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Tijdens de vakantie kregen we het ongelooflijke bericht dat  

Erik Jansen tijdens het klussen aan hun nieuwe thuis in Haarle 

van een trap is gevallen, met als gevolg dat hij op 5 augustus 

2022 is overleden. 

 

We hebben als club een indrukwekkend eerbetoon aan het 

leven van Erik verzorgt, en hiermee Sandra, Bart en Sanne zo 

goed mogelijk gesteund tijdens het afscheid van Erik. 

Tijdens de herdenkingsdienst hoorden we van de familie wat 

we al wisten. Erik was een levensgenieter, familieman en 

enorm trots op zijn mooie gazon. 

 

De dienst werd omlijst met de 

muziek welke Erik zo kon 

waarderen, lekkere stevige 

(boeren)rock en Helene Fischer, 

hoewel hij van deze laatste toch 

vooral dvd’s keek in plaats van cd’s 

te luisteren. Toch bleef de tekst 

uit een nummer van Helene nog lang 

hangen, vrij vertaald door zijn 

zwager: 

Ik wil niet huilen omdat je weg bent, 

Ik wil lachen omdat jij er was, 

 

Erik, mooi dat ik je mocht leren kennen.  

Sandra, Bart en Sanne, heel veel sterkte samen. 



 

Door de mooie reis met Pinksteren door de Yorkshire Dales 

hebben wij tijdens de vakantie het voorwiel weer richting het 

grote Britse rijk gezet, deze keer hebben we het zuiden van 

Engeland verkend. Mooi maar ook zeker uitdagend om te 

rijden, 25% stijging of daling op single lane tracks zorgt wel 

dat je bij de les blijft. Ik heb nu al weer zin aan de volgende 

reis naar de overkant, 2025 kan wat dat betreft niet snel 

genoeg komen.  

 

Ook in de vakantie blijven leden zich aanmelden, Rudi Cents 

uit Haarle is lid geworden van de MCNH, welkom Rudi, we zien 

je binnenkort wel in het clubhuis verschijnen. 

 

Overigens gaat het zo hard met nieuwe leden dat de leden die 

dit jaar lid zijn geworden zich verderop in het clubblad 

voorstellen, met een foto, zodat we allemaal weten wie wie is 

en wie wat rijdt       . 

 

De Klepperrit tijdens het Helders Fees werd goed bezocht, 

toch nog zo’n 20 motoren die onderweg zijn gegaan, ondanks 

de natte weersvoorspelling. 

Op diezelfde woensdagmiddag hebben we met maar liefst 2 

teams deel genomen aan het beach volleybal, in totaal 10 

wedstrijden kwamen de zwarte duivels in actie. Hiervan 

hebben we in 1 wedstrijd per ongeluk gelijk gespeeld, de rest 

is glansloos verloren, dus geen droomfinale van 2 MCNH teams 

tegen elkaar. 

Volgend jaar toch maar iets eerder in trainingskamp gaan. 

 

 



Na de vakantie komen we als club direct weer goed op gang, 

24 augustus hebben we met een flink aantal handjes het 

clubhuis en het terrein flink schoon en netjes gemaakt, ligt er 

allemaal weer pico bello bij. 

 

In laatste weekend van augustus is de driedaagse 

Molshooptoer weer verreden, verderop lezen jullie hier een 

uitgebreid verslag van, de routes waren in elk geval goed voor 

elkaar, enkele pechgevallen zijn op de aanhanger naar 

Hellendoorn gebracht, Fleming is met een nog iets pijnlijke 

schouder op zondag ook gewoon terug naar Hellendoorn 

gegaan. 

 

Ook in september hebben we weer genoeg op de kalender 

staan, vrijdag 9 september beginnen we met de clubavond. 

 

Van 16 tot en met 18 september is het treffen van de MC 

Geist weer, we hebben alvast een flinke kampeerplek 

gereserveerd. Altijd een gezellig feestje daar en bij goed 

weer een mooie uitvalsbasis om op zaterdag een stukkie het 

Sauerland in te rijden. 

 

Zaterdag 24 september gaan we onze off-road rijden, 

verderop in deze editie van Pleeriezers en Slottelbakk’n lees 

je hier alles over. Ben benieuwd of mijn ervaringen met off-

road rijden in Engeland hier een beetje uit de verf komen. 

 

Zondag 25 september is het dan al weer tijd voor de 

Bladerrit, uitgezet door Aeger Tol en Gerald Ekkelkamp, dat 

wordt weer een pracht van een route.  

 



 

Vrijdag 9 september is er weer clubavond, een mooie avond om 

met elkaar onze vakantieverhalen te delen. 

De deur is open om 21.00 uur en de barkeepers van dienst zijn 

Han Schuurs en Jan Vloedgraven, ze zijn er helemaal klaar 

voor. Dus kom op tijd, vol is vol      

 

 

Tijdens het dagje Hellendoorn 

hadden we genoeg tijd om aan 

de oude Harley te sleutelen, 

het lijkt er op dat hij eindelijk 

doet wat ie moet doen, namelijk 

lopen en olie lekken, zou het 

dan toch zo ver komen dat ik 

zonder problemen kan rijden 

met dit oude beestje, ik hou 

jullie op de hoogte………. 

 

Marcel Schuurman 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

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

 



 

 

 

 

24 september gaan we offroad rijden. Ian regelt motoren van 

ons en daarmee mogen we ons uitleven op het baantje van 

Winters aan de Veldhuizenweg. De exacte tijd horen jullie nog 

via de app. We zetten een baantje uit van een stukje 

crosscircuit, in combinatie met wat bospaden en single-tracks 

zodat je de volledige enduro ervaring kunt beleven. Wees niet 

bang dat het te moeilijk wordt, wij zorgen er voor dat je hulp 

krijgt waar nodig. 

