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Afgelopen maand hebben we weer nieuwe aanmeldingen bij de 

toerclub binnen gekregen, Gerard Olthuis uit Nijverdal heeft 

zich onder licht dwang opgegeven en Harry Dam uit Den Ham 

heeft zich spontaan opgegeven. Heren welkom bij de MCNH, 

we hopen jullie de komende clubavond te zien, zodat de rest 

van de club ook weet wie er bij is gekomen. 

 

September was een heerlijk drukke maand, er is een flinke 

ploeg naar MC Geist geweest, we hebben ons uitgeleefd op 

Off Road motoren en de bladerrit is verreden. Verderop lezen 

jullie hierover alles. 

 

Oktober gaat in het zelfde tempo door zou ik haast zeggen, 

op vrijdag 7 oktober hebben we de KNMV op visite gehad in 

het Mollenhol, dat wil zeggen, motorrijders die meer dan 25 

jaar lid zijn van de KNMV. We waren een tussenstop in hun 

jaarlijkse toertocht, en na koffie met gebak stapten de 

krasse knarren onder de indruk van ons clubhuis weer op de 

motor. 

 

Zaterdag 8 oktober stond in het teken van de Heuvelrit, waar 

een flink aantal toerleden de handen uit de mouwen hebben 

gestoken om te helpen. Zo begint enduro rijden toch weer te 

kriebelen, maar of dat verstandig is……… 

 

Zoals jullie weten hebben Keetie en Herman Tol er voor 

gezorgd dat we dit jaar weer een babytreffen hebben, we 



hebben met de familie Tol afgesproken dat we rond 14.30 in 

Meppel zullen zijn op zaterdag 16 oktober, dus we verzamelen 

om 13.00 uur bij het Mollenhol voor de koffie zodat we rond 

13.30 op de motor kunnen stappen met een krentewegge in de 

koffer.  

Met de familie is afgesproken dat we daar geen alcoholische 

versnaperingen tot ons zullen nemen, maar Quinn is zo blij dat 

ze geboren is dat ze ons een rondje aanbied bij terugkomst in 

het Mollenhol.  

 

Zaterdag 22 oktober zal de Mountain bike mania ook ons 

clubhuis weer aandoen, we zullen de toko weer leuk aankleden 

en een route om en door het clubhuis uitzetten. Hier mogen 

dan wel weer alcoholisch versnaperingen worden aangeboden, 

dus dat doen we dan ook. De eerste fietsers worden rond 

19.30 uur verwacht, dus het lijkt me goed om vanaf 17.00 uur 

(bij de bardienst van Glenn) bij het clubhuis te verzamelen om 

de boel in te richten en daarna de fietsers aan te moedigen. 

 

Dan een berichtje uit de ziekenboeg, Rene Kosters heeft een 

van zijn nieren afgestaan en is dus een tijdje uit de running. 

Een nobel gebaar van Rene om een medemens te helpen, 

natuurlijk wordt dit met een bruine fruitschaal beloond zodra 

hij weer thuis is. 

 

Verderop in dit clubblad lezen jullie weer een dubbel interview 

in de rubriek oud en nieuw.  

Mooi om te zien dat de geïnterviewden goed voorbereid naar 

dit interview komen, de merken en typen van de motoren die 

ze gehad hebben worden goed uitgezocht. Ook mooi is het de 



teleurstelling te zien als ze horen dat ik ook bij het interview 

aanzit, iedereen hoopt dan toch dat ik niet thuis ben. 

Op de vorige clubavond kwam Herold Goorman met het idee 

een keer iets over de vering van onze motoren te weten te 

komen, hij heeft hier al iets over uitgezocht, we laten jullie op 

de komende clubavond hier meer over weten.  

Een goed verende motor is niet alleen prettig op het circuit, 

maar ook op de openbare weg tijdens toertochten rijdt dit 

een stukkie prettiger en ontspannener. 

 

De bladeren en eikels vallen weer in rap tempo uit de bomen, 

op de komende clubavond plannen we weer wat doe dagen 

zodat we het terrein netjes kunnen houden (overigens wordt 

er regelmatig geharkt en geveegd door een niet nader te 

noemen lid, dank hiervoor, en dat zonder namen te noemen). 

Naast het netjes houden van het terrein is het een mooi 

excuus om thuis niet aan het werk te hoeven       

 

Aanstaande vrijdag, 14 oktober, is het al weer tijd voor de 

clubavond, deuren gaan open om 21.00 uur en zo rond 21.30 zal 

ik jullie op de hoogte brengen van alle nieuwtjes rond de 

toerclub. Barkeepers van dienst zijn dan Gert Teesink en 

Dinand Poffers, en die gaan tot het gaatje heb ik begrepen. 

 

Tijdens de laatste VMC rit heb ik 

deze zowaar uitgereden op de oude 

Harley, met slechts 1 sleutelpauze 

onderweg. Overigens heb ik wel twee 

keer de middagroute gereden, maar 

een kleinigheidje hou je altijd. 

Marcel Schuurman 





 

 

 

Een bijzonder welkom aan Sandra, Sanne en Bart Jansen en 

John Disselhorst. Zij zijn aanwezig op deze clubavond om Erik 

te herdenken. 

 

Erik gaat gemist worden, zijn altijd positieve aanwezigheid bij 

de doe-dagen, op clubavonden en tijdens de ritten.  

Erik wist gewoon overal waar we reden de weg. En dat niet 

alleen, ook wist hij overal wel iets te vertellen over de 

omgeving, een stadje of net dat ene restaurantje te vinden.  

Het kon zomaar zijn dat we na het afstappen van Erik te 

horen kregen dat we even achter dit restaurant moesten 

kijken omdat daar een mooie tuin met een knap gazonnetje 

lag. 

Sandra en Erik hadden net hun intrek genomen in hun 

paradijsje in Haarle. Helaas kunnen ze er niet meer samen van 

genieten maar Sandra gaat er toch haar paradijsje van maken. 

