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Ook afgelopen maand kunnen we weer 2 nieuwe (oude) leden 

bijschrijven, Ageeth Broekmate en Frits Broekmate zijn weer 

lid geworden, verderop worden ze aan jullie voorgesteld. Op 

de clubavond waren ze aanwezig en konden wel weer wennen 

aan de gezelligheid van de clubavond.  Welkom terug. 

 

Zondag 27 november hebben we onze kilometertellers laten 

registreren, vooraf gegaan door een mooi ritje waar ondanks 

de frisse temperatuur en lichte motregen ook een paar 

ploegjes van hebben genoten.  

De rest van de watjes zat lekker bij de open haard te 

genieten van pepernoten en koffie. 

 

Jos Middelkamp, onze chef kilometertellerstanduitreken-

commissie is inmiddels hard aan het tellen en rekenen, met al 

die motorenwisselingen van afgelopen jaar is het niet 

gemakkelijk voor hem.  

Ben Rikkert heeft de wisselbeker al in het clubhuis gebracht, 

benieuwd wie dit jaar deze mooie beker mee mag nemen om 

hem een jaar op de schoorsteenmantel tentoon te stellen. 

 

Fleming heeft zich aangemeld om de navigatietaken van Jo 

over te nemen, dus dit is ook weer in goede handen. Mooi 

geregeld Fleming, nu nog zien dat je de laptops uit de handen 

van Jo kan krijgen       

 



Vanuit de inrichtingscommissie heb ik al mooie berichten langs 

horen komen, ze willen als ik het goed heb binnenkort op een 

clubavond een levensgroot mood-bord neerzetten, met 

meubels en aankleding waar ze aan denken. Ik ben benieuwd. 

 

Inmiddels zijn de klinkers met oliedruk naar het grasveld 

verplaatst, via Frank Kappert zijn we aan een mooi aantal 

pallets gekomen, dus de komende weken zullen we af en toe 

een zaterdagje inplannen om de bult klinkers netjes op pallets 

te stapelen. Scheel weer een bezoekje aan de sportschool. 

 

Ook is de dropping commissie bij elkaar geweest, hier heb ik 

leuke ideeën van voorbij horen komen, veiligheid is niet 

gegarandeerd. 

Door vakantieplannen van de helft van de commissie zal deze 

dropping niet op 17 februari zijn maar op vrijdag 3 maart. Hou 

deze datum alvast vrij, het wordt een bijzondere en 

spannende dropping. Een droog pak bij aankomst is geen 

zekerheid deze keer. 

 

Ondertussen loopt het jaar weer ten einde, dit houdt 

natuurlijk in dat de goedheiligman het land weer wordt 

uitgestuurd, de kerstboom wordt opgetuigd en de carbit bus 

weer gepoetst wordt. We zijn al druk doende met 

stikstofmetingen en berekeningen om de uitstoot van onze 

carbit bus vast te stellen, het lijkt er op dat we geen Natura-

2000 gebied raken, in elk geval niet met de weggeschoten bal.  

Zaterdag 31 december zullen we in elk geval bij het clubhuis 

zijn om het jaar flink uit te luiden, vanaf 14.00 uur hebben we 

de oliebollen warm, het bier koud en de carbit-bus heet. 

 



 

Op de clubavond van 9 december hebben we een leuke spreker 

die ons alles over ingaande demping, rebount, voorspanning en 

afstelling van de vering van onze motoren gaat vertellen. De 

deuren gaan open om 19.30 uur, tijd om bij te praten en koffie 

te leuten voordat Edgar van HK Suspension vanaf 20.00 uur 

ons probeert wat wijs te maken. 

Bijkomend voordeel van zo vroeg beginnen is dat de avond 

lekker lang duurt. Het tweede bijkomend voordeel is dat jullie 

niet naar mijn geneuzel hoeven te luisteren. Het Dream-Team 

achter de bar is deze avond Ton Goossen en Gert Jan 

Grobbink, dat wordt laat schat ik zo in 

 

Voor degene die we niet treffen op de clubavond van 9 

december of op een van de andere openings uren van het 

clubhuis, ik wens jullie namens het bestuur mooie feestdagen 

en een goed begin van 2023, veel veilige kilometers en 

onbenullig veel gezelligheid bij onze mooie club. 

Door het invullen van de top-

2000 lijst mocht ik een tijdje 

uit de schuur van Ilona, lekker 

warm bij de kachel heb ik het 

lijstje ingevuld. 

Op een of andere manier vult 

mijn lijstje zich met chansons 

welke gevuld zijn met 

romantisch scheurende gitaren 

en gevoelig knallende drum-

solo’s.  Maar eens zien of mijn 

keuze’s ook hoog eindigen. 

Marcel Schuurman 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!
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Oudejaarsdag gaan we natuurlijk weer carbid knap’n bij het 

Mollenhol. 

 

We starten rond één of twee uur, houdt daarvoor de toer-

info app even in de gaten. 

 

Je mag me de auto komen, al raden we dat ten strengste af 

als je er zuinig op bent. 

 

Voor wie niet zo heel goed is met datums en zo, oudejaarsdag 

valt dit jaar op 31 december. 

 

 
 

GH 

 



 



 

 

 
 

Tijdens afgelopen clubavond zei de voorzitter dat we 

binnenkort een avond krijgen met een lezing over veren. 

Gelijk allemaal verwarde gezichten in het clubhuis: “wat 

moeten wij nou met een lezing over vogelveren? 

 

   
Die linker is van een pauw, de rechter van een duif, het zal wel.. 

 

“Nee nee,” zei de Prezi, “niet over veren, maar over veerring!” 

 

Wat is daar nou moeilijk aan? Die liggen 

gewoon bij het Kluspunt in het vak. 

Handig om bouten mee te borgen. 

 

 

“Neehee,” verzuchtte onze voorzitter nog 1 maal. “Vering voor 

in je motor. Voorpoten, achterschokbrekers, dan komt er 

iemand iets vertellen over veervoorspanning, rebound en dat 

soort dingen.” 