 

 
 

GH 



 



 

 

Het was een ouderwetse clubavond, één zoals we die al een 

tijdje niet meer hebben gehad, rustig met 16 leden maar niet 

minder gezellig.  

 

• De toerclub telt nu 120 leden. En ook afgelopen maand 

zijn er weer 5 nieuwe leden bij gekomen.  

Jan Reinders, Marike Plomp, Ruben van der Riet, Marcel 

Claassen en Alice Sietsema welkom bij MCNH! 

 

• Vragen vanuit de vorige clubavond: 

- Vraag naar open clubavonden om meer nieuwe leden aan 

te trekken.  

Het bestuur is, met instemming van alle aanwezigen, van 

mening dat clubavonden voor leden zijn. Introducees 

zijn altijd welkom! Maar ze willen er voor waken dat we 

een café worden waar iedereen zomaar binnen kan 

lopen.  

Het idee van Arjan E. om het Mollenhol met Muziek in 

de Tuin open te stellen en het bandje van zijn dochter 

te laten optreden wordt met veel enthousiasme 

ontvangen. Een mooie manier om de Helderse bevolking 

te laten kennis maken met de club. Het bestuur maakt 

hier werk van. 

- Vraag naar VRO cursus. Jos zoekt dit uit en komt erop 

terug.  

- Het idee om van de laatste toilet een damestoilet te 

maken wordt goedgekeurd. Er komt nog een sticker op 

de deur. 

 

 



• De VMC rit is erg goed verlopen. Vele vrijwilligers maken 

ligt werk waarvoor ze hartelijk bedankt worden. Helaas 

heeft zich op zondag een ongelukje voor gedaan waarbij 

VMC-er Jan een vinger en zijn enkel op 3 plaatsen heeft 

gebroken. Hieraan is hij geopereerd en is er nog wel 6 

maanden zoet mee. De motoren van hem en zijn vrouw 

hebben we de week erna naar Winterswijk gebracht met 

natuurlijk de befaamde bruine fruitschaal.  

Namens Jan enorm bedankt voor alle goede zorgen! 

Ook namens andere VMC-ers kregen we na de rit nog veel 

positieve berichten en bedankjes voor alle vrijwilligers.  

De VMC wordt gevraagd om meer pijlen zodat we er 

genoeg hebben.  

 

• De koeling in de bar wordt vernieuwd, dit zal na de 

vakantie gebeuren. 

 

• De mediacommissie zoekt nog vrijwilligers voor het 

plaatsen van berichten op social media. Interesse? Laat 

het weten! Marloes doet dit op het moment in haar 

eentje. 

 

• Herinrichting clubhuis/terrein: Er komt buiten een tv met 

een houten kast eromheen.  

 

• Als je stickers plakt op vakantie, zorg dan dat de 

plaatsnaam, jijzelf en je motor erop staan! 

 

 

 



• Rondvraag: 

 

- Geke: er worden vaak bardiensten bij toertochten 

gedraaid door dezelfde mensen. We hebben veel 

(nieuwe) leden wordt hen ook verteld bij inschrijving 

dat er bardiensten gedraaid moeten worden? Het 

bestuur is hiermee bezig. 

- Frank K. geeft het bestuur een compliment. Door hun 

persoonlijke benadering krijg je veel meer vrijwilligers 

op de been en worden mensen actiever. 

- Edwin L. :De geluidsboxen doen het buiten minder hard 

dan binnen. Kan dit gesynchroniseerd (moeilijk woord) 

worden? Wordt aan gewerkt!  

- Fleming: Eigenweekend met Pinksteren ’23 gaat naar 

Tonenburg. Meer info op de app. 

 

Fijne vakantie allemaal.  

 

            IS 



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! 



 

 

In deze uitgave van het clubblad zou eigenlijk een interview 

staan met Erik Jansen en Albert Stevens, helaas heeft deze 

niet meer kunnen plaatsvinden. Vanaf volgende maand zullen 

de dubbelinterviews onder de noemer Oud en Nieuw weer te 

vinden zijn in dit blad.  

Omdat er inmiddels zoveel nieuwe leden bij zijn gekomen het 

afgelopen jaar zullen we hen hier alvast kort aan jullie 

voorstellen. 

 

Ton Goossens is 61 jaar en woont 

in Marle,  

samenwonend met zijn Truus. 

Van zijn hobby heeft hij zijn 

beroep gemaakt en handelt in 

BMW en Harley Davidson en is 

daarnaast een levensgenieter. 

Zijn hobby is vooroorlogse BMW 

motoren. Ton rijdt ook regelmatig mee met VMC-ritten. Ton 

heeft een schuur vol BMW's en Harley’s dus heeft altijd iets 

te kiezen. Hij rijdt sinds 1978.  

 

Luuk Brouwer uit 

Hellendoorn is 63 jaar 

en getrouwd. Hij werkt 

bij van Keulen als 

assemblagemedewerker. 

Luuk rijdt een BMW R 1200 GS en heeft 

sinds 1992 zijn rijbewijs. 

 

 



Jan Reinders is 73 jaar en woont in 

Wierden.  

Hij is getrouwd met Corma, heeft 2 

kinderen en 3 kleinkinderen. 

Jan is een her-opstapper sinds 2003. 

