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Tjsa, Mark en Hugo hebben de regels weer aangescherpt, we 

mogen na 17.00 uur alleen nog maar thuis zitten. Het is dus 

weer even niet anders, het Mollenhol is hierdoor weer dicht. 

 

Dit houdt in dat we de clubavond van 10 december weer 

overgaan naar digitaal proosten.  

Gelukkig kon de clubavond van november nog wel door gaan, zij 

het met QR code, maar we konden nog iets. 

 

Op deze clubavond waren er weer twee nieuwe leden te 

verwelkomen, Mark Filart en Arjan Eektimmerman was het zo 

goed bevallen bij de clubavond hiervoor dat ze lid geworden 

zijn. Verderop worden ze voorgesteld in de nieuwe rubriek 

“oud en nieuw”.  

Jawel een nieuwe rubriek, lees snel verderop wat dit inhoud. 

 

We kunnen de drankschuur ombouwen tot koeling, ergens 

begin 2022 zal dit gebeuren zodat lauw bier tot het verleden 

behoort.  

 

De uiterlijke opgavedatum voor de fel begeerde 

bestuursfunctie komt nu snel dichterbij, zie verderop in dit 

krantje over hoe het met het stemmen gaat, net als afgelopen 

keer digitaal. We worden nog modern met al die digitale 

technieken binnen de club. Duurt niet lang, dan gaan we nog 

virtueel motorrijden ook…… 

 



Zondag 28 november zijn de kilometertellers geregistreerd, 

tenminste van degenen die hun teller ingestuurd hebben. Het 

weer was wel zo beroerd dat alleen Ben op de motor was.  

Niet zonder reden trouwens, hij sprokkelt elke kilometer bij 

elkaar om zo hoog mogelijk in de eindstand te komen.  

 

Overigens is de uiterlijke inzenddatum van je tellerstand 31 

december om 23.59 uur, dus het kan nog steeds. 

Er zijn er al behoorlijk wat ingeleverd, maar we missen er nog 

wel een paar die aan het begin van het jaar hun teller hebben 

doorgegeven, niet vergeten door te geven. 

 

De schuur begint nu toch bijna klaar te worden, de dakkappen 

zijn ingemeten en worden zo snel het kan gemonteerd, Olthof 

Dak en Wand beplating regelt dit, net zoals ze de wand en 

dakplaten hebben geregeld. Super voor elkaar, en nogmaals 

dank voor deze sponsoring. 

 

Het terrein is grotendeels opgeruimd, het bouwen van zo’n 

schuur levert toch ook flink wat afval op, dat hebben we mooi 

bij de gemeente gedumpt, dat zal ze leren. Overigens is het 

oud ijzer er tussenuit gevist en voor flink veel geld verkocht 

aan de Finke, we zijn ook niet helemaal gek. Dat wil zeggen 

Frank Kappert en Ben Rikkert hebben dit mooi geregeld. 

 

Dat de wereld weer grotendeels op slot zit wil niet zeggen dat 

we als bestuur niet druk zijn met lopende zaken binnen de 

club, we vergaderen dan ook gewoon op maandag 6 december.  

 

 

 



Helaas is aanschuiven bij de vergadering dan weer wat lastig,  

maar mocht je ideeën hebben dan hoor ik ze graag en zal ik ze 

in de vergadering inbrengen. Mochten hier spannende zaken 

uit voortkomen laat ik jullie dit natuurlijk via de toer app 

weten. 

 

Voor nu veel leesplezier bij deze editie van Pleeriezers en 

Slottelbakk’n, en hopelijk zijn we nog voor oud en nieuw van de 

avondlockdown af.  

We hebben niet voor nix een grote carbitbus bij het clubhuis 

staan natuurlijk. Hoe we dat kunnen organiseren laat ik jullie 

nog via de app weten. 

 

Tot slot, vrijdag 10 december gaan we maar weer digitaal 

proosten, ik kan niet wachten om die koppen van jullie op mijn 

telefoon voorbij te zien komen (sarcasme weer uit) 

 

Glenn heeft spontaan 

aangeboden om bij mijn oude 

Harley de olieproblemen onder 

controle te krijgen, maar of het 

hier beter van wordt, ik vraag 

het me af. 

Maar een drupje olie meer of 

minder op de vloer, ik schrik er 

niet meer van. 

 

Marcel Schuurman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

We balen als een stekker. We hadden Frank Weeink 

uitgenodigd om te komen babbelen over motorsport en dan 

vooral de MotoGP. Maar zoals jullie weten is de 

persconferentie van afgelopen vrijdag zelfs een week naar 

voren gehaald en zijn de maatregelen flink aangescherpt. 