We hebben als club bij zijn afscheid laten zien dat we een 

hechte club zijn waar Erik met veel plezier deel van uit 

maakte. Het was een mooi eerbetoon aan een mooie kearl. 

 

Na een minuut stilte proosten we op Erik en op het leven. 

 

Sandra bedankt de club voor hun aanwezigheid en voor alles 

wat er voor hen gedaan is. Het was erg indrukwekkend en dat 

hebben ze van vele aanwezigen gehoord. 

Proost op het leven! 

 

 

 



• De Ziekenboeg: 

Fleming Broeze heeft tijdens de 3-daagse een schuiver 

gemaakt over een oliespoor en heeft de Duitse vangrail 

getest. Het resultaat was een schouder uit de kom, een 

gescheurde spier en wat botsplinters. Na een nachtje in 

een Duits ziekenhuis waren ze hem ook daar zat en kon 

hij weer meegenomen worden. Inmiddels is hij in 

Nederland geopereerd aan zijn schouder waarbij de 

botsplinters zijn verwijderd en de spier is vast gezet.  

Hij kan nu rustig aan herstellen. 

Raymond Heuver is geopereerd aan zijn keel en alles is 

goed verlopen. 

Beide heren hebben inmiddels een bruine fruitschaal 

ontvangen. 

 

• Herman en Keetie Tol hebben een dochter Quin. Moeder 

en dochter maken het goed, en vader ook! 

Dit betekend dat we op 16 oktober weer op babytreffen 

naar Meppel mogen. 

 

• Er is contact met de organisatie van “Muziek in de tuin” 

om te kijken of het Mollenhol een locatie kan zijn voor dit 

evenement. We wachten af… 

 

• Jos is nog bezig met de VRO cursus. De organisatie waar 

we deze cursus vaker hebben gedaan is helaas gestopt. Er 

wordt nog gezocht naar een alternatief. 

 

• 24 september off-road rit, 13.30 aan de 

Veldhuizenweg/Eelerweg. Ian Olthof zorgt voor motoren. 



Deze zijn WA verzekerd, eigen risico 500 euro. Ieder kan 

2x 10 minuten rijden. Voor protectie wordt gezorgd. 

Na afloop borrelen in het clubhuis. 

 

• 25 september Bladerrit. Als het goed is zal Rikus de 

voorinschrijving en routes met jullie delen. 

 

• 8 Oktober Heuvelrit. Wie heeft er zin en tijd om te 

helpen op vrijdag 7 of zaterdag 8 oktober? Dinsdag 4 

oktober is de helpersavond. Opgave via  enduro@mcnh.nl 

of bellen met Jan Olthof (garage). 

 

• En tot nog een persoonlijke vraag van de voorzitter. Bij 

het heen en weer rijden naar Winterberg met de 

aanhanger is gebleken dat de kar de knipperlichtzekering 

van de Toyota opvreet. Heeft iemand verstand van dit 

soort zaken?  

 

• Rondvraag: 

Herald: is er belangstelling voor een workshop over vering 

van de motor? Herald kent iemand die hier een workshop 

over kan geven waarbij de vering van je motor aan het 

eind ook goed wordt afgesteld. Het bestuur pakt dit op. 

Jo: wil stoppen met het navigatie gedoe bij toertochten. 

Hiervoor komt een vacature! Wie wil dit overnemen? 

Han: is er interesse voor een Circuit Vaardigheids training  

in Assen? Han zoekt uit wanneer deze gegeven worden. 

mailto:enduro@mcnh.nl


 



 

 

 

 

Dacht ik toch dat de spanning wel uit de Stickercompetitie 

was, plant iemand nog een trip naar Schotland. 

Met stip op 1 stond Arjan, met 1330 kilometer naar het 

zuiden van Frankrijk. Jos stond op een ferme tweede plek met 

1102 kilometer, iets minder zuidelijk in Frankrijk. Marcel 

moest zijn 3e plek delen met zijn vrouw op 1075 kilometer in 

Engeland. 

Totdat Gert besloot om nogmaals de grote plas over te 

steken. Al fierljeppend belandde hij, met vrouw en motor, bij 

de krijtrotsen en reed vanaf daar naar Durness. Als je nóg 

noordelijker wil in Schotland, dan donder je zo ongeveer weer 

van zo’n krijtrots terug de zee in. Gert noteerde 1520 

kilometer, zo’n 190 km meer dan Arjan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermee heeft hij de eerste plaats overgenomen, degradeert 

Jos naar de 3e plek, en kan Marcel weer op de bank ploffen 

met z’n lief in plaats van te flikflooien op het derde treetje 

van het ereschavot. 



 

De tussenstand: 

 

1520 Gert Teesink     Durness 

 

1330 Arjan Kamphuis     Cime de la Bonette 

 

1102 Jos Middelkamp     Col de la Madeleine 

 

1075 Marcel en Ilona Schuurman  Land’s End 

 

960  Jan-Willem, Herman, Marcel  Schotland 

 

868  Laurens Visser     Gotthardpas 

 

864  Mariëlle Evers     Saltburn Beach 

 

861  Gert Teesink     Nant-Y-Moch 

 

827  Martijn en Tineke    Grainau 

 

661  Raymond en Rick     Silkeborg 

 

588  Glenn Hakkers     Tannenbergsthal 

 

320  Emiel Boerkamp     Leienkaul 

 

301  Frank Kappert      Frankenau 

  
 

GH 



 



 

 

 

 

Wie ben je? 

Albert Stevens alias de toerpapa is 73 jaar. Geboren in Eelen 

en Rhaan en nu wonend in Hellendoorn.  

 

Albert toen…………………………………………………Albert nu. 

 

Hij de oprichter en  eerste voorzitter van de toerclub. Deze 

is ontstaan nadat hij met een stel oude knarren de 

Elfstedentocht ging rijden, met de motor welteverstaan, op 2e 

pinksterdag in 1974.  

