportievere motor willen. Hij heeft 

nog geen speciefiek merk in gedachten maar vind een Africa 

Twin, KTM of GS wel erg mooi.  

En als hij dan echt even mag dromen zonder beperkingen van 

tijd en geld dan weet hij het wel: Dan zou hij met Anita graag 



de wereld rond reizen op de motor, gewoon gaan en zien waar 

je uitkomt. Ach en als we dan toch even aan het dagdromen 

zijn wil hij ook wel graag de Dakar rijden, in de vrachtwagen 

maar ook met de motor. Gewoon om het mee te maken.  

Meer haalbare dromen zijn een reis naar Schotland, Ierland 

of Noorwegen. 

 

Jo wil wel graag een Goldwing automaat om op z’n 85e mooi 

rustig te kunnen rondtoeren, liefst met zijwieltjes. 

Joa joa Jo… Nee na 30 motoren heeft hij z’n droommotor wel 

gevonden. 

Wel zou Jo graag nog eens naar Griekenland gaan, motor op de 

vrachtwagen en zelf erheen vliegen. Verder vindt hij reizen 

met de camper door Amerika ook erg leuk en zou de Rocky 

Mountains nog wel eens willen zien. Ook ligt er een rondreis 

door Zuid Afrika in het verschiet, helaas zonder motor. 

 

Wat brengt je bij MCNH? Welke activiteiten vind je leuk? 

Heb je nog wensen of ideeën voor de club? 

Richard is lid geworden om ook eens andere ritten te kunnen 

rijden. Hij komt dan vooral ook bij de club voor het rijden.  

Graag zou hij met de club eens een VRO cursus willen doen om 

z’n behendigheid en ervaring uit te breiden. Een idee dat we 

meer horen en mee wordt genomen in het bestuur. 

 

Jo is ooit bij de club gekomen doordat crossers bij zijn vader 

in Cafe ’t Zwarte Peerd aan het schap zaten, het begin van 

zeker 700.000 kilometers. Voor nu vindt hij vooral een goed 

idee om de jongere generatie de club te laten draaien en dat 

doen ze goed in zijn ogen. De sfeer zit er goed in! 



Eigen weekenden naar Duitsland zijn altijd mooi en Jo heeft 

veel zin in de trip naar Engeland.  

Mooi dat er weer een treffen wordt georganiseerd, maar ik ga 

niet in de tent, Bin gin 18 meer …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jo in zijn jonge jaren, vroeger was alles…….. 

 

IS 



 



 

 

 

Op 6 maart was de allereerste toertocht van MCNH, de 

kilometerregistratierit. Voor nieuwe leden: Vóór deze rit 

worden de kilometerstanden doorgegeven via de speciale 

kilometertellerregistartieapp of gewoon aan het begin van 

deze toertocht ouderwets met pen op papier door onze 

voorzitter.  

Aan het einde van het jaar herhalen we dit nog een keer om zo 

te kijken wie de meeste kilometers heeft gereden dit jaar en 

dus toerkampioen wordt. Het is een verhitte strijd waarbij 

fraude, omkoping en sabotage aan motoren niet geschuwd 

worden. 

 

Aangezien er inmiddels een aardig clubje women on wheels 

zijn, verenigd in een eigen app, sorry heren soms willen we 

jullie er gewoon even niet bij, besloten er een aantal samen te 

gaan rijden. Inge K, Steffany, Mariëlle, Renate, Ilona en John,  

ach die laatste klept als een oud wijf dus alla… 

De lange onderbokse aan want warm is anders en daar gingen 

we. Mariëlle op de Honda want de BMW wilde niet starten, ze 

probeerde nog Jan Teun hiervan op de kop te geven maar toen 

deze ‘m een week later wel gestart kreeg ging die vlieger 

helaas niet op.  

Het was een mooi ritje van 100 kilometer om Hellendoorn 

heen. In Nieuw Heeten werd er even opgewarmd met koffie, 

thee of chocolademelk in het zonnetje op het terras. 