De horeca mocht ook voor die tijd maar tot 20.00 open, dus 

een clubavond kon alleen doorgang vinden bij versoepeling van 

de regels. Nou, we hebben gehoord wat Rutte en de Jonge ons 

hebben verteld. Om 17.00 de cafés dicht, en met blote voeten 

naar bed omdat we met ons met z’n allen zo slecht aan de 

maatregelen houden. Dhr. Weeink hebben we gebeld met de 

boodschap dat hij later alsnog welkom is, maar voor wanneer 

durven we echt niet te zeggen. 1. Wij weten niet wanneer we 

weer open mogen en 2. Hij weet nog niet hoe zijn planning er 

dit voorjaar uitziet. 

 

Voor nu hoop ik dat we de 10e weer MASSAAL digitaal gaan 

proosten en dat we bij de bestuurswisseling in januari in 

levende lijve ons nieuwe bestuurslid mogen verwelkomen. Al 

heb ik daar een hard hoofd in. 

 

 

Ik duik de schuur maar in, kijken of ik de prezi nog kan helpen 

die laatste olielekkage te verhelpen. Maar ook daar heb ik een 

hard hoofd in… 

 

GH 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

 
Ommerweg 1, 7447 RA Hellendoorn 
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Ze komen er weer aan, de jaarlijkse bestuursverkiezingen. 

Per januari 2022 zal Oscar het bestuur verlaten en daarmee 

plek maken voor een frisse blik in ons toerbestuur. 

 

 

De verkiezingen zullen we net als vorig jaar weer digitaal 

optuigen. Dat was ons namelijk erg goed bevallen. Vervolgens 

vind tijdens de clubavond van januari de overdracht van 

Oscar’s functie naar het nieuwe verkozen bestuurslid plaats. 

 

 

Heb je ambitie om in het bestuur te gaan, dan kan dat zeker 

nog. Met elkaar luisteren we naar onze leden en bepalen mede 

daardoor de richting die we opgaan met onze toerclub. 

Eenmaal per maand vergaderen we op maandagavond. 

 

 

Je opgeven voor het bestuur kan bij een van de bestuurleden, 

of door een mailtje te sturen naar toer@mcnh.nl. 

Opgeven kan tot 18 december. Digitaal stemmen kan 

vervolgens tussen 27 en 31 december. Houdt rond die tijd je 

mailbox dus goed in de gaten. 



 



 

 

 

In een vlaag van opruimwoede heb ik mijn aantekeningen van 

de vorige clubavond laten verdwijnen. Gelukkig heeft onze 

voorzitter zijn agendapunten nog dus bij deze kort de punten 

die besproken zijn.  

 

Nieuws uit de ziekenboeg:  

Frank en Marcel zijn op bezoek geweest bij Gerlande 

Nijenkamp. De immuuntherapie slaat goed aan, de tumoren 

zijn flink verkleind. Da’s super goed nieuws en Gerlande is er 

dan ook heel positief onder. 

Jarno Dijkstra mag weer langzaam beginnen met lopen na zijn 

motorcrash en is inmiddels weer gesignaleerd op de fiets.  

Marielle Evers is na de vorige clubavond van de fiets gevallen 

met een fles wijn in de hand. De poging de wijn te redden 

heeft geresulteerd in een nachtelijk ziekenhuisbezoek.  

De voorzitter benadrukt dat het dringende advies nog steeds 

geldt: STOP MET FIETSEN! 

 

Er is akkoord van het hoofdbestuur op de offerte van de 

koeling in de schuur. Deze zal in 2022 geplaatst worden. 

 

We hebben een milieuambtenaar op bezoek gehad. Alles was 

dik in orde, hoe dan? Het feit dat er geen lekkende Harley’s 

op het pad stonden werkte waarschijnlijk in ons voordeel. 

 

 

 



Voor de bestuursverkiezing is het nog tot 18 december 

mogelijk je op te geven. Tussen 27 en 31 december kan er dan 

weer digitaal gestemd worden. 

Het babytreffen was weer een succes. Mooi weer, een mooie 

rit, een goeie opkomst en goeie ontvangst. Met een score van 

3 van de 4 kids in tranen heeft de voorzitter de lat hoog 

gelegd voor de komende jaren. 

 

De fooienpot staat weer op de bar. Je mag hier je kleingeld 

rustig inmikken ondanks het pinnen. Als hij goed gevuld is 

wordt er een goed lokaal doel voor gezocht. 

 

Voorstel voor het lappen op de clubavond. We verhogen dit 

bedrag van 5 naar 10 euro. Zodat er minder vaak bijgelapt 

hoeft te worden. 

 

Masterplan terrein/clubhuis inrichting. Hiervoor wordt een 

commissie gevormd om na te denken over een beter inrichting 

van terrein en clubhuis. Wil je hierin meedenken geef je dan 

op bij Marcel. 