En rijdt nu een Suzuki V-strom 650 XT 

Hij is gepensioneerd ondernemer. 

 

 

 

 

Gerard van de Riet uit Enter is 36 jaar en 

single. 

Hij werkt als Heftruck chauffeur. 

Hij rijdt een Honda shadow vt750c 1983 en 

een Honda Varadero XL1000V 2004 

Sinds 2008 maakt Gerard de wegen rondom 

Enter onveilig hiermee.  

 

 

Ruben van de Riet, jawel de broer 

van hem hierboven, is 31 jaar en 

woont ook in Enter. Hij is 

getrouwd met Ilona. Nee rustig 

maar Schuurman niet de jouwe… 

Ruben werkte als Machinebouwer 

bij Romias tot hij in 2018 helaas in 

de ziektewet terecht kwam. Hij 

rijdt een Triumph Tiger 800 en 

heeft zijn rijbewijs sinds 2010.  



Rudi Cents is een 51 jarige vrijgezelle 

chauffeur uit Haarle en heeft 2 

dochters. 

Rudi heeft 30 jaar geleden zijn 

rijbewijs gehaald, 20 jaar niet 

gereden en vorig jaar een Yamaha 

tenere 1200 gekocht. Zijn eerste 

Molshooptoer vorige week smaakte 

naar meer. 

 

 

Matthijs Hutman is 30 jaar, vrij-gezellig en 

woont in Nijverdal. Hij is logistiek 

medewerker rijd op Honda vfr 800 en 

heeft zijn rijbewijs sinds 2020.  

 

 

 

 

 

Marike Plomp is 46 jaar, samenwonend 

met Tijs en moeder van een zoon en 

dochter. Marike is gastdame bij het 

uitvaartcentrum en daarnaast een 

creatief mens. Ze rijdt al sinds 2002 en 

heeft nu een Yamaha Dragstar classic    

uit 1998. 

 

 

 



 

 

Laurens Visser is 38 jaar en verloofd met 

Charissa. Woont in Nijverdal en is 

werkvoorbereider in de metaalindustrie. 

Sinds 2016 heeft hij zijn rijbewijs en 

rijdt op  een Honda Africa Twin. 

 

 

 

Charissa van der Wouden is 39 jaar en 

sinds een week verloofd met Laurens. Ze is 

paardendierenarts en personal trainer. 

Heeft sinds april haar rijbewijs en heeft op 

de Yamaha MT 07 sindsdien al 5500 km 

gereden. 

 

 

Henk Lammertink uit Rijssen 

is 76 jaar. Getrouwd, 3 

kinderen en 6 kleinkinderen.  

Henk werkte in de 

autoschade branche en is nu 

met pensioen.  

Hij rijdt nu nog een KTM 

1290 Super Adventure S 

maar deze wordt ingeruild op een Husqvarna Norden 901. 

Daarnaast heeft hij nog een Ducati Hyperstrada 939 en een 

Honda Revere. Henk rijdt sinds 1964 en is in de jaren 70 ook 

lid geweest van MCNH bij de cross als zijspanrijder. 



 

Marcel Claassen is vader van Isa 

(vriendin van Jeffrey) 62 jaar, woont 

in Nijverdal en heeft een relatie met 

Alies Sijtsema. Hij werkt bij Tencate 

Thiobac als operator in 5 ploegen. 

Daarnaast zit hij nog vaak op de truck 

voor de firma's Müller in Holten en 

Makkx in Almelo. Door Jeffrey en de 

gezelligheid van de club is hij lid geworden. Hoewel hij zelf 

geen motor heeft overweegt hij een trike te kopen, zodat hij 

niet nu nog zijn rijbewijs hoeft te halen. 

 

Alies Sijtsema is 62 jaar en woont in 

Roden, onder de rook van Groningen. Ze 

heeft sinds een paar jaar een relatie 

met Marcel Claassen en zit al 44 jaar in 

het kappersvak. Ze heeft geen motor of 

rijbewijs hier voor, maar je bent nooit 

te oud om te leren.  
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De Molshooptoer, voor mij altijd weer een van de 

hoogtepunten van onze toeractiviteiten. Voor de vakantie zit 

ik er al naar uit te kijken naar deze mooie afsluiting van de 

zomervakantieperiode. 

Naast de MCNH toerleden was de groep Alkmaar ook weer 

ruim vertegenwoordigd. 

Onze uitzetters Harm Wemekamp en Ben Rikkert staan al 

jaren garant voor mooie stuurweggetjes en een goed 

onderkomen. 

Toen ik vrijdagmorgen bij het clubhuis aankwam stonden al 

diverse motoren bepakt gereed voor de start van de 

Molshooptoer uitgave 2022. 
 

 
 

Nog even een laatste overleg voor de start naar het Sauerland. 
 

Na een kop koffie en een praatje links en rechts vertrokken 

wij met de Pan Am richting Sauerland. Wij hadden voor de 

lange route gekozen wat inhield tot voorbij Dortmund 

autosnelweg en vervolgens dan nog zo’n 200 km binnendoor. 



 
 

Onze grote organisator van de Molshooptoer Harm Wemekamp. 
 

Na Dortmund kregen we zin in een kop koffie maar het 

duurde toen nog tot de Möhnesee voor we wat geschikts 

hadden gevonden.  



 



 
 

Lunchpauze bij de Möhnesee. Een beetje heiig maar verder prima weer. 
 

Het was toen al bijna 12.00 uur wat ons deed besluiten naast 

de koffie gelijk maar een Strammer max erbij te bestellen. 

