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Hoezo er is niks te doen bij de MCNH, na de prachtige 

Molshooprit en een schitterende avondvierdaagse met 

stralend weer volgde het VMC weekend. Met deze keer op 

zaterdagavond een BBQ voor zowel deelnemers als leden van 

de MCNH. Het was nog lang onrustig. 

De VMC rit is mooi verlopen, op een ongeluk en wat missende 

pijlen na. Door snel reageren en handelen hebben de 

deelnemers hier nagenoeg niets van gemerkt. Top geregeld 

door jullie allemaal, zo wordt organiseren gemakkelijk 😉.  

Ook  om te zien dat jullie die oude motoren en hun berijders  

ook zo kunnen waarderen. 

Vanwege de 50e editie van deze VMC rit hield de voorzitter 

van de VMC een klinkende speech, verderop lezen en zien jullie 

meer van de VMC rit. 

 

Ook deze maand hebben we weer nieuwe leden te melden, Jan 

Reijnders is lid geworden tijdens de Molshooprit. 

Ruben van de Riet heeft alle 4 avonden van de 

avondvierdaagse gereden en kwam na afloop (onder lichte 

dwang) tot de conclusie dat hij wel lid wil zijn van de MCNH. 

Tijdens de VMC rit heeft Marcel Claassen zich samen met 

Allies Sytsema aangemeld als lid. De gezelligheid van het 

treffen waar Marcel ook al heeft geholpen en nu bij de VMC 

rit weer heeft ze over de drempel geholpen om lid te worden. 

Allemaal welkom bij deze mooie club, en tot snel op een 

clubavond (bijvoorbeeld aanstaande vrijdagavond 8 juli). 

 



Op zaterdag 9 juli krijgen we de kans ons als club te 

presenteren tijdens het dagje Hellendoorn op de 

Hofmansweide. De partytenten zijn geregeld, er is al een leuk 

aantal motoren beschikbaar, de bezetting is ook bijna rond. 

Dus hou zaterdag 9 juli vrij om hier te helpen, of gewoon even 

langs te komen om de boel te bekijken. 

Als je bij het hek meld dat jouw motor ook onder de tent 

moet kun je zo doorrijden. 

 

De vakantie staat voor de deur, Ilona en ik zijn van 24 tot en 

met 14 augustus richting zuid Engeland, om hier een paar 

MCNH stickers te plakken, kijken of dit verder is dan waar 

Kamphuis plakt. Overigens de stickers liggen in het clubhuis 

achter de bar, dus neem mee en plak heel Europa hier vol mee. 

Altijd leuk om ergens te rijden een een MCNH sticker te zien. 

 

Direct na de vakantie is het al weer tijd voor de 

Molshooptoer, 3 dagen rijden in het Duitse land. Opgeven kan 

nog, de link is via de MCNH site te vinden…….als het goed is. 

Anders gewoon even een appje naar mij sturen en dan komt 

het goed. 

 

Ik kan nu maar beter stoppen met typen, want voor jullie ligt 

het, volgens mij, dikste vakantienummer aller tijden met 

mooie reisverslagen, leuke beschrijvingen van evenmenten en 

heeeeeel veeeeel meer, dus je hebt wel even wat te doen. 

 

 

 

 



Vrijdag 8 juli is er weer clubavond, de laatste voor de 

bouwvak. Oftewel een soort van vakantieborrel met 

ouderwetse gezelligheid 😊 

Natuurlijk heb ik wel weer wat te zeuren, maar we hebben ook 

info over de VRO cursus waar naar gevraagd werd en nog een 

paar leuken zaken om te melden. 

 

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

Jeffrey Vrielink en Ben Rikkert, en die weten van wanten, dus 

kom op tijd zodat je niets mist. 

 

 

De lange reis naar het treffen 

in Den Ham was te veel voor 

mijn oude Harley, de koppeling 

werkte perfect, maar nu 

bedacht de carburateur dat hij 

niet zo heel vast hoefde te 

zitten.  

Gevolg, heenweg Den Ham 3 

etappes, terugweg geplof en 

urenlang staan trappen bij het 

clubhuis.  En zo sleutelen we 

verder……… 

 

Marcel Schuurman 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

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

 



 

 

 

 

Zijn jullie bekend met het Dwingelderveld? 

 

Wij wel en gaan er dwars doorheen op 10 juli, tijdens onze 

Zomerrit. We vertrekken vanaf ons Clubhuis het Mollenhol 

met de zon in de rug. Rijdend via Kloosterhaar om Hardenberg 

heen waar we de Duitse grens even aanraken. Dan gaan we 

binnendoor vanuit Gramsbergen om Hoogeveen heen om zo het 

Nationaal Park Dwingelderveld aan te doen. Vervolgens rijden 

we de zon weer tegemoet. Langs De Wijk, Balkbrug en via het 

mooie Twentse buitengebied van Den Ham weer terug naar het 

Clubhuis. 

 

Inschrijven zoals altijd van 9-12, € 5,- voor leden. 

Voorinschrijving via het linkje van Rikus. 

 

           GH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het was weer een drukbezette en gezellige clubavond waar 

flink werd nagepraat over het treffen en de rit in Engeland. 

Na afloop van de vergadering werden overige leden lekker 

gemaakt met foto’s van de Engelandvaarders op de TV. 

 

• Het treffen is uitstekend verlopen en georganiseerd,  

er volgt dan ook een flink applaus! 