 

We hadden gehoopt de volgende clubavond een leuke avond 

met Frank Weeink, commentator bij de motor GP, te hebben 

maar helaas kan deze niet doorgaan zoals jullie inmiddels 

weten. 

 

 





 

 

 

 

Jo Kappert heeft heeeeeeeeel veeeeeeel toertochten 

verzameld in zijn computer. Nu is Jo de beroerdste niet en 

heeft aangegeven dit met ons allemaal te willen delen.  

Via de mail hebben jullie een link ontvangen naar een virtuele 

opslagkast, oftewel Google Drive.  

 
https://drive.google.com/drive/folders/1IuLfb8rrA_uuK4UZeFjnFVPOaOj5DNPe?usp=sharing 
 

Via de link hierboven, of in jullie mail, zijn de toertochten te 

vinden keuren gerangschikt op 

kort/lang/vakantie/binnenland/buitenland en noem maar op. 

Mocht je om wat voor reden ook het mailtje kwijt zijn, even 

een appje naar Glenn of Marcel en we sturen je de link zo nog 

een keer toe. 

 

Ik ben eens even door deze ritten gebladerd, we kunnen de 

komende jaren nog kilometers genoeg maken, tegen dat we 

deze allemaal hebben gereden zijn ook wij wel met pensioen. 

 

Dus zodra het weer ietsie beter wordt zou ik zeggen kijk eens 

op de drive om een leuk tochtje te gaan rijden. 

En durf of wil je niet alleen, zet gewoon in de toer app dat je 

gaat rijden en welke rit je gaat rijden, geheid dat je dan al 

snel een gezellig ploegje bij elkaar hebt.  

 

 

MS 

https://drive.google.com/drive/folders/1IuLfb8rrA_uuK4UZeFjnFVPOaOj5DNPe?usp=sharing




 

 

 

 

Zow! Ondanks dat de kampioenschappen van de Moto3 en 

MotoGP in valencia al beslist waren, werd in de Moto2 nog 

aardig gevochten. We moest Fernandez gewoon hopen dat 

Remy Gardner op z’n plaat ging, maar dat gebeurde dus niet. 

De zoon van voormalig kampioen Wayne Gardner bleef mooi 

zitten zo rond P10 en liet zich de kop niet gek maken. 

Race niet gewonnen, kampioenschap wel. 

 

En precies dat laatste dacht Edwin Luttenberg ook vaak. Denk 

maar eens aan Foggia begin dit jaar. Volgens mij heeft die 

jongen in de zomervakantie peper in z’n reet gekregen ofzo, 

want voor die tijd reed hij nog geen deuk in een pakkie boter, 

Uiteindelijk toch mooi 2e in het kampioenschap. Zijn vage 

kennissen in de Moto2 bestaan uit Lowes en Bezzechi, die 

mooi stabiel 3e en 4e in het kampioenschap staan. En dan de 

MotoGP. Miller blijkt best goed met zo’n Duc overweg te 

kunnen en staat ook 4e in het kampioenschap. Quartararo 

pakte zelfs de wereldtitel. Best logisch toch dat je dan 

kampioen wordt? 

 

Misschien moet Dinand maar eens een pilsje met Edwin gaan 

drinken om wat van die strategie te leren. Met een verschil 

van zowat 700 punten staat hij diep onderaan en mag hij bij 

de komende feestavond de rode lantaarn in ontvangst nemen. 

 

 