 

 

 



Iets verderop tussen de weilanden van Haarle, vol in de wind, 

besloot de Honda van Steffany ermee op te houden. Maar wij 

dames zijn niet voor een gat te vangen. En aangezien 

aandrukken niet werkte moest er gesleuteld worden. Stef 

ontdekte dat er een draadje van de hoofdzekering, of was het 

een draadje in haar hoofd, los zat, een probleem die ze al 

eerder bij de hand heeft gehad. Mariëlle probeerde verwoed 

het zadel van mijn motor los te trekken want zo’n Harley moet 

daar vast gereedschap onder verstopt hebben. Ondertussen 

belde ik manlief om te vragen of dat inderdaad het geval was 

voordat Mariëlle m’n hele motor uit elkaar sloopte. Geen 

gereedschap bij ons dus dan maar aanbellen bij de eerste de 

beste boerderij. Binnen no time zat alles weer vast en konden 

we verder.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vereende krachten redden wij 

dames ons natuurlijk ook met een 

kleine technische storing. 

 

Het was een mooi en fris ritje zo om de kante, blij dat de 

eerste kilometers er weer op staan. Op naar een mooi 

motorjaar! 

IS 



 



 

 

 

 

De tweede wedstrijd van het seizoen is verreden en wat een 

chaos was het! 

Wie gaat er dan ook tegen het einde van de zomer rijden in 

Indonesïe, iedereen weet toch dat in zo’n tropenland aan het 

einde van de zomer altijd de moessons losbarsten? 

 

 
 

De Moto3 was nog een normale wedstrijd. Met alle chaos die 

erbij hoort. Droog asfalt, jonge onbezonnen coureurs, die alle 

28 voor de winst gaan.  

De korte samenvatting: Een spannende race om het podium tot 

aan de finish, waarbij Foggia wint met minimaal 2,5 seconde 

voorsprong. 



Voor de Moto2 wedstrijd begon was het al zo warm en het 

asfalt zo slecht, dat ze de race hadden ingekort en dat het 

verplicht werd om op Medium banden te rijden. 

Tot slot stond iedereen met slicks aan de start, terwijl het 

begon te sputteren. Echter was het zo warm, dat de druppels 

al verdampten voordat ze goed en wel het asfalt konden 

raken. De race was zoals je van een Moto2 mag verwachten, 

gecontroleerd maar spannend. Met deze keer een Thai als 

winnaar, die weet dat je in de regen op slicks, in de tropen, 

gewoon hard kunt rijden. 

 

De MotoGP werd ook ingekort en tevens een uur later gestart. 

 

Want het sputteren was doorgezet tot een regenbuitje 

kortstondige moesson waarbij de bliksem nog even insloeg op 

het circuit. De race werd in de regen verreden waarbij de 

racelijn af en toe wat werd aangepast om wat plassen te 

ontwijken. 

 

Normaal gesproken horen Italianen en Spanjaarden de dienst 

uit te maken in de koningsklasse, maar die vinden we nu pas 

vanaf de 5e plek terug. Het zijn nu een Portugees (Oliveira) 2 

Fransmannen (Quartararo en Zarco) en Jack Miller uit 

Australië die de top 4 vulden. 

 

In de MCNH GP zit het hele veld klem tussen de 2 Broeze’s en 

klopt de teamnaam van Fleming nog steeds: “HRC Back On 

Top”. Daan is nog steeds drager van de rode lantaarn die ook 

goed bij zijn teamnaam “De Duvel Zelf” past. 

 