Daarvoor was hij al lid van MCNH sinds 1968, hielp vaak bij de 

cross en enduro’s. Omdat Albert in geuren en kleuren kan 

vertellen over het ontstaan van onze mooie club en ik dat hier 

niet allemaal kan herschrijven hebben we elders in dit blad 

een stuk toegevoegd over de geschiedenis van de toerclub 

zoals beschreven in het boek ter ere van het 40 jarig bestaan 

van MCNH. Albert is op de meeste clubavonden ook aanwezig 

dus vraag hem maar eens naar zijn verhalen.  

 

 



 

 

Hij is getrouwd met de Friese Loeki en heeft 2 kinderen en 4 

kleinkinderen.  

Albert heeft 40 jaar gewerkt bij Philips in Almelo tot hij op 

zijn 55e plaats moest maken voor de jongere generatie. 

Sindsdien geniet hij van het alles mogen en niets moeten. 

Maar vergis je niet Albert zit beslist niet stil. Hij is heel 

actief als vrijwilliger bij het IVN en Staatsbosbeheer en als 

provinciaal uilenconsulent. Voor vragen over uilen en andere 

vogels en weetjes uit de natuur kun je beslist bij Albert 

terecht. Tuinieren en zingen bij het koor Hart en Smart zijn 

z’n andere hobby’s. En mocht je je afvragen waarom ons 

terrein bij het Mollenhol er zo netjes bij ligt, Albert is ook 

daar wekelijks wel een paar uurtjes te vinden, het mag gezegd 

worden! 

 

Jan Teun Roosink is 35 jaar, geboren in Wierden naast 

familiebedrijf Schuitemaker, opgegroeid in Enter, na 

wereldse omzwervingen via Amsterdam in Nijverdal en sinds 3 

jaar in Hellendoorn terecht gekomen.  

Jan Teun nu………………………………………………………………………Jan Teun binnekort 



 

 

 

Met zijn vriendin Mariëlle Evers, ook lid, woont hij nu 8 jaar 

samen. Zij was het die hem 7 jaar geleden meenam naar de 

Eigen Weekenden en sinds 3 jaar is hij dan ook zelf lid van 

MCNH. 

Jan Teun werkt als inkoper bij ILG in Enschede, een 

groothandel en trader voor de horeca. Een leuke en 

uitdagende baan waarbij hij naast kantoorwerk ook vaak op 

pad mag. Daar wordt hij blij van want Jan Teun gaat graag op 

pad. Is het niet met de motor dan wel op verre reizen.  

Na het interview kwamen dan ook prachtige verhalen en foto’s 

over hun laatste reis naar Peru.  

Naast het motor rijden en reizen mag Jan Teun graag 

mountainbiken en wielrennen, is hardlopen een verplichte 

hobby en tuinieren een noodzakelijk kwaad. “Ach a-j gin 

greune vingers hebt krie-j ook gin smerige vingers”, merkt 

Albert op. 

 

Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Albert’s eerste motor was de BMW R500. Hierop heeft hij 

ook z’n rijexamen gedaan. Nou ja rijexamen, de instructeur 

was zo onder de indruk van die dikke bak dat hij na een 

remproef en een rondje van 10 minuten het papiertje binnen 

had. Echt, na alle verhalen van de oudere generatie 

motorrijders over hun examens snap ik de uitdrukking over 

dat pakje boter een stuk beter hoor.       

Daarna volgde de BMW R-5 500 CC, de BMW R-6 600 CC en 

de BMW R-7 750 CC. Deze kocht hij in 1978 nieuw en staat in 

de schuur nog steeds hinderlijk in de weg volgens Loeki en zal 

dat de komende jaren ook nog wel blijven doen. 



 



 

 

 

Jan Teun begon op een BMW K75, een ex politiemotor, die van 

zijn moeder was geweest. Daarna kwam de Yamaha R6, 

gevolgd door de Yamaha R1. Na wat bermbezoekjes met deze 

beide motoren rijdt hij nu op de Honda CB 1000 R van 

Mariëlle. 

Omdat Jan Teun is opgegroeid met een vader die altijd 

meerdere Harleys in de schuur had staan en hij hierop zelf 

ook vaak heeft gereden is het plan de R1 binnenkort in te 

ruilen voor zo’n slagschip, liefst een Street Glide. Het zal wat 

aanpassing in rijstijl vergen lijkt me. 

 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

Daar kan ik kort in zijn zegt Albert: “Dat ik mien vrouw heb 

getroffen in de kroeg bij Mensink tijdens een vergadering van 

de motorclub. Ze kwam erbij zitten en niet meer vot gegaan.” 

Als dat geen echte liefde is… 

Albert reed vroeger veel toertochten, is zelfs een jaar 

toerkampioen geweest met 30.000 kilometer op de teller. 

Veel nachtritten van 500 km waarbij nogal eens mensen in 

slaap vielen tijdens het rijden of zoals een zekere GT door de 

coniferen de tuin van de brugwachter in reed. 

Het weekend naar Rauris in Oostenrijk met de 

oorspronkelijke groep waar ook Wim en Jo bij waren was een 

groot feest. Veel drank en hard rijden waren in die tijd de 

standaard. Met Loeki samen heeft hij later de Gross Glockner 

nog eens bezocht om te kijken waar hij nou eigenlijk overheen 

gevlogen was. 

Ook aan het Molshooptreffen, waarvan hij in het begin één 

van de organisatoren was, heeft hij goeie herinneringen. 



 

 

Zeker aan die keer dat er een baby geboren werd, die Mollie 

Molshoop werd gedoopt. Ook hierover zullen in de komende 

maanden meer stukken verschijnen in het clubblad. 

Nadat zijn kinderen zijn geboren ging Albert wat minder 

rijden.  

 

Jan Teun is nog steeds erg onder de indruk van de reis met 

MCNH naar de Yorkshire Dales in Engeland. Die hoogvlaktes, 

de landschappen en de gezelligheid van de groep, het was echt 

super. De volgende keer alleen Fleming even vragen te stoppen 

bij de grens van Schotland ipv er als een malle voorbij te 

scheuren.       Dus hij kijkt erg uit naar de reis naar Wales en 

hoopt hem, met Mariëlle in de organisatie, te mogen 

voorrijden. 