GH 



Plaats Naam Teamnaam Score Rijders Vorig budget

1 Edwin Luttenberg Vage Kennissen 1250 Mas, Fog, Low, Bez, Mil, Qua 1 12,5

2 Herman Tijhuis Dreamtime 1150 Fog, Gue, Low, Gar, Mir, PEsp 2 13,5

3 Lars Dekker Brandmannetje 2021 1105 Mas, Fog, Gar, Dix, Rin, Qua 3 10,5

4 Dennis Laing D.L. Racing 1103 Bin, McP, Gar, Low, Mil, Mir 5 14,5

5 Fleming Broeze The HRC Empire strikes back 1091 Bin, Gar, Bez, Gar, MMar, PEsp 4 10,5

6 Rick Jannink Pruttelbak 1088 Mas, Bin, Low, Bez, Qua, Rin 6 13,5

7 Edwin van Petersen KTM Racing (buiten mededinging) 1078 Onc, Sas, Gar, RFer, Oli, Bin 9 6

8 Gert Dekker Brandman 2021 1074 McP, Fog, Bez, Low, Qua, Rin 7 13,5

9 Erik Laarman Dikkop Racing 1058 Mas, Fog, Bez, Gar, Rin, Mor 8 14,5

10 Martijn Knol StalKnol 992 Mas, Mig, Low, Bez, Mir, Rin 10 15

11 Daan Broeze De Duvel Zelf (DDZ) 966 McP, Bin, Bez, Gar, Mor, Mil 11 13,5

12 Sabine Mulder Smooth 962 Mas, McP, Low, Bez, Mir, Bas 13 15

13 Gert Teesink Red Light Team 954 Mas, Bin, Low, Gar, Mor, Rin 12 15

14 Sjors Wermink Kettinkje Knap 935 Bin, Gar, Gar, Ben, Mir, Mor 14 13

15 Erik Wemekamp The Greensmiles 932 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Mil 16 14,5

16 Bert-Jan Gottemaker BJG racing team 918 Mas, Bin, Gar, Ben, Mir, Mor 17 13,5

17 Oscar Kleinjan Mijn Antwoord 908 Fen, McP,Gar, Bez, Mor, Rin 15 13,5

18 Alwin Jacobs Team AJ 902 Mas, McP,Low, Gar, Mor, Vin 19 14,5

19 Remko Dijkstra Volgende keer slechter 900 Bin, Mas, Low, Bez, MMar, Mor 18 13

20 Glenn Hakkers Vieze Praktijken 880 Mas, McP,Low, Bez, Mil, Mor 21 15

21 Rick Reefhuis RRS Racing 876 Mas, Fog, Gar, Rob, Rin, PEsp 20 13

22 Frank Kappert Kappertracingteam 826 Mas, Bin, Low, Bal, Qua, Mor 22 12,5

23 Arjan Kamphuis Het giet zo ast giet 795 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Ros 23 13

24 Han Schuurs VTR SP2 Racing Team 786 Mas, Tob, Bez, Low, PEsp, Mor 24 14

25 Emiel Boerkamp Otto en de kliko’s 778 McP, Ant, Bez, Are, PEsp, Mir 25 13

26 Rikus Tijhuis Voor Fijn Racen 769 Mas, Fog, Ben,Low, PEsp, Mor 26 13

27 Dinette Kleinjan DArkAngel 766 Mas, Kof, Low, Ben, Mir, MMar 27 10,5

28 Stefan Eshuis Imperium 659 Mas, McP, Bez, Arb, Mor, Rin 29 14

29 Jasper Groot Roessink JPXtreme Racing (buiten mededinging) 657 Bin, Fog, Are, Dix, MMar, Vin 28 7,5

30 Dinand Kamphuis Huh. 576 McP, Bin, Lut, Low, Mor, Rin 30 14

MCNH GP-Competitie  2021



 



 

 

 

Dat de toerclub flink is gegroeid de afgelopen jaren zal 

niemand zijn ontgaan. We zitten inmiddels op 108 leden.  

Maar wie zijn ze al die nieuwe gezichten die ineens opduiken 

tijdens clubavonden, evenementen en ritjes? En voor al die 

nieuwe leden geldt natuurlijk dezelfde vraag, wie zijn al die 

ouwe rotten die al jaren bij die club rond hangen?  

Daarom ontstond het idee om Oud en Nieuw maar eens aan 

elkaar voor te stellen. In een dubbel-interview bij ons thuis 

met een bakkie koffie, een biertje, een stukje worst en de 

kat op tafel krijgen we ze wel aan de praat.  

Hoe leuk is het dan ook om deze serie af te trappen met de 

allernieuwste leden die tevens ook oud leden zijn. Hoe dat zit? 

 

Wie ben je? 

Marc Fillart wordt 

deze maand 50 jaar 

en woont in 

Hellendoorn waar 

hij een lange-

afstandsrelatie 

heeft met de 

overbuurvrouw. Hij 

heeft 2 dochters en 

werkt in de 

productie bij Ben & 

Jerry’s.    Marc op een van zijn twee motoren, de andere is een 

                 BMW GS 1150 

 

 



 

Arjan Eektimmerman woont in 

Nijverdal, heeft een vrouw, 2 

dochters en een zoon. Arjan 

werkt als metaal bewerker bij 

Roelofs metaal.  

 

 

 

 

 
 

Arjan trots achter zijn BMW GS 1150, 

maar dat zal vast niet lang de enige 

motor in zijn schuur blijven. 

 

 

Dat de beide heren al jaren goeie vrienden zijn blijkt al snel 

uit hun verhalen waarbij ze smakelijk kunnen vertellen over de 

dingen die ze samen al mee hebben gemaakt.  

Ze hebben beiden ongeveer in 1995 hun motorrijbewijs 

gehaald en zijn toen ook samen lid geworden van MCNH. 

Gedurende de avond komen er heel wat herinneringen aan die 

tijd naar boven. Het treffen in Geist en Vasse, het eigen 

weekend naar de Diemelsee. En dat het motto bij MCNH  

was ;”Als laatste vot en als eerste over”.  