 



De leden stonden perplex! Dat dit soort woorden uit de mond 

kwamen van iemand die al meer dan dertig jaar op een motor 

rijdt met bladveren.. Dat hadden ze niet verwacht. 

 

Op de clubavond van december hebben we dus een technische 

avond. Je krijgt uitleg over motorvering. We hebben allemaal 

wel eens een motor gereden met slechte vering, ook al had je 

dat zelf niet door (zo’n Harley rijdt top!! Red.) Dus dit is 

zeker interessant, ook als je er vaak samen op zit. 

 

 
 

Edgar van HK Suspension gaat ons er alles over vertellen, 

zodat we met een fijnere motor, met een betere wegligging de 

volgende toertocht kunnen rijden. 

 

Wees op tijd, want hij begint om 20.00 met zijn presentatie. 

Daarom zullen we de tijdens de clubavond op 9 december de 

deuren open doen om half 8.  

 

 

 

GH 



 



 

 

 

Op de 11e van de 11e weer een ‘knotsgekke’ clubavond. Wat een 

gekkenhuis, weer 3 nieuwe leden en een ‘introducé’.  

Welkom aan Dennis Eektimmerman, Ageeth Broekmate en 

Frits Broekmate.  

 

Dennis kwam bij het Mollenhol aangereden op een donkere 

zaterdagavond in oktober op zijn mountainbike. Hij was zo 

overdonderd door alle gezelligheid, alle borrels en hapjes 

tijdens de mountainbike mania, dat hij spontaan ter plekke lid 

is geworden van de MCNH. En oh ja, naast zijn mountainbike 

rijdt hij ook nog op een Ducati Multistrada.  

 

Frits en Ageeth heten wij opnieuw welkom bij onze club. In 

een heel ver verleden was Frits ooit al eens bestuurslid bij de 

toerclub en hebben wij als club hun bruiloft opgeleukt met 

onze aanwezigheid en een leuk mintgroen karretje met een 

roze strik erop. Daar zijn helaas geen foto’s meer van, maar in 

het archief 

heb ik nog wel 

een oude foto 

opgeduikeld 

van Frits die 

aan het 

sleutelen is. 

 

 

 

 



Frits rijdt tegenwoordig op een Moto Guzzi en Ageeth op een 

Royal Enfield. 

 

Introducé Koen, is in het bezit van een autorijbewijs. Maar 

wat niet is kan nog komen en wellicht gaat hij het licht nog 

zien en alsnog zijn motorrijbewijs halen. 

 

Noteer alvast in je agenda: 

Tijdens de clubavond van 9 december komt er een 

‘veermeneer’, die ons wat gaat vertellen over diverse 

veermogelijkheden. 

 

25 maart 2023 de gezamenlijke feestavond met de 

buurtclubs. Wij organiseren dit 1 x per zes jaar, dus hou deze 

datum alvast vrij in je agenda. 

 

23 augustus 2023 vindt de eerste rit van de MCNH met 

mensen met een beperking plaats. Arjan en Wim zijn volop aan 

het plannen en regelen. Hou dus deze datum ook alvast vrij. Ik 

denk dat we binnen onze club wel een grote groep mensen 

kunnen vinden die hier en daar last hebben van een beperking. 

Of heb ik nu last van mijn beperking dat ik het weer niet 

helemaal heb begrepen? 

 

Personeelszaken 

Jo Kappert heeft ontslag gevraagd voor zijn routebeheertaak, 

inmiddels heeft Fleming Broeze zich aangemeld als vervanger, 

moet dus goed komen. Ik heb horen fluisteren dat Fleming 

dringend toe was aan een nieuwe snellere computer. Nu maar 

hopen dat hij hiermee overweg kan en niet alle routes in de 

war raken. 



Voordat je het weet, staan we allemaal zo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het jullie ook al opgevallen dat een aantal bestuursleden 

zich heel politiek correct gedraagt? Ze waaien een beetje met 

alle meningen mee, geven geen rechtstreekse antwoorden 

meer, geven heel uitgebreid antwoord op vragen waarbij je na 

een minuut al het spoor bijster bent, wat ze nu precies 

bedoelen. Het lijken wel politici. Oh verrek, de jaarlijkse 

bestuursverkiezing komt er weer aan.  

 

Dat is altijd wel een dingetje. Waar staan de kandidaten voor? 

Wat zijn hun standpunten? Rijden ze Harley of niet (voorkeur 

voor niet)? Maar om je op weg te helpen, hebben we een 

speciale Toerbestuur Stemwijzer gemaakt: 

 

 



 



Zoals jullie zullen begrijpen zijn Glenn en Frank beiden 

herkiesbaar. Ben jij van mening dat het tijd is voor iemand 

anders? Wil je zelf in het bestuur? Meld je aan als 

tegenkandidaat. Wil je weten wat dit precies inhoudt, vraag 

dan even één van de huidige bestuursleden.  

Ik schat zo in dat het weer hééééééééél moeilijk kiezen gaat 

worden door al die tegenkandidaten die zich gaan melden. 

 

Ook de redactie is op zoek naar schrijvende aanvulling. Dus 

vind je het leuk om af en toe een verhaaltje te schrijven en 

om een krantje in elkaar te nieten? Meld je dan bij één van de 

redactieleden die kunnen je precies vertellen wat dit allemaal 

inhoudt. 
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Deze maand een interview met de 2 stoerste vrouwen binnen 

de toerclub. Inge Hendriks en Steffany Staman, beiden 

fanatiek crossers in hun jongere jaren. Inge vormde vroeger 

een setje met Marcel en nam voor dit gesprek fotoboeken 

mee van hun gezamenlijke motor vakanties die we natuurlijk 

eerst even hebben bekeken. Steffany is bij ons kind aan huis 

en noemen we onze sponsordochter omdat Marcel haar al 

sinds haar 11e sponsorde voor het crossen. 

 

 

Wie ben je? 

 

 

 

Inge Henriks 

is 51 jaar, samenwonend 

in Hellendoorn met 

Edwin Ronhaar en 

moeder van Sem en 

Tess. 

