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De coronings maatregelen zijn er nu wel af, dus we kunnen als 

club weer gewoon doen zoals we gewend zijn. Dat wil zeggen 

een gewone clubavond zonder toestand, een feestavond 

zonder toestanden en natuurlijk weer rijden. 

 

Afgelopen maand hebben we weer een nieuw lid bij kunnen 

schrijven in onze ledenlijst, Henk Lammertink heeft zich 

aangemeld als lid. Henk, welkom en we hopen je binnenkort te 

zien in het Mollenhol. 

 

Zondag 6 maart hebben we de kilometertellerregistratie-

toertocht op de kalender staan, we zullen vanaf 13.00 uur de 

koffie klaar hebben en klaar staan om jullie tellerstanden te 

noteren. De route zal jullie voor zondag gemaild worden zodat 

je deze thuis in de navigatie kan laden. 

 

Vrijdag 11 maart is de feestavond bij de Tonne, waarbij dit 

jaar een paar bekers worden uitgereikt (er is geen cross 

kampioenschap verreden) dit zal niet zo heel lang duren zodat 

er meer tijd is voor gezelligheid. Overigens hebben we dan 

live muziek van de Bunzings, naar wat ik hoor een leuke band. 

 

Dan is het 13 maart alweer tijd voor de klappertandrit, 

starten vanaf 9.00 uur, de route die Jo in elkaar heeft gezet 

gaat richting de kop van Overijssel. De moeite van het rijden 

zeker waard. 

 



Ondertussen zitten we als bestuur niet stil, de verschillende 

evenementen zijn of worden voorbereid.  

 

Zo staat er voor dit jaar een treffen op de kalender, het 

weekend van 13 tot en met 15 mei is hiervoor gereserveerd.  

Hiervoor zijn we natuurlijk jullie hulp nodig, Rene of Martijn 

zal jullie binnenkort vriendelijk doch dringend vragen aan te 

geven op welk moment in dat weekend je kan helpen. 

 

De VMC-commissie is ook al weer flink aan het organiseren, 

het weekend van 1 tot en met 3 juli zal de MCNH in het teken 

staan van de veteranen. Ook hier zijn we jullie hulp hard 

nodig, de commissie zal ook hiervoor binnenkort beginnen met 

vragen in inplannen. Ik heb uit de geruchtenmolen wel 

begrepen dat ze de 50e VMC rit Hellendoorn tot iets 

bijzonders willen maken. We zijn benieuwd wat dit inhoud. 

 

Rikus is weer druk geweest om de GP competitie in elkaar te 

sleutelen, in dit blad vinden jullie het inschrijfformulier met 

alle rijders en hun prijzen. De inschrijving kun je regelen door 

Rikus jouw rijders te mailen, maar natuurlijk kan dit ook in het 

clubhuis in de kunstig in elkaar geknutselde doos gooien. 

 

Nu de wereld weer open gaat komen de feestjes ook weer 

voorbij, 19 maart gaan we naar Daarle om daar de boel onveilig 

te maken, hou de app in de gaten om te weten hoe je mee kan 

hier naar toe. 

 

26 maart heeft MTC Route 66 in Ommen een feestje in hun 

clubhuis, hou ook hiervoor de app in de gaten om te zien wie 

hier hoe naar toe gaat. 



 

We hebben onlangs met onze buurtclubs om tafel gezeten om 

onze kalenders enigszins op elkaar af te stemmen, dit is 

redelijk gelukt. De evenementen en ritten van onze buurtclubs 

kun je terugvinden in de toerkalender. Bijzondere feestjes 

zullen we natuurlijk via de app met jullie delen. 

 

Inmiddels is de schuur zover klaar dat er bijna opgeleverd kan 

worden, nog even paar stroomdraadjes aan elkaar knutselen en 

de deur voorzien van een likje verf en klaar is Kees. 

Om onze bouwploeg zich niet te  laten vervelen hebben we 

gewoon een volgende klus bedacht, een fatsoenlijke 

houtopslag organiseren.  

Jan en Dick hebben al flink lopen brainstormen hoe dit te 

doen. De komende weken zullen ze hier ook mee aan de slag 

gaan. 

Als dat hok klaar is zijn we natuurlijk weer een dag druk met 

het vullen van het hok met hout, en dat gaat makkelijker met 

vele handen. Jullie lezen in de app wanneer we hier aan toe 

zijn. 

 

Ondertussen is het masterplanbedenkteam ook begonnen met 

nadenken hoe het terrein er verder uit kan/moet gaan zien. Ik 

heb al heel bijzondere ideeën langs horen komen, als dat maar 

goed gaat. 

 

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😊. 

 

De clubavond van maart is een week vroeger dan we gewoon 

zijn, dit in verband met de feestavond, dus vrijdag 4 maart 

vanaf 21.00 uur clubavond.  

 

 

Dacht ik toch die oude Harley 

lekdicht te hebben, blijkt dat 

stuk oud ijzer nog meer gaten 

te hebben waar ie de olie kan 

laten vallen. Je zou bijna 

denken dat ie het er om doet. 

Het houd niet op, niet van zelf. 

Maar ik geef zo niet op en 

sleutel er dus weer lustig op 

los, ik zal ‘m lekvrij krijgen. 

 

Marcel Schuurman 



 



 

 

 

 

Even wat wijzigingen in onze agenda’s. Normaal gesproken is 

op de feestavond op de 3e vrijdag van januari, is de 

ledenvergadering op de tweede vrijdag van februari en volgt 

dan een week later de dropping. Door de maatregelen die nog 

gelden, kunnen deze avonden niet door gaan op de originele 

data en heeft het hoofdbestuur besloten om deze te 

verplaatsen. De dropping wordt daarbij voor dit jaar zelfs 

afgelast en volgend jaar weer hervat. 

Door deze verschuiving, zou de feestavond samenvallen met 

de clubavond. Die hebben we daarom een week naar voren 

gehaald, evenals de vergadering van het toerbestuur. 

 

De vergadering van het Toerbestuur is op 28 februari. 

 

 

De clubavond vindt plaats op 4 maart. 

 

 

De feestavond gaat dit jaar door op 11 maart in de Tonne. 

 

 

De ledenvergadering staat op 25 maart in het Mollenhol. 

 

 

 

 

GH 
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Eindelijk het mocht weer, samen een biertje of frisje drinken 

tijdens de clubavond. Velen waren blij het huis weer eens te 

ontvluchten. Och en als we dan ook nog even moeten luisteren 

naar de mededelingen van onze voorzitter dan nemen we dat 

op de koop toe. 

 

• Er zijn 3 nieuwe leden: Laurens Visser, Robin Holt en 

Henk Lammertink. 