 

Heb je nog motordromen of wensen?  

Voor Albert geen wensen meer, de motor blijft mooi onder 

een dekentje in de schuur in de weg staan. We kunnen hem 

zelfs niet verleiden tot een VMC-ritje met de oude BMW. 

Hij blijft de clubavonden van zijn cluppie bezoeken om de 

contacten te behouden en gewoon omdat het gezellig is. 

 

 Jan Teun heeft Schotland en Ierland nog hoog op zijn lijstje 

staan. De grote droom is om een motorreis door Zuid Amerika 

te maken. Verder hoopt hij tot zijn pensioen lekker te blijven 

rijden en dan wel weer verder te zien. 

En die Harley gaat er wel komen waarschijnlijk. 

 

 



 

 

Wat brengt je bij MCNH? Wat vind je de leukste 

activiteiten en heb je nog wensen of ideeën voor de club? 

Voor Albert  blijft MCNH zijn cluppie. Hij helpt dan ook graag 

mee met doedagen, bij de cross en de enduro.  

Verder heeft hij maar 1 idee: DEUR GOAN!!!  

 

Jan Teun “Mariëlle bracht me bij de club en daar heb ik geen 

spijt van”. De openheid en gezelligheid maar ook de 

vrijblijvendheid spreken hem erg aan. Er wordt veel 

georganiseerd. Jan Teun biedt zich ook vrijwillig aan als 

stripper voor de ladies night, iets met een schort en een 

pollepel, ik denk alweer in plaatjes. 

IS 

Albert showt hier de trend op gebied van motorfashion en  

de hipste motor………..in 1978. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Op vrijdag 16 september was het eindelijk weer zover. Na 2 

jaar wachten kon het traditionele 3e weekend in september 

bij MC Geist in Wadersloh weer doorgaan. Al 30 jaar staat dit 

weekend in huize Schuurman op de agenda en inmiddels is er 

een flinke groep enthousiastelingen bij wie dit weekend ook 

geblokt wordt.  

Voor degenen die niet weten wat een motortreffen inhoudt: 

Rijden, tent opzetten, knuffelen en bijpraten met 

motorvrienden, bier drinken, wat eten, nog meer bier drinken, 

wat zeuren, en als er genoeg bier inzit op de dansvloer 

belanden om a-ritmisch te bewegen op stevige rock.  

Oh en had ik bier 

drinken al 

genoemd? Nou ja 

dat dus…een 

gezellige boel. 

 

 

 

 

Na een rit binnendoor via de Achterhoek wilden we rond 

lunchtijd even schuilen voor de enige regen van die dag. En 

laat het maar aan Jan over een dicht restaurant te bewegen 

de keuken voor ons open te gooien. En ons onder het mom van 

een simpele hap een heerlijk 12uurtje voor te zetten. Binnen 

de kortste keren stroomde het gesloten restaurant vol, wat 

geloof ik niet helemaal de bedoeling was. 

 

 



Inmiddels was het weer droog en trokken we verder richting 

Wadersloh in Duitsland.  

In Beckum zochten we het restaurant op waar we ook de 

vorige jaren nog even een fatsoenlijke maaltijd aten voor we 

ons de rest van het weekend op friet en mauschen (nicht 

fragen, ist lekker) storten.  

Ook dit restaurant was eigenlijk dicht maar hé we werden 

herkend en er was plaats in de herberg, nou ja herberg, 

martelkamer was een betere benaming. We mochten zitten in 

het smederijmuseum waar allerlei indrukwekkend 

martelwerktuig aan de muur hing. Schnitzel met friet stond 

op het menu, nou ja die groente komt volgende week wel weer. 

Het galgenmaal in de martelkamer in Beckum… 
 

Aangekomen in Wadersloh werden we hartelijk ontvangen met 

de bekende schnaps, de tentjes werden opgezet en het 

bovengenoemde avondprogramma kon beginnen.  

 



Na een gezellig avondje kropen we ons tentje in voor de 

gebruikelijke gebroken nachtrust waarna de meesten toch om 

8 uur al weer vrolijk en uit de veren waren.  

De ochtenden op dit 

soort weekenden zijn 

legendarisch. Iedereen 

is brak, heeft slecht 

geslapen maar er wordt 

meteen weer volop 

geouwehoerd, een 

ochtendhumeurtje is er 

niet bij. 

 

Stefan, Ineke, John en Renate besluiten na het ontbijt een 

korte tocht richting Lippstad te maken om daar de dag door 

te brengen.  

Jeffrey, Steffany, Jan, Edwin, Inge, Frank, Marcel en Ilona 

zetten koers via mooie wegen 

richting de Möhnesee, waar we 

net als tijdens de Molshooptoer 

aanlegden bij restaurant 

Geronimo (Martijn zal het nog 

wel kennen      ) 

Na de nodige mooie weggetjes 

inclusief wegopbrekingen 

moesten we boven op de StimStam (lees 4baans racebaan) 

noodgedwongen stoppen om het regenpak aan te trekken. 

We besloten de tocht te vervolgen richting Lippstad om daar 

de andere ploeg op te zoeken. Na een late lunch vertrekken 

we met ons allen weer richting het treffenterrein.  



 



Ook Tinka en Gerald en Sandra en Bjorn zijn inmiddels 

aangekomen met de auto. En ook nu kan het gebruikelijke 

avondprogramma weer beginnen. 

Iets wat bij Duitse treffens heel serieus wordt genomen is de 

prijsuitreiking. Ook dit keer slepen we 3 bekers in de wacht.  

Grootste buitenlandse club, verste afstand buitenlandse club 

en grootste club algemeen. Bjorn mag als nieuwste 

treffenganger ofwel prospect de eerste twee prijzen ophalen 

met de boodschap dat hij een speech van 3 kwartier in het 

Duits moet houden. Hij trapte er helaas niet in, Marcel mocht 

de grote wisselbeker in ontvangst nemen die meteen met 

whisky werd gevuld en gretig rond ging.  

  

 

  



 

 
Die nacht begon het te regenen en hield het ook niet meer op.  