Uiteindelijk zijn ze destijds maar een paar jaar lid geweest en 

weten eigenlijk niet meer precies waarom ze daarmee gestopt 

zijn. Gelukkig zijn ze tot inkeer gekomen en hebben ze zich 

weer aangemeld als lid.  

 



Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Arjan begon ooit op een Honda Shadow 700 gevolgd door een 

1100. Een Aprillia Pegaso (wat een bak ellende was dat). 

Toen kwam de Honda CB 650 custom. Deze heeft hij 21 jaar 

gehad en verschillende malen omgebouwd, verbouwd en 

opgeknapt en hiermee op verschillende beurzen gestaan en 

prijzen gewonnen. Onlangs is de Honda geruild tegen een 

brommer voor zijn zoon die helemaal geen zin heeft om z’n 

brommerrijbewijs te halen, jammer joh. 

Van een andere Honda CB heeft Arjan ook een caferacer 

gemaakt en deze is onlangs verkocht.  

Voor het rijden heeft hij nu een BMW GS 1150.  

 

Marc begon op een Honda VT 500, gevolgd door een Intruder 

700. Daarna heeft hij zo veel verschillende motoren gehad 

dat hij de tel even kwijt is (tja bijna 50 hè) Een Ducati, een 

Honda CBR 600. De laatste jaren reed hij op een Harley 

Davidson Electra en heeft deze ingeruild voor een Harley XR 

1200. Voor de ritjes richting de bergen heeft ook Marc er 

een BMW GS 1150 bij wat beide heren natuurlijk op veel 

commentaar van onze voorzitter komt te staan. 

 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

De mannen beginnen te lachen en vertellen samen het verhaal 

over die keer dat ze bij de Barbier zaten en besloten de 

volgende dag een gehaktballetje te gaan eten in Luxemburg. 

Na een dag rijden op hun niet al te comfortabele choppertjes 

waren ze na een pizza en 2 blikjes bier helemaal naar de 

kloten en kropen hun tentje in. De volgende dag via Vianden 

weer naar huis. Of ze nou die gehaktbal nog hebben gegeten is 



me niet duidelijk geworden maar dat het een mooie 

herinnering was staat vast. Ze hebben er spijt van dat ze niet 

vaker de geniale, spontane ideeën die bij de Barbier 

ontstonden hebben uitgevoerd.  

 

Ook komen er al snel verhalen van de verschillende ride-outs 

voor de Molukken waar ze samen altijd meereden. En iets over 

een flinke groep Harley’s waar de Honda mee mocht 

meerijden, drie keer raden welke met pech kwam te staan. Ik 

zou zeggen vraag Arjan maar naar dit verhaal. 

En voor Marc gelden de motorreizen die hij met zijn collega’s 

naar Oostenrijk, Frankrijk en Italië heeft gemaakt als mooie 

herinneringen. 

 

Heb je nog motordromen of wensen?  

De vrienden zouden graag samen naar de Noordkaap rijden. 

Marc lijkt Route 66 ook een mooie ervaring. Maar eigenlijk 

iedere reis naar het buitenland en de bergen in is genieten. 

 

Wat motor betreft droomt Marc van een HD Roadking of 

Streetglide. Liefst met een achter-uit erop zodat het minder 

zwaar is dat ding de schuur uit en het pad af te krijgen. 

Volgens Arjan ligt dat meer aan de manier waarop het pad 

door Marc zelf gelegd is.  

Arjan zou nog wel eens een Harley willen. Verder is hij altijd 

op zoek naar een leuk oldtimerproject om aan te sleutelen. Hij 

heeft meer tijd om te sleutelen bij huis dan om meerdaagse 

tochten te  rijden. 

 



Wat brengt je bij MCNH. Heb je nog wensen of ideeën 

voor de club? 

“We moesten van Marcel komen bier drinken en ja da’s 

uitdagen hè,” zegt Arjan droog. En dat de heren kunnen bier 

drinken hebben we gemerkt, de eerste clubavond zijn ze 

meteen blijven hangen tot in de vroege uurtjes. 

Ook willen ze naast het samen bier drinken meer gaan rijden 

en lijkt het ze leuk aan te sluiten bij ritten.  

Verdere ideeën voor de club hebben ze nog niet.  

“Wie kiekt eerst maar eens eem de kat uut ’n boom!” 

 

En daar is niks mis mee heren, welkom bij de club! 

 

 
Vroegah…..Marc en Arjan samen op de Honda vt500 shadow, arm motortje. 

 

IS 



 
 

 



 

 

 

Top idee van ons bestuur om de kilometertellerregistratie-

middagrit in het laatste weekend van november te plannen. 