• De ledenvergadering van 11 februari wordt verplaatst 

naar 25 maart. 

• De feestavond in De Tonne gaat door op 11 maart. De 

Bunzings zorgen voor een muzikaal feestje. 

• 6 maart is de kilometerregistratierit. Kilometerstanden 

kunnen dan worden doorgegeven, dit kan ook met een foto 

in de kilometerregistratieapp. Er wordt voor die middag 

ook een ritje van 100 kilometer uit gezet. 

• 13 maart is de klappertandrit, deze gaat richting Noord 

Overijssel en Drenthe. 

• De volgende clubavond is op 4 maart, een week vroeger 

ivm de feestavond op de 11e. 

• De denktank voor de herinrichting van het terrein is 

verenigd in een app groep. Heb je ideeën hiervoor, meld 

het bij Glenn. 

• Rondvraag: 

- Dick bedankt voor de bruine fruitschotel na de val van 

z’n fiets. Het bezoekje van het bestuur wordt erg 

gewaardeerd door alle ziek, zwak en kreupelen. 

 

 



 

 

- Arjan is 50 geworden en de eerste biertjes zijn namens 

hem. Arjan van harte! 

- Renate komt met de gouden tip voor de 

Engelandvaarders: ZORG DAT JE EEN PASPOORT 

HEBT! Nu Engeland niet meer in de EU zit is een 

identiteitskaart niet meer voldoende. 

 

De Kampioenschappen. 

Het stickerkampioenschap is 

glorieus gewonnen door Arjan 

Kamphuis met zijn tripje naar 

Monaco.  

Goed voor 1325 kilometer.  

 

Het toerkampioenschap. 

3. Arjan Kamphuis met 13000 km. 

2. Jo Kappert met 19000 km. 

1. Ben Rikkert met 20000 km.  

                IS 



 



 

 

 

 

Op 6 maart gaat het MotoGP seizoen weer van start. 

In de startlijsten zien we veel opmerkelijke dingen. 

 

Bij de Moto3 bijvoorbeeld: Van de 14 nieuwkomers, komen er 

8 uit de Red Bull Rookies Cup. Daniël Holgado staat overigens 

niet als “nieuw” in de Moto3 lijst, omdat hij afgelopen jaar al 

een paar keer met een wildcard in de Moto3 heeft gereden. 

Ook opvallend, de winnaar van de Red Bull Rookies cup, David 

Alonso, stapt niet over en probeert aankomend jaar zijn titel 

in de Rookies Cup te prolongeren. 

Grappige is, dat Holgado óók gewoon in de Rookies cup rijdt, 

dus naast zijn Moto3 debuut. 

 

Verder is er nog Ana Carrasco. Eigenlijk is ze niet nieuw in de 

Moto3. In 2013 – 2015 kwam ze ook in deze klasse uit, maar 

maakte daarna de overstap naar het World SuperSport 300 

kampioenschap. Dit jaar keert ze dus terug naar de MotoGP 

Paddock. 

 

Vanuit de Moto3, stromen de coureurs voornamelijk door naar 

de Moto2. Onder andere Pedro Acosta, die in 2021 kampioen 

werd in de Moto3. Ook oude rot Fenati keert terug in de 

Moto2. 

 

 

 



Als laatste gaat Zonta van den Goorbergh (ja, zoon van oud-GP 

rijder Jurgen) van start in de Moto2. Enigszins opmerkelijk, 

want in 2019 en 2020 reed hij in de Red Bull Rookies Cup, en 

afgelopen jaar nam hij deel aan het Moto3 Junior 

kampioenschap. Hij slaat dus het wereldkampioenschap Moto3 

over, en stapt gelijk op zo’n Triumph met 765cc. 

 

De laatste Moto3 rijder die over stapt is Darryn Binder. 

Klopt, het kleine broertje van Brad. Hij slaat de Moto2 over, 

en gaat gelijk voor 1000cc in de MotoGP. 

 

Daar komt hij onder meer terecht tussen Herintreder Andrea 

Dovizioso, die vorig jaar een tussenjaartje had, maar vanaf 

september al weer voor Yamaha reed. Verder komen de 

nieuwelingen in de MotoGP allemaal uit de Moto2, waaronder 

regerend wereldkampioen Remy Gardner. 

 

Met al deze wisselingen lijkt het weer een zeer spannend 

seizoen te worden. 

 

Wie nog een Ziggo-abo heeft lopen voor de F1 kan deze wel 

aanhouden. Ondanks dat zij de F1 niet meer uitzenden, hebben 

ze wel de MotoGP rechten overgenomen van Eurosport. Dus nu 

wordt een Ziggo abo pas écht interessant. 

 

Op de volgende pagina’s vind je de rijderslijst en het 

inschrijfformulier. Maak er een fotootje van en stuur deze 

naar Rikus, dan verwerkt hij het in de inschrijvingen. 

 

 

GH 



 

 
 

Wat is de MCNH GP-Competitie? 

De MCNH GP-competitie is een competitie ooit opgezet door 

de redacties van de MCNH. De bedoeling is om met zes 

rijders, die jij selecteert uit de Wegrace GP`s, zoveel 

mogelijk punten te verzamelen en daarmee een beker of 

rode lantaarn (prijs voor de laatste plaats) te winnen op de 

Feestavond in 2023. 

 

Hoe werkt het spel? 

Bij dit formulier vind je de lijst van rijders die dit jaar 

meedoen aan de GP`s. 

Uit elke Klasse (Moto3, Moto2 en MotoGP) moet je twee 

rijders kiezen voor jou renstal. 

Het totaal bedrag dat je uitgeeft aan jouw renstal mag 

echter niet meer zijn als 15 miljoen Euro, en niet minder dan 

13 mln. Geef je meer of minder uit dan wordt je niet 

ingeschreven. 

Als je, je renstal hebt samengesteld kun je hem invullen op 

de site of mailen naar mcnhgp@gmail.com. 

 

De tussenstand zal bekend worden gemaakt in de Toer-info 

app en in Pleeriezers en Sløttelbakkn. 

Lever ook je e-mail adres in, dan houden we je tijdens het 

seizoen op de hoogte van de stand door onze mail-service. 

 

 

 



Inschrijf Formulier  

(moet uiterlijk 5 maart 2022 binnen zijn!!!) 

 

Je Naam: 

E-mail adres: 

De Naam van je Renstal: 

 

Je rijders               Naam 

Moto3   1e rijder: 

 

   2e rijder: 

 

Moto2  1e rijder: 

 

2e rijder: 

 

MOTOGP 1e rijder: 

 

2e rijder: 

 

Uitleg tabel: 

Naam:  Spreekt voor zich zelf 
 

Land:      Nationaliteit van de rijder  
 

Prijs:      De prijs die je moet betalen voor die rijder, 

gebaseerd op het behaalde aantal punten in die klasse vorig 

jaar. Rijders die nieuw zijn in deze klasse hebben een prijs 

die gebaseerd is op de prestaties in de voorgaande klasse. 