Tijdens onze lunchpauze aan de Möhnesee arriveerde daar 

ook de groep Martijn Knol voor hun middagmaal.  
 

 



Na de warme hap gingen wij verder om via de Sorpesee en 

een hele berg mooie toerweggetjes uiteindelijk bij 

Landgasthof Wüllner in Attenfeld aan te komen. Toen wij 

arriveerden zaten de meesten al op het terras of hadden 

hun tent achter het Gasthof opgebouwd.  
 

 
 

Landgasthof Wüllner. 
 

Daar konden wij ons wel bij vinden. Zo tegen half zeven 

kwam het bericht dat de warme hap gereed stond. Dat 

smaakte prima.  

Na nog een paar uurtjes drammen onder het genot van een al 

dan niet met alcohol geïmpregneerd drankje zochten wij de 

koffer op. 

De volgende dag stond voor ons een toertocht van 275 km op 

het programma. Wim Piksen was de vorige avond ook nog 

aangekomen en samen met hem begonnen wij aan onze 

Sauerlandtoer. Bij de start was het een beetje vochtig en 



heiig. Maar eenmaal het dal in werd het weer aangenamer en 

werd de weg droog.   

Na een kilometer of 35 was er een wegopbreking. We 

stonden voor de keus de omleiding te volgen of door te 

rijden. Nou, laten wij het eens een keer netjes doen en de 

omleiding volgen. Ik moet zeggen het was een prachtige 

omleiding maar het duurde wel zo’n 45 km voordat we weer 

op de route zaten.  

Het zoeken naar een geschikte koffietent leverde ook nog 

wel enig speurwerk op. Uiteindelijk vonden we wat bij een 

supermarkt van REWE. Krijg je gelijk wel een soepkom vol. 

Daar waren we dus mooi even zoet mee. 

De route ging vanaf Winterberg richting het westen waarbij 

Siegen wel zo’n beetje het verste punt was.  
 

 
 

Het Sauerland blijft een mooi toergebied. 





Wederom kwamen we voor een wegopbreking uit en Wim en 

ik dachten hetzelfde, niet weer zo’n omleiding van een halve 

toertocht. Dus doorrijden.  
 

   
 

Nou dat hebben we geweten, over een afstand van een paar 

kilometer was het hele wegdek er uitgefreesd wat 

brokstukken opleverde ter grootte van halve bakstenen. 

Ondertussen waren Aeger en Rudie ons voorbijgegaan en die 

zag ik deze “obstacle run” inschieten. Als hun dat kunnen dan 

moet de Pan Am der ook maar aan geloven. Nou, ik moet 

eerlijk zeggen met twee personen op zo’n brommer is dat 

hard werken.  

Maar naar een paar kilometer kwam het asfalt gelukkig weer 

in zicht. Zo tegen een uur of vijf kwamen we weer aan bij 

ons tijdelijke onderkomen. Na een flinke schrobbeurt 

melden we ons weer bij het terras om de verhalen van de 

anderen aan te horen. 

Wat bleek, de HD van Ilona weigerde ’s morgens al dienst en 

de HD van Glenn had last van olieverbruik waardoor verder 

rijden zonder olie te tanken niet verstandig was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou als je door 

deze keien moet 

rijden word je niet 

vrolijk van.  Dat 

werd hard werken. 



    
 

Gevolg was dat Marcel met zijn nieuwe speeltje naar huis 

kon om olie en een aanhanger op te halen.  

Bleek later ook nog een BMW een lekke band te hebben 

opgelopen waarschijnlijk bij die obstacle run. Tja, zo’n ruw 

stuk terrein moet je ook niet met een BMW inrijden. Die 

zijn daar niet voor gemaakt. Maar geen probleem na de 

Engeland ervaring hadden nu diverse mensen een 

reparatiekit bij zich. Althans dat zou de oplossing moeten 

zijn ware het niet dat deze band gepropt moest worden met 

een kurk of zo. De standaard proppen waren niet groot 

genoeg om dit lek te dichten. Gelukkig was er een aanhanger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleutelen hielp 

helaas niet meer. 

Echt een domper 

voor het HD 

Genootschap. 



onderweg die een HD moest repatriëren en waar zeker twee 

brommers op konden. 

Later kwam er een wat minder leuk bericht binnen, Fleming 

was over een oliespoor onderuit gegaan en moest naar het 

ziekenhuis afgevoerd worden. Onze voorman die toevallig 

met aanhanger aan kwam rijden is mee geweest naar het 

ziekenhuis waar de arm weer in de kom is gezet. Daar heeft 

Marcel onze Fleming in de goede handen achter gelaten van 

het verplegend personeel aldaar. De volgende morgen zou 

Fleming opgehaald worden door eega Petra. 
 

 
 

Wat een opluchting toen de volgende morgen deze foto op de app  

verscheen. Fleming namens alle Molshooptoerrijders nog van harte 

beterschap. 



Goed, na het aanhoren van deze domper werd ’s avonds de 

draad weer opgepakt en trad ene Assurancetourix op als 

discjockey. Met zijn digitale harpje stuurde hij zwaar 

apparatuur aan dat was aangerukt met dien verstande dat  

het volume niet te hard mocht staan. 

“Dat versicher ich Sie”, zei onze discjockey.  

Nou verzekert die wel meer maar wat die ‘s avonds 

verzekerd heb ik zo mijn twijfels bij en dat verzeker ik je 

dan weer. 

Al met al werd het toch nog beregezellig deze avond. 

De volgende morgen hadden wij met Wim besloten de 

middellange tocht te nemen. Dat gaf ons eerst nog een 

prachtige route door het Sauerland.  