GH 



Plaats Naam Teamnaam Score Rijders Vorig budget

1 Fleming Broeze HRC  back on top 149 Mig, Gar, Can, Fer, MMar, PEsp 1 15

2 Yvo Rutgers Klepperderk@Rutgers 147 Mig, Onc, Schr, Vie, Qua, Mir 2 15

3 Erik Laarman Dikkop Racing 138 Fog, Gar, Aco, Vie, Bag, Mor 7 15

4 Frank Kappert Kappert racingteam 125 Gar, Fer, Fer, Can, Qua, AMar 8 15

5 Edwin Van Petersen KTM  Racing 121 Mas, Onc, Aco, Fer, Oli, Bin 12 12,5

6 Nikay Schuurs Nikay Best Team Ever 120 Gue, Mor, Fer, Aco, Qua, PEsp 9 13

7 Rick Reefhuis RRS GP 117 Mig, Onc, Can, Aco, Bag, Mir 3 15

8 Erik Wemekamp The Greensmiles 117 Tat, Fog, Fer, Dix, Qua, MMar 15 14,5

9 Edwin Luttenberg Vage Kennissen 116 Fog, Mig, Vie, Aco, Bag, JMar 6 14,5

10 Oscar Kleinjan Bekende kennissen 114 Gue, Ros, Low, Fer, Qua, Dov 11 15

11 Dinette Kleinjan Dark Angel 112 Fog, Ber, Can, Ben, Qua, Mil 21 15

12 Emiel Boerkamp Otto en de Kliko’s 106 McP, Gar, Low, VdG, Mil, Mir 10 15

13 Jasper Groot Roessink JPXTREME 105 McP, Tob, Fer, Nav, Qua, MMar 4 14,5

14 Martijn Knol Stal Knol 104 Mas, Onc, Fer, Cor, Qua, PEsp 13 14

15 Alwin Jacobs AJ Moto 102 Gue, Nep, Low, Aco, Qua, Vin 17 14,5

16 Dinand Kamphuis HuH 97 McP, Gar, Nav, Schr, MMar, Zar 5 14

17 Han Schuurs VTR SP2 Racing Team 96 Onc, Suz, Low, Schr, Qua, Vin 14 15

18 Herman Tijhuis Dream Time 96 Fog, Suz, Fer, Ben, MMar, Mir 16 15

19 Marscha Mulder Mulder Racing 93 Mas, Gue, Ogu, Nav, Mil, MMar 19 15

20 Stefan Eshuis De Vuurmanen 89 Mas, Gue, Arb, Dix, Bag, Qua 24 15

21 Dennis Laing DL Racing 82 Fog, Gar, Ben, VdG, Bag, Mil 25 15

22 Bert-Jan Gottemaker BJG racingteam 81 Mas, Suz, Fer, Aco, MMar, Mir 18 14,5

23 Gert Teesink RLT 81 Fog, Mun, Aco, Fer, Bag, MMar 20 15

24 Arjan Kamphuis Het giet zo als het giet 75 Mas, Ros, Can, Nav, Bag, Mil 23 15

25 Glenn Hakkers Vieze Praktijken 62 Mas, Sas, Low, Rob, MMar, JMar 22 14,5

26 Rikus Tijhuis Voor Fijn Racen 62 Mas, Suz, Fer, Aco, MMar, Bag 26 15

27 Rick Jannink Pruttelbak 46 Mas, Sas, Nav, Rob, Bag, MMar 27 15

28 Remko Dijkstra Glory-Hole-Shot 45 Mas, Sas, VdG, Fer, Bag, MMar 28 15

29 Jarco Grotenhuis Racingteam Hageveld 41 Suz, Sas, Low, Dix, JMar, Bag 29 13,5

30 Daan Broeze D e D uvel Z elf 41 McP, Mas,Schr, Ben, Bag, Mil 30 13,5

MCNH GP-Competitie  2022



 
 

 



 

 
 

 

Vorig jaar hebben een vijftal Japanse bedrijven, te weten 

Kawasaki, Mazda, Subaru, Toyota en Yamaha, besloten samen 

te gaan werken aan een duurzame toekomst. De verwachting 

is dat zowel Honda als Suzuki zich in de toekomst hierbij 

gaan aansluiten.   

Het is nu maart 2022 en Yamaha en Toyota hebben plannen 

aangekondigd een V8-motor te ontwikkelen die volledig op 

waterstof loopt. 
 

 
 

Het eerste prototype van het Yamaha waterstofmotorblok   



Het doel is om de interne verbrandingsmotor niet volledig op 

te geven en te streven naar een CO2 uitstootvrij motorblok. 

Yamaha geeft aan dat dat waterstofmotoren de 

mogelijkheid biedt om koolstofneutraal te zijn en toch de 

passie levend houdt voor de interne verbrandingsmotor.  
 