We waren de laatste jaren dan ook wel erg verwend met het 

weer op Geist, van horen zeggen was regen en modder daar 

altijd vrij normaal. Tussen de regendruppels werden de tenten 

snel ingepakt en na een ontbijtje en afscheid van onze Duitse 

vrienden de regenpakken aangetrokken.  

Via de snelweg terug om rond het middaguur nat, koud en 

soppend in onze schoenen thuis te komen. Maar van binnen 

gloeiend van het plezier van wederom een oergezellig 

weekend. 

 

Oh ja enne…8 Harleys, 2 Honda’s, 1 Aprilia en 1 Yamaha. 

Ondanks de vele regen kwamen ze allemaal zonder problemen 

over…we kunnen het wel!               

IS 



 
 

 



 

 

 

 

24 september was het dan zover, we mochten eens ruiken aan 

het offroadrijden, of zoals ze het in het in wedstrijdverband 

noemen: endurorijden. We zien ze wel eens gaan door het bos, 

en eerlijk gezegd ziet dat er helemaal niet zo moeilijk uit. 

Nou, daar moeten na zo’n middag ploeteren toch op terug 

komen. Laten we eens beginnen met enkele bevindingen over 

endurorijden, die ik die dag zoal hoorde: 

 

1. je weet zeker dat je ballen hebt 

Niet omdat je zo stoer moet zijn om offroad te rijden, maar 

doordat je achter de springbult met je klokkenspel op de tank 

landt weet je zeker dat je ze hebt. 

 

2. Je kan prima enduro rijden met een zijspan 

Zo kwam Ton ineens aanzetten met een Dnepr met 

aangedreven zijspan. Voordat hij überhaupt was gestopt, 

stond hij al bovenop een springbult op het crossbaantje. 

 

3. Je kunt ook vallen op een crossbaan zónder motor. 

Als je gaat rennen om iemand onder een motor weg te plukken, 

is het niet de bedoeling dat je zelf ook valt. 

 

4. Het is een van de mooiste dingen die je kunt doen met 

je kleren aan. 

Ik heb namelijk niemand gezien met een chagrijnig gezicht. 

Wat hebben we genoten met z’n allen! 

 



Het begon allemaal ergens in 2019 dacht ik. Toen ik op een 

feestavond Ian eens sprak over offroad rijden en dat ons dat 

wel een keer gaaf leek, maar vooral niet zo heel moeilijk. 

Gelijk werden de eerste plannen gesmeed om de toerclub eens 

een dag op zo’n enduromotor te zetten. 

 

Na enkele “wij kunnen niet, jij kan niet” met Ian en een paar 

onderbrekingen door corona kwam het er zaterdag de 24e dan 

toch van. 

 

Met grote dank aan Jarno en Jan-Willem voor het 

beschikbaar stellen van hun crossbaantje en grote dank aan 

Ian en Jan Olthof en Harmen Harmsen voor het beschikbaar 

stellen van vier motoren en benzine. Verzamelden we om 13.30 

bij het baantje van Winters. Met Ian had ik ’s morgens een 

route uitgezet, terwijl Jan de partytent opzette en de 

motoren uitlaadde en gereed maakte. 

 

 
De Prezi kon niet wachten op de uitleg en had al een motor te pakken. 



Na een korte en duidelijke uitleg van Ian kwam toch de eerste 

verwarring. De motoren waren wel duidelijk, maar die pijlen..  

 

Een driehoek naar links, een rondje voor rechtdoor en een 

gespiegelde driehoek voor rechtsaf? Wij werken met het veel 

duidelijkere VMC-systeem. Vierkantje, driehoekje, rondje 

voor linksaf, rechtdoor en rechtsaf. Best verwarrend dus. 

 

   
linksaf    rechtdoor    rechtsaf 

Dan is zo’n vierkantje, driehoekje rondje toch veel logischer? 

 

De route liep over de zandwegen van Elen & Rhaan, richting de 

Conickserveweg om vervolgens op de Ossenkampweg weer het 

zand op te zoeken. Daar de eerste “crossproef” rijden om via 

de Veldhuizenweg weer terug te komen bij het crossbaantje 

van Winters. Door bovenstaande bordjesverwarring, reden 

enkelen daar waar ze dachten dat goed was, waarop de rest 

volgde met het idee van: “Zij zullen wel weten waar ze naartoe 

moeten” – iets met schapen en kuddes ofzo-. Die waren dus 

ook zo weer terug, zonder überhaupt een crossbaan te hebben 

gezien. De hele middag werden de motoren en daarmee ook de 

verhalen, uitgewisseld bij de partytent. En doordat je bij 

terugkomst nog even het baantje van Winters moest rijden, 

hadden we ook gelijk wat te kijken. De een ging langzaam, de 

ander wat harder, maar niemand ging onderuit. Totdat Jeff 

overmoedig aan het gas jengelde net voor de springbult. Eerst 

de schrik, dan zie je zo’n arm omhoog komen met een duimpje, 



 



waarop iedereen dubbel lag van het lachen. Zó kan het dus 

ook! Maar zo moet het niet. Het tweede rondje had iedereen 

wat vertrouwen gewonnen en ging het allemaal wat harder en 

had iedereen de smaak te pakken. We sloegen elkaar nog net 

niet met een helm om de oren om als eerste op de motor te 

zitten, want iedereen wilde natuurlijk nog een keer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Ook aan de kleine mens werd gedacht, dankzij een extra voetje 

kon je toch stilstaan zonder om te vallen. Ook verrekte handig is het 

feit, dat we er bij het opruimen achter kwamen dat we krukjes 

hadden meegenomen om op te stappen.  

Rechts: ook de dames hadden veel plezier. 

 

Toen de eersten op pad waren kwam Ton aanrijden. Met zijn 

Dnepr 2-wiel aangedreven motor met zijspan. Nu heeft die 

man wel vaker rare zeldzame motoren bij zich, maar dit was 

een ander verhaal. 

 



Nog voordat hij het ding had geparkeerd reed hij al in de 

kombocht en trotseerde hij de springbulten met dat ding. 