Inge is op haar 11e begonnen met crossen, aangemoedigd door 

haar vader Evert Hendriks, fanatiek crosser en endurorijder 

en erelid van MCNH, en was als kind al veel op de Koetree te 

vinden. Een paar jaar later werd ze lid van MCNH. Op haar 18e 

haalde ze haar rijbewijs zodat ze ook enduro’s kon gaan 

rijden. Naast het crossen en de enduro heeft Inge fanatiek 

gevoetbald. Op het moment rijdt ze weinig maar hoopt dit wel 

weer op te gaan pakken nu de kinderen wat ouder zijn.  

 

 



 

 

Ze werkt als gebiedsadviseur Sallandse Heuvelrug en 

Reggedal voor Marketing Oost voor de vrijetijds economie. 

Mooie woorden voor het promoten van toerisme in onze 

omgeving.  

   
Inge tot de nek in de drek tijdens een enduro. 

 

Steffany Staman is 31, woont in Hulsen en is de trotse 

eigenaar van haar eigen bedrijf Vint-iets. Hiermee brengt ze 

sfeer op locatie met de styling en aankleding van bruiloften, 

feesten en evenementen. Dit doet ze met vintage en 

zelfgemaakte spullen en zet zo een bijzonder en eigen stijltje 

neer. Iedere klus is uniek en dat maakt het zo leuk en 

afwisselend. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Steffany crosste al vanaf haar 8e en heeft vele wedstrijden 

gereden in binnen en buitenland. Hiermee is ze gestopt toen 

ze met haar eigen bedrijf begon.  

In 2016 hebben Stef en ik (Ilona) samen ons motorrijbewijs 

gehaald.  

Een grote hobby naast het motorrijden, waarvoor ze te weinig 

tijd vrijmaakt, is het ontdekken van nieuwe leuke plekken in 

Nederland. Wie Stef volgt op Insta ziet dat ze echt de 

mooiste plekjes weet te vinden.  

Steffany in volle vlucht en flink zand gooiend tijdens de cross. 

 

Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Inge begon op een Honda XR 75 cross 4-takt, daarna volgde 

de Honda CR80 grote wielen, de Yamaha YZ 125 cross. Enduro 

motoren die volgden waren de Suzuki RM 250 en de Honda CR 

250. De Als toermotoren had Inge de Honda CX 500, de 

Honda Goldwing 1100 en op de Triumph Tiger 900 rijdt ze nu. 

Van haar vader heeft ze nog een Honda XL 125 in de schuur 

staan. 

Ook Edwin heeft nog Suzuki GSX 600 staan, volgens Inge mag 

deze weg tegen ieder aannemelijk bod (of Edwin hiervan op de 

hoogte is betwijfel ik zeer.) 



 

 

Steffany begon met crossen op een Yamaha PW80, de KTM 

65, Kawasaki 65 groot frame grote wielen, Kawasaki 85 

Kawasaki  125 2-takt, Kawasaki 250 4-takt, en de Kawasaki 

250 4-takt. Deze laatste kreeg ze hagelnieuw en wist er in 

een eerste proefritje zo mee onderuit te gaan dat ze de 

wedstrijden in Italië op haar buik kon schrijven. Zowel de 

motor als Stef liepen flinke schrammen op. 

Als toermotoren heeft ze een Honda Ascot VT500 flink 

opgeknapt, hiermee rijdt ze het meeste rond. Daarnaast staan 

er nog een Honda XL 500 en een Honda XR 500 in de schuur 

om te worden opgeknapt voor offroad ritten. 

 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

Voor Inge was de indrukwekkendste reis die samen met 

Marcel naar de Noordkaap. De meest verschrikkelijke 

motorreis, vervolgt ze meteen, was die met Edwin naar 

Frankrijk in een hittegolf in file over de “Col de Nogwat” 

tijdens de 1000-collentocht. Oververhit hebben ze de rest 

van de vakantie onder een boom aan het strand door gebracht. 

Inge heeft zelf 1 keer een poging gedaan de 6-daagse enduro 

te rijden in Assen, op dag 2 kon ze het bed niet meer 

uitkomen dus daar hield dit avontuur al op. Wel gingen ze vaak 

zelf met de motor naar de 6-daagse kijken in Finland, Polen, 

en Italië, dit waren erg mooie reizen. 

Nog even een leuk feitje: technisch gezien is Inge gewoon 

Nederlands kampioen enduro bij de dames. Dat er verder geen 

dames in de competitie reden laten we gemakshalve even 

achterwege. 

 

 



 

 

Steffany’s mooiste ervaring is het feit dat ze op haar 11e 

werd uitgenodigd in Japan om daar het dames crossen op de 

kaart te zetten samen met Marianne Veenstra. Er stond daar 

een gloednieuwe Kawasaki voor haar klaar en in de mooie 

gesponsorde kleding van Madmax Diesajn heeft ze daarmee 

veel bodemonderzoek verricht i.v.m. het slechte weer op de 

dag van de wedstrijd. Na aanleiding van dit en nog een bezoek 

aan Japan een paar jaar later is er in Duitsland de 

damescompetitie gestart. Bijna ieder weekend was Stef 

samen met haar ouders in Duitsland te vinden hiervoor. 

Hieraan heeft ze vele vrienden, mooie herinneringen en 

diverse littekens  en gebroken botten overgehouden. In 

Nederland reed ze tussen de jongens mee. 

Met de toermotor naar Geist is ook een jaarlijks feestje voor 

haar en er is dan ook het voornemen veel meer te gaan rijden. 

 

Heb je nog motordromen of wensen?  

Inge wil heel graag nog eens naar IJsland en daar offroad 

rijden. Ze is er al eens geweest voor een rondreis met haar 

moeder en zus Janneke. Ook een reis door Amerika trekt. 

Ooit werd er binnen MCNH gespaard voor een reis naar het 

beloofde land maar dit is nooit doorgegaan. Ze heeft toen zelf 

met Janneke, neef HenkJan en Gerald W. rondgetrokken in 

een camper. 

Wat motor betreft ziet Inge zich ooit nog wel eens op een 

KTM hoogpoot rijden. 