Stelletje uileballen, je weet toch dat de kans dan groot is op 

milde sneeuw, gestrooide wegen en penisverkleinende 

temperaturen.  

 

Maar goed, zoals het een goed toer lid betaamd toch maar 

richting het Mollenhol, niet op de motor ben je gek, als ik 

moet pissen wil ik hem toch zeker terug kunnen vinden. 

 

De toerapp liep al over van gefotografeerde tellerstanden, 

dus de verwachting dat er veel motoren op het plein zouden 

verschijnen was al erg laag. 

Toch wel een goed idee zon kilometertellerregistratiemiddag, 

in deze tijden van avondlockdown kun je dan mooi in de middag 

al zorgen dat je de nodige alcohol binnenkrijgt zodat je ’s 

avonds heerlijk op de bank in slaap kan sukkelen. 

 

Overigen is de strijd in het toerkampioenschap toch wel heel 

heftig aan het worden, ik zag verschillende nerveuze 

gezichtjes aan de bar zitten die op slinkse wijze Jos 

uitspraken proberen te ontlokken over hun plek in het 

kampioenschap. Ben Rikkert had voor de zekerheid een 

politiemotor geregeld met bijbehorende broek, mocht het 

spannend worden in de eindstand kon hij er nog een paar 

kilometer bij opzetten.  

 

 

 



Gelukkig had de barkeeper de verwarming op aangename 

temperaturen ingesteld, het bier op de juiste temperatuur en 

voorzag hij ons in ruime mate van droge worst en chips.  

Best wel vol te houden zo. 

 

In verband met allerlei regeltjes van onze Mark in den Haag 

werden we er om ongeveer vijf uur door de barkeeper 

uitgeveegd, maar dat het gezellig was bleek wel, in deze barre 

winterse tijden ging er zelfs een zonder jas naar huis…… 

 

Uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat het kampioenschap 

nog lang geen gelopen koers is en dat je tot 31 december om 

23.59 uur, bij de laatste tonen van de Bohemian Rapsodi, je 

teller nog door kunt geven aan Jos. 

 

 

Hebben we nu politie op het terrein……….ow nee het is Ben. 

 

B.R. Utus  



 



 

 
 

 
 

Wat corona al zo niet te weeg brengt. Door deze pandemie 

ontstaat er een chronisch tekort aan goed en geschoold 

personeel. Niet alleen in de zorg en de ziekenhuizen hebben 

ze personeelsgebrek maar ook en vooral in de horeca.  

Zo kwam het dat men bij hotel de Uitkijk in de Helderse 

barg op zoek was naar een handige Harry die zich ook in de 

keuken kon roeren zowel letterlijk als figuurlijk. 

Na een eerste proeve van bekwaamheid (Spijkerslaan en 

water koken zonder aanbranden) werd ons zeer 

gewaardeerde toerlid Jo hiervoor aangenomen.  

Met de naderende Kerst in het vooruitzicht moest het 

aantal bedden nodig opgeschaald worden. Maar de Ikea en 

Marscha konden op zo’n korte termijn niet voldoende bedden 

leveren. Dus → Jo laat zien wat je te berde kunt brengen, ga 

uit van je eigen kunnen.  

En Jo ging aan de slag. Zaag, timmer, buig, spijker en zie het 

resultaat. In korte tijd waren alle kamers uitgebreid met 

extra bedden……… 
 

  
 



  
 

Ook de voetenbadjes ontbraken op diverse badkamers maar 

ook hier bracht Jo de oplossing……… 
 
 

  

Later werd de grote magiër er bij gehaald om een deur weer 

goed sluitend te krijgen. Nadat het slot weer tot sluiting 

bereid was gemaakt werden tevens de drangers een tandje 

strakker gezet. Dit leverde als extra service op dat zelf 

nagels knippen een volledig overbodige bezigheid was 

geworden met gevolg dat je nu meer tijd over had voor 

andere leuke(re) dingen.   
 

 

 

Een foto van een deel 

van de matras die Jo 

in no time 

gefabriceerd had.  

Hij gaf wel het 

advies erbij om de 

eerste keer niet al te 

enthousiast het bed 

in te duiken. 

Ideaal, magnifiek, 

dit geeft je echt 

een tintelend 

gevoel. Je krijgt 

hierbij weer dat 

gevoel te willen 

touwtje springen. 

Bij een enkeling 

gaf dit badje 

echter het gevoel 

met blote voeten 

op een dooie egel 

te zijn getrapt.    
 

 

 



   
 

Tja, lady love, dat doet zeer, nagels bijten is er nu even niet meer bij en ja, 

het was die dranger, ingesteld door Jo, die voor dit al dan niet gewenste 

effect zorgde.  
 

