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De coronings begint op zijn eind te lopen zo het lijkt, das mooi 

bericht.  

Dit houd onder andere in dat we het clubhuis op 

zaterdagmiddag tussen 17.00 uur en 20.00 uur open kunnen 

doen. Kijk even achter in dit clubblad om te zien of je 

toevallig binnenkort een bardienst hebt, om te voorkomen dat 

we na lange tijd dicht te hebben gezeten voor een dicht hek 

komt. 

 

Wat betreft de clubavond, hier zijn we nog even mee aan het 

kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen regelen. Ik ga er nu 

even vanuit dat we vrijdagavond bij elkaar kunnen zijn, de 

begintijd is nog even wat onzeker, maar die horen jullie nog in 

de app. 

Overigens, voor de top 3 in het toerkampioenschap betekend 

dit in elk geval dat ze er vrijdagavond moeten zijn om hun 

prijzen in ontvangst te nemen. Let op, verderop staat de top 3 

vermeld, die is gerectificeerd. 

 

Inmiddels heeft Jos een app groep aangemaakt waar we onze 

tellerstanden kunnen doorgeven, mocht je niet kunnen bij de 

kilometertellerregistratiemiddagtoertocht op zondag 6 maart. 

Jos is zelf overigens niet bij die 

kilometertellerregistratiemiddagtoertocht, dus  kunnen we 

mooi sjoemelen 😊 

 

 



Vrijdag 11 februari is de ledenvergadering, ik verwacht dat 

deze nog digitaal zal zijn of verplaatst worden, maar ik hou 

jullie op de hoogte. 

 

De organisatie van de dropping die eigenlijk 18 februari zou 

plaatsvinden heeft aangegeven dat dit op zulke korte termijn 

en onder de nog steeds geldende regels niet te doen is, maar 

ze broeden op een dubbel sterke terugkomst volgend jaar, we 

zijn nu al bang. 

 

De clubavond van maart is een week vroeger dan we gewoon 

zijn, dit in verband met de feestavond die we gepland hebben 

op 11 maart in de Tonne.  

 

Voor de rest heb ik, niet zo heel veel te melden, maar ik hoop 

jullie aanstaande vrijdag 4 februari in het clubhuis te zien, 

normaal is de eindtijd altijd de vraag, nu is de begintijd nog 

spannend, we gaan het zien. 

 

 

Glenn doet er overigens alles 

aan om niet te hoeven sleutelen, 

nu is hij zelfs onder het mes 

gegaan om er onder uit te 

komen, maar maak je geen 

zorgen, ik heb een geheugen als 

een olifant. Dus die lekkage die 

ik nog een beetje heb laat ik 

mooi voor Glenn zitten. 

 

Marcel Schuurman 



 



 

 

 

De eerste clubavond van het nieuwe jaar was weer een 

digitale. Met het bestuur in het clubhuis en de leden achter 

een biertje en hun PC thuis. We hopen dat dit de laatste keer 

was en de volgende clubavonden weer gewoon live kunnen. 

 

Het bestuur wenst iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar. 

 

 Namens Wilco Nijenkamp iedereen hartelijk bedankt 

voor alle aandacht, kaarten en aanwezigheid bij het 

afscheid van Gerlande. Die betrokkenheid doet goed. 

 

 Nieuwe leden: Laurens Visser en Robin Holt. We hopen 

jullie op de volgende clubavond te mogen verwelkomen. 

 

 Bestuursverkiezing:  

Oscar heeft 2 termijnen in het bestuur gezeten en 

wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. 

Hij draagt de sleutel over aan Martijn die overdonderd 

is door het aantal unanieme stemmen.  

Er klinkt applaus voor beide heren via de speakers. 

 

 Het lidmaatschap wordt met 5 euro per jaar verhoogd. 

Een directe aanleiding hiervoor is het hoge aantal 

bruine fruitschalen die de laatste jaren wordt 

uitgedeeld. Een oproep van onze voorzitter blijft dan 

ook: STOP MET DAT FIETSEN!!! 

 

 



 Ook nu is de ziekenboeg weer flink gevuld. Rene zal 

binnenkort contact met de ziek/zwak/misselijken en 

geblesseerden opnemen voor een bezoekje. 

 

 Het toerkampioenschap: 

Zoals bij ieder groot kampioenschap is ook hier de jury 

bestookt met bezwaren waardoor de top 3 herzien 

moest worden.  

Ben werd bij deze mededeling even wit om de neus maar 

gelukkig voor hem de 1e plaats blijft voor Ben. 

Ook Jo behoudt zijn 2e plaats. 

En waar Jos zichzelf op de 3e plaats had bedacht blijkt 

hij Arjan kamphuis op slinkse manier uit de competitie 

te hebben gewipt. Helaas Jos je bedrog is aan het licht 

gekomen en Arjan komt dan toch echt de 3e plek toe.  