Volgens de penningmeester is er geld overgehouden. 

Aandachtspunten voor de volgende keer zijn: 

- Handig om een eindtijd voor de laatste bardienst aan te 

geven zodat de laatste niet tot diep in de nacht hoeft te 

staan. 

- Stefan geeft aan dat corveediensten niet stipt vanaf 

jouw tijd hoeven worden ingevuld maar dat je ook eerder 

mag beginnen.  

- Er was niemand van de cross aanwezig hoewel deze wel 

uitgenodigd waren. 

- Mooi dat er zoveel vrijwilligers waren! 

- Volgend jaar weer!!! 

 

• VMCrit op 2 en 3 juli→ app Marcel als je wilt helpen. 

Op zaterdag is er een BBQ voor alle deelnemers, leden en 

aanhang. Kosten 15 euro. 

Zaterdag pauze bij Tivoli Raalte inclusief bezoek aan het 

HD museum. Zondag pauze bij de Tonne en Dirk bakt 

poffertjes na afloop van de rit. 

 

 

 



• Molshooprit: 3 bardiensten nodig van 8.30 tot 12.00 

12.00 tot 15.00 uur en 15 tot 17.00 uur. 

 

• 17/19 juni treffen IMC Wisent De Ham. Hier willen we op 

vrijdagavond even ons gezicht laten zien. 

 

• Avondvierdaagse van 21 t/m 24 juni. Vrijdag afsluiten met 

een gezellige avond. 

 

• Dagje Hellendoorn op 9 juli, hiervoor zijn we als club 

uitgenodigd. We zetten er verschillende oude en nieuwe 

motoren neer en een springkussen. Op de app worden nog 

afspraken gemaakt voor bemanning van de stand. 

 

• De reis naar Engeland is erg goed verlopen en voor 

herhaling vatbaar. Er is besloten om iedere 5 jaar zo’n reis 

te plannen. Omdat we er nu 2 jaar op hebben moeten 

wachten staat de volgende reis naar Wales in Engeland 

gepland voor Pinksteren 2025. Jos en Mariëlle nemen de 

organisatie op zich. 

 

• Babytreffen voor dit jaar is weer geregeld, Zowel Herman 

Tol als Martijn worden weer vader. 

 

• Rondvraag: 

-Ilona: wil graag een VRO cursus doen en lijkt het leuk om   

dat met een groepje dames te doen. Zet ze nog in de app. 

Er zijn meer geïnteresseerden en het bestuur gaat kijken 

wat de mogelijkheden zijn hiervoor. 



-Marscha: Als er leuke activiteiten in de Lantaarn zijn zet 

het in de toerapp, misschien zijn er meer liefhebbers om 

erheen te gaan. 

- Ivo: zou wel een clubavond bij Ton in de schuur willen. 

Ton heeft vele motoren in de handel, wil je er eens kijken 

dan is dit in overleg mogelijk. 

- Stefan: op social media zijn we slecht bereikbaar en 

staat niet dat er clubavonden zijn. Hij stelt voor open 

clubavonden te houden om meer leden te trekken. Het 

bestuur neemt dit mee en komt erop terug. 

- Herman Tol: Bedankt de club voor hun aanwezigheid 

tijdens het babytreffen terwijl hij zelf in Curaçao zat, 

Katy heeft dit enorm gewaardeerd. Het komende 

babytreffen hoopt hij er wel zelf bij te zijn. 

Ook geeft hij aan dat er tijdens zijn afwezigheid heel veel 

nieuwe leden zijn bijgekomen, dat er een grote verbetering 

is in de opkomst tijdens clubavonden en dat de sfeer erg 

goed is.  

-Nagekomen punt van John: Tijdens het treffen was het 

achterste toilet uitsluitend voor dames en dat beviel de 

dames erg goed. Is het een idee hiervan definitief een 

damestoilet te maken? 

 

 





Clubhopper 2022 
Zondag 24 juli 2022 van 10.00h tot 17.00h 

5 motorclubs 

5 clubhuizen 

Routes van maximaal 30 km van clubhuis naar clubhuis. 

Je kiest een clubhuis als startpunt, daar laad je een route in naar 

eigen keuze naar een volgend clubhuis, daarna  vervolg je je rit door 

bij het volgende clubhuis een volgende route in te laden. 

Deelnemers: 

DTC Daarle 

IMC Wisent Den Ham 

MCNH Hellendoorn 

MTC Route 66 Ommen 

MC de Gasschoeve Hardenberg       

 

 



 

 

 

 

Net voor corona had ik weer eens een grote bek tegen die 

zandhazen van de club. “Dat crossen stelt toch niet zo veel 

voor? Ik bedoel, we gaan met onze motoren regelmatig door 

een zandpad omdat het asfalt nog niet op onze routes ligt.” 

Ian van Bie Olthof daagde me uit en zei: “nou, je organiseert 

maar een keer een offroadmiddagje voor de toerleden, regel 

ik wel motoren.” Dat was niet tegen dovemansoren gezegd, de 

toerclub zag dit ook wel zitten en zo gaan we offroad rijden. 

 

Houdt daarom de middag van 24 september vrij in je agenda. 

Want we gaan die dag offroad rijden. Hoe die dag er precies 

uit zal zien is nog in ontwikkeling, dus daar komen we nog op 

terug. 