Wim werd plots enthousiast en sprong in het bakkie voor een 

rondje over het héle parcours. Dus door de zandpaden en over 

beide crossbanen. 

 

 
 

Met een grote glimlach stapte hij uit, dat is nog eens wat 

anders dan met een toermotor door de berm rijden. 

 

Na wat koffie/fris en een paar koeken voor de energie vonden 

we onszelf wel weer fit genoeg voor nóg een rondje. 

Tijdens de derde ronde werden we pas echt enthousiast. De 

een kwam onder de blubber terug: “Onder het water is het 

altijd hard zeiden ze. Maar ze zeiden niet dat je dan wel 

modder moet lusten!” Een ander nam “offroad” net iets te 

letterlijk en parkeerde een Sherco in de bosjes. En menigeen 

deed een kleine zandinspectie op een van de crossbanen. 



Schade van die dag: een scheur in een motorbroek, een dikke 

knie, een paar blauwe plekken en enkele gekrenkte ego’s. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond een uur of 4 parkeerden we de motoren weer in de bus 

en navigeerden we ons richting het clubhuis om een 

welverdiend biertje te pakken. Jan bracht de motoren thuis, 

Ian en ik haalden de pijlen nog even weg en waren rond 5 uur 

ook aanwezig. Het bleef nog lang onrustig in het Mollenhol. 
 

GH 





 

 
 

 

Eerst hadden we nog een familieweekend maar dan zouden 

we vertrekken naar het hoge noorden van Great Britain 

ofwel de Highlands van Schotland. Wij zijn vader en zoon, 

Gert en Eelco en wel op een HD Pan America en een Suzuki 

V-Strom 650. 
 

 
 

Gereed voor vertrek voor de ferry naar Newcastle. 
 

Dinsdag was het in IJmuiden inschepen om de woensdag 

onze toer vanuit Newcastle te starten. We hadden prima 

weer en een pracht van een route die ons naar Drymen even 

boven Glasgow zou brengen.  

Voordat we bij de Schotse grens waren passeerden we eerst 

de oude grens tussen het Romeinse Rijk en Caledonië ofwel 

de Hadrian’s Wall die dwars door het Engelse deel van 

Brittannië loopt.  Je moet wel even van het gebaande pad af 

om de restanten van deze muur te vinden. 

 



   
 

Boven: Overblijfselen van een versterkt legerkamp van de Romeinen aan de 

oever van een riviertje. 

Onder: Als je je ogen even sluit zie je het legerkamp voor je waar het legioen  

gelegerd was die de barbaren uit Caledonië moesten tegenhouden 
 

   
 

Even later passeerden we de Engels-Schotse grens. Dat was 

op een ander punt dan tijdens de MCNH-toer naar de 

Yorkshire Dales.  

We hadden de tijd en dus werd een korte pauze en een 

fotomomentje ingelast. 

 



 
 

De passage van de Engels-Schotse grens. Ooit stonden we hier samen met Jos 

en Geke toen nog met de Pan Europeans.  
 

Tijdens het vervolg van de route moesten we helaas even 

een ommetje maken naar een HD motorzaak in Edinburgh om 

de HD van een nieuwe schijfrem te voorzien. Een 

confrontatie met een auto maakte dit noodzakelijk. 

Uiteindelijk kwamen we tegen 7 uur ’s avonds aan bij het 

Buchanan Arms hotel in Drymen. Mooie namen hebben ze 

daar voor de hotels en pubs, niet? 
 

De volgende dag trokken we het westelijk deel van de 

Highlands in om uiteindelijk bij Oban deze dag te eindigen.  

Eerst langs het Loch Lomond en Loch Fyne om vervolgens 

door te steken naar het Loch Awe. Een prachtige 

slingerroute bracht ons vervolgens door de bergen naar 

Oban. Oban is een prachtige havenstad vanwaar je met een 

ferry naar de eilanden kunt oversteken tot en met de Buiten 

Hebriden. In Oban brachten we de nacht door in een B&B.    



 



   
 

Boven: Het toegangsbruggetje en het Inveraray castle bij het gelijknamige 

plaatsje aan het Loch Fyne.  

Onder: Zicht op de haven en het stadje Oban aan de Firth of Lorn. 
 

 
 

De volgende dag ging het vanaf Oban via smalle single tracks  

verder naar Mallaig aan de Sound of Sleat. Vandaar zouden 

we dan de daarop volgende dag om 08.00 uur oversteken 

naar het eiland Skye.  

Om in Mallaig te komen kwamen we eerst nog langs het 

Stalker Castle en moesten we verderop met de veerboot het 

Loch Linnhe oversteken.  

Bij Mallaig wachtte ons een verrassing, onze besproken B&B 

was gestopt met haar activiteiten. Dat werd nog een hele 

zoektocht om wat anders te vinden.  



 
 

Boven de smalle maar mooie single tracks en onder de oude karakteristieke 

metalen constructie over het Loch Etive. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Stalker Castle in 

het Loch Lorn dat bij 

vloed geheel door het 

zeewater omspoeld 

wordt. 



Uiteindelijk vonden we een hotel in Fort William zo’n slorige 

60 km verderop. Nou is Fort William wel een mooi stadje 

met een hele serie sluizen om de boten al dan niet in een 

hoger of lager gelegen water te brengen maar als je de 

volgende morgen om half acht bij de veerpont moet staan in 

Mallaig is dat toch wel een uitdaging.  
 

De volgende dag moesten we om half zes ons nest uit en dan 

zonder ontbijt op de brommer om op tijd bij de veerpont 

naar het eiland Skye te zijn. …Meer in het volgende krantje. 
 

 
 

In de vroege ochtend bij zonsopgang op de ferry naar het eiland Skye.  
 

 
 

Het Clan Castle van de MacDonalds op het eiland Skye. Zij zwaaiden hier 

eeuwenlang de scepter. 