Van Jos is na dit debacle niets meer vernomen en er 

gaan geruchten dat hij in blinde paniek naar de horizon 

is vertrokken. Begrijpelijk want de reacties waren niet 

mals, iets met pek en veren… 

 

 De rit naar Engeland gaat hopelijk dit jaar wel door. Er 

zijn 23 plaatsen gereserveerd. 

 

 De schuur is bijna klaar.  

 

 De denktank Masterplan voor de herinrichting van het 

terrein is inmiddels verenigd in een appgroep. Wil je 

meedenken geef je dan op bij Glenn. 

 

 



 Evenementen: 

4 feb. Clubavond 

11 feb. Ledenvergadering 

4 mrt. Clubavond 

11 mrt. feestavond in De Tonne 

6 mrt. Kilometerregistratierit 

13 mrt. klappertandrit 

 

 Rondvraag: 

John: Heeft Jos zit ook bemoeid met 

bestuursverkiezing of is dat wel goed gegaan? 

 

 

 

 

 

        



 



 

 

 

Zo, dat was even een donderslag bij heldere hemel. Het 

toerkampioenschap met de in het vorige blad vermelde uitslag 

klopt niet.  

 

We vonden het ook al een vreemde uitslag, Ilona die meer 

kilometers heeft gereden dan haar lieftallige (v)echtgenoot, 

dat kan toch niet kloppen. Fout, dat klopt dus wel, aan het 

merk kan het niet liggen beiden rijden op zo’n machtig stuk 

Milwauki steel.  

 

Heeft Ben dan sjoemelsoftware in zijn nieuwe BMW gepropt 

of een flinke fout gemaakt met het doorgeven van de 

verschillende tellers, zou een stunt zijn, 2 weken 

toerkampioen en weer onttroond worden. Nope, ook niet aan 

de orde.  

 

Het zou toch niet zo zijn dat Jo zijn kilometers 

vermenigvuldigd heeft met zijn lengte, die man is tot alles in 

staat. Geen paniek, Jo zijn geweten is zo zuiver als dat van 

een pasgeboren baby (en zijn kapsel is ook nog hetzelfde). 

Nee, Jo houd keurig stand op de tweede treetje van het 

ereschavot.  

 

Maar dan hè, Mister Kilometertellerregistratieopteljurist 

himself, Jos is even flink door de mand gevallen.  

 

 

 



De oplettendheid van een van onze leden, we noemen geen 

namen maar hij doet iets met verzekeringen, heeft er toe 

geleid dat er een flinke aardverschuiving in het 

kampioenschap voorkomt.  

Arjan Kamphuis heef namelijk met zijn motoren een 

totaalstand van ruim 13.000 kilometer gereden. Niet zo gek 

als je voor de lol even naar Monaco rijdt om een sticker te 

plakken, maar dat is weer een ander kampioenschap.  

Deze tellerstand heeft dan ook geresulteerd in een prachtige 

welverdiende 3e plaats in het toerkampioenschap, daarmee 

Jos van het ereschavot mikkend.  

 

Natuurlijk hebben we Jos om zijn reactie gevraagd, hij kon 

niet veel meer uitbrengen dan: “het waren 3 tellers, ik dacht 

dat klopt nooit” en daar dan ook nog aan toevoegend: “al 

probeer je de kilometers met meerdere Harleys te rijden, die 

dingen gaat toch nooit zo lang mee.”  

Wel bijzonder is om dan te zien dat direct de volgende dag de 

camper van Jos met de noorderzon richting het zuiden was 

vertrokken en dat elke poging tot contact op niets uit liep. 

Nou ja niets, een appje met “hier slechte wifi” is alles wat we 

terug kregen.  

 

Bijkomend voordeel van deze verschuiving is dat de gehele top 

3 in het kampioenschap in elk geval op de eerstvolgende 

clubavond aanwezig zijn om hun prijs in ontvangst te nemen, 

das met Jos nog maar de vraag……  

 

B.R. Utus 





 

 

 

Afgelopen week hebben we Jan Vloedgraven en Bjorn 

Tempert op bezoek gehad voor een nadere kennismaking. Wat 

was het een open en gezellig gesprek waarin er tussen beide 

heren flink wat overeenkomsten bleken te zijn. Iets met 

rijden zonder rijbewijs, Honda en “Wat nou dat kan ik niet, 

dat zullen we nog wel eens zien!” 

 

Wie ben je? 

Bjorn Tempert is 43 jaar, getrouwd met Sandra en woont in 

de Kruidenwijk. Hij is rij-instructeur, tijdelijk taxichauffeur 

en hij leidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op 

tot taxichauffeur. Daarnaast werkt hij als vrijwilliger op de 

buurtbus en geeft hij bij Veilig Verkeer Nederland 

voorlichting. Een bezig baasje dus. 

Zijn hobby’s zijn motorrijden (goh), fietsen en daarnaast veel 

rustende hobby’s ( wat we wel snappen met al die 

werkzaamheden). Bjorn is nu 3 jaar lid van MCNH. 