Is er over een voorgaande klasse niet genoeg bekend dan is 

de prijs een schatting van de organisatie.  

 



 
Moto3           Moto2         
Naam Motor Land   Prijs   Naam Motor Land   Prijs 

D. Foggia Honda ITA   4   S. Lowes Kalex GBR   4 
S. Garcia GasGas SPA   3,5   A. Fernandez Kalex SPA   3,5 
J. Masia KTM SPA   3   A. Canet Kalex SPA   3 
I. Guevara GasGas SPA   2,5   A. Ogura Kalex JPN   2,5 
A. Sasaki Husqvarna JPN   2,5   J. Navarro Kalex SPA   2,5 
A. Migno Honda ITA   2   M. Schrotter Kalex GER   2 
D. Öncu KTM TUR   2   C. Vietti Kalex ITA   2 
J. McPhee Husqvarna GBR   1,5   J. Roberts Kalex USA   1,5 
T. Suzuki Honda JPN   1,5   T. Arbolino Kalex ITA   1,5 
X. Artigas Kalex SPA   1,5   C. Beaubier Kalex USA   1,5 
K. Toba KTM JPN   1   B. Bendsneyder Kalex NED   1 
S. Nepa KTM ITA   1   M. Ramirez MV Agusta SPA   1 
R. Yamanaka KTM JPN   1   S. Chantra Kalex THA   1 
C. Tatay Kalex SPA   0,5   J. Dixon Kalex GBR   0,5 
R. Rossi KTM ITA   0,5   A. Arenas Kalex SPA   0,5 
L. Fellon Honda FRA   0,5   S. Corsi MV Agusta ITA   0,5 
D. Holgado KTM SPA   0,5   L. Dalla Porta Kalex ITA   0,5 
Nieuw in Moto3           B. Baltus Kalex BEL   0,5 
D. Moreira   BRA   0,5   Nieuw in Moto2        
M. Bertelle KTM ITA   0,5   G. Rodrigo Kalex ARG   0,5 
S. Ogden Honda GBR   0,5   S.D. Kelly Kalex USA   0,5 
A. Carrasco KTM SPA   0,5   R. Fenati Boscoscuro ITA   0,5 
E. Bartolini KTM SMR   0,5   F. Salac Kalex CZE   0,5 
A. Fernandez KTM SPA   0,5   M. Gonzales Kalex SPA   0,5 
D. Muñoz KTM SPA   0,5   N. Antonelli Kalex ITA   0,5 
I. Ortola KTM SPA   0,5   P. Acosta Kalex SPA   1,5 
M. Aji Honda IDN   0,5   J. Alcoba Kalex SPA   0,5 
J. Kelso KTM NZL   0,5   F. Aldeguer Boscoscuro SPA   0,5 
A. Surra Honda ITA   0,5   A.Zaccone Kalex ITA   0,5 
J. Whatley Honda GBR   0,5   K. Kubo Kalex THA   0,5 
T. Furusato Honda JPN   0,5   Z.VD Goorbergh Kalex NED   0,5 
                      
                      
MotoGP           Nieuw in MotoGP         
Naam Motor Land   Prijs   R. Fernandez KTM SPA   1 
F. Quartararo Yamaha FRA   4   D. Binder Yamaha RSA   0,5 
F. Bagnaia Ducati ITA   3,5   F. Di Giannantonio Ducati ITA   0,5 
J. Mir Suzuki SPA   3   M. Bezzecchi Ducati ITA   0,5 
J. Miller Ducati AUS   2,5   R. Gardner KTM AUS   1,5 
J. Zarco Ducati FRA   2,5             
B. Binder KTM RSA   2             
M. Marquez Honda SPA   2             
A. Espargaro Aprilia SPA   1,5             
J. Martin Ducati SPA   1,5             
M. Viñales Aprillia SPA   1,5             
E. Bastianini Ducati ITA   1             
P. Espargaro Honda SPA   1             
A. Rins Suzuki SPA   1             
M. Oliveira KTM POR   0,5             
T. Nakagami Honda JPN   0,5             
A. Marquez Honda SPA   0,5             
F. Morbidelli Yamaha ITA   0,5             
L. Marini Ducati ITA   0,5             
A. Dovizioso Yamaha ITA   0,5             

 



 



 

 

 

Tijdens de laatste clubavond werden de prijzen voor het 

Toerkampioenschap uitgereikt. 

De grote winnaar ontbrak echter, want van horen zeggen 

weten we dat hij te druk was met het prolongeren van zijn 

vers gewonnen titel.  Zo vers, dat hij de prijzen nog in 

ontvangst moest nemen. Om zo iemand aan de veren te komen 

blijkt nog een hele klus. Op een goede zaterdagmiddag wisten 

we hem thuis te overvallen met het prijzenpakket, waarbij hij 

wederom vrolijk vertelde: ”Goh, ik wou net een stukkie gaan 

rijden.”. 

 

Met 19.333km wist Ben met voorsprong (van maar liefst 29 

kilometer de winst binnen te halen. 

 

Ben van harte gefeliciteerd met het Toerkampioenschap 2021! 

 

 

 





 

 

 

 

Op 13 maart organiseren wij alweer onze eerste toertocht van 

dit seizoen, de Klappertandrit. 

De uitzetters zijn op dreef dit jaar, want vanuit Hellendoorn 

schieten we richting Zwolle, ruim om Hattem heen en doen we 

de Weerribben aan om langs Kampen en door Salland weer 

naar het clubhuis in Hellendoorn te sturen. Er is keuze uit een 

lange en korte versie. Met de huidige maatregelen kan het 

clubhuis open voor de inschrijving en een lekker bakkie koffie. 

Bij terugkomst zullen we zorgen voor een lekkere warme hap. 

 

Starten kan tussen 9 en 12, Inschrijving kost voor leden € 5,- 

niet leden betalen € 6,-. Voorinschrijving is digitaal mogelijk. 

De link hiervoor ontvangen leden per mail. En is op de website 

te vinden voor niet leden. 

 

Startlocatie: Clubhuis het Mollenhol, Imminkservestraat 4, 

7447 AZ Hellendoorn. 

 

Tot dan! 

 

 



 



 

 

 

 

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 



 
 

 



 

 

De gebroeders Dommerholt op bezoek staat garant voor een 

gezellig avondje met mooie verhalen. Ze zijn hun wilde haren 

inmiddels een beetje kwijt maar oh oh… 

 

Wie ben je? 