Na een kilometer of dertig zagen we plots een HD aan de 

kant staan met wederom olieproblemen. Even stoppen en om  

van Hester te horen dat Glenn al alternatief vervoer aan het 

regelen was.  

Na zo’n 100 km kwamen we in de buurt van Dortmund weer 

de autosnelweg richting Munster uit. Zo tegen tweeën 

kwamen we weer aan bij Nijverdal waar ik nog een omweg 

moest zoeken om bij mijn huis te komen. Dit in verband met 

de Yu Men Race. Moet ook kunnen. 

Heren uitzetters super bedankt voor het fijne 

motorweekend en volgend jaar zijn wij zeker weer van 

partij. 

            BT / GT 

 

  

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voor praktisch iedereen zit de vakantie er weer op. Er zijn 

veel kilometers en mijlen afgelegd. Als eerste kreeg ik 

bericht van Emiel. Hij wou de Nürburgring eens trotseren met 

zijn Triumph. De officials vonden dat een minder goed idee, 

vooral door zijn bagage. Straks laat dat los en zo.. Dus plakte 

hij maar een sticker op het bord, in plaats van op de vangrail. 

 

Goed voor 287 kilometer. Gelijk deed ik 

hem bericht, dat dit geen podiumplaats zou 

opleveren, dus Emiel vervolgde zijn weg om 

in Leienkaul nog een sticker te plakken. 

 

 

 

 

 

 

Hier noteerde Emiel 

320 kilometer en 

koos ervoor om 

liever binnendoor te 

rijden, dan zo ver 

mogelijk van huis. En 

groot gelijk heeft ‘ie. 

 

 

 



 

Vervolgens stuurde Gert me bericht. Hij stond ergens bij een 

plaatsje, waarvan hij de naam niet uit kon spreken en ook de 

mensen niet kon verstaan. Gezien Gerts talenknobbel moest 

hij wel ergens in de rimboe zitten. Hielden wij er even geen 

rekening mee dat die mensen uit Wales ook niet te verstaan 

zijn. Gert zette wel mooi even 861 km op de tussenstand, 

terwijl Berit Gert op de foto zette. 

 

 
 

Van Laurens kwam een foto binnen op de Passo San Gottardo. 

Lijkt een klere-eind weg,  maar het is gewoon in Zwitserland, 

waar ze graag Italiaans praten. Samen met zijn vriendin (en 

tamelijk nieuw MCNH lid) noteerde hij 868 kilometer. 



   
 

 

Dan een kleine plottwist. Bij de reis naar Engeland hadden we 

gezegd dat de bootreis niet meetelt. Daardoor zou de grens 

naar Schotland, maar een goede 260km van het Mollenhol 

afliggen. Hierdoor werden Gert, Ilona en Marcel geïnspireerd 

om nog eens naar Engeland af te reizen, zodat ze meer 

kilometers konden noteren. Het team achter de 

Stickercompetitie heeft tijdens het zomerreces crisisberaad 

gehad en kwamen tot de conclusie dat de kilometers tellen 

zoals Google ze aangeeft, van het Mollenhol (MCNH) tot de 

bestemming op de sticker. 

 



 



 Mariëlle plakte in juni een 

sticker bij Saltburn beach, en 

noteert daardoor nu ineens 

864 km.  

 

 Ilona plakte bij de Tan Hill 

Inn en krijgt dus 879 

kilometer. 

 
 

Jan-Willem en Herman gaven Marcel 

een voetje, zodat iedereen die 

Schotland binnen rijdt ook weet dat 

de MCNH bestaat. Zij noteerden met 

z’n 3en 960 kilometer. 

En nee, we zullen die kilometers niet 

omrekenen in mijlen (600 mijl) of 

delen door het aantal mensen op de 

foto (320 km p/p). 



Na deze MCNH uitspatting naar Engeland, reden Marcel en 

Ilona nogmaals naar de overkant van het Kanaal. Ditmaal via 

Calais om kilometers veilig te stellen. In Cornwall (St Just) 

noteerden ze 1071 kilometer. Ieders met een eigen foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens reden zij nóg verder. Naar Land’s End. Als je daar 

probeert nóg verder te rijden, hoop ik voor je dat je motor 

waterdicht is en wil drijven. Mocht dat niet zo zijn, zou ik niet 

verder gaan, tenzij je je motor helemaal zat bent en met de 

trein naar huis wilt. Bij Land’s End stond een erg norse 

Engelsman of Welshman, die beslist niet wilde dat er een 

sticker werd geplakt. Nou, dat is toch wel het einde van de 

wereld ofniet!? 

Tactisch kregen ze wél een MCNH sticker in beeld bij Land’s 

End, dus bij uitzondering tellen wij deze ook mee. 1075 

kilometer staan genoteerd voor Marcel en Ilona Schuurman. 



 
 

De tussenstand tot nu toe: 

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 en 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 





 

 

Na de reis met MCNH door de Yorkshire Dales was ons 

enthousiasme voor Engeland niet meer te temperen en 

besloten we in de zomervakantie naar Zuid Engeland af te 

reizen. Na een dagje snelweg richting Calais en een 

overnachting in een shabby hotelletje hadden we voor de 

volgende dag een boot geboekt richting Dover. Mooi op tijd 

stonden we aan de overkant en kon het links rijden beginnen. 

 

Thuis was de route door Zuid Engeland al gedownload die ons 

langs de bezienswaardigheden zou leiden. 