Ondertussen naderden de feestdagen maar oh jee, na het 

keukenhulpje werd ook de chef-kok door ziekte geveld.  

Alarm fase 1. What to do ………?? Onze uitbater kreeg het 

Spaans benauwd. Waar haal je zo gauw een vijfsterren kok 

vandaan voor de kerstdis?? Wie stelt het culinaire 

kerstdiner samen? Wie maakt de menukaart voor de kerst?? 

In deze hectiek die op dat moment heerste verscheen Jo 

met gereedschapskoffer ten tonele en ontpopte zich als de  

redder in nood.  

“Jo, kun jij een kerstdiner maken waar de gasten maanden 

later nog over praten?”, vroeg de uitbater hoopvol. 

“Natuurlijk”, zei Jo en keek eens in zijn gereedschapskoffer 

en kwam tot de conclusie dat zijn gereedschap niet zoveel 

verschilde van dat wat hier allemaal in de keuken hing. 

Maar ik moet dan wel eerst het hotel in kerstsfeer brengen 

daarna zal ik in quarantaine gaan om een menu samen te 

stellen en een kleurrijke menukaart maken waarop mijn 

gerechtjes worden gepresenteerd.  

 



 
 

Nou, zeg zelf, is het niet een sprookjeshotel geworden in de Helderse berg. 

Hij maakt zijn naam als kerstversierder hier meer dan waar.  
 

Vervolgens toog Jo aan het werk met allerlei ingrediënten 

die voor etenswaar door moesten gaan. Het zou een 

verrassingsmenu worden zoals de menukaart al te zien gaf.   
 

 

           

 De menukaart geheel in spijkerschrift design art Jo Kappert 

 



Nou zeg zelf, is dit niet een zeer kunstzinnig ontworpen in 

spijkerschrifttaal menukaartje voor de Kerst?? Echt in de 

stijl van Jo, niet?? Dit mag je echt wel een verrassingsmenu 

noemen. Een klein geheimpje kan ik je wel verklappen 

namelijk wat hier staat is een volkomen vegetarisch diner 

gemaakt van genderneutrale vezels. Je zult je misschien 

afvragen, he weet je dat??? Nou simpel, een beetje 

timmeren heb ik wel van Jo geleerd. Echt dat heeft hij er 

bij mij “ingehamerd”. Deze cursus ging echter met de nodige 

alcohol gepaard waardoor ik de volgende morgen wakker 

werd met enige spijkers in mijn kop en die haalde je er niet 

even zomaar uit met een klauwhamer. Goeie genade!! 
 

 
 

Zie hier het resultaat van de kookkunsten van onze meester-kok, geen vlees 

want dat ie zelf al verorberd maar wel het vleesaroma en bovendien 

genderneutraal want het komt van een berenzeug.  

 



Voor de mensen die thuis blijven met de Kerst had Jo nog 

een fijne amuse gemaakt die hij persoonlijk bij je aan huis 

komt brengen. 
 

   
 

Een fijne krokante aardappelmoes met bijpassende cocktailprikkers 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 JK 
Sneltransport  

 

voor al uw 

amusehapjes. 

 



  
 

Graag wil ik deze hommage aan onze vijfsterren klusjeskok 

besluiten om mede namens hem iedereen van de MCNH fijne 

kerstdagen en een mooi motorseizoen 2022 toe te wensen.  

   GT 



 



 

 

 

Tijdens het rijden met mijn Yamaha moest ik uitwijken om te 

voorkomen dat ik een hert zou raken, verloor ik de controle en 

belandde in een greppel en kreeg ik een zware slag tegen mijn 

hoofd. 

 

Versuft en verward kroop ik uit de greppel naar de rand van 

de weg toen een glanzende nieuwe cabriolet stopte met een 

heel mooie vrouw die vroeg: “Ben je oké? " 

 

Toen ik opkeek, merkte ik dat ze een laag uitgesneden  

decolleté droeg, om voor te sterven . . . 

 

"Ik denk dat het goed gaat," antwoordde ik terwijl ik mezelf 

naar de zijkant van de auto tilde 

om een kijkje te nemen. 

 

Ze zei: “Stap in en ik breng je naar mijn huis, zodat ik die 

wonde kan schoonmaken en smerige schaaf op je hoofd kan 

verbinden. " 

 

"Dat is aardig van je," antwoordde ik, maar ik denk niet dat 

mijn vrouw het leuk zou vinden moest ik dat doen! 

 

 



"Oh, kom nu, ik ben een verpleegster," hield ze vol. "Ik moet 

kijken of je niet meer schrammen hebt en ik behandel ze dan 

op de juiste manier. " 

 

Nou, ze was echt mooi en erg overtuigend. Een beetje 

bibberend en zwak, stemde ik toe, maar herhaalde: "Ik weet 

zeker dat mijn vrouw dit niet leuk zou vinden." 