 

Steffany wil heel graag naar de Algarve om daar offroad te 

rijden en ook de TET route door Europa trekt haar aan, dit is 

een offroad route door verschillende landen. 



 

 

In Bali zou ze lekker willen rondrijden, de jungle en het 

strand trekken haar, met bergen heeft ze niet zoveel. 

Wat motoren betreft heeft ze gelukkig niet al te veel eisen, 1 

voor iedere rit is wel genoeg. Een Harley Sportster of een 

Honda Monkey voor de show, een fijne behendige 

offroadmotor voor het stoffige werk. 

 

Wat brengt je bij MCNH? Wat vind je de leukste 

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

Inge is ooit lid geworden vanwege de cross en heeft bij de 

toer ook vele gezellige jaren actief meegemaakt. De vele 

treffens, eigen weekenden en feestavonden waar de gekste 

stukjes en spelletjes werden gedaan. De gezelligheidsrit was 

vroeger het uitje van het jaar voor hun gezin.  

De laatste jaren is ze minder actief met rijden maar vind de 

clubavonden nog altijd erg gezellig. Ook zit ze al jaren in de 

redactie van het clubblad en is ze actief bij de 

endurocommissie. 

 

Steffany was als kind al lid door het crossen en vind het nu 

leuk om bij MCNH betrokken te blijven door de toer. Het is 

een gezellige club waar veel leuke dingen worden 

georganiseerd ook al kan ze niet overal bij zijn.  

Stef denkt actief mee over de herinrichting van het clubhuis 

en terrein en hoopt zo een steentje bij te dragen in het 

creëren van een nog gezelliger clubhuis. 

 

  

IS 





 

 

Ageeth Broekmate is 52 jaar. Ze is  

getrouwd met Frits en ze wonen in 

Hellendoorn. Samen hebben ze 2 

zoons, Eddy van 26 jaar en Niels van 

25 jaar. 

Ageeth is mode adviseuse en heeft een 

eigen bedrijf “Label21online”. Ze is 

personal shopper, vitaliteitscoach, 

DISC specialist en vitaloog.  

Ageeth rijdt sinds 1993 motor, is lange tijd gestopt en rijdt 

sinds een jaar weer actief op een Royal Enfield Meteor 350. 

 

Frits Broekmate is 60 jaar en 

getrouwd met Ageeth. 

Hij werkt bij BMN 

Bouwmaterialen als IT 

automatisering medewerker. 

Sinds 1992 heeft hij zijn 

rijbewijs, heeft 20 jaar niet 

gereden maar heel veel gefietst 

heb ik uit betrouwbare bron 

begrepen. Sinds een jaar is ook 

hij weer opgestapt en rijdt nu op een Motor Guzzi V7 Stone.  

 

Ageeth en Frits zijn herintreders binnen de club. Vraag ze 

maar eens naar hun mintgroene trouwauto of het allereerste 

babytreffen dat bij hen 26 jaar geleden plaats vond en 

uitmondde in een kampeerpartij in de tuin.     IS 

 

 





 

 
 

 

Welke verlichte geest binnen de toerclub(bestuur) heeft 

deze titel ooit bedacht voor het vastleggen van de gereden 

kilometers voor het toerkampioenschap. Ik heb wel een idee 

maar dat later. 

Ik had een tijdje niet op een brommer gereden en had wel 

weer eens zin in een ritje. Deze mogelijkheid deed zich voor 

omdat de V-Strom 650 van zoonlief bij ons voor de 

wintermaanden geparkeerd werd. Het zou mooi weer worden 

volgens het weerpraatje van ons opperhoofd en stuurde 

daarbij een plaatje van een zonnig Hendrie Ruiterkampplein 

met twee fleurige HD’s er op. (Even op je compu kijken) 
 

 
 

Misleidende foto’s vanaf een wel erg zonnig Hendrie Ruiterkampplein om 

argeloze MCNH toerders de regen in te sturen.  

 



Je vertrouwd zo’n Chef de Mission en vertrekt in een 

miezerig buitje uit Nijverdal naar het “zonovergoten” 

Hellendoorn, althans dat beeld werd ons geschetst via de 

app. Wat kan de werkelijkheid vreselijk anders zijn.  

Ik vroeg onze aanvoerder nog waar dat mooie weer was 

gebleven en of hij ook ging rijden.  

Antwoord van onze ex-illegale whiskystoker was: 
 

“Be’j gek ik goa nit jaag’n en tís gewoon mooi weer”.  
 

Een mistig antwoord dat duidelijk in tweespraak is met 

elkaar waarbij ik begon te twijfelen of dat “EX” nog wel zo 

“EX” is  ook al gezien het bedenken van de naam voor deze 

rit en de aanname van zijn medebestuursleden. Wazig 

allemaal. 
 

Goed, uiteindelijk stonden er 8 motoren waarvan er 5 de 

bovengenoemde registratierit (dit is een afkorting) gingen 

rijden.  
 

 
 

Klaar voor de start in het ineens niet meer zo zonnige Hellendoorn. De eerste 3 motoren 

kwamen dan ook niet verder dan het clubhuis.  



Bij de drie thuisblijvers bevond zich ook ene Emiel die even 

zijn nieuwe Yamaha Tracer kwam showen. En terecht, wat 

een pracht van een fiets waar je goed op kunt zitten voor 

mooie lange toertochten. Top Emiel!! 
 

 
 

Aangezien ik niet voorzien was van een GPS uitrusting ging ik 

op zoek naar iemand waar ik rustig achteraan kon toeren. 

Die was er gelukkig in de vorm van Arjan Eektimmerman met 

dochter Isa. Als laatste man achter het zware geweld van 

de KTM’s van Roland en Herman en de BM van Jo leek mij 

voor deze “wet” rit iets te heftig. 

Het was een ritje van een dikke 100 kilometer zo rondom 

Hellendoorn. Echt een mooi ritje vond ik het en gezien de 

vochtige omstandigheden was de afstand mij ook lang 

genoeg. Arjan reed een mooi tempo zodat je ook nog wat om 

je heen kon kijken. Lekker!! 