 

 

 



 

Jan Vloedgraven is 58 jaar, gescheiden en vader van Jorn. Hij 

woont in Nijverdal en werkt al 31 jaar voor van Keulen als 

metaalbewerker en nu vooral als programmeur voor de 

lasermachines. Jan durft het bijna niet te zeggen maar ook 

hij stapt regelmatig op de mountainbike om samen met Jorn 

de paarse route te rijden (de vleesschotel wordt vast 

gereserveerd.) 

Jan is zo beetje opgegroeid met MCNH en vanaf z’n 11e lid. 

Hij is 11 jaar voorzitter geweest van de motorclub. 

 

 
 



Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Bjorn begon ooit op een Suzuki Burgman motorscooter. Na een 

paar jaar rondrijden hierop vond Sandra het tijd dat hij toch 

zijn rijbewijs maar eens ging halen. Op zich geen slecht idee 

als rij-instructeur en voorlichter bij VVN, ach 

ervaringsdeskundigen zijn ook belangrijk.  

Daarna kocht hij een Honda CB 500 en reed hij voor zijn werk 

als koerier rond op een BMW C1, zo’n overdekte motor ofwel 

auto op 2 wielen. Best een leuke ervaring. 

Daarna zette hij z’n zinnen op een Yamaha R1 maar die is 

uiteindelijk slechts als mini-model in de vitrine kast beland. 

De motor waar hij nu nog steeds op rijdt is een Honda 

Deauville 650. 

 

Jan begon op z’n 11e te crossen met brommers en werd toen 

ook al lid van de motorclub. Z’n eerste motor was een Honda 

XL 125, hiermee reed hij binnen de gemeentegrenzen met een 

oefenvergunning en daarbuiten zonder rijbewijs rond. 

Daarna kreeg het endurovirus hem te pakken en kwamen er 

een Honda CR 250, verschillende Husqvarna’s en een Yamaha 

400 in de schuur. Toen deze laatste in Polen gestolen werd 

was het voor Jan tijd te stoppen met de enduro. 

Als wegmotor had hij een Honda CB 400 waarop Jo hem 

sommeerde lid te worden  van de toerclub. “Wat hoalt dat in 

dan? Dat wie in ut veurjoar goat toer’n, wie belt óe wa!”.  

Na de CB kwam er een Honda VF750S met een kauwgomballen 

frame. Jan rijdt nu nog steeds op een Honda Africa Twin 750. 

 

 

 



 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

“Dat ik kan rijden!” zegt Bjorn. Ooit kreeg hij te horen dat hij 

niet zou kunnen rijden vanwege lichamelijke ongemakken.  

Zijn “dat zullen we nog wel eens zien” mentaliteit zorgde 

ervoor dat hij nu intens kan genieten van ieder motor moment 

samen met Sandra.  

Het 1e weekendje naar Wielen vond hij echt top. Met z’n allen 

achter de veteranen aantuffen, de gezelligheid en het 

kamperen. Wij herinneren ons vooral de tent die uit het 

plastic werd gehaald en onder een lantaarnpaal werd opgezet. 

Van waaruit Sandra de volgende ochtend breed lachend 

meedeelde geen oog dicht te hebben gedaan. Dat is het 

treffengevoel. 

 

Jan heeft veel mooie herinneringen maar de 6daagse Enduro 

wereld kampioenschap in 1993 steekt daar toch wel met kop 

en schouders bovenuit. Met 12 rijders in 4 teams en 100 

MCNH aanhangers gingen ze naar Assen om de zwaarste 

enduro in jaren te rijden. En die uitrijden is een prestatie van 

formaat. 

Verder komt ook hier het treffen van Geist weer voorbij.  

De treffens van MCNH, de 6-kampen met de buurtclubs waar 

spellen als horizontaal bungyjumpen en de 06-lijn (iets met 

kleding aan elkaar knopen totdat je geen draad meer aan je 

lijf hebt) zorgen voor mooie verhalen. 

Ook de trouwerij van Frits Broekmate komt voorbij, waarbij 

een groen invalidenwagentje werd ingezet en politie dacht dat 

Hells Angels Nijverdal terroriseerden. En het babytreffen bij 

dezelfde Frits waarbij tenten zonder medeweten van de 



kersverse ouders op het erf werden gezet en er een heus 

treffen werd gehouden. Dat waren nog eens tijden. 

 

Heb je nog motordromen of wensen?  

Bjorn is een zeer tevreden mens en heeft geen specifieke 

motorwensen. Wel denkt hij in de toekomst een automaat te 

gaan rijden.  

 

Jan gaat voor de nieuwe Honda Africa Twin. 

Daarnaast wil hij graag weer eens in z’n eentje een paar weken 

op pad met de motor door Europa. Dit deed hij voor het eerst 

op z’n 16e toen hij met z’n brommertje naar Kaproen in 

Oostenrijk reed. 

 

Heb je nog wensen of ideeën voor de club? 