De koolstofneutraliteit van waterstof als brandstof geeft 

de mogelijkheid voor zogenaamde “groene” waterstof. Maar 

deze ontwikkeling staat echter nog in de kinderschoenen. 

Om dit ontwikkelingstraject te versnellen en de kosten te 

drukken, hebben de bovengenoemde Japanse concerns een 

convenant gesloten voor een gezamenlijke aanpak.  

De huidige (ook nog heel nieuw) generatie waterstofmotoren 

maken gebruik van zogenaamde “blauwe” waterstof. Maar 

voor het maken van dit blauwe waterstof als brandstof is 

heel veel energie (lees heel veel aardgas) nodig. 
 

Hoe dan ook de V8-waterstof van Yamaha is bedoeld voor 

gebruik in auto’s. Hij levert naar verluidt 450 pk bij 6.800 

tpm en een maximumkoppel van 540 Nm bij 3.600 tpm. 
 

Ik neem dan wel aan dat een motorblok voor een motor 

ietsje minder vermogen zal hebben. Ik vind zo’n Panigale met 

meer dan 200 pk al een raket op wieltjes.  

Maar zo’n type waterstofverbrandingsmotor ijkt me altijd 

nog beter dan zo’n elektrisch aangedreven motor waar je 

totaal geen beleving bij hebt. Dat laatste is mijn mening 

maar als iemand zo’n elektrische fiets wil aanschaffen → 

mijn zegen heb je, voor wat die waard is, uiteraard.     

             GT 
(Bron Motor.nl)       



 



 

 

 

 

Zoals ik vorige maand al zei, bedachten de knappe koppen bij 

Bosch in Duitsland dus de (elektronische) injectie. Dat deden 

ze trouwens al in 1967, toen ze het voor het eerst in een 

Volkswagen bouwden. Sindsdien zijn ze uitgegroeid tot de 

grootste leverancier van elektronische auto- en 

motoronderdelen. De grootste voordelen van een injectie zijn 

afhankelijk van wie je het vraagt. 

De motorcoureur zou antwoorden: 

1. Geen dood punt bij accelereren 

2. beter gevoel met het gas 

3. betrouwbaarder mengsel 

 

De boomknuffelaar zou antwoorden: 

1. lager brandstofverbruik 

2. minder uitstoot, dus goed voor de natuur 

 

Maar waar komt dat nou weg? Nou er zijn meerdere manieren 

om een injectie goed te laten werken.  

De basis is: Meten = weten. Zoals je vorige maand kon lezen, 

wordt bij een carburateur de benzine het blok in gezogen als 

de zuiger zijn inlaatslag maakt. Een injector laat zich niet 

zuigen, maar bepaalt zelf wanneer en hoeveel hij inspuit. Of 

tenminste, dat bepaalt de computer voor hem. 

 

Dit proces verloopt veel efficiënter omdat je de hoeveelheid 

brandstof kunt aanpassen op de hoeveelheid lucht die binnen 

komt. En dat bij elke cilinderslag opnieuw. Bij een carburateur 



zou je voor hetzelfde effect bij elke cilinderslag de sproeier 

moeten wisselen. Die carburateur sleutelen we dus van onze 

motor en schenken we aan het klassiekermuseum. We gaan 

injectie inbouwen. 

 

Er zijn veel verschillende systemen, waarbij ik krantjes vol 

zou kunnen schrijven. Laten we ons richten op Multipoint 

Injectie. Het systeem dat het meeste voorkomt. 

 

 
 

Multipoint injectie heet zo, omdat hij in elke cilinder een 

eigen injector heeft. De injector schroeven we rechtstreeks 

in de cilinder, onder de inlaatklep. Zodra de zuiger zijn 

inlaatslag maakt, gaat de inlaatklep open en spuiten wij de 

benzine het blok in. Maar hoe weet die injector nu wanneer hij 

dat moet doen? Daarvoor sluiten we een stekkertje aan op de 

injector.  