Jan Willem Dommerholt is de oudste broer, 56 jaar, en het 

nieuwste lid, sinds 2 jaar. Hij is getrouwd met Annet, heeft 3 

zoons en 3 kleinkinderen.  

Jan Willem werkt al 34 jaar bij Ten Cate, nu als operator in 

de bouw van koolstof laminaten voor vliegtuigen. 

Geboren in Wierden zijn de broers als jonge jochies in 

Hellendoorn terecht gekomen. Jan Willem heeft eerst een 

aantal jaar gecrost voor hij zijn eerste wegmotor kocht. Door 

de ploegendiensten en het jonge gezinsleven bleef er weinig 

tijd over voor het motorrijden. Iets wat hij nu wil inhalen. 

 

 
 

 

 



Jan Willem is een sportief mens, heeft veel gevoetbald, 

gefietst en 1x (maar nooit weer) de marathon gelopen. Volgens 

mij had dit toch vooral te maken met het feit dat Annet deze 

op gympies en een energiereep van de Aldi 10 minuten sneller 

uit liep. Het liefst is hij buiten om het huis of in het bos bezig 

en had dan ook graag boer willen worden. 

 

Roland Dommerholt is met zijn 52 de jongste broer maar met 

recht het oudste lid van de twee sinds 30 jaar. Hij is 

getrouwd met Gerlien en heeft 2 zoons. Roland heeft altijd 

gewerkt als begeleider in de zorg voor verstandelijk 

gehandicapten, jeugdwerk en in het gevangeniswezen. Hij is nu 

teamleider in de jeugd hulpverlening. Als hobby noemt hij 

stellig “weg gaan met de camper, liefst met motor op de 

aanhanger.”  

Door een paar verrotte knieën heeft hij het voetballen 

moeten opgeven maar mist nu geen wedstrijd van z’n zoons. 

 

 



Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Jan Willem heeft zijn huiswerk goed gedaan en alle motoren 

maar vast even op een briefje geschreven. Het waren er dan 

ook 13. Hij begon op de Yamaha Y2 125 voor het crossen, 

gevolgd door een Suzuki RM 125 en de SWM GS 125. De 

eerste wegmotor was de Yamaha Virago 1100 gevolgd door de 

Yamaha YZ 125, Suzuki GS 750, Yamaha FJ 1200, KTM LC4 

600 (waarbij hij een spoedcursus aantrappen van Jan Blom 

heeft gehad)De KTM SX 380, Yamaha RD 125 DX (deze staat 

ook nog in de schuur) en Kawasaki KXF 250 volgden om 

uiteindelijk uit te komen bij de BMW GS 1200 waarop hij nu in 

volle tevredenheid rond rijdt. 

 

Roland heeft iets minder motoren gehad maar overal minstens 

70.000 kilometers op de teller gezet.  

Hij begon met de Yamaha FJ 1200 gevolgd door de Yamaha 

Thundercat 600. Nu rijdt Roland al weer 10 jaar op de KTM 

Adventure 990. De vraag naar zijn favoriete motor wordt 

afgedaan als een domme vraag… 

 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

Roland vind het fantastisch om tijdens met de zomervakantie 

met de camper Gerlien achter te laten op de camping met de 

kinderen om in z’n eentje met de motor de buurt onveilig te 

maken. Of Gerlien dit ook zo fantastisch vond zullen we haar 

tijdens de komende clubavond eens even persoonlijk vragen. 

De Dolomieten zijn absoluut zijn favoriete gebied. Hij houdt 

ervan dan in z’n eentje in z’n eigen tempo te kunnen rijden en 

bij voorkeur groepjes localo’s in te halen. De eigen weekenden 

vanuit de club vind hij ook mooie evenementen.  



De gezelligheid en het samen rijden, in een busje naar een 

discotheek waar alle mooie vrouwen van Duitsland 

samenkwamen (en dat zijn er niet zo veel volgens Roland).  

Ook hier hebben de weekenden aan de Diemelsee en bij 

Camping zum Wasserval grote indruk gemaakt, is het alleen al 

om de grote hoeveelheid dooie vliegen, smerige tafelkleedjes, 

bedjes van padenstoelen en alcoholistische barkeepers. 

 

Jan Willem’s mooiste motorvakantie was die met Annet naar 

Luxemburg waar ze medelijdend naar buren met kinderen 

keken op de camping en volop genoten van hun vrijheid. Door 

dit genieten kwam Annet zwanger terug van vakantie en moest 

de Virago worden ingeruild voor een Toyota Starlet met 

kinderzitje, tot zover de motorvakanties in de komende jaren. 

Voor een 2 daagse van MCNH heeft Jan Willem eens een 

motor geleend van Edwin Ronhaar, ondanks een kleine schuiver 

vond hij het een zeer gezellig weekend.  

 

De broers hebben niet veel samen motor gereden in de 

afgelopen jaren. Wel gingen ze in hun jongere jaren vaak 

samen knokken in Dijk, de wildste verhalen komen boven. 

 

Heb je nog motordromen of wensen?  

Jan Willem is aangestoken door Rolands enthousiasme voor de 

Dolomieten en heeft deze hoog op z’n verlanglijstje staan. 

Verder is hij erg tevreden met z’n BMW GS maar als ‘ie even 

mag dromen dan heeft hij graag een GS, een Harley en een 

enduro in de schuur staan. Ik zeg koop die Harley maar, de GS 

is er al en de enduro kun je van je zoon lenen… 

 



Roland droomt van de Dakar ervaring en zou graag eens een 

rit van Noord naar Zuid Afrika rijden. (maar ja meeste 

dromen zijn bedrog, volgt het nuchter…) 

Hij zou graag een Ducati Panigale willen om ermee op 

wegracecircuits te rijden. Een mooie oude motor voor rustige 

ritjes en een ijsje in Ommen lijkt hem ook wel iets.  

En natuurlijk de nieuwste KTM… 

 

Heb je nog wensen of ideeën voor de club? 

Roland vindt de gezelligheid bij de club erg leuk, het rijden 

vind hij het mooiste en dan vooral de meerdaagse trips. 

Ook de doe-dagen, lekker samen bezig zijn vindt hij erg leuk 

en oppert dan ook het idee om binnen het dorp klussen op te 

pakken bij bijvoorbeeld een speeltuin oid om de 

maatschappelijke betrokkenheid van de club te laten zien. 

Ook ritjes met mensen met een handicap zouden we vaker 

kunnen doen. 

Verder is er de wens om vaker samen motorsport op tv te 

kijken in het clubhuis in de weekenden. En in de toerapp te 

melden als je wilt gaan rijden om elkaar te stimuleren samen 

te rijden.  