Bjorn is bij verschillende clubs wezen kijken maar vond 

nergens de gezelligheid die hij ervaart bij MCNH. Hij voelde 

zich meteen welkom en werd goed opgenomen in de groep. Hij 

heeft dan ook zin om actief deel te nemen aan alle activiteiten 

en toertochten. 

 

Jan heeft het erg naar z’n zin bij de club, een fijne actieve 

club mensen. Hij heeft zin weer meer toertochten te rijden, 

samen of alleen, zou graag weer eens naar een treffen gaan en 

geniet gewoon van alle gezelligheid bij de club tijdens de 

verschillende activiteiten. 
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2021 is afgelopen en daarmee is het kampioenschap beslecht. 

 

Uit de 12 inzendingen die meer dan 1200 kilometer uit elkaar 

lagen is 1 winnaar gekomen. Arjan wist zijn motor tot in 

Monaco te krijgen. Nu vragen we ons nog af of hij de Kawa of 

de Harley mee had, al 

lijkt ons qua 

betrouwbaarheid de 

Kawa meer voor de hand 

liggend. Graag komen we 

nog eens praten over 

deze uitzonderlijke 

prestatie. 

 

 

Tijdens de feestavond 

op 11 maart worden alle 

kampioenen gehuldigd, 

dus ook Arjan. 

 



 

De eindstand van het kampioenschap van 2021: 

 

 

 

 

 

1. Arjan Kamphuis  Monaco (MC)   1324 km 

2.  Erik Jansen   Slovenië  (SL)   1097 km 

3.  Jos Middelkamp  Passo Pordoi (IT)   1061 km 

4.  Jo en Jos   Col de Grimone (FR)  982 km 

5.  Erik Jansen   Edelweißspitze (AT)  963 km 

6.  Jo Kappert   Pontresina (CH)   961 km 

7.  Ben Rikkert   Passo dello Stelvio (IT) 959 km 

8.  Gert Teesink  Gorge de la Saine (FR) 873 km 

9.  Marcel Schuurman Timmenrode (DE)  398 km 

10. Ilona Schuurman Timmenrode (DE)  398 km 

11. Frank Kappert  Veldenz (DE)   383 km 

12. Jeffrey en Glenn Münster  (DE)   105 km 

 

 

 

De strijd voor het kampioenschap is intussen alweer bezig, 

stickers zijn te verkrijgen aan de bar in het Mollenhol. 
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Loop je op een willekeurig zaterdag langs het clubhuis, wat op 

dat moment echt niet echt open mag zijn, maar aan het werk 

zijn mag dan weer wel, snapt u het nog, ik niet maar ja. 

Loop je dus op een willekeurige zaterdag langs het clubhuis 

zie je daar zomaar een aantal leden aan de noeste arbeid.  

 

Jan Stokkers en Edwin Luttenberg zijn als een geoliede 

machine met de afbouw van de schuur aan de slag, Albert 

Stevens instrueert de voorzitter dat er te veel blad op het 

dak ligt en dat het er nodig af moet.  Ach tot zo ver de 

gewone gang van zaken. 

 

Maar het duurt niet lang voor Roland Dommerholt zich in al 

zijn onnozelheid meld aan het hek met de vraag: “Ku-j mie hier 

gebruuk’n om in de weg te loop’n?” 

 

Dat moet je dus nooit tegen de voorzitter zeggen, die 

mafklapper verzint zo wat idioots om te doen.   

Jij hebt toch een kettingzaag Roland? Wat denk je kunnen we 

die bielzen die daar liggen niet in stukjes maken zodat ze in 

de ton kunnen wegbranden? Die dingen zijn loodzwaar en 

chemisch afval dus dat kost een kapitaal om te storten. 

Je zag Roland bleek worden, zijn mooie kettingzaag met die 

mooie scherpe tandjes wagen aan die oude bielzen, maar ja, 

tegen de overredingskracht van de voorzitter kan geen mens 

op he. 

 

 



Oke, we halen wel even de knetterbiele op, stamelde Roland, 

en zo stonden die twee een half uur later klaar om de bielzen 

te verdelen in hapklare brokken. 

Om de voorzitter uit de buurt van dat gevaar genaamd 

knetterbiele te houden, liet Roland hem de vuurton maar 

alvast aan maken. 

 

Verrek het lukt de voorzitter om zonder benzine en 

aanmaakblokjes ook nog om die ton in de hens te krijgen. Dus 

nadat Roland de eerste blokjes klaar had liggen en de ton mooi 

op temperatuur was werden de eerste stuken biels er in 

gemikt. Nog geen 5 minuten later kwam er vanuit het KNMI en 

RIVM de code geel op alle nieuwsberichten, lokaal in 

Hellendoorn was het zicht minder dan 10 centimeter volgens 

het KNMI, dus doe vooral je mistlichten aan en rij 

voorzichtig. Het RIVM was in alle staten, de 

luchtkwaliteitsmeters sloegen op tilt vanwege een chemische 

rookwolk welke dwars over de voetbalvelden dreef. Wat een 

geluk dat buitensporten nog semi-verboden is en dat onze 

buren bij de voetbal het veld naast het clubhuis niet nodig 

hadden. 