 

We kwamen aan bij haar plek die kortbij lag. Na een paar 

flinke borrels en het verband, bedankte ik haar en zei: "Ik 

voel me veel beter, maar ik weet dat mijn vrouw echt van 

streek zal zijn, dus ik kan nu maar beter gaan. " 

 

"Doe niet zo gek!" zei ze met een glimlach, terwijl ze haar 

blouse losknoopte met de mooiste borsten die ik ooit had 

gezien. "Blijf voor een tijdje gezellig bij mij. 

Ze zal niets weten. Trouwens, waar is ze? “ 

 

"Ik denk nog steeds in de greppel met mijn Yamaha." 

Antwoordde ik. 



 



 

 

 

 

MV Agusta heeft de verkiezing voor de ‘Mooiste Fiets’ op de 

EICMA 2021 in de wacht gesleept. De verkiezing werd 

gehouden door het Italiaanse motormagazine Motociclismo. 

‘Bezoekers van de show en lezers van het magazine stemden 

op de motorfietsen gedurende het vierdaagse evenement, 

waarbij de organisatoren de totalen optellen,’ aldus het 

verslag van de organisatie. ‘Dit jaar ging MV Agusta’s speciale 

editie van de Superveloce Ago er met de hoofdprijs vandoor. 

De motorfiets ging aan de leiding van een groep geheel nieuwe 

en sterk gemoderniseerde motoren.’ 

 

eerlijk is eerlijk, zo’n MV is wel errug mooi 



 

‘Voor ons is het opnieuw een grote erkenning en een verdere 

bevestiging van hoeveel energie en middelen MV Agusta 

besteedt aan de constante ontwikkeling van nieuwe producten,’ 

zegt de enthousiaste Timur Sardarov, MV Agusta’s CEO. ‘Dat 

we deze belangrijke wedstrijd voor de zesde keer hebben 

gewonnen, geeft ons allemaal veel voldoening. Ik wil deze 

overwinning opdragen aan al onze medewerkers die elke dag 

een ongelooflijke passie in hun werk stoppen.’  

Leuk weetje – volgens het verslag hebben alleen Ducati en MV 

Agusta deze wedstrijd ooit gewonnen, terwijl de categorie 

‘Top Tien’ nog steeds verschillende fabrikanten telt. Aan 

onverholen Italiaans chauvinisme heeft de verkiezing geen 

gebrek. In de 16 jaar dat Motociclismo de wedstrijd heeft 

georganiseerd, hebben alleen ‘rode’ motormerken de titel ooit 

behaald; Agusta bezette het podium in 2005, 2007 en 2010 

met de Brutale 910 R, Brutale 1078RR en F3. In 2012 ging de 

Rivale 800 er met de hoofdprijs vandoor. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

At in december het grös al 

greuit, 

 

 

kriege wie ies at 't vrös, ma 

nig at 't deuit. 





 

 

 
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 



 

 

 
 

Januari 

14 clubavond 

21 Feestavond 
 

Februari 

4 clubavond 

11 ledenvergadering 

18 dropping 
 

Maart 

6 Toerkampioenschapkilometertellerregistratiemiddag 

11 clubavond 

13 Klappertandrit 
 

April 

8 clubavond 

10 familiedag 
 

Mei 

1 Voorjaarsrit 

13-15 minitreffen 
 

Juni 

2-7 Eigen Weekend Engeland 

10 clubavond 

12 Molshooprit 

21-24 avondvierdaagse 

24 Pre TT BBQ 



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! 



 

 
 

T/m half december in ieder geval geen clubavonden ivm 

(Ik kan het woord niet meer zien, zeg maar) 

 

December 
Za.  4 Rudy Veltmaat 

Vr. 10 Clubavond Gerald Ekkelkamp Roland Dommerholt 

Za. 18 Mariëlle Evers 

Vr. 31 Carbid Knapp’n. ???? (even afwachten of dit door kan 

gaan ivm Corona) 

 

Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari geen bardienst 

ivm de feestdagen. 

 

Hieronder wel alvast het barrooster voor januari. Als we open 

mogen, dan zijn de bardiensten in ieder geval ingevuld. 

 

Januari 2022 
Za. 8 Rudy Veltmaat 

Vr. 14 Clubavond Gerald Ekkelkamp Roland Dommerholt 

Vr. 21 Feestavond 

Za. 22 Mariëlle Evers 

Za. 29 Gertjan Grobbink 

 

Schoonmaakrooster 
Dec Renate en Margaret keuken/koelkast 

Jan Ineke en Inge alles hoog 

 



 

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 