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



 

 

Bij de gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de MCNH in 

1996 is een boek geschreven met de ontstaansgeschiedenis 

van de MCNH. Uit dit boek hebben we het hoofdstuk Toerclub 

geplukt om jullie de geschiedenis van de MCNH toerclub eens 

terug te laten lezen. 

Niet schrikken maar er zitten ook foto’s bij uit die tijd, dus 

mensen op deze foto’s zijn door de jaren heel wel iets, eh hoe 

zeg je dat netjes…….. gerijpt. Onderstaande foto is het 

toerbestuur uit 1996, je zou zeggen geen spatader veranderd 

die kerels. 

 

 

 



Om de gehele geschiedenis van de toerclub in een keer in het 

clubblad te zetten, dat wordt wel een heel dik clubblad, dus 

dit komt in delen, deze maand het eerste deel, het ontstaan: 

 

De Toerclub 

 

Binnen de “grote” motorclub Nijverdal Hellendoorn is ook een 

toerclub actief. Dit is een groep motorrijders die in 

clubverband georganiseerde toertochten rijden en treffens 

bezoeken. 

De toertochten die worden verreden, zijn door motorclubs 

uitgezette routes , in de omgeving van de plaats waar de 

organiserende motorclub huist. Door een route te rijden die 

door de plaatselijk motorclub is uitgezet, kom je over wegen 

die je normaal gesproken niet makkelijk vindt. 

Dat de toerclub nog meer doet dan alleen maar rondrijden op 

een toermotor blijkt wel uit het navolgende hoofdstuk. 

 

Het Ontstaan 

 

De eerste keer, dat er ongeveer 10 Hellendoornse en 

Nijverdalse motorrijders echt georganiseerd aan een 

tourritje meededen, was op de 2e pinksterdag van 1974. (3 

juni 1974-google is je beste vriend-*red). Op deze dag werd 

namelijk de traditionele Elfstedentocht voor motorrijders 

georganiseerd. 

Na afloop van deze toertocht werd even nagepraat bij Café 

Mensink in Hellendoorn, en daar werd beslist dat dit geen 

eenmalige gebeurtenis was geweest. Overigens, een echte 

oprichtingsdatum is er nog steeds niet. 



Omdat nagenoeg alle “toerclubleden” ook al lid waren van de 

M.C.N.H. werd besloten dat ze onder de vlag van de M.C.N.H. 

zouden gaan rijden. 

Albert Stevens was de grote initiator van dit gebeuren, en zo 

kon het dus ook gebeuren dat hij door de medeleden tot 

voorzitter werd gebombardeerd. Alleen het woord voorzitter 

was toen nog niet bekend, hij werd tot Toerpappa gedoopt. 

Voor zover wij hebben kunnen nagaan, warden de volgende 

personen ook bij deze oprichting als lid van de partij: Jan 

Kuyperij, Wim Hofman, Freddy van Buuren, Albert Blom, Jan 

Blom, Wim Maneschijn, Gregor Jannink, Jo Kappert, Jan 

Zwinselman en Seine Grevelman. 

 

In de beginjaren was de toerclub meer een vriendenclub van 

jongens die toevallig ook motorrijders waren en was het voor 

een buitenstaander niet echt makkelijk om je tussen deze 

jongens thuis te voelen. Zeker in het begin moest je toch al 

aardig wat van hard rijden weten en zeker niet te beroerd 

zijn om een lekker drankje naar binnen te werken. Om de club 

toch iets te laten groeien, is er zelfs meerder malen een 

soort ledenwerfactie gehouden, maar echt veel nieuwe leden 

zijn daar niet uit voortgekomen. De laatste jaren is de 

toerclub, mede door het enorm gegroeide aantal motorrijders 

in Nederland, aangegroeid tot een club van ongeveer 70 leden. 

(dit was dus in 1996, inmiddels is de toerclub gegroeid tot 120 

leden-*red). 

 

Toen de geboorte van de toerclub een feit was, moesten er 

natuurlijk ook vergaderingen belegd worden. In eerste 

instantie werden de vergaderingen gehouden bij café Mensink. 



Omdat er in het café nogal eens klanten zaten, werden de 

vergaderingen erg rumoerig. Dit in combinatie met het feit 

dat er tijdens de vergaderingen met als onderwerp het 

Molshooptreffen wat meer privacy nodig was, was de reden 

dat er een ander café gezocht werd, dit werd gevonden in 

“het Zwarte Peerd”, met als uitbater Jo Kappert’s vader.  

Toen hier ook nogal veel bezoek binnenkwam, werd de 

vergadering verplaatst naar de delle van het café. 

Echter na terugkomst van een toertocht of een treffen werd 

altijd nog even nagepraat bij café Mensink. Dit napraten 

gebeurt ook nu, na 22 jaar, nog steeds bij café Mensink 

(inmiddels bestaat café Mensink niet meer en beschikt de 

M.C.N.H. toerclub over haar eigen clubhuis, Het Mollenhol-

*red). 

Na het overlijden van de heer Kappert sr. Werd uitgekeken 

naar een nieuwe locatie om de vergaderingen te houden. Er 

werd een vergadering gehouden in de Tonne, daarna werd 

uitgeweken naar de Lantaarn, ton nog gehuisvest aan de 

Joncheerelaan in Nijverdal. In verband met het sluiten van de 

Lantaarn moest de toerclub in 1989 nog eens op zoek naar een 

ander café voor de maandelijkse vergaderavonden. Hiervoor 

werd café Mensink in Hellendoorn uitgezocht. Net als in het 

verleden, werd op een gegeven moment het café te druk om 

nog een redelijke vergadering te houden. Zeker voor 

vergaderingen over het Molshooptreffen was een beetje meer 

privacy gewenst.  

In overleg met de uitbater van de “nieuwe” Lantaarn, het 

voormalige Parochiehuis (’t Schoap), werd de kelderbar als 

clubhonk in gebruik genomen. Met vereende krachten werd 

een verhard pad aangelegd naar de achterkant van de 



Lantaarn,compleet met verlichting en hekwerken. Een prachtig 

uithangbord werd met vereende krachten binnen enkele uren 

bedacht en in elkaar gezet. Op dit bord verscheen de naam 

Mollenhol, keurig 

verlicht (deze hangt nu 

boven de bar in het 

huidige Mollenhol-*red). 