 

 
 

GH 



 



Wir haften vor, während und nach der Veranstaltung für nix !!!

secretary@mc-geist.de
www.mc-geist.de

MC Geist 1976 e.V.
Postfach 12 25
59322 Wadersloh



 

 

 

 

Jazeker! Op de clubavond hoorden we zoveel positieve 

geluiden van degenen die waren geweest en evenveel jaloerse 

blikken van degenen die níet waren geweest, dat we hebben 

besloten om in 2025 weer te gaan. De datum staat nog niet 

precies vast, maar zal weer rond Pinksteren zijn (zondag 8 

juni). Mariëlle was zo enthousiast dat ze graag wil helpen met 

de organisatie. Jos greep dit aanbod graag aan, want met de 

ervaring die Mariëlle heeft, kunnen we zo’n reis ook zonder 

reisburo wel op poten zetten. 

 

Aangezien een trip naar Engeland niet de goedkoopste 

vakantie is die je je kunt bedenken, hebben we even 

voorzichtige navraag gedaan. Met een kleine € 1000,- is de 

hele reis te betalen, incl. benzine, eten en drinken. 

Dat betekend dat als je vanaf nu € 30,- per maand spaart, je 

de hele reis bij elkaar hebt gespaard tegen de tijd dat we de 

motoren starten. 

 

 
 

GH 





 

 

 

 

Op 26, 27 en 28 augustus gaan we toeren door Duitsland. 

De inschrijving is zo goed als vol, dus wil je nog mee? Zoek dan 

even contact met Harm om te kijken wat er nog mogelijk is. 

 

We gaan naar Sauerland en overnachten zo’n 15 kilometer 

buiten Winterberg. Dat leek ons voor de buren wel zo prettig. 

Landgasthof Wüllner kent ons nog niet, dus Harm en Ben 

wisten daar zo ongeveer het hele hotel af te huren voor ons. 

 

Routes zijn er in diverse smaken, van kort tot lang en met en 

zonder snelweg. Het enige wat ze niet is gelukt: de bochten en 

hoogteverschillen er uit halen. En erg dat we dat vinden! 

Geef je dus op nu het nog kan. Harm bereik je via 

06 250 98 536 of mcnh.molshooptoer@gmail.com 

 

 
 

GH 
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Bagnaia wint MotoGP-race in Assen, baaldag voor WK-

leider Quartararo 

 

Francesco Bagnaia heeft bij de TT in Assen de overwinning in 

de MotoGP voor zich opgeëist. De Italiaan boekte zijn derde 

zege van het jaar in de koningsklasse van de motorsport en is 

de eerste TT-winnaar op een Ducati sinds Casey Stoner in 

2008. 

Fabio Quartararo, winnaar in Assen in 2021 en de leider in het 

WK-klassement, kende geen beste dag. Hij ging onderuit, nam 

Aleix Espargaró mee, stapte weer op en viel na zijn tweede 

crash alsnog uit. 

Espargaró zakte naar plaats vijftien, maar knokte zich, mede 

door een geweldige laatste ronde, knap terug naar de vierde 

plek. 

 

Rookie verrast met tweede plaats 

Achter de ongenaakbare Bagnaia zorgde diens landgenoot 

Marco Bezzecchi voor de grootste verrassing. De MotoGP-

rookie eindigde met zijn tweede plek voor het eerst op het 

podium. 

 

Quartararo behield ondanks zijn nulscore in Assen de leiding 

in het kampioenschap, maar de Fransman zag wel Espargaró 

naderbij komen. 

 

 



Bendsneyder in Assen knap vijfde in Moto2 

Bo Bendsneyder heeft bij de TT in Assen zijn beste prestatie 

in de Moto2 geëvenaard. De 23-jarige Rotterdammer eindigde 

voor een enthousiast thuispubliek als vijfde. De Spanjaard 

Augusto Fernández bleek de beste. 

 

Bendsneyder, achtste in de kwalificatie, staat niet bekend als 

de beste starter. Hij zakte op het TT-circuit weg naar plek 

tien, maar in het vervolg van de race reed hij prima. 

 

Tevreden gevoel 

De rijder van Pertamina Mandalika SAG Team lag zelfs even 

derde en evenaarde uiteindelijk zijn vijfde plek van vorig jaar 

in Le Mans. "Ik heb geknokt. Helaas net geen podium, maar we 

kunnen tevreden zijn", aldus Bendsneyder na afloop. 

 

De winst ging naar Férnandez. De Spanjaard boekte zijn 

derde GP-zege van het seizoen en komt nu qua punten op 

gelijke hoogte met klassementsleider Celestin Vietti, die op 

de vierde plaats eindigde. 

 

Een andere Nederlander, de pas 16-jarige Zonta van den 

Goorbergh, kwam als achttiende over de streep tijdens zijn 

debuut in Assen. 

 



Primeur Sasaki in Moto3 

Ayumu Sasaki was verrassend de beste in de Moto3. De 21-

jarige Japanner boekte na een buitengewoon boeiende race de 

eerste zege uit zijn loopbaan. 

 

Sasaki, die in mei op het circuit van Mugello nog beide 

sleutelbenen brak, had zaterdag pole position gepakt. Hij wist 

de leiding even in handen te houden, maar mede door een eigen 

stuurfout moest hij Izan Guevara in ronde twee voor laten. 