Na deze rit is het motorrijden voor dit jaar voor mij gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emiel met z’n nieuwe 

Yamaha Tracer in de 

donkere kleuren. 

Daar kun je mee voor 

de dag komen. 



 
 

De kilometerstanden van de bereden brommers zijn aan Jos 

doorgegeven en voor volgend jaar maar eens uitkijken naar 

een andere brommer met de bedoeling deze iets langer in de 

originele staat te laten dan de Pan America. 
 

   

Arjan en Isa, bedankt dat ik met jullie mee kon rijden, top 

en uitzetter van de kilometerstandregistratierit ook top! 
 

             GT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomst bij het 

Mollenhol na een 

mooie maar wat 

vochtige 

kilometerteller-

standregistratierit.   

 
 

 

Kom der bij, kom 

der bij 

Kom der bij 

In onze illegale 

whiskystokerij 

 

De dame links op 

de achtergrond 

heeft hier al ruim 

gehoor aan 

gegeven zo te zien. 



 



 

 
 

 

Deel 3 van De Schotlandtoer van Gert. Deel 2 staat in het vorige krantje. 

 

 
 

Stop boven op de Applecross Pass. 
 

Na een mooie aanloop ging het via de Applecross Pass naar 

de kust van de Inner Sound om van daar via het Loch 

Torridon en Loch Broom naar Ullapool te rijden.  

In Ullapool hadden we een goed hotel en konden we in de 

haven een goede warme hap krijgen.  

Vanuit Ullapool kun je met de ferry naar het Hebriden eiland 

Lewis vertrekken. 
 



 
 

De haven van Ullapool met zichtbaar de weersverandering die op komst was.  

 

De maandag ging onze route verder naar de noordkust van 

Schotland met als verste punt Durness aan de Atlantische 

oceaan. Deze dag was het nodige water voorspelt, niet 

geheel onbekend in Schotland.  
 

  
 

De weg was nat toen we vertrokken maar het was nog droog. 

We zaten blijkbaar tussen twee buien in. Na verloop van tijd 

werd de weg zelfs droog maar de bui zat ons wel op de 

hielen. Tegen de middag ging het fout en doken we een 

eetcafé in. Daar lekker gegeten en de bui over laten gaan. 

Toen we weer vertrokken was het weer droog en kwam de 

zon er geleidelijk door.  
 

Het vertrek uit 

Ullapool bij ons 

hotel waar de 

naderende 

buien al 

duidelijk te 

zien waren en 

die we voor 

wilden blijven. 



 
 

Duidelijk zichtbaar dacht ik, de sticker van MCNH op het plaatsnaambord  

van Durness aan de Atlantische oceaan. 

 
 

De prachtige kust van de Atlantische oceaan in het noorden van Schotland. 
 

 
 



Een bui lag alweer op de loer en we moesten bij het omrijden van deze kreek 

dan ook stevig doorrijden om het droog te houden. Maar dat lukte ons 

wonderwel. Jo zou zeggen de topkoffer werd nat maar daar bleef het bij!! 
 

Voor de rest van de dag bleef het goed weer tot aan ons 

hotel in Lairg.  
 

  

  
 

De dinsdag ging we verder door de High Lands naar het Loch 

Ness. Bij het plaatsje Drunnadrochit hebben we het museum 

van Nessie bezocht. Erg geining maar of Nessie nu echt 

bestaat, → je weet het niet…..??? 
 

 

Ons karakteristieke hotel in 

Lairg met een gezellige waardin 

met veel humor en 

aardappelboeren die vol lof 

waren over de Nederlandse 

landbouwers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een lekker Tennet 

biertje in de 

gelagkamer van 

het Altnaharra 

hotel in Lairg. 



 
 

Even verderop een bezoek gebracht aan het Urquhart Castle 

gelegen aan het Loch Ness, althans aan de resten die nog 

over waren. Zie foto hierboven.   

 

 

We vervolgden onze weg weer en lieten het Loch Ness voor 

wat het was. Voor we bij ons hotel in Nairn aankwamen 

brachten we eerst nog een bezoek aan het slagveld bij 

Culloden waar de Engelsen de Schotse Clans versloegen puur 

door een overtal aan soldaten. Dat zit die Schotten tot op 

de dag van vandaag nog steeds niet lekker. 

 



 
 

Deze gedenksteen spreekt voor zich. 
 

Woensdag reden we door de heuvels van de Cairngorms en 

de Grampian Mountains naar het stadje Falkirk. Voor dat we 

daar waren brachten we eerst nog even een bezoek aan het 

Drummond castle  met zijn  prachtige tuinen.   
 



 
 

Boven het Drummond castle met onder een blik op de prachtig aangelegde 

tuinen.  
 

 
 

In Falkirk bezochten we het beroemde Falkirk Wheel. Deze 

draaiende sluis overbrugd een hoogteverschil van 24 meter 

tussen het Fort hand Clyde Canal en het Union Canal, een 

waar waterbouwkundig hoogstandje. 

 



 
 

Boven zichtbaar de gehele constructie van het Falkirk Wheel en onder geven 

de miniaturen het roteren van het Wheel weer.  
 

    
 

Donderdag zou onze laatste dag worden op het Britse eiland. 

Vandaag ging het weer richting Newcastle waar we tegen 

vijven weer met de ferry richting IJmuiden zouden 

vertrekken. 

We hadden de tijd en hebben nog even een stop gemaakt bij 

de Schots-Engelse grens.  
 

   



In Newcastle werd het weer wachten voordat we konden 

boarden. Och het was en bleef goed weer en daarvoor gingen 

we toch deze motortrip maken.  
 

 
 

De laatste minuten op Britse bodem. Wat een mooie week was het. 
 

De volgende dag nog samen een ontbijtje genomen in de 

haven van IJmuiden en toen vervolgde ieder zijn eigen weg 

weer. Duurt weer een jaartje maar dan gaan we weer samen 

op stap. Waar naar toe?? Zien we tegen die tijd wel maar 

een ding is zeker, de route maken we zelf weer. 
 