 

Jan Willem heeft nooit echt tijd gehad voor het 

verenigingsleven maar is blij dat hij nu toch bij MCNH is, vind 

het een gezellig cluppie. Ook bij de doe-dagen heeft hij zich 

actief ingezet en vond dat erg leuk. 

Ritjes op zondagochtend richting Duitsland lijken hem wel 

wat. 
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Omdat het weer kan en mag trapt DTC op 19 maart het 

feestseizoen af met hun Break a leg party. 

 

Nu heeft ondergetekende bardienst die dag en ga zelf graag 

naar dat feestje. Dus als we verzamelen in het clubhuis vanaf 

ca. 17.00, dan regelen we bij genoeg animo ook een taxi, 

retourtijd overleggen we nog wel. 

Opgave kan bij mij, of in de Toer info app. 

 

Datum: 19 maart 

Mollenhol open: 17.00 

Taxi naar DTC: 20.00 

 
Glenn 





 

 

 

 

Deze maand bespreken we de ‘ouderwetse’ carburateur. Je 

hebt gelezen hoe een motor brandstof naar binnen zuigt, bij 

zowel de tweetakt als de viertakt motor. Maar dat mengsel 

van lucht en benzine komt ook ergens weg. Deze maand kom je 

erachter hoe dat zit. En trouwens, zo oud is die carburateur 

nou ook weer niet, want zelfs nu nog zie je ze wel eens op 

lichte motorfietsen, bromfietsen en offroads. 

 

Simpel en kort door de bocht 

Een carburateur bestaat uit een aantal onderdelen: de 

chokeklep, gasklep, venturi, sproeier, vlotterbak en vlotter. 

De belangrijkste is de venturi.  

 

 
 



Een venturi is een koker met een vernauwing. Zeg maar een 

zandlopervorm, waar de sproeier in is geschroefd. De sproeier 

is een schroefje met een klein gaatje erin. 

 

Jullie hebben in de vorige krantjes al gelezen hoe een motor 

werkt. De zuiger stampt heen en weer en bij de inlaatslag 

zuigt hij het brandstofmengsel naar binnen. 

Dat mengsel zuigt hij uit de carburateur, en om nog preciezer 

te zijn: uit de venturi. Er stroomt dus lucht de venturi in, en 

weer uit. Nu volgt een klein beetje natuurkunde, die de basis 

vormt voor de werking van de carburateur. 

Bij de vernauwing krijgt de lucht die erdoor moet meer 

weerstand. Hierdoor ontstaat onderdruk die een vacuüm 

creëert. Zo wordt er benzine uit de sproeier gezogen. Door de 

luchtdruk en het vacuüm verdampt de benzine en krijg je een 

mooi brandstofmengsel die de cilinder in wordt gezogen. 

Begint natuurkunde toch nog een leuk vak te worden. 

 

Aan de onderkant van de 

vernauwing zie je een 

gaatje, daar zit de 

sproeier in. 

 

 

Onder de sproeier hangt een vlotterbakje. Daarin staat de 

benzine precies tot aan de rand van de sproeier, zodat deze 

goed kan worden aangezogen. Om het benzineniveau precies 

tot aan de rand van de sproeier te houden, zit in de vlotterbak 

een drijver (de vlotter) die is verbonden met een klepje in de 

benzinetoevoer. Doordat de drijver op de benzine blijft 

drijven, drukt deze het klepje vanzelf dicht als het 



benzineniveau precies hoog genoeg is gestegen. Verder zie je 

een chokeklep en een gasklep. Met de chokeklep regel je 

hoeveel lucht er binnen komt, met de gasklep regel je hoeveel 

brandstofmengsel de cilinder in stroomt. Als je de motor 

start, zorgt de startmotor voor het bewegen van de zuiger. 

Als de zuiger zijn inlaatslag maakt, zuigt hij dus het 

benzinemengsel de motor in. 

 

Aanpassingen voor juiste werking en bediening 

De eerste verbrandingsmotoren draaiden met constant 

toerental. Denk dan aan industriële machines. 

Verbrandingsmotoren voor voertuigen moesten echter ook 

kunnen optrekken en afremmen. De hoeveelheid benzine-

luchtmengsel die de motor kreeg, moest daarvoor kunnen 

worden geregeld. Dat gebeurde eenvoudig met een vlinderklep 

tussen de carburateur en de motor (de gasklep). Ook aan de 

inlaatkant van de carburateur kwam al gauw een vlinderklep te 

zitten. Deze ‘choke’ (van het Engelse woord voor verstikken) 

diende om de motor gemakkelijker te kunnen starten. Benzine 

verdampt bij een koude motor lastig, je hebt er dan meer van 

nodig, een rijker mengsel dus. Door de chokeklep te sluiten, 

kon de onderdruk in de carburateur worden vergroot, zodat er 

meer benzine werd aangezogen. Naarmate motoren groter en 

sneller werden, moest de carburateur ook steeds meer 

mengsel produceren. Denk maar eens aan een Malossi 34mm 

carburateur met een 125 sproeier erin. Die 34mm is de 

diameter van de venturi en 125 staat voor het gaatje in de 

sproeier (1,25mm) 

 

 



Carburateurs werden daarom groter, maar de luchtsnelheid in 

de venturi werd daardoor bij stationair toerental te laag om 

het mengsel goed te regelen. Daarom werd er vaak een 

omloopleidinkje gemaakt dat de benzine vlak achter de 

gasklep in de carburateur liet stromen. Omdat de bijna dichte 

gasklep ook een venturi-effect geeft en er tussen de dichte 

gasklep en de motor een vacuüm is, werd de benzine daar 

aangezogen. Met een stelschroef in de omloopleiding kon het 

stationair mengsel worden afgesteld. 

 

Een volgende stap in de evolutie werd de acceleratiepomp. 

Naarmate De MCNH leden harder gingen rijden en snellere 

gaswisselingen eisten, moest de gasreactie ook verbeteren. 

Als de gasklep plotseling werd geopend, duurde het vaak even 

voor de benzinestroom op gang kwam. Er ontstond een te arm 

mengsel, waardoor de motor ging hikken of even ging inhouden. 

Knap lastig bij het uitkomen van de bochten. 

 

Dat werd opgelost door op het gasklepmechanisme een klein 

pompje te zetten, dat bij het gas geven elke keer wat extra 

benzine in de carburateur pompte. Zo werd het tijdelijke 

benzinetekort aangevuld. Een andere niet onbelangrijke 

aanpassing was de vollastverrijking. Omdat motoren bij hoge 

belasting de neiging hebben te gaan pingelen en de kleppen ook 

extra koeling nodig hebben, kregen carburateurs ook een 

extra sproeier om bij hoge belasting extra benzine in te 

spuiten. Een te arm mengsel zorgt namelijk voor hogere 

temperaturen. En je zult niet de eerste zijn die een gat in zijn 

zuiger brandt. 