 

Valpartij 

De Spanjaard reed lang aan kop, terwijl het achter hem 

steeds stuivertje wisselen was. In de laatste ronde gingen 

David Muñoz, Jaume Masià en John McPhee onderuit, 

waardoor zij wegvielen uit de kopgroep. 

 

Sasaki ging Guevara voorbij, wat hem zijn eerste zege in 95 

races opleverde. Klassementsleider Sergio García werd derde. 

 
GH 



Plaats Naam Teamnaam Score Rijders Vorig budget

1 Stefan Eshuis De Vuurmanen 769 Mas, Gue, Arb, Dix, Bag, Qua 1 15

2 Frank Kappert Kappert racingteam 671 Gar, Fer, Fer, Can, Qua, AMar 2 15

3 Erik Wemekamp The Greensmiles 658 Tat, Fog, Fer, Dix, Qua, MMar 4 14,5

4 Yvo Rutgers Klepperderk@Rutgers 649 Mig, Onc, Schr, Vie, Qua, Mir 3 15

5 Nikay Schuurs Nikay Best Team Ever 646 Gue, Mor, Fer, Aco, Qua, PEsp 5 13

6 Erik Laarman Dikkop Racing 645 Fog, Gar, Aco, Vie, Bag, Mor 6 15

7 Marscha Mulder Mulder Racing 641 Mas, Gue, Ogu, Nav, Mil, MMar 7 15

8 Fleming Broeze HRC  back on top 621 Mig, Gar, Can, Fer, MMar, PEsp 8 15

9 Oscar Kleinjan Bekende kennissen 610 Gue, Ros, Low, Fer, Qua, Dov 9 15

10 Edwin Van Petersen KTM  Racing 590 Mas, Onc, Aco, Fer, Oli, Bin 11 12,5

11 Rikus Tijhuis Voor Fijn Racen 588 Mas, Suz, Fer, Aco, MMar, Bag 14 15

12 Edwin Luttenberg Vage Kennissen 585 Fog, Mig, Vie, Aco, Bag, JMar 12 14,5

13 Dinette Kleinjan Dark Angel 564 Fog, Ber, Can, Ben, Qua, Mil 10 15

14 Martijn Knol Stal Knol 563 Mas, Onc, Fer, Cor, Qua, PEsp 13 14

15 Han Schuurs VTR SP2 Racing Team 560 Onc, Suz, Low, Schr, Qua, Vin 15 15

16 Bert-Jan Gottemaker BJG racingteam 559 Mas, Suz, Fer, Aco, MMar, Mir 16 14,5

17 Alwin Jacobs AJ Moto 557 Gue, Nep, Low, Aco, Qua, Vin 17 14,5

18 Rick Reefhuis RRS GP 549 Mig, Onc, Can, Aco, Bag, Mir 18 15

19 Dennis Laing DL Racing 548 Fog, Gar, Ben, VdG, Bag, Mil 22 15

20 Herman Tijhuis Dream Time 546 Fog, Suz, Fer, Ben, MMar, Mir 20 15

21 Rick Jannink Pruttelbak 537 Mas, Sas, Nav, Rob, Bag, MMar 24 15

22 Jarco Grotenhuis Racingteam Hageveld 535 Suz, Sas, Low, Dix, JMar, Bag 28 13,5

23 Gert Teesink RLT 534 Fog, Mun, Aco, Fer, Bag, MMar 23 15

24 Remko Dijkstra Glory-Hole-Shot 532 Mas, Sas, VdG, Fer, Bag, MMar 26 15

25 Arjan Kamphuis Het giet zo als het giet 531 Mas, Ros, Can, Nav, Bag, Mil 21 15

26 Dinand Kamphuis HuH 522 McP, Gar, Nav, Schr, MMar, Zar 19 14

27 Jasper Groot Roessink JPXTREME 505 McP, Tob, Fer, Nav, Qua, MMar 25 14,5

28 Glenn Hakkers Vieze Praktijken 493 Mas, Sas, Low, Rob, MMar, JMar 27 14,5

29 Daan Broeze D e D uvel Z elf 465 McP, Mas,Schr, Ben, Bag, Mil 29 13,5

30 Emiel Boerkamp Otto en de Kliko’s 425 McP, Gar, Low, VdG, Mil, Mir 30 15

MCNH GP-Competitie  2022



 



 

 

 

 

Na de inzendingen van afgelopen maand, ben ik zelf ook op pad 

gegaan om een gooi te doen naar deze felbegeerde prijs. Als 

dekmantel had ik een trip gepland naar de Sachsenring, 

waarover ergens anders in dit krantje meer, maar de échte 

reden was om Arjan van de troon te stoten. Blijkbaar moet ik 

nog een jaar of wat bij hem in de leer, want ca. 10 kilometer 

voor de grens met Tsjechië heb ik het stickertje geplakt. In 

het plaatsje Tannenbergsthal. 588 kilometer van het clubhuis 

verwijderd. Door de extreme warmte die er hing, had ik geen 

zin om door te rijden naar Tsjechië zodat ik nog wat 

kilometers kon bijschrijven. 

 

 
 

Hiermee stond ik op de tweede plek, althans, voor twee dagen 

dan. 



Jos had me namelijk niet verteld dat hij op vakantie ging naar 

Frankrijk, en stuurde plots deze foto in. Van de Col de la 

Madeleine. Ergens in Frankrijk. Aanvankelijk niet zo spannend, 

Frankrijk is namelijk amper 400 km rijden. Totdat ik zag dat 

deze berg in de Franse Alpen ligt. Daarmee kan Jos zich op de 

tweede plek nestelen met maar liefst 1102 km vanaf het 

Mollenhol. Frankrijk is nu eenmaal een groot land. 