  
 

This was the end of the Harley Pan Am story 

And it died without any glory     

          GT / Foto’s ET  

 

 

 

 

Heerlijk, even weer 

een normaal 

ontbijtje en geen 

Schots. 



 
 

 



 

 

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. 

 

Deze maand het 3e en laatste deel uit het boek 40 jaar 

MCNH, waarbij het clubblad, trouwerijen en nog veel meer 

aan bod komen. Let wel op dit is al een stuk van 25 jaar oud 

he. Ow en jullie worden echt niet overhoord op de volgende 

clubavond……..denk ik. 

 

 

Pleeriezers en Sløttelbakk’n 

Toen het besturen van de toerclub van Jo Kappert en Gert 

Teesink was overgenomen, heeft het nieuwe bestuur een 

clubblaatje speciaal voor de toerclub opgericht de 

zogenaamde “Pleeriezers en Sløttelbakk’n”. Dit krantje kwam 

in de plaats van de tot dan gebruikelijke A4 velletjes met 

verslagen van de vergaderingen. In de Pleeriezers en 

Sløttelbakk’n worden naast de notulen ook stukjes geschreven 

over de belevenissen van de toerclubleden. Natuurlijk wordt 

alles wat een ander fout doet uitdrukkelijk omschreven, maar 

dan wel gegoten in een leuk verhaaltje. De redactie van dit 

door de redactieleden omschreven “Klassieker in de 

lectuurgeschiedenis” clubblad is in de lop van de jaren wel iets 

gewijzigd. Ze bestaat momenteel uit Jan Preuter, Aart 

Broekmate, Hendri Ruiterkamp, Frank Bossink en Marcel 

 

 



Schuurman. Overigens verschijnen er met grote regelmaat 

ook stukken over de toerclub in het blauwe M.C.N.H. krantje. 

 

Trouwpartijen 

Een trouwerij is een goede reden tot feest, en de 

toerclubjongens zijn nog nooit vies geweest van een goed 

feest.  

Om de bruidegom bij te staan op zo’n zware dag is het binnen 

de toerclub gewoonte om een escorte te organiseren. 

Dit is eigenlijk vanaf het begin van de toerclub zo geweest. 

Gregor en Ria Jannink waren de eersten die deze eer te beurt 

viel. Dit was een vrij kleine escorte, een man of vier, maar de 

trend was gezet. De navolgende trouwpartijen werden steeds 

beter voorbereid, er werd een woordje gezegd tijdens het 

feest ’s avonds, een voordracht in gedichtvorm gehouden of 



een stukje gezongen, maar altijd zo dat het bruidspaar zich 

eigenlijk rot schaamde voor de motorclub.  

 

Zo trouwden Jos en Geke Middelkamp en werd er door de 

familie tijdens het door hun opgevoerde stukje geëist dat ze 

stopten met motorrijden. Maar de Toerpappa van dat moment, 

Jo Kappert, vergat zijn ingestudeerde stukje en liet het 

kersverse echtpaar op hun knieën zweren dat ze nooit zouden 

stoppen met motorrijden, wat ze ook heel snel plechtig 

beloofden. 

 

Tijdens zo’n escorte worden nogal eens wat zogenaamde burn-

outs gemaakt. Toen Frits en Ageeth Broekmate in het 

huwelijksbootje stapten, moest dit ook weer gebeuren, en wel 

midden op Nijverdal, net bij de stoplichten waar een pas 

afgestudeerde politieman de hoek om kwam. Grote paniek, en 

meteen het gehele regionale korps opgeroepen. Ondertussen 

was de grote ronkende en rokende groep bij het gemeentehuis 

gearriveerd, alwaar de opgetrommelde politiemacht echt 

nodig was……….om de paniek zaaiende politieman te kalmeren 

met de woorden: “Rustig maar, het zijn de jongens van de 

M.C.N.H. maar”. 

 

Ook een leuke traditie is het onderweg aanhouden van het 

pasgetrouwde paar om er eerst maar eens eentje te drinken 

op het prille geluk. Niet iedereen kende deze traditie, en zo 

kan het gebeuren dat er tijdens de escorte van Rudi en Ina 

v/d Meulen keurig gestopt werd halverwege het gemeentehuis 

en de feestzaal. De bruidegom zag wel erg bleek toen de 

bedoeling van dit stoppen duidelijk werd. Hij had namelijk 
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geen drank meegenomen voor onderweg. Bij de feestzaal 

aangekomen werden onmiddellijk de obers gewaarschuwd, 

zodat de motorrijders hun ondertussen wel erg grote dorst al 

konden lessen, nog voordat de motoren geparkeerd stonden. 

 

Escortes 

 

De toerclub is in de loop van de jaren door de meest 

uiteenlopende clubs gevraagd om hun activiteiten te 

begeleiden. 

 

Een van de eerste dingen die door de leden van de toerclub 

geëscorteerd werd, was een wielerronde door de omgeving van 

Hellendoorn. Helaas was dit niet echt een succes. Het was de 

bedoeling da de motorrijders de wedstrijdleiding van alles 

over het wedstrijdverloop door zouden geven. Maar die 

verdraaide wielrenners lieten de motorrijders gewoon hun 

werk niet doen. Ze sloten zo af en toe zelfs een motorrijder 

in, en op die manier kun je geen berichten doorgeven. Dit was 

dus een keer en nooit weer. 

 

Bij de Hellendoorn Rally is de samenwerking een stuk beter. 

Dit evenement wordt al jaren met behulp van “onze” 

motorrijders georganiseerd. Bij de rally brengen de 

motorkoeriers de uitslagen van het einde van de proeven 

terug naar het rekencentrum. Overigens heeft het aantal 

toeschouwers van de rally een flink stijgende lijn vertoond, 

wat voor de motorrijders inhoud dat het, om op tijd terug te 

zijn, af en toe nodig is iets minder legale dingen op de weg te 

doen. Maar ja, wat moet dat moet….. 



 

Niet alleen de organisatie van de Hellendoorn Rally maakt in 

het rally-weekend gebruik van de M.C.N.H.-leden, ook de 

Lokale Omroep Hellendoorn heeft veel baat bij de diensten 

van de motorkoeriers. 