Al snel ontdekten we dat deze route veelal over doorgaande, 

lees: vaak drukke, wegen ging waar wij natuurlijk niet op zaten 

te wachten.  

Dan de Garmin maar instellen op avontuurlijke routes, wat 

voor leukere weggetjes zorgde.  

 

De eerste dagen leiden ons 

langs mooie krijtrotsen, 

kustlijnen en authentieke 

stadjes als Rye. De typische 

drukke badplaatsen lieten we 

veelal links liggen. 
De Seven Sisters, prachtige krijtrotsen. 

 

We besloten de overtocht naar Isle of Wight te maken waar 

we via nauwe weggetjes op de meest bijzondere camping uit 

kwamen. Een oude helikopter, onderzeeër en diverse 

pipowagens omgebouwd tot glampingplek, douchen in de Barry 

 

 



Manilow douche compleet met muziek en discoverlichting en 

poepen in een telefooncel, het moet niet gekker worden.  

Gelukkig hebben wij ons 

eigen tentje en konden we 2 

nachtjes blijven. Een mooie 

route uitgezet, navi op 

avontuurlijk en het eiland 

maar eens ontdekken. Zoals 

gewoonlijk zochten we de 

interessante maar 

doodlopende weggetjes op 

waardoor er weer eens 

gekeerd moest worden.  

     
Wat een bijzondere camping.  

Dat keren ging me dit keer even mis op een schuine helling.  

Zo’n Harley is best zwaar en mijn hamstring kon het niet 

waarderen dat ik die toch probeerde op te vangen.  

Gevolg: een kras op de uitlaat, een deuk in mijn ego en een 

verrekte hamstring.  

 

Na een korte pauze met veel pijn en moeite de motor weer 

beklommen, been krom ging dus ik kon de voetrem bedienen, 

been recht was geen optie maar gelukkig heb ik nog een been, 

anders had Marcel me bij ieder stoplicht weer op mogen 

rapen.  

Terug op de camping toch maar besloten een bezoekje aan de 

eerste hulp te brengen. Strompelend kom ik dat ziekenhuis 

binnen waarop de dame bij de receptie zegt; “Please madam, 

no running in the hallway!” Humor joh die Engelsen     



Het feit dat het halve personeel daar manker liep dan ik gaf 

ook niet veel vertrouwen. Na op een ieniemienie briefje mijn 

halve adres te hebben geschreven stonden we na een uurtje 

weer buiten.  

Met een vracht pijnstillers, het advies even niet te rijden en 

vooral een jaar geen huishoudelijke taken uit te voeren, ik mag 

die dokters daar wel. We betaalden geen cent en ik geloof 

nooit dat die rekening nog aan gaat komen. 

Nou ja een dagje rust dan maar, gelukkig konden we een extra 

dagje blijven zonder de tent te hoeven verplaatsen.  

Een dagje later kon Marcel de tent weer inpakken, want ja 

doktersadvies hè, het huishoudverbod geldt natuurlijk ook op 

de camping. Na een mooi tochtje langs de kust richting de 

boot om weer terug te gaan naar het vaste land.  

 

Onderweg  naar onze volgende camping bezochten we het 

Sammy Miller Motormuseum. Een absolute aanrader voor 

liefhebbers van oude motoren, wat een bijzonder spul staat 

daar opgesteld. De beste man is inmiddels 88 maar sleutelt en 

rijdt nog steeds zelf. 

Een klein deel van de collectie in het Sammy Miller museum, Marcel heeft zijn 

telefoon vol met foto’s hiervan. 



De volgende dag verkenden we het schiereiland Isle of 

Purbeck, het begin van de Jurrasic coast. Leuke weggetjes, 

lieflijke dorpjes, een mooie kust en vooral ook mooier dan het 

eerste deel vanaf Dover.  

Omdat we de drukte aan de kust wel een beetje hadden 

gezien besloten we verder te trekken richting Dartmoor 

National Park, iets meer landinwaarts.  

Daar werden we beloond 

met mooie hoogvlaktes, 

schapen en pony’s op de 

weg, weidse uitzichten, 

authentieke dorpjes en 

rust maar ook singletracks 

tussen muren van groen en 

Rust, ruimte, schapen en pony’s.      veel gaten en grind.  

Soms best even een uitdaging als je maar 1 been stevig op de 

grond kunt zetten.  

 

Inmiddels hadden we Dirk en Ursela onze camping 

doorgegeven toen we wisten dat ook zij Zuid Engeland onveilig 

maakten. En ja hoor daar stonden ze toen we de camping weer 

opreden. Het werd een gezellige avond waarin we de 

campingkip Dirks 

befaamde spacecake 

voerden waarvan we zelf 

overigens niet zoveel 

voelden. Van de gin-tonic 

des te meer.  
De camping heeft geweten dat wij er waren. 

En ja, de kip leefde de volgende dag ook nog. 



De volgende dag reden we verder richting Lands End en 

voelden we de eerste regen deze vakantie, bij dit uurtje 

regen is het ook gebleven overigens. Het weer in Zuid 

Engeland was echt voortreffelijk, tussen de 20 en 25 graden 

en zonnig, prima om te rijden.  

In Lands End 

moest uiteraard 

een sticker 

geplakt worden, 

prachtige kust 

maar verder een 

grote kermis dus 

snel weer weg. Via 

Marcel wil ook alleen maar op pad met een boot hè.   de Coastal Highway 

            lees: toeristenweg 

langs de kust trokken we omhoog richting St. Ives.  

Een mooi maar zeer toeristisch havenstadje waar je met je 

motor zomaar midden door de drukke straatjes kon rijden.  