 

Roland bekeek dit tafereel eens en kwam met de oplossing, 

net doen alsof de knetterbiele het niet meer deed.  

Hopla, ineens geen aanvoer van bielzen meer in de vuurton en 

alle paniek bij KNMI en RIVM van tafel, zo dacht ie. 

Helaas hield hij hierbij geen rekening met de sleutelkunsten 

van de voorzitter (tenminste dat denkt ie), en binnen no time 

lag de knetterbiele verspreid in honderden onderdelen rond 

de voorzitter.  



Je kan trouwens wel zien dat deze twee toch langzaam flink 

op leeftijd komen, naast het benodigde gereedschap voor het 

uit elkaar halen van de knetterbiele waren beiden voorzien van 

een mobiel afbeeldingsvergrootapparaat, oftewel leesbril, op 

het puntje van de neus. 

 

Roland werd toch wat zenuwachtig van de sleutelkunsten van 

de voorzitter en besloot het zekere voor het onzekere te 

nemen en dan maar net te doen of hij de benzineslang schoon 

blies. De voorzitter had dus mooi niet door dat Roland het 

tankje van de knetterbiele stiekem door de benzineslang 

leegzoog en hiermee voorkwam dat hij nog langer zijn mooie 

stuk gereedschap moest wagen aan het verkleinen van de 

bielzen. 

 

Nadat de voorzitter deze grote teleurstelling verwerkt had 

verzon hij nog een handjevol andere zinloze taken, zoals het 

aanvegen van het dak van het clubhuis en het verplaatsen van 

een minimale hoeveelheid blad van het terrein om de inmiddels 

door Frank Kappert en Jeffrey Vrielink versterkte ploeg 

bezig te houden, en uit de buurt van de koelkast te houden. 

Dit hield onze voorzitter nog een goed half uur vol, maar toen 

was er dus geen blaadje meer te vinden op het hele terrein 

dus restte hem niets anders dan te zeggen dan een biertje nu 

wel verdiend was. Het was nog lang onrustig in het clubhuis, 

maar door de gesloten luiken zag je daar nix van. 

 

 

B.R. Utus 

   





 

 

 

 

Milwaukee? Dat is Harley. Mandello de Lario? Dat is Moto 

Guzzi. Hamamatsu? Dat is Honda. En Locust Grove? Dat is 

Cycle One Manufacturing LLC. De makers van de in custom 

kringen erg beroemde ‘Santee’ frames. ‘Amen’ is net zo’n 

bedrijf.  

 

Choppers en klassiek.  

Toch is het waar. Bij Santee, en Amen en nog een stel van dat 

soort bedrijven, maken ze al tientallen jaren ‘custom’ 

motorfietsen. Motorfietsen ‘op maat’ gemaakt naar de wensen 

van klanten. De ‘kracht’ van die merken ligt voornamelijk in de 



framebouw. De bouw van eigen rijwielgedeeltes.  

Daarbij wordt al vanaf de jaren zeventig niet alleen gebruikt 

gemaakt van Harley-Davidson blokken, maar ook van Britse 

twins en – jawel! – Japanse motorblokken.  

Dit soort machines wordt dus al zo lang gemaakt dat ze 

intussen volgens alle gangbare normen ‘klassiek’ zijn. 

 

Alles moest er af 

Een chopper was oorspronkelijk een motorfiets waarvan alle 

niet vitale onderdelen afgesloopt (to chop = hakken) waren. 

Hier komt de term chopper (to chop: hakken, afhakken, 

slopen) vandaan. Het idee ontstond na WOII toen 

teruggekeerde Amerikaanse soldaten hun (ex-leger) Harley’s 

met zagen te lijf gingen om ze lichter, dus sneller te maken.  

 

Vrij kort daarna begonnen de Amerikanen in hun kinderlijke 

onbevangenheid hun motoren ‘mooier’ en persoonlijker te 

maken.  

Dat was ook de tijd dat motorrijden in de States een slechte 

naam kreeg. Want al die motorrijders, de ‘bikers’, waren niet 

de braafste jongetjes uit de klas.  

 

Pas in de jaren zestig gaf Honda de nette motorrijders in de 

States weer bestaansrecht met de kreet ‘You meet the nicest 

people on a Honda’. Maar voor die tijd waren motorrijders in 

veel gemeenschappen in Noord Amerika gewoon ongewenst 

volk 

 



Een matig succes in Europa 

Het resultaat van al dat gebouw heeft zelfs in Europa 

volgelingen gevonden. De chopper & custom-fotograaf Onno 

‘Berserk’ Wieringa droomt er zelfs over om een 

choppermuseum te beginnen.  

 

Het moet je smaak zijn…….. 