 

In 1991 werd de hulp van de M.C.N.H. ingeroepen voor een 

escorte voor de Stichting Handicamp. De Stichting Handicamp 

organiseert vakantiereizen voor lichamelijk en geestelijk 

gehandicapten. Omdat hun bus aan vervangingen toe was, werd 

er een sponsorloop door heel Overijssel georganiseerd. Om 

escorterijders voor een hele week bij elkaar te krijgen kost 

wat meer moeite, maar ook dit is gelukt.  

 

Tijdens de sponsorloop, die gevolgd werd door een grote 

reclamekaravaan, reed er ook elke dag een politiemotor mee 

uit de omgeving waar de rit door kwam. Vooral het stuk bij 

Zwolle waar we door maar liefst 5 motoragenten begeleid 

werden, was een prettige ervaring, we moesten de wegen 

afzetten voor de karavaan. Je kunt wel nagaan dat als zo’n 

karavaan ongeveer 60 km. per uur rijdt en je moet zorgen dat 

je zo snel mogelijk weer vooraan bent, je wel het idee hebt 

alsof je de TT van Assen rijdt. Wat een ge-race, en dat met 

toestemming van de politie. Heerlijk is dat. 

 

Ook de atletiekverenigingen uit Holten en Nijverdal doen 

geregeld een beroep op de M.C.N.H. voor hun Diepe Helloop in 

de Holterberg. Naast het begeleiden van de verschillende 

rolstoelsporters en het vervoeren van juryleden krijgen er 

dan ook geregeld cameramensen een plaatsje op de buddy. 



Soms zelfs cameramensen die in eerste instantie bijna niet 

durven te bewegen achterop de motor, maar na een middagje 

achterop er bijna niet meer af te krijgen zijn. 

 

De sportieve kant van de toerclub. 

Van de buur-motorclub MC Salland uit Dalmsholte kwam in 

1987 de vraag of het niet eens leuk zou zijn om de krachten 

van de verschillende motorclubs uit de omgeving met elkaar te 

gaan meten. 

De door MC Salland uitgenodigde clubs waren: MC Route 66 

uit Ommen, MC Dalfsen, MC de Grotrijders uit Luttenberg, 

MC Nieuwleusen en wijzelf natuurlijk. Zo kon het gebeuren 

dat er op 23 juni 1988 de eerste van een reeks van zes 

zeskampen losbarstte.  

Geheel in de traditie van de motorwereld ging dit gepaard met 

een aantal “spelletjes” die redelijk grof waren om naar te 

kijken en zeker om aan mee te doen. Wat te denken van 

bijvoorbeeld boomstamzagen, krukas slingeren of zelfs 

autokantelen.  

 

Elk jaar werden de spelletjes vreemder en vreemder. 

Bijvoorbeeld het, door een M.C.N.H.-lid bedachte spel de 06-

lijn. Hierbij werden nietsvermoedende zes kampers 

gesommeerd een zo lang mogelijke lijn te maken van de op dat 

moment door hen gedragen kleding. Nog een geluk dat deze 

zeskamp midden in een hete zomer viel. 

 

Niet alleen tijdens de zeskampen worden de sportieve 

prestaties van de toerclub gevreesd, ook op het 

zaalvoetbaltoernooi, georganiseerd door de MC Haren uit 



Groningen, staan de toercluppers hun mannetje. Overigens 

telden hier de sportieve prestaties minder dan de gezellige 

prestaties. Het blijft toch verbazingwekkend dat de toerclub 

M.C.N.H. twee jaar achter elkaar met de wisselbeker naar 

huis ging. 

Dit zaalvoetballen ging niet altijd zonder blessures. Zo was er 

een toerclublid, hij wil liever niet met naam genoemd worden, 

die bij hoog en laag beweerde al jaren op topniveau 

zaalvoetbal te spelen. Hij zou ons team er wel even 

doorslepen. Jaja, hij kon dus na afloop thuis worden 

afgeleverd met gescheurde enkelbanden, terwijl de rest van 

de (niet zaal voetballende) toerclubleden met de hoofdprijs 

en de sportiviteitsprijs naar Hellendoorn gingen.  

 

Epiloog 

Zoals uit dit verhaal wel blijkt, is de toerclub op veel fronten 

actief en is de toerclub niet alleen bezig met het rijden van 

toertochten. 

Het vriendenclubje van toen is uitgegroeid tot een actieve 

club van ongeveer 70 motorrijders, die nog steeds niet bang 

zijn voor snel motorrijden en zeker niet terugdeinzen voor 

het vieren van een gezellig feestje.  

Met het huidige aantal jonge leden, maar zeker ook met de 

ouwe garde kan deze toerclub nog jaren door. 

 

Op dit moment bestaat de MCNH inmiddels 66 jaar en is te 

toerclub uitgegroeid tot ruim 120 leden, waarbij de 

gezelligheid, het ouwehoeren en het rijden nog steeds op de 

bekende MCNH manier gebeurt. 

 





 

 
 

 

Dat lekken van informatie niet alleen in de Haagse politiek voorkomt 

blijkt maar weer eens uit wat uw freelance columnist heeft 

opgevangen. Nee, de bron van deze info wordt niet vrijgegeven 

anders moeten we alras weer nieuwe verkiezingen houden en laten 

we eerlijk zijn daar zit toch niemand op te wachten. 
 

In navolging van de aanpak van intimiderend gedrag in de Gooise 

matras wil het toerclubbestuur op voorhand hier ook maatregelen 

voor treffen. Of ze bij de volgende clubavond hier al duidelijkheid 

over geven weet ik niet maar je zou voorzichtig eens kunnen 

informeren die avond. 

Voor 2023 wil men de volgende gedragsregels invoeren voor  

ongewenste intimiteiten. Deze gedragsregels gelden uiteraard niet 

voor de bestuursleden zelf!! 
 