Waarbij klimmetjes van 25% midden tussen de winkeltjes en 

wandelende toeristen op een smalle weg met tegemoetkomend 

verkeer wederom uitdagend waren.  

Om vervolgens gewoon midden op de pier te kunnen parkeren 

en de meest smerige fish&chips te kunnen eten, die gewoonte 

begrijp ik echt niet, doe mij maar een frikandel.  

 

Net buiten het stadje vonden we een hotel waarna we de 

volgende dag verder trokken richting Tintagel.  

 



Ook hier bleven we weer 2 

nachtjes op een camping 

uitkijkend over zee om de 

volgende dag pittoreske 

havenstadjes als Port Isaac, 

Boscastle en Cracking Haven te 

bezoeken. Gelukkig ging het 

lopen inmiddels iets beter al 

zaten lange wandelingen er 

helaas nog niet in, tot groot 

verdriet van Marcel. 

 

 
Camping met geweldig uitzicht. 

Verder langs de kust omhoog kwamen langs Clovelly, een 

prachtig museumstadje waar je over kinderkopjes steil naar 

beneden liep naar het haventje. Echt schitterend en gelukkig 

waren er jeeps die je tegen een kleine bijdrage weer naar 

boven konden brengen, want ja dat been hè       

 

Verder richting Lynton in het Exmoor National Park om daar 

een camping te zoeken. Na even korte stop in The Valley of 

the Rocks, een hoop stenen, zagen we op de kaart een camping 

die via deze valley te bereiken was, woohoo die weg zag er 

geweldig uit dus gaan met die banaan.  

Na een kilometer stond er een tolpoortje midden op de weg. 

Na wat kleingeld in de box te hebben gegooid vervolgden we 

onze weg. Deze werd hoe langer hoe smaller, donkerder, 

slechter, steiler met veel gaten, grind, afgronden en 

haarspelden.  



Voor het eerst in 12 jaar hoorde ik manlief vloeken dat dit 

toch echt ver over de grens was. Ik dacht nog even en hij 

mietert de motor het ravijn in en gaat lopen.  

Na wederom een zeer uitdagend ritje bleek er een brug te 

zijn afgesloten waardoor we kilometers zouden moeten 

omrijden via vergelijkbare wegen. No way, na een pauze en een 

groot stuk taart pakten we een iets minder uitdagende route 

terug richting Lynton om daar een camping te zoeken.  

De volgende dag rondrijden in het Exmoor Park, waar we dit 

keer even wat grotere wegen à la toeristenweg pakten omdat 

we even helemaal klaar waren met alle uitdagingen. Exmoor 

was trouwens schitterend, een hele grote Holterberg zou Dirk 

zeggen en ook daar stond de heide in bloei. 

Een rustmomentje tijdens een van de (korte) wandelingen. 

 

Inmiddels waren we al een week in gedachten bij het 

vreselijke ongeluk van Erik en besloten we onze vakantie 

eerder af te breken om bij zijn afscheid te kunnen zijn. 

Wanneer de kop dan ook eenmaal op huis aan staat dan kan 



het snel gaan. In een dag reden waar we naar Dover waar we 

overnachten in een hotel om de volgende ochtend vroeg een 

boot te pakken, omboeken is zo gedaan. Vanuit Calais liep de 

reis ook voorspoedig en ’s avonds sliepen we al weer in ons 

eigen bedje.  

 

De volgende dag, de campingzooi lag nog verspreid door het 

huis, kreeg ik Marcels telefoon onder mijn neus geschoven. 

Mooie plaatjes van een jongere, luxere Electra Glide met bijna 

een ton minder op de teller. Is dit wat? Nou lijkt me wel, op 

naar Borne. En zo kon het zomaar zijn dat Marcel diezelfde 

ochtend nog zijn Electra in ruilde voor een beter en jonger 

model (ik hoop maar dat dit hem niet op ideeën heeft 

gebracht trouwens).  

Waar ik in de vakantie mijn Dyna dagelijks de hemel in prees 

om z’n prestaties (en dan bedoel ik niet alleen het 

trilvermogen) werd Marcel steeds meer geconfronteerd met 

de ouderdomskwaaltjes van zijn geliefde Electra. Ik had al  

voorzichtig geopperd dat het misschien toch eens tijd werd 

voor een andere motor, en voila. Na 19 jaar en 120.000 km 

trouwe dienst mag het wel een keer. 

 

 

 

 

 

 

    
 

Oud en nieuw naast elkaar, zoek de verschillen    IS 





 

 

 

De Harley Davidson WL. Nog steeds hartveroverend. 

 

In de wandelgangen ging het verhaal dat Indian de betere 

motorfietsen bouwde, maar dat Harley-Davidson de meest 

gehaaide verkopers had. Harley-Davidsons WLA en WLC 

modellen, de ‘Liberators’ zijn in ons collectief geheugen ‘de’ 

Harleys geworden. 

 

De machines kwamen in scheepsladingen naar het door de 

Duitsers gegijzelde Europa. Er zijn er zo’n 80.000 stuks van 

gemaakt. De Harley’s waren te zwaar en te laag voor het 

slagveld. Ze werden ingezet voor ordonnans en politiegebruik. 

Dat deed wonderen voor hun overlevingskansen en daar 

plukken wij nog steeds de vruchten van. 

 

De Harley-Davidson WL was de eerste Harley-Davidson met 

een oliekringloop systeem. De olievoorraad zat daarbij in de 

rechter tankhelft.  