 

 



Constant vacuüm 

Carburateurs zijn met al hun bij-regelingen ingewikkelde 

gasfabrieken geworden. Dat het toch eenvoudiger kan, bewijst 

de constant-vacuümcarburateur, die je op veel motorfietsen 

vindt. Dit is in feite een horizontale sproeiercarburateur, 

waarvan de afmeting van de venturi door een schuivende 

zuiger kan worden veranderd. De ruimte boven de zuiger is via 

een luchtboring verbonden met de ruimte tussen de gasklep en 

de venturi. Bij het openen van de gasklep wordt het vacuüm in 

het inlaatspruitstuk doorgegeven aan de ruimte boven de 

zuiger, waardoor deze omhoog beweegt en de venturi groter 

wordt. Als de luchtsnelheid door de carburateur op gang is 

gekomen, daalt het vacuüm iets, waardoor de zuiger ook weer 

iets zakt, terwijl deze weer stijgt als er heel hoge 

luchtsnelheden worden gevraagd, bij vol gas en hoge 

toerentallen. Zo wordt de grootte van de venturi steeds 

aangepast aan de luchtsnelheid en het motorvacuüm. Dit zorgt 

voor een altijd goede verneveling en verdamping, waardoor 

deze carburateur heel geschikt is voor motorfietsen die heel 

hoge toerentallen draaien, maar ook bij lage snelheden smeuïg 

moeten kunnen lopen.  

Maar dat is niet alles. Aan de zuiger is een ietwat taps 

toelopende naald bevestigd, die in de hoofdsproeier steekt. 

Gaat de zuiger omhoog, dan geeft de naald een grotere 

doorlaat van de sproeier vrij. Bij plotselinge acceleratie en bij 

hoge toerentallen en vol gas wordt het mengsel dus vanzelf 

rijker, zonder allerlei ingewikkelde omloopsproeiers en 

pompjes. 

 

 

 



Er zijn ook motorcarburateurs waarbij de venturi niet door 

een zuiger, maar door een vlakke schuif wordt geregeld. Die 

schuif zit direct aan de gaskabel vast en wordt dus niet door 

het vacuüm bediend. Omdat de zuiger direct bij het gasgeven 

omhoogschiet en niet pas als het vacuüm zich heeft 

opgebouwd, reageert zo’n vlakke-schuifcarburateur directer 

en agressiever op het gas. Deze carburateurs vind je dan ook 

vaak op competitiemotoren. 

 

 
De Honda NSR 500 van Mick Doohan, uit de tijd toen de 

MotoGP machines nog met carburateurs werkten. 

 

Al met al, werd van een simpel pijpje met een vernauwing en 

een bakje benzine, toch een aardig ingewikkeld bouwwerkje 

gemaakt. En dat allemaal om motoren aan de praat te krijgen 

en vervolgens soepeler, beter en efficiënter te laten lopen. 

 

De knappe koppen bij Bosch (in Duitsland) bedachten een nog 

beter systeem. De injectie. Hoe dat in elkaar steekt vertel ik 

jullie volgende maand. 

 

GH 





 

 
 

 

Nee, dit heeft niets te maken met eventuele ambities om 

toerkampioen te worden dit jaar. Tegen de groottoeristen 

binnen onze toerclub kan ik toch niet tegenop en wil ik ook 

niet tegenop kunnen. Maar deze week viel de Kampioen, het 

ANWB Magazine, weer bij ons op de mat met daarin diverse 

beschrijvingen plus foto’s van mooie vakantiebestemmingen. 

Kijk ik vervolgens bij mij in de garage staat daar de V-Strom 

nog geheel ingepakt om de winter vorstvrij door te komen.  

Wat een verschil in stemming geven beide beelden. 

Toch als ik zo door de Kampioen heen blader ga je zo wat  

mijmeren over de vakantiedoelen voor dit jaar. Naar midden  

Frankrijk het Loiregebied in…………  
 

 
 

Het stadje Amboise aan de Loire in Midden-Frankrijk, echt een 

prachtig toergebied zo te lezen in de Kampioen. 

 

 



of toch maar naar Ierland met zijn prachtige Atlantische 

kust…………… 
 

  
 

Links de kuststrook van Dingle waar je op het verste punt het bord 

rechts ziet staan. Aan humor ontbreekt het de Ieren niet. 
 

of toch maar gewoon een rondje Nederland??........ 
 

 
 

Ook Nederland heeft zijn mooie dorpjes en steden en daar is zeker 

een mooie toertocht langs uit te zetten. 
 

 



Een vakantietrip naar het oosten van Europa zit er voor mij 

voorlopig niet meer in. Als ik de reisgids van Horizon bekijk 

dan kunnen ze de groepsreizen naar Leningrad en Moskou 

wel schrappen. En dat alleen door zo’n mafkees die denkt dat 

ie de hele wereld moet beheersen. Als Poetin nu samen met 

Trump en Xi Jinping lekker Risk gaat spelen in het Kremlin 

kunnen ze daar fijn uitmaken wie de virtuele wereldleider 

mag zijn maar laat in godsnaam de gewone burgers met rust 

die zitten niet te wachten op al die zinloze vuurgevechten. 
 

Ach ik pak mijn Kampioen maar weer en als ik daarbij dan 

even naar buiten kijk denk ik, “toch maar even wachten met 

het naar buiten schuiven van de Soes. Wel staat één ritje al 

vast op onze agenda en dat is de trip van de MCNH naar de 

Yorkshire Dales……… 
 

 
 

Een impressie van de Yorkshire Dales waar we rond de Pinksterdagen gaan 

ronddwalen en waar we ’s avonds aan de bar een pint kunnen bestellen. 

 



                  
 

Sir, which one do you prefer??? Hé Knoestige Knuffel Knurft, dit ga 

jij missen, echt missenl!         Groeten aan Herman!!  
 

maar ik hoop dat de weersomstandigheden wat eerder 

omslaan zodat we zondag de 13de aan de start kunnen 

verschijnen van de zoveelste Klappertandrit. Zeker weten 

dat Jo er weer wat moois van heeft gemaakt. 

 

   
 

Links de start bij het Mollenhol en rechts een van de mooie stadjes 

in de kop van Overijssel. 
 

Afwachten dus en nog maar even blijven duimen op goed 

weer bij onze eerste toertocht van 2022.    

            GT  

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

Yamaha heeft een indrukwekkende tweetakthistorie. 

En het voorlopige (?) eind daarvan was de Yamaha RD350 LC 

YPVS. LC stond voor liquid cooled. Vloeistofgekoeld dus.  