Veel van die Amerikaanse machines zijn in de ogen van ons, 

Europese motorrijders, indrukwekkende maar volstrekt 

zinloze wrochtsels. Ze kunnen goed rechtuit rijden, een 

bochtje pikken is beangstigend en ik krijg er in elk geval 

enorme pijn in mijn rug van. Bovendien hebben ze de remweg 

van een middelgrote ertstanker. Waar gaat het dan helemaal 

over? Het gaat over ‘lifestyle’. 

 



En dat is een sneu concept 

Frames waarbij het balhoofd zo ver onderuit staat dat het 

voorwiel bijna kantelt in plaats van draait. (Zo goed als) starre 

achterframes. Sturen die zo hoog zijn dat je oksels er 

longontstekingen van krijgen. Minuscule tankjes. Veel 

gemodelleer met de fameuze ‘Bondo’ (polyesterplamuur).  

En in sommige Amerikaanse staten is het hebben van een 

voorrem op een motor niet eens verplicht. Open uitlaten. Dat 

is dan weer wel leuk. De stickers ‘Loud pipes save lives’ komen 

niet voor niets uit Amerika. 

 

De Echt Klassieke Amerikaanse customs/choppers die hier 

terecht komen zijn geen wereldhandel. De dingen zijn voor 

‘ons’ toch wel wat erg extreem. Je kunt je erover verbazen. 

Je kunt zo’n machine zelfs mooi vinden. Hoewel de ‘paint jobs’ 

van dat soort machines ons toch vaak wat te uitbundig lijkt. En 

voor lange ritten over de Afsluitdijk zijn ze ideaal. Maar bij 

het bekijken ervan zie je dat ambachtelijk vakmanschap in the 

States toch iets heel anders is dan de Europese versie van 

dat stiel. 

AM klassiek 





 

 
 

 

Wat een titel niet? Klinkt een beetje als het verhaal van 

Bonnie en Clyde in het wilde westen van Amerika. Maar, maar 

eigenlijk lijkt deze story er wel beetje op, het ruige leven in 

het wilde oosten in de vorige eeuw. Je kunt dat nu amper 

meer voorstellen maar toentertijd was het lidmaatschap bij 

de MCNH toerclub niet ontbloot van enig gevaar.   

Eerst maar even terug naar de vorige eeuw toen de jonge 

Hada en Kawa nog inwoonden bij ene Frits Broekmate op 

erve Potdam in Heldern.  
 

 
     

  

 

Links in zijn jonge en vitale 

jaren de jonge Kawa. Vele 

midweektours en Supertours 

zijn door hem afgelegd om 

zich te bewijzen ten 

opzichte van zijn geliefde 

Hada. Bergpassen en 

zandwegen werden daarbij 

niet geschuwd.   

 

 

De lieftallige Hada, 

stond altijd toe dat 

haar Kawa op pad ging 

als zij de 

motortreffens zoals 

in Geist  maar mocht 

bezoeken. 



Ze hadden het goed naar de zin daar op erve Potdam. Hada 

en Kawa besloten om te trouwen waarbij de toerclub werd 

uitgenodigd. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd en 

onder begeleiding werd het jonge echtpaar naar het 

gemeentehuis gebracht en bij aankomst werd menig klinker 

uit het plein getrokken door de burn-outs. 

 

   
 

De trouwceremonie van Kawa en Hada. Kawa in een deftig opgepoetste outfit 

terwijl Hada al haar tattoos duidelijk bloot geeft.  
 

Maar donkere wolken kwamen aan het firmament toen Frits 

met eega besloot de motorhanddoek in de ring te gooien. 

Hada en Kawa kregen te horen naar een ander onderkomen 

uit te kijken. En dat deden ze. Ze waren nog jong en konden 

de hele wereld aan. Echter hierbij verdwenen ze wel uit 

zicht van de toerclub MCNH. 

Vele jaren later…………… 

In een onderonsje met Herman D. kwamen we op het idee om 

eens te kijken waar Hada en Kawa gebleven waren en indien 

nog in leven, uit te zoeken hoe het met ze gaat. 

Na het nodige speurwerk door Herman kwam deze bij mij 

met het bericht dat hij het adres te weten was gekomen van 

Hada en Kawa en staafde dit met enige foto’s. 



Ik werd door Herman nog gewaarschuwd, als je ze op gaat 

zoeken niet raar opkijken, ze zijn echt oud geworden.   

Tja, toch de stoute schoenen maar aangetrokken en het 

adres opgezocht. Ergens achter een groot herenhuis trof ik 

het echtpaar Hada en Kawa aan in een bescheiden schuurtje. 

Ik werd met open armen ontvangen door het bejaarde 

echtpaar.  
 

 
 

De oude Kawa, duidelijk wat ingezakt, niet meer dat trotse toermodel van 

voorheen maar meer ingezakt en een buikje gekregen. Tja, met de leeftijd 

komen ook de ongemakjes. 
 