Gefeliciteerd met je voorlopige 2e plek Jos! 

 

 



En kijk Frank nou! Hij reed helemaal naar Frankenau. Met 

dochterlief achterop, zodat hij ook iemand bij zich had om de 

foto te maken. Op 301 kilometer van het clubhuis plakte hij de 

sticker in zijn “eigen” dorp. 

 

 
 



Rick Jannink en Raymond van Buren zochten het hoger op en 

belandden in Silkeborg, Denemarken. Daar zien we ze niet 

vaak weg komen. Wel mooi goed voor 661 kilometer en ze 

komen daarmee op de (voor nu) derde plek. 

 

 
GH 



 



 

 

 

Afgelopen weekend was het weer zo ver, Hellendoorn werd 

overspoeld door oald spul en hun vooroorlogse motoren voor 

de 50e Veteranenrit georganiseerd door MCNH. 

Reden om dit jaar eens extra uit te pakken. 

 

Na gedegen voorbereidingen door de commissie en het vormen 

van een groep van maar liefst 40 enthousiaste vrijwilligers (de 

natte droom van iedere VMC-rit organisatie) konden we aan 

de slag. 

 

Op woensdag een vrijwilligers infoavond voor de uitleg over de 

taken dit weekend en natuurlijk de nodige voorpret. 

Op vrijdagavond werd door 5 tweetallen de zaterdagroute 

gepijld. En omdat wij als MCNH nou eenmaal als voorbeeldig 

leerling van het VMC-klasje het pijlen zo perfect mogelijk 

willen doen komen we altijd weer pijlen en prikstokken te 

kort. Maar gelukkig zijn we niet voor 1 gat te vangen en wordt 

er altijd in onderling overleg een oplossing gevonden.  

 

Voor de onwetenden onder ons: De VMC-rit is een wedstrijd 

om het Nederlands kampioenschap van 100 kilometer waarbij 

motoren van voor 1940 om de minuut starten, 36 km, en 

enkele van de oudste motoren 30 km per uur rijden zonder 

kilometerteller waarbij tijden onderweg vijf keer geklokt 

worden op een ouderwetse manier met pen en papier. 

 

 

 

 



 
Met bouwjaar 1903 behoort deze Exelsior wel tot de veteranen. 

 

De routes, gemaakt door Glenn, die dat gezien de vele 

complimenten dit weekend weer eens voortreffelijk heeft 

gedaan, worden met pijlen aangegeven voor iedere afslag.  

Een rondje is rechts, een vierkantje links en een driehoekje 

rechtdoor. Na iedere afslag volgt een driehoekje zodat de 

rijders weten dat ze goed zitten.  

Ook bij lange stukken rechtdoor zetten we regelmatig een 

driehoekje zodat rijders niet te veel in vertwijfeling zitten  

of ze nog goed rijden, zij hebben het al druk genoeg met 

machinisten en het spul lopend houden.  

En je raad het al, de driehoekjes zijn nog al eens op waardoor 

de app vaak roodgloeiend staat met de vraag wie er nog 

rechtdoor-pijlen heeft.  



Hebben andere VMC-ritorganisaties daar dan geen last van 

aangezien we de pijlen met hen delen hoor ik je denken.  

Nou eh…nee, zij zijn nou eenmaal niet het aller-braafste 

jongetje in het VMC-klasje en laten rijders soms kilometers in 

vertwijfeling over of ze nog op de goeie weg zitten,  

om vervolgens met een zucht van verlichting weer een 

driehoekje in de berm te zien. Ook dat hoort erbij, part of 

the game en ook daar hoor je niemand over klagen. 

 
Bij zo’n tijdcontrole is het een drukte van belang, zeker als het de finish is. 

 

Nou klagen VMC-ers toch niet veel, wie goed heeft opgelet dit 

weekend heeft alleen maar blije, lachende gezichten gezien, 

zelfs als ze weer eens staan te sleutelen in de berm. 

Ik kan uit ervaring vertellen dat het rijden op zo’n oud ding 

ook alleen maar een lach op je gezicht kan toveren. En niet 

alleen bij jou, ook bij mensen langs de kant van de weg.  

De vele opgestoken duimen onderweg met de DKW zijn een 

schril contrast met de boze blikken wanneer je met de Harley 

langs rijdt, je snapt het niet. 



 

Oké, zaterdag was het dus zover. Vanaf een uur of 9 

druppelden de eerste motoren binnen, mooi op tijd voor de 

start vanaf 11.00 uur. Tijd voor koffie, bijpraten, 

voorbereiden voor de rit en her en der nog wat sleutelen. 

 
Er staat toch een partij mooi spul in Hellendoorn tijdens de VMC rit. 

 

De vrijwilligers vlogen uit om hun tijdcontrole punten te 

bemannen, tijden op de tijdkaarten te schrijven en vervolgens 

de pijlen na de laatste rijders weer te verwijderen. 

Pauzepunten te bemannen, de bar onder hun hoede te nemen, 

rijders in te schrijven, foto’s te maken en noem maar op… 

er komt wat kijken bij zo’n rit. 