Op de YPVS komen we terug.  

De Yamaha was een jachtluipaard in wolfsvacht. De Yamaha 

RD350 LC – met een conventioneel uitlaatsysteem – was de 

basis van het verhaal en werd gebruikt zoals racemotoren in 

de begindagen werden gebruikt: je reed er zo snel mogelijk 

mee naar het circuit, plakte de lampen af en ging voor de dood 

of de gladiolen.  

 

 



En daar had je echt niet de 200 pk van de nieuwste R1 voor 

nodig. In zijn dagen was de tweetakttwin een machine met een 

ongekende wegligging, dankzij het frame dat een regelrechte 

kopie was van het raceframe dat zijn roots dan weer in de 

crosswereld had, met fantastische remmen en natuurlijk een 

bruut vermogen. 

Geen 200 pk… maar toch. Indertijd was 49 pk al heel wat. En 

op de testbank draaiden RD’s er zomaar bijna 51! 

 

De LC was de opvolger van de wat grotere RD400 en had door 

dezelfde boring en slag van zijn luchtgekoelde voorganger (64 

x 54 mm) een cilinderinhoud van 347 cc. Het 

maximumvermogen was 49 pk bij een drooggewicht van 147 

kilo. Hij was in zijn tijd veel zwaardere motorfietsen 

moeiteloos de baas. Tenminste: als het op accelereren, sturen 

en remmen aankwam. Met een serieus geboetseerde 

Nederlander erop kon de topsnelheid met een stevige wind op 

de kop zomaar maximaal iets van 140 km/u zijn. Aan de andere 

kant: als de wind goed stond kon de 350 cc Yamaha zomaar 

sneller dan 170 km/u rijden. En intussen is de motor een 

echte ’cult fiets’. 

 

En heel veel Yamaha RD350 LC’s (en YPVS’sen)  gingen tijdens 

hun leven genadeloos plat. Op circuits zijn geen tegenliggers. 

Maar heel hard rijden kan ook zonder tegenliggers gevaarlijk 

zijn. De ranke machines konden heeeel snel zijn, mits ze met 

respect bereden werden. 

 

 

 



De Yamaha RD’s waren goede machines. En omdat het 

tweetakten waren, waren het simpele machines. Als er al 

problemen waren, dan waren dat problemen met de top-ends. 

En krukassen werden schaars omdat ze niet te reviseren 

waren.  

Dat was van Yamaha een keuze uit kostenoogpunt. Maar werd 

voor eigenaars een probleem. Tegenwoordig is dat probleem 

overigens opgelost. In de begindagen waren er 

carburatieproblemen. En de uitlaten bleven maar lekken 

vanwege het in rubbers gemonteerde motorblok. Voor het 

modeljaar 1981 waren die problemen opgelost. 

 

Ondanks zijn racegenen is de LC en zeker de YPVS geen 

onprettige motorfiets om ‘gewoon’ mee te rijden 

Tot zo’n 5500 tpm is het gewoon een best vriendelijk 

apparaat. Daarboven – zeg vanaf 6.000 tpm – ga je de uitlaten 

serieus horen en komen de kwaliteiten van het – inmiddels 

natuurlijk met zijn dunne voorvork en eikenhouten remmen 

zwaar gedateerde – concept helemaal tot hun recht. 

Drieduizend toeren later is het vermogensfeest trouwens 

weer voorbij.  

De RD is een basaal tweetaktbeest met Ø26 mm Mikuni’s en 

membraaninlaten en een dubbele schijf aan de voorkant, 

waarbij de zelf uitschakelende richtingaanwijzers het toppunt 

van beschaving zijn. 

 

Als extra boost voor je sociale leven leer je op een dapper 

bereden RD350LC enorm veel mensen kennen die op 

tankstations werken. En vergeet nooit een flesje van de beste 

tweetaktolie mee te nemen. 



De LC lijn werd gepresenteerd in royale wolken PR gebabbel 

en geblaat. Het – haastig in elkaar gezette – prototype werd 

in 1979 in Parijs gepresenteerd. Het ding was nog lang niet 

productierijp en zag er ook niet naar uit. Het eindresultaat 

smoelde wel fantastisch. Er was veel plastic gebruikt om het 

gewicht zo laag mogelijk te houden, maar de Yamaha was door 

de vloeistofkoeling toch zwaarder geworden dan zijn 

luchtgekoelde voorganger, de RD400. Hij was ook nauwelijks 

sneller dan die machine voordat tuners er heel gemakkelijk 

zo’n 15 pk meer uit peuterden. 

 

De Yamaha RD350 op de foto’s is de erfopvolger van de oer 

LC, een YPVS.  Een LC was al erg leuk, maar diens opvolger, de 

YPVS was nog leuker. De YPVS werd in Keulen gepresenteerd 

als ‘de motor die het dichtst bij een wegracer‘ kwam. Het 

geheim zat hem in het YPVS systeem in de uitlaten. YPVS 

staat voor Yamaha Power Valve System. De klep daar regelde 

de uitlaatpoorttiming zodat de vermogensafgifte over het 

hele toerenbereik beter werd. 

 

Bron: AM Klassiek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

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

 



 

 

 

Hier een uittreksel uit het handboek ‘Monteur 

Motorfietsen’ welke we allemaal wel kennen, toch?         

• Wanneer een looplamp goed onder de motor wordt 

geplaatst schijnt hij altijd in je ogen.  

• Als je onder de motor kruipt met een handvol 

ringsleutels blijkt degene die je nodig hebt nog in de 

gereedschapkist te liggen.  

• Wanneer je de goede sleutel te pakken hebt en 

terugkruipt onder de motor lig je er op.  

• Sleutels zijn er in drie soorten; te klein, te groot en de 

missende.  

• Bij gebruik van luchtgereedschap, na onder je voertuig 

gekropen te zijn, kom je er achter dat de compressor 

uitstaat. Nadat je de compressor aan hebt gezet staat 

de luchtsleutel de verkeerde draairichting op.  

• Verlengstukken en doppen vallen er altijd af wanneer je 

bezig bent de draairichting van de luchtsleutel aan te 

passen.  

Murphy's Law aangaande reparaties in combinatie met de 

zwaartekracht:  

• Dingen die vallen rollen altijd in de minst acceptabele 

richting.  

• Wanneer je de tijdens de reparatie grabbelt uit je 

grijpvoorraad bouten en moeren, verzameld in vele 

jampotjes, zit er tussen de indrukwekkende 

verzameling nooit die passende bout of moer.  

 

 



• Tijdens het gebruik van een brander om remleidingen 

los te branden zal een rookloos vuur ontstaan.  