 

Dat was een aanzienlijke 

verbetering ten opzichte 

van het daarvoor gebruikte 

‘total loss’ smeersysteem. 

In Nederland zijn relatief 

veel Harley-Davidson WLA 

en WLC motoren te vinden.  

 

 

 



 



De Amerikanen stuurden ze massaal deze kant op. Toen de 

vrede was uitgebroken kocht de firma Maaskant als alle 

aanwezige motoren en onderdelen op tegen de schrootprijs 

van 13 cent de kilo. 

 

Uit die enorme voorraden werden de ‘Maaskant Harleys’ 

geboren. Dat waren legermodellen die ‘verburgerd’ waren. In 

de jaren zestig waren de 45 CUi (750 cc) machines verworden 

tot transport voor armlastigen zoals studenten en 

betonijzervlechters met ambitie. Naoorlogse burger Harley-

Davidson WL zijn veel zeldzamer. Want die waren hier héél 

erg duur. 

 
 

In burgerkostuum 

Tot in de jaren zestig kocht je een, meestal ‘verburgerde’ 

WLA of WLC voor bedragen tot zo’n 300 gulden. Maar de na-

oorlogse aanschaf van een gewone, burger, Harley-Davidson 

WL? Daarvoor moest je serieus geld meenemen. Dat was een 

machine voor overheden, een veerarts of een sportieve 

notaris. 



 

Bovendien is zo’n burger Harley-Davidson WL niet ‘geknepen’, 

zoals de WLA en WLC motoren. De burgermodellen hadden 

een venturi met een doorlaat van 1-1/6 inch, dat is zo’n 3 mm 

groter dan de militaire modellen. En die 3 mm meer diameter 

maakt de doorlaat van het rondje ongeveer 20% groter. 

 

Maar met een compressie van (naar keuze 1 op 5 of 1 op 6) 

maakt dat nog geen renpaard van zo’n Harley-Davidson WL. Bij 

de aluminium cilinderkoppen kun je de compressieverhouding 

eenvoudig aflezen omdat deze ingeslagen is aan de zijkant van 

de kop. Doorgaans worden de militaire Harleys berekend op 

zo’n twintig+ pk. De burgermodellen op een pkaatje of 23. 

Maar op het scherpst van de snede is een burger Harley-

Davidson WL net iets minder ongeschikt voor snelweggebruik 

dan een WLA of WLC. 

 



 

De WLD was net iets sneller en reed daardoor zelfs in die 

tijd al veel prettiger in het verkeer mee. Een machine die is 

omgebouwd naar WLD of WLDR specificaties doet dat ook. 

 

De ‘updates’ om zo’n intussen toch minimaal 60+ er compatibel 

met het huidige verkeer te maken bestaan doorgaans uit het 

vervangen van de venturi in de carburateur, het vlakken van 

de koppen, met maken van ‘stroomgeulen’ in de cilinders, het 

verruimen van de inlaatkant, de montage van andere 

nokkenassen en aanpassingen aan het uitlaatsysteem plus de 

montage van een elektronische ontsteking. En dat zonder dat 

er wat aan de buitenkant veel van te zien is. 

 
Natuurlijk blijft zo’n opgewaardeerd stuk ‘Milwaukee Iron’ er 

een meer dan gedateerde motor bij. Dat is juist zijn charme. 

Maar hij wordt aanzienlijk verkeersvriendelijker, 

inzetbaarder door. En dat is heel mooi. 

Bron AM klassiek 



 
 

 



 

 

 

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 



 



 

 

Als ik de weerberichten zo bekijk wil het eindelijk wat meer 

gaan regenen de komende tijd, fijn voor de boeren en de tuin, 

wat minder voor ons. Maar er zijn tussen de buien door nog 

genoeg ritten te rijden. Hou wel even rekening met gladheid 

na zo’n lange periode van droogte. 

 

7  september  Avondrit IMC Wisent, Den Ham 

    Start 18.30-19.00 uur (alle avondritten) 

11 september Verrassingsrit MC’93, Nijverdal 

    www.mc93.nl,  

220 km 

16 september Avondrit MTC Route 66, Ommen 

17 September  Friese wouden toertocht, Leeuwarden 

    www.fmc.nu 

24 september Zaterdagmiddagrit IMC Wisent, Den Ham 

    www.imcwisent.nl 

    110 km, start 13.30-14.00 uur 

25 september Bladerrit MCNH Hellendoorn 

    www.mcnh.nl 

225 km 

30 september  Avondrit MTC Route 66, Ommen 

2  oktober  Najaarstoertocht DTC, Daarle 

    www.daarlesetoerclub.nl 

 

     

9 /11 september Treffen Route 66, Ommen 

1 oktober Najaarsmotormarkt MC de Gasschoeve, 

Hardenberg 

 

 

http://www.mc93.nl/
http://www.fmc.nu/
http://www.imcwisent.nl/
http://www.mcnh.nl/
http://www.daarlesetoerclub.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. 
 

 

 

 

September 2022 
Za 3 Marcel Schuurman 

Vr 9 Clubavond Han Schuurs en Jan Vloedgraven 

Za 17 Aeger Tol 

Za 24 Ilona Schuurman 
 

 

 

 

 

Oktober 2022 
Za 1 Peter  Valk 

Za 8 Rudy Veltmaat 

Vr 14 Clubavond  Gert Teesink en Dinand Poffers 

Za 22 Erik Wemekamp 

Za 29 Ramon Wolters 
 

 

 

 

Schoonmaakrooster 
Sept. José en Ilona  gang/gangkasten 

Okt. Marscha en Roxanne 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 