 



In Raalte werd er geluncht bij Taveerne Tivoli en was een 

bezoek aan het American Motorcycle Museum gepland, waarna 

iedere deelnemer z’n rit zonder tijdcontroles kon vervolgen. 

Op een zoekgeraakte zijspan na verliep deze rit geheel 

vlekkeloos en naar tevredenheid van zowel deelnemers als 

organisatie.  

 

Na de prijsuitreiking van onze felbegeerde wandbordjes, want 

ja vooral het iets jongere oale spul is bloedfanatiek, maakte 

iedereen zich op voor de BBQ van die avond.  

Achter de schermen ontvouwde zich weer hetzelfde ritueel 

als de avond ervoor, de materiaal uitgifte door dreamteam Isa 

en Jeff, het pijlen van de route en de gebruikelijke paniek om 

ontbrekende bordjes. 

 

Vanaf half 7 stond BBQ-master Edwin Rutgers voor ons klaar 

bijgestaan door Frank K. Het uitstekende vlees en de salades 

van de Gulle Buurman liet iedereen zich goed smaken en het 

was een gezellige avond met VMC-ers en clubleden.  

 

De zondag beloofde weer een mooie dag te worden, de 

weergoden waren ons goed gezind en iedereen had er zin in. 

Zelf rijd ik op de zondag altijd mee op de DKW, waardoor ik 

de vermoeidheid van de voorgaande intensieve dag al snel van 

me af rijd.  

 

Vandaag was het de beurt aan Glenn om op het klassieke 

DKWeetje van Marcels opa het rijden van een VMC rit te 

ervaren. Zijn verslag lees je verderop in het blad.  

Het is wederom een prachtige rit in oostelijke richting. 



 
Op zondag rijd ik de vermoeidheid van me af, heerlijk. 

 

Plots zie ik een rond bordje die me het weiland in wil sturen, 

“he das gek, dat klopt niet”. Maar dan komt het braafste 

jongetje van het VMC-klasje om de hoek kijken, want deze 

heeft heel braaf een driehoekje geplaatst in de weg naar 

links, ahhh…daar moet ik dus in.  

Motor aan de kant gezet, manlief op de hoogte gebracht van 

het verkeerde bordje en alle rijders na mij de goede weg in 

gewezen. Binnen 5 minuten kwam John er al aan racen om deze 

taak van me over te nemen. Mijn DKWeetje vervolgens de 

sporen gegeven om de verloren tijd weer in te halen, want ja 

ik zat natuurlijk nog wel in de wedstrijd hè.  

 

Helaas stuitte ik na een kilometer al op een groep rijders 

langs de kant van de weg. Twee VMC-rijders hebben elkaar 



geraakt waarbij naar later blijkt de één zijn vinger en enkel 

heeft gebroken. En de ander er met schaafplekken en flinke 

schrik vanaf kwam. Zowel politie als de ambulance waren snel 

ter plaatste.  

Dit was echt even een flinke domper en rijders kwamen dan 

ook aangeslagen bij het pauzepunt vlak na de onheilsplek aan. 

Tja je rijdt door maar de glans is er wel even af. 

 
Pauze bij de Tonne, lunchen terwijl de motoren mogen uitrusten. 

 

Op naar de pauze bij de Tonne dan maar die weer 

voortreffelijk geregeld was, laat dat maar aan Jan O. over.  

Na een uurtje pauze ging de rit weer geklokt verder en bleken 

er in Hellendoorn diverse bordjes te zijn weggehaald net 

nadat Jan V. er als voorrijder langs was gereden. Ach, dacht 

Jeff, dan fungeer ik boven op de berg maar als driehoekje 

met mijn rode racemonster.  

En waar je als rijder totaal niet door hebt dat er achter de 

schermen soms wat mis gaat bleek het later voor de 



vrijwilligers alle zeilen bij zetten om ontbrekende bordjes te 

plaatsen terwijl de eerste rijders er al weer aan kwamen.  

 

Renate en John hebben zelfs als voorrijders VMC-ers op 

sleeptouw genomen (tot grote bewondering en hilariteit bij 

die rijders) om ze de goeie route te wijzen totdat er weer 

bordjes in de berm verschenen.  

Echt een staaltje vakkundig samenwerken, probleem oplossen 

en de schouders er onder zetten, chapeau! 

Eenmaal terug bij het Mollenhol werden we ontvangen door 

Dirk met zijn poffertjeskraam en vonden de poffertjes gretig 

aftrek.  

 

Bij de prijsuitreiking kreeg ik, in mijn ogen geheel onterecht, 

de vrijwilligersprijs voor het uit de wedstrijd stappen en 

rijders de goede weg wijzen. Deze prijs draag ik dan ook op 

aan iedereen die op welke manier dan 

ook zijn of haar steentje heeft 

bijgedragen. Want zonder jullie 

kunnen wij als VMC-ers geen 

wedstrijden meer rijden. En ik ben 

oprecht trots op onze club dat we 

met zoveel enthousiaste vrijwilligers 

zo’n mooi evenement neer kunnen 

zetten. En gaan er soms dingen 

anders dan gepland dan is er een 

enorm groot oplossingsvermogen 

waarbij iedereen meedenkt en doet.  

Enorm bedankt allemaal!  
(het bord zal ik voor jullie in bewaring houden,  

Poah, da’s namelijk helemaal mien kleur    ). 



 

We kijken met ons allen terug op een prachtig weekend.  