De injector is opgebouwd uit een metalen stift die door een 

veer tegen een kleine opening wordt gehouden. Om de metalen 

stift is een spoel aangebracht die met stroom (spanning) kan 

worden bekrachtigd. De stroom door de spoel wekt een 

magnetisch veld op dat de metalen stift van zijn zitting tilt, 

waardoor de injector opent. Zolang er stroom door de spoel 

loopt, blijft de metalen stift van zijn zitting getild. Als de 

stroom onderbroken wordt, zal de metalen stift zakken door 

de veerdruk, tot deze weer tegen de zitting aankomt. Door de 

hoge druk en de kleine opening in de injector wordt de 

brandstof tijdens het verlaten van de injector verneveld. 

 

 

 

De injector moet dan natuurlijk wel benzine krijgen. Jij tankt 

je motor vol Bie Olthof. En natuurlijk met Euro 98 zoals je in 

een eerder krantje al kon lezen. 

 

Vervolgens pompt de brandstofpomp, die in je tank zit, met 

een druk van ca. 6 bar de benzine naar de brandstofdruk-

regelaar, die de druk terug regelt naar ca. 3 bar. De 

drukregelaar zit gemonteerd op de injectierail.  



Dat is een klein reservoir voor de benzine. Deze zit boven op 

de injector gemonteerd, zodat de injector nooit zonder 

benzine zit. Zodra de injector opent, spuit hij vanuit zijn 

reservoir (de brandstofrail) de benzine in. Vonkje er bij van 

de bougie en hopla. Je hebt een draaiende motor. 

 

 
 

 

Bij motoren met injectie moet je maar eens je oren bij de 

tank houden als je hem op contact zet. Je hoort dan kort een 

hoge toon, dat is de brandstofpomp die gelijk zijn systeempje 

op druk brengt zodat je goed kunt starten. 

Heb je open uitlaten, dan is het wel aan te raden eerst je oren 

weer bij de tank weg te halen voordat je daadwerkelijk start. 

 



Nu komen de computers en sensoren in beeld 

Om het moment van inspuiten te bepalen moeten we dus weten 

wanneer de zuiger in de bovenste stand staat. Dit noemen ze 

ook wel het Bovenste Dode Punt (BDP). De oplossing luidt: 

Meten = weten. 

Om de stand van de zuiger te meten zit er een BDP-sensor op 

de krukas. Ook hier zijn meerdere types mogelijk, soms zie je 

ook nokkenassensoren die uiteindelijk hetzelfde doen. Zodra 

de sensor een seintje aan de computer heeft gegeven, stuurt 

deze een stroompje naar de injector, waardoor die opent en 

de benzine in spuit. Oké de motor heeft nu benzine. Maar hoe 

lang moet hij blijven spuiten? En hoeveel benzine moet er dan 

in? Daarvoor gaan we naar stap 2: De luchtinlaat in de motor, 

en onthoud: Meten = weten. 

In plaats van die ouderwetse carburateur, zit er nu een 

inlaatspruitstuk op de motor gemonteerd, met daarin die 

gasklep of gasschuif om de ingaande luchtstroom te reguleren. 

Hoe meer lucht er binnen komt, hoe meer brandstof we nodig 

hebben. Het mengsel mag niet te arm (weinig benzine) of te 

rijk (veel benzine) worden. 

Voor het inlaatspruitstuk zit een buis met daarvoor het 

luchtfilter, zodat er alleen schone lucht de motor in komt. 

In die buis zit een LuchtMassaMeter (LMM) gemonteerd. Dat 

is een sensor die de luchtmassa meet. Klinkt logisch toch? 

Simpel gezegd meet hij hoeveel lucht de motor binnen komt. 

En als je weet hoeveel lucht er binnen komt, weet je ook 

hoeveel benzine daar bij moet. De computer geeft aan de 

injector door hoe lang hij open moet en die spuit vervolgens 

precies genoeg benzine in de cilinder. 

 

 



 

Hier zie je zo’n systeem: een open luchtfilter, gasklephuis met 

sensoren en vervolgens de cilinder. 

 

Dit waren de injectiesystemen waarbij de gashendel nog met 

een gaskabel op het gasklephuis waren bevestigd. Je trok dan 

letterlijk de gasklep open om lucht in de motor te krijgen. 