Boetes voor ongewenste intimiteiten per 01-01-2023 
 

01 De aai over de bol     €  5,00 

02 Hand op de schouder    € 10,00 

03 Gehijg in de nek     € 25,00 

04 Knipperen met de ogen    Link 

05 Knipoog       € 10,00 

06 Vette knipoog      € 20,00 

07 Dubbelzinnige opmerking   €   5,00 (per opm.) 

08 Kwijlen bij binnenkomst minirok  € 30,00 

09 Met de ogen uitkleden    € 40,00 

10 Hand nonchalant laten slingeren  Bloed link 

11 Hand op de kont     € 50,00 

12 Kneep in de kont     € 75,00 
 

Je ziet het, ons toerclubbestuur gaat met zijn tijd mee. Zo wil men 

de gestegen kosten van het clubhuis op de leden verhalen. 

                                                                                      GT 



 



 

 

 

Een hele tijd geleden 23 was ik pas, 

trouwde ik een weduwe die al wat ouder was. 

Ze had ook al een dochter en die werkte als model, 

mijn vader werd verliefd op haar en ook zij trouwden 

snel. 

 

Zo werd mijn pa mijn schoonzoon en dat bracht me in 

het nauw. 

Want mijn dochter werd mijn moeder want ze was mijn 

vaders vrouw. 

Om het gewoon moeilijker te maken, ook al was het 

wonderschoon. 

Werd ik kort daarop de vader van een pasgeboren zoon. 

 

mijn zoontje werd zodoende dus de zwager van mijn 

vader. 

en daardoor dus mijn oom en dat maakt me alleen maar 

kwader. 

want omdat het dus mijn oom is maakte dat hem de 

halfbroeder, 

van de dochter van die weduwe, oftewel mijn 

stiefmoeder. 

 

En toen mijn vader nogmaals vader werd ging ik door het 

lint. 

want deze halfbroer was mijn kleinzoon want het was 

mijn dochters kind. 

 

 



en mijn vrouw is tevens stiefmoeder van mijn eigen pa, 

dus ze is niet alleen mijn vrouw, maar ze is ook nog eens 

mijn oma dus... 

 

als mijn vrouw mijn oma is, ben ik haar kleinzoon dus 

en ik heb heel erg lopen piekeren maar het klopt echt 

als een bus. 

zo heb ik nu de raarste stamboom van heel west europa 

omdat ik getrouwd ben met mijn oma ben ik dus mijn 

eigen opa. 

 

ik ben de opa van mezelf, 

de opa van mezelf 

Ik weet het klinkt echt raar ik zweer het is echt waar... 

Ik ben de opa van mezelf 

 

 

Roel C Verburg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Januari 

13 clubavond 

20 feestavond MCNH 
 

Februari 

3 clubavond 

10 ledenvergadering MCNH 

 

Maart 

3 Dropping 

5 kilometertellerregistratiemiddag 

10 clubavond 

12 Klappertandrit 

 

April 

9 familiedag 

14 clubavond 

 

Mei 

7 Voorjaarsrit 

12-15 Treffen 

26-29 Eigen Weekend Tonenburg 

 

Juni 

9 clubavond 

11 Molshooprit 

20-23 Avondvierdaagse 



 

 

 

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 



 



 

 
 

 
 

 
 

Iedereen herkent het wel, sta je voor een rood verkeerslicht 

dat maar niet op groen wil, met andere woorden de 

detectielussen herkennen jou niet als verkeersdeelnemer. 

Met de fiets heb je daar nooit geen last van of er anders is er 

wel ergens een drukknopje in de buurt. Maar voor motorrijders 

bestaat zo’n knopje (gelukkig) niet. Gevolg met een lichte tot 

zware irritatie na drie rondjes stoplichten rijd je maar door het 

rode verkeerslicht met het nodige getoeter van de vierwielige 

medeweggebruikers.  

Toch zijn deze wegsituaties voorzien van de nodige 

detectielussen die van alles kunnen waarnemen (zeker als je 

door rood rijdt) maar jij als verkeersdeelnemer volkomen 

negeert. 

Bij bepaalde detectielussen is daar nu een trucje voor geeft   



Anja Simons, motorrijder van de Verkeersongevallen Analisten 

van de Verkeerspolitie Rotterdam, aan hoe je dit kunt je dat 

kunt oplossen. Als je met je motorfiets over het kleine 

driehoekje rijdt in de detectielus, dan wordt jouw motor wél 

waargenomen door de lus. Op onderstaande foto zie je een 

dergelijke lus met driehoekjes.’ 
 

 
 

Motorrijdersactiegroep (MAG) voegt hieraan toe: de op de foto 

getoonde driehoekjes komen lang niet overal in het land voor. 

Sterker nog: de meeste zichtbare lussen hebben de vorm van 

een parallellogram. De bij die lussen vaak geadviseerde positie 

komt wél overeen met wat Anja Simons stelt: in beide gevallen 

zou je het best langs de (rechter)rand van de lus kunnen gaan 

staan. Je staat dan op ongeveer een kwart van de breedte van 

je rijstrook. En dat is de allerbelangrijkste tip, omdat de 

meeste detectielussen onzichtbaar onder het asfalt liggen. 

Helaas werkt dat lang niet altijd. De MAG heeft daarom een 

Meldpunt Rood Licht voor motorrijders.   

           ET / GT  

     

https://www.motorrijdersactiegroep.nl/meldpunt-rood-licht
https://www.motorrijdersactiegroep.nl/meldpunt-rood-licht


 

 
 

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. 
 

 

 

December 2022 
Za 3 Rudi Cents 

Vr 9 Clubavond  Ton Goossens + Gertjan Grobbink 

   (let op clubavond vanaf 19.30 uur) 

Za 17 Tineke Duerink 

Za 24 Kerstavond, clubhuis gesloten 

Za 31 Carbid Knapp’n 
 

 

 

 

Januari 2023 
Za 7 Glenn Hakkers 

Vr 13 Clubavond Inge Hendriks + Arjan Kamphuis 

Za 21 Raymond Heuver 

Za 28 Matthijs Hutman 
 

 

 

 

Schoonmaakrooster 
December  Inge en Janneke   alles hoog 

Januari   Renate en Margaret  keuken/koelkast 

 

 

 



 

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 