En vanuit de VMC niets dan lof, oh ja en een grote taart voor 

onze 50e verjaardag. Deze is zondag na het opruimen soldaat 

gemaakt en was erg lekker. 

               

             IS 

 

 

Een weekend per jaar wordt het Mollenhol omgetoverd tot VMC veste. 



 



 

 

Eindelijk was het dan zover, de langverwachte en naar 

gesmachte reis naar Engeland, na een uitstekende 

voorbereiding van Jos, Geke en Motoerit, en een hoop 

voorpret op de Engelandapp. In 2 verschillende groepen 

verzamelden we op donderdagmorgen voor het toertochtje 

richting de boot, een stuk snelweg met daarna een rit door 

mooie stukken Westland.  

Bij de boot aangekomen konden wel al snel inschepen, ons 

installeren in comfortabele hutten en op naar het café.  

Het werd een gezellige 

overtocht, toch ideaal om na 

een nachtje op de boot meteen 

in een mooie wereld aan te 

komen zonder al die kilometers 

over de snelweg te hoeven 

maken.  

Aangezien er ook de TT op het 

Isle of Man was dat weekend 

zat de boot vol met zeker 300 

motorrijders, de Heineken was 

dan ook snel op. Al die 300 

motoren moesten ook allemaal 

door de douane. Geluk voor ons, 

wij stonden vrij vooraan en 

konden ons dus binnen redelijk 

acceptabele tijd overgeven aan 

het links rijden.  
Stickertje plakken hoort erbij. 

 

 



Er werd besloten om als groep even de stad achter ons te 

laten en daarna op te delen in groepen. Zo gezegd zo niet 

gegaan. Binnen no time zat niemand meer op de route, raakten 

we elkaar kwijt en werden groepjes op natuurlijke manier 

ingedeeld.  

 

De tweede dag was een redelijk lange route via de Schotse 

grens, waar natuurlijk een sticker moest worden geplakt, door 

prachtige natuurparken richting ons hotel in de Yorkshire 

Dales.  

 
De Schotse grens is moeilijk te missen, naast een groot bord ook een flinke kei. 

 

Met blauwe luchten, zon, geweldige uitzichten en mooie 

weggetjes beloofde dit veel goeds voor de komende dagen. 
 

 

Aangekomen in ons hotel, een luxe golfresort met sauna en 

zwembad, waarvoor wij natuurlijk totaal geen tijd hadden, 

werden we al snel naar de serre gedirigeerd voor het eten. 



Voor de overige gasten 

trouwens erg prettig dat 

wij ons eigen eetzaaltje 

hadden want mijn god wat 

een gezelligheid en 

bijbehorend lawaai 

kunnen wij produceren. 

De grootse uitdaging van 

dit weekend was toch wel 

het juiste eten voor de 

juiste persoon op tafel 

zetten, links rijden was 

er niks bij.  
 

 

 

 

Onze eigen serre, beter voor de rest van de gasten. 

 

Aangezien we het eten 2 maanden van te voren moesten 

doorgeven, het voor de meesten blijkbaar een onmogelijke 

taak was even op te zoeken wat ze besteld hadden en Geke 

dat gelukkig voor allen had genoteerd werd het een gezellige 

chaos. Arme serveersters. 

 

Op dag drie stond een rit richting het westen het North 

Pennines National Park op de planning en met een clubje 

snellere rijders die het wat rustiger aan willen doen achter 

ons vertrokken we. Aangezien ik al 2 nachten nauwelijks had 

geslapen, plafondienst had zoals Jeff dat zou noemen, was ik 

moe en reed als een dweil.  

 



Tijd om op te splitsen en onze tocht samen met Harleyvriend 

Peter voort te zetten. Al snel zat ik weer lekker op de motor 

te genieten van de prachtige uitzichten.  

 

In Engeland zijn er voldoende uitdagingen onderweg. Als 

eerste natuurlijk het links rijden, op zich geen probleem maar 

een uitdaging als je plots moet uitwijken en dat toch uit 

automatisme naar rechts doet.  

Marcel heeft met zijn grasmaaier dan ook een flink stuk berm 

gekortwiekt nadat er een auto om de blinde bocht verscheen. 

Ben allang blij dat hij naar rechts uitweek want met die muur 

links zou z’n grasmaaier meer moeite hebben gehad schat ik 

zo in. Dan heb je nog de blinde bochten en heuvels in de weg 

waarna je geen idee hebt of en hoe ze daarna verder lopen, 

soms lijkt het net  een achtbaan. Wegen zijn smal dus even 

uitwijken is een uitdaging. 

 
Twee dikke Harley’s krijgen de schapen ook niet harder aan het lopen, dan maar 

rustig wachten. 



En schapen, die zijn er ook, heel veel en het liefst midden op 

de weg. Je snapt het al het is rustig aan doen en goed het 

koppie erbij houden. Maar oh wat genieten van al die rust en 

ruimte op die hoogvlaktes en natuurparken waar je nauwelijks 

iemand tegenkomt. Tanken en eten moeten dan ook goed 

gepland worden.  

 

 
Slow, het staat er niet voor niets, uitdagend maar mooi. 

 



Terug in het hotel al weer tijd voor een lekkere maaltijd na de 

gebruikelijke chaotische bediening, een gezellige avond met 

een drankje, of twee, in een ongezellige hotelbar. Wat willen 

we nog meer. 