 

Nadelen van dit systeem zijn speling op de kabel, rek die daar 

in komt en in tegenstelling tot wat ik net zei: een toch niet zo 

nauwkeurige inspuiting, al is het al heel wat beter dan die oude 

carburateurs. 

 

Daarom werd later de Lambdasonde uitgevonden. Een sensor 

(en een verrekte dure) die in de uitlaat wordt gemonteerd en 

je uitlaatgassen meet. Daarmee zijn de blauwe walmen (te veel 

benzine) verleden tijd. Zodra de lambdasonde meet dat het 

mengsel niet goed is, weet de computer dit ook en stuurt hij 

de injectie bij om het beter te doen. Een paar jaar later 



vonden ze de gasklepsensor uit. Een LMM is prijzig, niet 

superbetrouwbaar in zijn waardes en wil nog wel eens kapot 

gaan. Daarom zijn er diverse andere systemen bedacht zoals 

een MAP sensor (Manifold Absolute Pressure) die de 

luchtmassa/druk in het inlaatspruitstuk meet, of de 

gasklepsensor, die gewoon de stand van de gasklep meet. 

Helemaal dicht is 0% en helemaal open is 100%. Bij het tunen 

van een motor is dit mooi te zien in de grafieken, en bij elke 

gasklepstand (in stappen van 10%) weet de computer hoe veel 

hij moet inspuiten.  

 

Hoe het tunen in zijn werk gaat leg ik jullie nog wel eens uit. 

Best gaaf om eens mee te maken, vooral als je weg rijdt met 

een merkbaar fijnere motor onder je kont. 

 

 

Verschillende soorten sensoren van Bosch 

 

 



Nadat de gasklepsensor jarenlang effectief werd gebruikt 

kwamen de geleerden op de proppen met Ride-by-Wire. Het is 

niets anders dan een sensor op je gashendel, die meet hoe ver 

jij je hendel open trekt. En dit signaal meteen naar de 

computer stuurt. Die computer geeft een seintje aan het 

gasklephuis zodat de gasklep in de gewenste stand wordt 

gezet. Tegelijkertijd krijgt ook de injector de juiste signalen  

zodat hij precies weet hoe lang hij open moet, en hoe ver. 

Waardoor het mengsel van lucht en benzine nog beter onder 

controle is. 

 

Als laatste wordt het mengsel nog steeds verder 

geoptimaliseerd door steeds meer sensoren toe te voegen aan 

het systeem. Hierbij drie voorbeelden: 

1. Koude benzine verdampt minder goed, dus bij lage 

temperaturen heb je meer nodig. Een motortemperatuur-

sensor biedt uitkomst. Vroeger was dit een choke. 

2. Als de motor begint te pingelen door ijle lucht, meet de 

pingelsensor dit. Het mengel wordt aangepast. 

3. Je trekt zo hard op, dat je wielspin krijgt. De sensoren in 

je achterwiel (traction control) geven een seintje en de 

inspuiting wordt aangepast. 

 

Het resultaat is een feilloos lopende motor in elk 

toerengebied die efficiënt en zuinig is, maar ook nog eens een 

beter gevoel geeft bij het gas geven, geen dood punt meer 

heeft en een betrouwbaar mengsel heeft zodat de 

motorcoureur en de boomknuffelaar allebei blij zijn. 

 

 

GH 





 

 

 

Twee smaken klassiek: 

De Electra Glides die inmiddels onder het kopje klassiek 

vallen en die nog goed te rijden zijn, dat zijn de ‘late 

Shovels’ en de wat vroegere Evo modellen.  

De Shovelheads hadden in Europa een slechte naam. Ze 

waren zo Amerikaans dat ze bij sneller rijden stuk gingen 

en de remmen waren alleen voor de looks aan boord.  

Maar een Shovelhead, en dat kan er eentje zijn met 1200 

of 1340 cc, is natuurlijk het meest klassiek van de twee. 

 

Een goede Shovelhead kan 

bij een kalme, doordachte en 

vooruitziende rijstijl een 

perfecte motorfiets zijn. 