Kawa bleek ondanks zijn leeftijd af en toe nog steeds een 

muiter te zijn. Van Hada was het fijne wel af, bij het 

verplaatsen had ze nu drie wielen nodig om niet om te vallen.  

Maar ze beweerden dat ze het goed van olie en benzine 

hadden maar het framewerk hè, last van ontijzering. 



 
 

Onze Hada, tja het frivole is er wel beetje af en kan alleen nog met een  

derde wiel rijden. Maar drinken gaat nog prima zegt ze, 1 op 6 haal ik nog  

met gemak. 
 

Maar ik moet toegeven, voor hun leeftijd zagen ze er nog 

kras uit. Ze wilden absoluut niet terug naar erve Potdam. 

Alleen het onderhoud al, veel te veel werk, daar hebben we 

geen puf meer aan.  

Nu maar hopen dat onze huurbaas niet weer met een 

huurverhoging komt want dan wordt het toeren wel heel 

sober. Anders moet ik zelf nog maar eens de stoute 

schoenen aantrekken en letterlijk in het geweer komen. 

Ik zag dat Kawa zich te veel ging opwinden en ik ken hem nog 

van vroeger als die Hada zo nodig moest verdedigen. 

“Maak oe toch niet zo druk”, klonk het uit het achterafje. 

Hada schudde haar wijze balhoofd.  

 

 



 
 

Kawa als die kwaad wordt, dan komt ie echt in het geweer en waad oe dan 

maar. 
 

Ik heb toegezegd dat mijn vriend Herman D. die huurbaas 

van jullie wel eens deftig zou toespreken en dat een 

huurverhoging niet bij de mantelzorg van Hada en Kawa past.  

“Zou dat helpen”, vroeg Kawa mij.  

“Zeker”, zei ik, “als die knoestige knurft uut Heldern ergens 

respect voor heeft dan is het wel voor Herman D.”  

“Maar Kawa op één voorwaarde”, zei ik nog. 

“En dat is?”, vroeg Kawa. 

Dat jullie beiden je smoelwerk weer eens bij het Mollenhol 

laten zien. Zo verpieteren jullie daar in dat achterafje aan 

de Johanna van Burenstraat en dat kan gezien jullie verleden 

toch niet de bedoeling zijn.        

    GT (Arjan, vriend, bedankt voor de foto’s) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

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

 



 

 

 

 

Tegen alle pogingen van onze voorzitter in, wil ik jullie toch 

het advies te geven om te gaan fietsen. 

Oké oké, het is wat pijnlijk bij het afstappen, maar je krijgt 

er wél wat voor terug. Zo ik ook. 

Ik ben dan wel niet van de fiets gevallen, maar kwam toch in 

de ziekenboeg terecht. Een goede reden voor het bestuur om 

eens op bezoek te komen, en dan niet met lege handen.  

Een beste vleesschotel van Kamphuis werd me overhandigd 

toen René en Martijn me met een bezoek kwamen verblijden. 

Je mag hopen dat je het niet met de rug hebt, want dan kun 

je die schotel niet eens tillen. Bedankt heren! Ook voor de 

gezellige avond. Vandaar ook mijn nadrukkelijke advies: 

Ga toch fietsen! 
 

 
GH 



 



 

 
 

 

Onlangs zijn in de United States een aantal motoren onder 

de hamer gegaan voor gigantische bedragen. Om even een 

idee te krijgen om welke fietsen het hier gaat even een 

kleine impressie geselecteerd op prijs die deze motoren op 

de veiling opbrachten. 
 

  
 

1. Harley Davidson Strap Tank – 1907 2. Harley Davidson E-Model – 1943 
 

Ad. 1: Dit is het allereerste model dat in Milwaukee van de band rolde. Deze 

Harley Davidson Strap Tank is voor € 260.000,00 van eigenaar verwisseld.  
 

Ad. 2: In 1943 zijn er slecht 158 van deze Knucklehead met bovenliggende 

nokkenassen geproduceerd wat nu een redelijk zeldzame machine oplevert. 

Deze is voor € 193.000,00 afgetikt. 
 

 

   
 

3. Harley Davidson FL – 1946    4. Harley Davidson FL - 1947  



Ad. 3: Een HD FL uit 1946. Net na de oorlog en toen waren de productie 

aantallen voor de burgerij nog niet zo hoog. Verkocht voor € 193.000,00. 

 

Ad. 4: Een HD FL maar nu uit 1947. Van dit bouwjaar zijn er meer van dit 

model geproduceerd waardoor het “slechts” € 168.000,00 opleverde.  
 

   
 

5. Vincent Black Shadow – 1953    6. Harley Davidson EL – 1936 
 

Ad. 5: Voor € 145.000 ging deze Vincent Black Shadow uit 1953 over in 

andere handen. Wat maakt deze machine nu zo’n stuk duurder dan het 

exemplaar bij nummer 8, nou simpel deze reed en als je een stukje 

geschiedenis kunt rijden weet je zeker dat het elke cent waard is dat je 

betaald. 
 