Natuurlijk moest het 

nieuwe clubhonk 

feestelijk ingewijd 

worden, compleet met 

officiële 

openingsceremonie. Oud 

voorzitter Jo Kappert 

sloeg met een flinke klap 

een straattegel 

doormidden, waardoor 

de M.C.N.H.-vlag opzij 

schoof en daarmee het 

Mollenlaantje 

onthullend, dat door de 

toerleden was aangelegd. 

 

 

Bestuurswisselingen 

 

Zoals vermeld, was Albert Stevens de eerste Toerpappa. Hij 

werd in de beginjaren bijgestaan door Wim Maneschijn, door 

de rest van de club aangeduid als secretaris. Rond 1978 hield 

Wim Maneschijn op met de motorclub en moest er een nieuwe 



secretaris worden gezocht. Gert Teesink werd hier met enige 

handigheid voor gestrikt. 

In 1980 werd er gezocht naar een nieuw Toerpappa, en in Jan 

Grooters werd de volgende Toerpappa gevonden. Hij werd 

unaniem door de rest van de club als vrijwilliger aangewezen. 

De volgende bestuursplaats werd in 1981 door Freddie van 

Buren ingevuld. Hij volgde Gert Teesink op als secretaris. In 

de notulen van de vergadering van 21 oktober 1984 valt het 

volgende te lezen: 
Albert Stevens heeft het (als formateur) gelukkig voor elk aar 
gekregen dat we een nieuw bestuur hebben. De opzet was om een 
voorzitter te hebben die invloed heeft, een graag geziene gast bij 
elk toerlid is en iemand die nog actief is in het 
motorsportgebeuren. Het is beter om dan ook gelijk een nieuwe 
secretaris te zoeken, die veel evenementen bezoekt, vele contacten 
bij andere motorclubs heeft en een goed verslag kan schrijven. 
Mochten de voorzitter en de secretaris oudere toerleden zijn, wat 
het geval is, dan is het toch belangrijk om ook een jonger toerlid 
te hebben in het bestuur. Wat gevonden is in een penningmeester 
die na tig glazen bier nog weet wat er precies betaald moet 
worden. De heren zijn: 
Voorzitter: Jo Kappert 
Secretaris: Gert Teesink 
Penningmeester: Erik Grooters 
Ik ben er zeker van dat deze 3 heren er fris tegen aan gaan. 
Vanaf hier veel sterkte, en proficiat formateur. 
Freddy van Buren 

 

Erik Grooters stopte in 1988 vanwege studie met zijn 

penningmeesterschap en in Wim Bennink werd een goede 

opvolger gevonden. 

 



Na een ambtsperiode van 6 jaar besloten Jo Kappert en Gert 

Teesink er een eind aan te maken. De heren vonden het 

welletjes en dachten dat nieuwe ideeën wel weer wat leven in 

de brouwerij zouden brengen. 

Hun opvolgers werden Rob Telgenkamp als voorzitter, vanaf 

dan aangeduid als voorshitter. Frits Broekmate en Marcel 

Schuurman vervulden samen de taak van secretaris.  

In 1991 stopte Wim Bennink met het financiële vraagstuk en 

deed dit over aan Frits Broekmate. Als aanvulling op het 

bestuur werd in 1993 Aart Broekmate opgenomen als lid van 

het bestuur. Om het bestuurlijke plaatje rond te maken werd, 

in het begin van 1994 de functie vice-voorzitter gemaakt om 

Gerard Bouwmeester in het bestuur op te nemen, overigens 

wordt deze functie omschreven als vieze voorzitter.  

Dit om de voorshitter te ontlasten, die door de groei van zijn 

blues-café steeds minder tijd vrij kan maken voor de 

toerclub. 

 

 

 

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

de toerclub, in een volgende krantje zullen we jullie de 

evenementen die in de afgelopen 48 jaar door de toerclub zijn 

georganiseerd laten lezen. 





 

 

MotoGP   Enduro    Dakar 

Motorcross  Speedway 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

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

 



 

 

 

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 

24 offroad middag 

25 Bladerrit 

 

Oktober 

8 Heuvelrit 

14 clubavond 

16 Babytreffen 
 

November 

11 clubavond 

27 Kilometerregistratiemiddag 

 
December 

9 clubavond 

31 Carbid knapp’n 



 

 

 

Januari 

13 clubavond 

20 feestavond MCNH 

 

Februari 

3 clubavond 

10 ledenvergadering MCNH 

17 Dropping 

 

Maart 

5 kilometertellerregistratiemiddag 

10 clubavond 

12 Klappertandrit 

 

April 

9 familiedag 

14 clubavond 

 

Mei 

7 Voorjaarsrit 

12 clubavond 

26-29 Eigen Weekend Tonenburg 

 

Juni 

9 clubavond 

11 Molshooprit 

20-23 Avondvierdaagse 

 



 

 

 

 

Knappe man (44 jaar) zoekt vrouw (30-50 jaar) 
 

Moet kunnen koken, schoonmaken, leer naaien, 

chroom poetsen en dagenlang kunnen rijden. 

 

Moet in bezit zijn van een motor en aanhanger. 

 

 

 

 

 

 

Stuur a.u.b. een foto van motor en aanhanger. 





 

 
 

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. 
 

 
 

 

Oktober 2022 
Za 1 Erik Wemekamp 

Za 8 Rudy Veltmaat 

Vr 14 Clubavond  Gert Teesink + Dinand Poffers 

Za 22 Peter  Valk  

Za 29 Ramon Wolters 
 

 

 

November 2022 
Za 5 Mariëlle Evers 

Vr 11 Clubavond Roland Dommerholt + Gerald Ekkelkamp 

Za 19 Jarno Dijkstra 

Za 26 Dirk Poffers 
 

 

 

 

Schoonmaakrooster 
Okt. Marscha en Roxanne bar 

Nov. Geke en Berit 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 