Maar net als zoveel Harleys 

kan zo’n machine 

onvoorstelbaar hebben 

geleden onder de dubbel 

getatoeëerde handen van een 

zelf benoemd Harley Goeroe.  

Koop dus altijd een zo origineel mogelijk exemplaar. Veel 

tuning maatregelen aan de bedaagde blokken hebben meer 

stuk gemaakt dan je lief is.  

En bij een Harley waar van de stationair toerental zo is 

afgesteld dat de je klappen kunt tellen, daar draaien de 

big ends van stuk. 

 

 

 



Evo is beter 

De HD Evolution blokken werden in 1983 gepresenteerd 

na een ontwikkelingstijd van 7 jaar. En ze waren heel erg 

nodig om de aangeslagen 

reputatie van het merk op 

te poetsen. Maar een 

vroege Evo kan intussen 

ook al 30+’er zijn.  

En tijd kan meer kwaliteit 

verwoesten dan je denkt. 

De Evoblokken waren 

mechanisch en thermisch 

veel beter dan de Shovels.  

 

Het feit dat de Evoblokken, de ‘Blockheads’ licht metalen 

cilinders en koppen hebben, maakte het kapot masseren 

van de koppakking tussen de aluminium kop en de 

gietijzeren cilinder tot iets dat echt voorbij was. 

De veel langere cilinder- en kop bouten maakten de 

verbinding tussen carter, cilinder en kop ook aanzienlijk 

stabieler.  

Om de gas snelheid aan de inlaatkant hoog genoeg te 

houden waren de inlaatkanalen op de Evo’s niet 

indrukwekkend groot. Would be tuners freesden ze 

daarom dapper uit om er ook nog een grotere 

carburateurs aan te knopen. Daarmee verminkten ze de 

vulling van de cilinders dramatisch. Om de interne 

verhitting in de kop te beperken maakte Harley de 

uitlaatkanalen zo kort mogelijk. Slim! 

 



Een goede legering 

De koppen waren trouwens gemaakt van de aluminium 242 

legering, dezelfde legering die werd gebruikt voor de 

cilinderkoppen van jachtvliegtuigen uit WOII. De Vtwins 

zijn te servicen met het blok gewoon in het frame. 

Inclusief de demontage van de koppen. De insteek van al 

die moeite was om het Evoblok 100 uur op vollast te 

kunnen laten lopen. 

 

Indertijd een bizar idee naar Amerikaanse gedachten. En 

wij zouden het zeker niet aangedurfd hebben.  Vanaf 

1986 kregen de Evo’s een secundaire tandriem 

aandrijving. In 1987 kwam er een 38 mm Keihin 

carburateur en die deed het prima. Bij een erg warm blok 

kan het olielampje gaan flikkeren doordat de olie dunner 

wordt. Vanaf 1995 is brandstof injectie optioneel. Met 

dank aan Marelli. De ‘klassieke’ tegenhanger van de 

inspuiting was trouwens een Keihin CVK40 carburateur. 

 

 



Prijzen 

Shovel prijzen zijn intussen alweer gestegen.  

Bij de Evo’s dalen de prijzen wat.  

Voor een mooie en goede Shovelhead uit 1981 kan € 

12.000 gevraagd worden. Bij bedragen tussen de € 8.000-

9.500 is het handig om een kenner mee te nemen.  

 

Denk bij de aanschaf van een goede Evo Glide aan ‘vanaf’ 

bedragen van omstreeks de € 8.500.  

Bij projecten moet de papierwinkel in orde zijn. En het 

werken aan Harley blokken en bakken is minder makkelijk 

dan het lijkt. 

 

Een nieuwe E Glide in de Road King uitvoering (deze ligt 

het dichts bij de orginele Electra’s) kost momenteel zo’n 

30 mille.  

 

En de kwaliteit 

Let op. Aan Harley blokken wordt veel onoordeelkundig 

gesleuteld. Maar een vakman kan een Harley Shovel of 

Evo blok beduidend verbeteren. En op de 

toeleveringsmarkt leveren bedrijven als S&S complete 

motorblokken die beter zijn dan die van de fabriek zelf 

waren.  