• Wanneer deze is uitgebrand valt de remleiding in zijn 

totaal uit elkaar.  

• Er zijn weinig dingen die met WD-40, een snijbrander 

en een voorhamer niet loskomen.  

• Buren zijn stipte 112-bellers bij het zien van een 

lichaam onder een brandend voertuig.  Vrijwillige 

brandweerlieden hebben een gruwelijke hekel aan valse 

alarmen. Ze houden wel van bier en pinda's.  

• Een opmerking waardig is ook het feit dat bouten en 

moeren eerst op temperatuur gecontroleerd dienen te 

worden of ze niet nog warm zijn.  

• Wanneer je je vieze vette handen wast in het aanrecht 

van de keuken is die nieuwe witte handdoek niet de 

beste optie om ze mee af te drogen.  

• De afwas doen is een probaat middel om het vet van je 

handen te krijgen.  

• Gebruik geen badhandoeken als poetslappen. Gebruik 

geen poetslappen als badhandoek.  

• 'Universeel' betekent dat beschreven onderdeel is 

ontworpen om nergens op te passen behalve na 

ingrijpende modificaties en gebruik van schuttingtaal.  

• Het gadeslaan van reparaties is educatief voor 

kinderen.  

• De momenten dat je hand uitschiet en iets scherps of 

heets raakt, of op andere wijze pijn ervaart is het 

moment waarop je geen werkhandschoenen draagt. Koud 

weer vermeerdert de pijn in je hand gedurende deze 

acties met ongeveer 600%.  



• Iets dat om 1 uur 's nachts onmogelijk leek schijnt om 

4 uur 's middags bijzonder makkelijk te lukken.  

• Je vrouw vind olie- en vetvlekken op je nieuw 

beklinkerde straatje ‘niet decoratief'.  

• E.H.B.O. artikelen zijn goedkoper mits aangekocht in 

bulk.  

• Een Bahco is een verstelbaar stuk gereedschap dat 

ontworpen is om het proces van bouten afronden te 

versnellen, verfwerk te beschadigen en vele vierkante 

centimeters huid af te pellen.  

• "Inmasseren, intrekken en uitspoelen" is niet voldoende 

om lagervet uit je haren te verwijderen.  

• Kleine onderdelen die van je motor komen terwijl je er 

net onder kijkt vallen in je ogen, neus of in een oor, 

afhankelijk van welke voorzorgsmaatregelen je genomen 

hebt.  

• Wanneer de reparatie is afgerond start de motor niet.  

• Het niet starten van de motor word in het algemeen 

veroorzaakt door een electriciteitskabeltje dat je 

vergeten bent aan te sluiten en welke met geen 

mogelijkheid te bereiken is.  

• Het onderdeel dat je "veilig" hebt opgeborgen, is 

nergens te vinden.  

• Huilen helpt niet, maar verlicht wel de stress, behalve 

als andere leden je zien.  

• Schroevendraaiers zijn slechte koudbeitels.  

• Koudbeitels zijn slechte schroevendraaiers.  

• Hamers kunnen vaak vervangen worden door één van 

bovenvermelde gereedschappen.  



• Levenslang gesloten lagers zijn inderdaad afgesloten 

voor het leven. Hoelang dit leven duurt blijft altijd een 

mysterie.  

• Het juiste gereedschap ligt altijd buiten handbereik.  

• Electriciteitstape en papieren handdoeken doen het 

goed als pleister.  

• Carburateur cleaner is een perfecte wondjes-vinder.  

• Remmenreiniger maakt meer schoon dan alleen remmen 

maar werkt slecht op kunststof.  

• Wanneer men het per ongeluk in de ogen spuit, zullen 

beide genoemde chemicaliën snel verdampen. Afgezien 

van de pijn gebeurt dat niet wanneer de beide oogleden 

gesloten blijven.  

• Tijdens het sleutelen is het hebben van een getrainde 

hond die goed apporteert best een uitkomst.  

• Geloof de momentsleutel. Het is echt nauwkeuriger dan 

je arm.  

• Je weet dat het een lange dag wordt wanneer je 

onderdelen-adres zegt: “Een wát, welk onderdeel?"  

• Tegen je voertuig aanschoppen van frustratie maakt de 

lijst met reparaties alleen maar langer. 

 

Zo, nu zijn jullie in elk geval op de hoogte van de 

standaard rituelen tijdens en na het sleutelen, veel succes 

dan maar. 



 

 

 
 

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 



 

 

We zitten nu nog midden in het stormachtige weer en ik moet 

er nog niet aan denken er met de motor op uit te gaan. Maar 

hopelijk gaat dit snel veranderen en komen de droge en  

zonnige dagen eraan. Er staan in elk geval alweer wat 

toertochten op de agenda. 

En heb je tijd en zin om tussendoor een ritje te rijden meld 

het dan in de toerapp, er staan vast weer velen te trappelen 

om er samen op uit te trekken. 

De toertochten van de buurtclubs zullen hier vermeld worden! 

Kijk voor meer info over landelijke toertochten op 

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

 

 

6 maart  Kilometerregistratierit MCNH 

   100 km 

13 maart Klappertandrit MCNH 

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

   225 km 

20 maart  Motor uit het vet tocht, MC93 Nijverdal 

   https://www.mc93.nl/ 

   200 km 

27 maart Voorjaarstoertocht, MC Zwolle 

   https://www.mczwolle.nl/ 

   175/230 km 

2 april   Natte neuzenrit, MTC ’n Tuf Rijssen 

   https://www.mtctuf.nl/ 

   160 km 

    

 

 

https://knmv.nl/kalender/motorrijden/
https://www.mcnh.nl/toer/toertochten/
https://www.mc93.nl/
https://www.mczwolle.nl/
https://www.mtctuf.nl/


 

 
 

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. 

 

Maart 2022 
Vr. 4 Clubavond Inge Hendriks & Fleming Broeze 

Vr. 11 Feestavond MCNH 

Za. 12 Dinand Kamphuis  

Za. 19 Glenn Hakkers 

Vr. 25 Ledenvergadering MCNH 

Za. 26 Frank Kappert 

 

April 2022 
Za. 2 Jan Klink 

Vr. 8 Clubavond Jo Kappert & Inge Kloek 

Zo. 10 Familiedag 

Za. 16 Oscar Kleinjan 

Za.  23 Martijn Knol 

Za. 30 Stefan Linthorst 

 

Schoonmaakrooster 
Maart Geke en Berit gang/gangkasten 

April Inge en Janneke bar 

 



 

Crono-Time data en electric instruments 
 
 

Termignoni Exhaust Technology 
 

GSG Valblokken 

    QD Exhausts   
 Zandona Body protection 

 
 
 
 

Giannelli Exhausts 

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

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