Ad. 6: Een Harley Davidson EL uit 1936 voor € 140.000, een van de eerste 

exemplaren die van dit vroeg model Knucklehead die door HD is uitgebracht. 

Deze Harley is nog uitgevoerd met een speciaal frame dat alleen de in 1936 

uitgebrachte EL’s hebben. 
 

   
 

7. Harley Davidson EL - 1938  8. Vincent Black Shadow – 1953 

 

Ad. 7: Nog een Harley Davidson EL maar nu uit 1938 die te koop werd 

aangeboden en voor € 135.000 van de hand ging. Dit is de meest verzamelde 

motor van Harley, de EL, ook wel bekend als de Knucklehead.  

 



Ad. 8: Deze Vincent was ooit de snelste productie motorfiets ter wereld en 

wel van 1948 tot 1973. Met z’n 55 pk zorgde het blok voor een topsnelheid 

van 125 MpH ofwel 201 km/u. Nu haalt elke middenklasse brommer dit vlot 

maar bij deze Vincent praten we wel over zo’n 70 jaar geleden. 

 

   
 

9. Indian - 1903     10. Harley Davidson FL - 1944   

 

Ad. 9: Voor € 125.000 verwisselde deze Indian uit 1903 van eigenaar. Hoe 

duidelijk wil je het hebben hoe ooit het woord “MOTORFIETS” is ontstaan. 

Dit is de motorfiets waar je overgrootvader mee zou hebben kunnen 

rondrijden. 

 

Ad. 10: De goedkoopste van deze serie op de veiling, een Harley Davidson FL 

uit 1944 voor slechts € 125.000. Koopje voor zo’n fiets niet?? Ik weet zeker 

dat ze deze fiets zo bij onze toervoorzitter in de schuur mogen plaatsen al is 

die niet van voor 1940. Wat deze fiets zo speciaal maakt is dat er maar zo’n 

170 gemaakt zijn van dit bouwjaar. Dit had alles te maken met de productie 

van HD motoren voor het leger tijdens de tweede wereldoorlog.    

 

Als je in dit stukje motorgeschiedenis duikt komt je mooie 

verhalen tegen. Maar ik ben er van overtuigd dat onze 

voorzitter daar veel meer over kan verhalen dan ik. En laat 

ik eerlijk zijn die Harley Davidson EL uit 1936 en/of de 

Vincent Black Shadow uit 1953 zouden ook zeer welkom zijn 

bij mij in de kapschuur. Maar ja, moet ik toch nog even 

doorsparen. 

             GT  





 

 

 

 

 

 

 

Vriest oe de schaats’n 

vast an't ies, 

 

 

dan win ie nooit 

de eerste pries. 
 



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! 



 

 

 
 

Januari 

14 clubavond 

21 Feestavond 
 

Februari 

4 clubavond 

11 ledenvergadering 

18 dropping 
 

Maart 

4 clubavond 

6 Toerkampioenschaptellerregistratiemiddag 

11 Feestavond MCNH 

13 Klappertandrit 
 

April 

8 clubavond 

10 familiedag 
 

Mei 

1 Voorjaarsrit 

13-15 minitreffen 
 

Juni 

2-7 Eigen Weekend Engeland 

10 clubavond 

12 Molshooprit 

21-24 avondvierdaagse + Pre TT BBQ 



 

 

 

Juli 

2-3 VMC rit 

8 clubavond 

10 zomerrit 

 

Augustus 

17 Klepperrit 

24 grote schoonmaak 

26-28 Molshooptoer 

 

September 

9 Clubavond 

16–18 Treffen MC Geist Weekendje Friesland 

25 Bladerrit 

 

Oktober 

??? Heuvelrit 

14 clubavond 

16 Babytreffen 

 

November 

11 clubavond 

27 Kilometerregistratiemiddag 

 

December 

9 clubavond 

31 Carbid knapp’n 



 



 

 
 

 

We hebben weer een gewoon barrooster. Nu maar hopen dat 

dit de rest van het jaar zo blijft en dat we gewoon zonder 

beperkingen in ons clubhuis terecht kunnen de rest van het 

jaar. De dropping valt af iets met evenementen en Corona en 

korte termijn organiseren etc. 

 

Februari 2022 
Vr. 4 Clubavond   Gerald Ekkelkamp Roland Dommerholt 

Vr. 11 Ledenvergadering MCNH 

Za. 12 Rudy Veltmaat 

Vr. 18 Dropping 

Za. 19 Raymond Heuver 

Za. 26 Arjan Kamphuis 

 

Maart 2022 
Vr. 4 Clubavond Inge Hendriks & Fleming Broeze 

Vr. 11 Feestavond MCNH 

Za. 12 Dinand Kamphuis  

Za. 19 Frank Kappert 

Za. 26 Glenn Hakkers 

 

Schoonmaakrooster 
Feb Jose en Ilona keuken/koelkast 

Maart Geke en Berit gang/gangkasten 

 

 



 

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 