 

En mopper er niet over dat een Harley ‘niet stuurt en niet 

remt’.?  Daar hebben ze gewoon niet voor geleerd. 



 



 

 

 
 

Januari 

14 clubavond 

21 Feestavond 
 

Februari 

4 clubavond 

11 ledenvergadering 

18 dropping 
 

Maart 

4 clubavond 

6 Toerkampioenschaptellerregistratiemiddag 

11 Feestavond MCNH 

13 Klappertandrit 

25 Ledenvergadering 
 

April 

8 clubavond 

10 familiedag 
 

Mei 

1 Voorjaarsrit 

13-15 minitreffen 
 

Juni 

2-7 Eigen Weekend Engeland 

10 clubavond 

12 Molshooprit 

21-24 avondvierdaagse + Pre TT BBQ 



 

 

 

Juli 

2-3 VMC rit 

8 clubavond 

10 zomerrit 

 

Augustus 

17 Klepperrit 

24 grote schoonmaak 

26-28 Molshooptoer 

 

September 

9 Clubavond 

16–18 Treffen MC Geist 

25 Bladerrit 

 

Oktober 

8 Heuvelrit 

14 clubavond 

16 Babytreffen 

 

November 

11 clubavond 

27 Kilometerregistratiemiddag 

 

December 

9 clubavond 

31 Carbid knapp’n 



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! 



 

 

De eerste ritten zijn weer gereden en wat was dat genieten 

met het mooie weer. Ook zijn er spontaan groepjes via de een 

oproep in de toerapp samen op pad gegaan. Een ritje uit de 

database op google drive geplukt staat garant voor mooie 

tochtjes. De toertochten van de buurtclubs zullen hier 

vermeld worden! Kijk voor meer info over landelijke 

toertochten op https://knmv.nl/kalender/motorrijden/ 

 

10 april  Voorjaarstoertocht DTC Daarle 

   Https://www.daarlesetoerclub.nl/ 

   225 km 

13/27 april Avondrit IMC Wisent Den Ham 

   Https://www.imcwisent.nl/ 

   100 km 

17 april  2e motortoertocht De Gasschoeve Collendoorn 

   https://www.gasschoeve.n/ 

17 april  Paastoertocht MC Salland, Lemele 

   https://motorclub-salland.nl/ 

   160/250 km 

24 april   Boshuizen MC Freewheels Raalte 

   https://www.mcfreewheels.nl/ 

   185 km 

27 april  Avondrit Routte 66 Ommen 

   https://www.mtcroute66.nl 

   +/- 100 km  

1 mei  Voorjaarsrit MCNH Hellendoorn 

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

   225 km 

 

 

https://knmv.nl/kalender/motorrijden/
https://www.daarlesetoerclub.nl/
https://www.imcwisent.nl/
https://www.gasschoeve.n/
https://motorclub-salland.nl/
https://www.mcfreewheels.nl/
https://www.mtcroute66.nl/
https://www.mcnh.nl/toer/toertochten/


 



 

 
 

Informatie voor het barpersoneel: 

Op zaterdag van 17.00-20.00 uur (of zolang het nog gezellig is) 

Clubavond aanwezig 20.45 uur, start clubavond 21.00 uur 

Je kunt de sleutel ophalen bij Jo en José Kappert, 

Ninaberlaan 44. Vooraf bellen is wel handig. 

 

April 2022 
Za. 2 Jan Klink 

Vr. 8 Clubavond Jo Kappert & Inge Kloek 

Zo. 10 Familiedag 

Za. 16 Oscar Kleinjan 

Za.  23 Martijn Knol 

Zo 24 familiedag 

Za. 30 Stefan Linthorst 

 

Mei 2022 
Zo 1 voorjaarsrit 

Za 7 Edwin Luttenberg 

Vr-Zo 13-15 minitreffen 

Za 21 Wilco Nijenkamp 

Za 28 John Olthof 

 

Schoonmaakrooster 
April Inge en Janneke bar 

Mei Renate en Margaret redactieruimte 

 



 

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 