Op dag vier was het bewolkt maar droog na een nachtje vol 

regen. We trokken naar het zuid westen richting Yorkshire 

Dales National Park. Ook weer een prachtig gebied, ondanks 

de grijze lucht, met mooie vergezichten, leuke dorpjes, 

prachtige weggetjes en gezellige eettentjes. Op een paar 

druppels na bleef het droog, we troffen het weer. Onderweg 

kwamen we elkaar als groepjes regelmatig tegen wat ook altijd 

gezellig is natuurlijk. Omdat Koningin Elisabeth 70 jaar op de 

troon zat waren er het hele weekend festiviteiten en waren 

dorpen versierd. Het kon dan ook zomaar gebeuren dat je in 

een optocht met de “Queen” belande.  

 

Queen Elisabeth, heb dat mens geloof ik wel 10 keer gezien op 1 dag. 



’s Avonds besloten we met de helft van het stel de pub iets 

verderop eens met een bezoekje te vereren en dat hebben ze 

geweten. Binnen no time schalde er stevige rock uit de 

jukebox, werd het biljartlaken mishandelt en vloeide de drank 

rijkelijk. De plaatselijke Oasis zanger lookalike was al snel 

onder de indruk van Mariëlle en deed Edwin even zijn versie 

van een Luttenbergje 3.0 voor. Kortom het werd een dolle 

boel.  

 
Ah, kak die foto is scheef…..nee joh valt best mee we staan op een bult. 

 

Op maandag was het al weer tijd om de spullen op de motor te 

knopen voor een laatste rit via de zuidelijke Moors langs de 

kust omhoog naar de boot in Newcastle. Mooie stukken langs 

de kust en de Moors afgewisseld met lelijke doorgaanswegen 

door kuststeden. Ach we waren ook wel heel erg verwend de 

afgelopen dagen. Gert besloot op deze laatste dag met zijn 

toekomstige Harleyvrienden mee te rijden om alvast een 



beetje te wennen aan het tempo en de bijbehorende muzikale 

klanken. 

Bij een koffiestop in de Moors prees ik enthousiast de 

lekkerste worteltjestaart ooit. Het leverde ons een enorm 

grote carotcake op in ruil voor een publiciteitsfoto met onze 

motoren voor het nieuwe hotel. 

 
Even een flinke carrot cake regelen door te poseren, easy enough. 

 

Gelukkig heeft Marcel in zijn hutkoffer altijd plek voor taart, 

stevig verpakt in een grote doos. Bij iedere put of drempel 

riepen we daarna dan ook uit: “kak eh…cake…” 

 

Onderweg kwam het bericht dat het groepje chaotische 

doorrijders onderweg Edwin was verloren bij een verkeerde 

afslag.  

Stress alom, bij ons tenminste, en dus maar snel doorrijden 

zonder lunchpauze naar de boot om te kijken of Edwin daar al 

was gearriveerd.  

 



Gelukkig kwam ook Edwin tenslotte na veel omzwervingen aan 

en ik ben altijd blij om Edwin te zien maar nooit zo blij als 

toen. Na de nodige moppers op z’n rijmaatjes, goedmaak 

knuffels en biertjes kon de terugreis beginnen. Met taart 

natuurlijk.  

 

Ik had inmiddels 22 setjes bestek onder het mom van ik ben 

jarig weten te bemachtigen. En geheel coronaproof werd de 

taart doorgegeven waarbij ieder om de beurt een hap nam tot 

men echt niet meer op kon. Ja die hutkoffer van Marcel en 

daarmee de taart was echt heel groot. 

 

Het eten op de boot is echt prima geregeld, flinke buffetten 

voor diner en ontbijt met voor ieder wat wils. 

’s Avonds belanden we met ons allen in de kroeg voor op de 

boot waar een leuk bandje speelde en de dansvloer vol bikers  

en enkele MCNH leden stond. Nog een hele opgave trouwens 

dansen op een woelige zee, je hebt zomaar de hele dansvloer 

nodig.  

 

Na een prima nachtje stonden we weer op Nederlandse 

bodem, meteen in de file die we vakkundig omzeilden via het 

fietspad, tja je bent MCNH-er of je bent het niet, even 

wennen aan het weer rechts rijden en de drukte via de 

snelweg op huus an. 

 

En wat kijken we terug op een mooi weekje toeren in Engeland. 

De gezelligheid, een groep waarbij alles en iedereen door 

elkaar liep, de prachtige routes, de vriendelijke Engelsen.  



1400 kilometer met slechts enkele krassen op motoren, 1 

lekke band en een enkel bezoekje aan de berm, prima verlopen 

dus! 

 

Voor herhaling vatbaar zou je zeggen. En dat is het! 

Al snel heeft ons bestuur besloten om iedere 5 jaar een 

meerdaagse rit naar Engeland of andere bestemmingen op de 

planning te zetten. Door corona werd deze rit uitgesteld dus 

de volgende rit naar Wales in Engeland staat gepland voor het 

pinksterweekend in 2025.  

Ben je al enthousiast geworden, blok ‘m dan vast in je agenda 

en begin met het vullen van je spaarpotje.  

Mariëlle, Jos en Geke zullen de organisatie hiervan op zich 

nemen. Jullie worden op de hoogte gehouden. 

 

En wat wij gaan doen de komende vakantie? Wij vertrekken de 

25e weer…naar Zuid Engeland. Tja we want more… 

             IS 

 
Hou die boot vast, we komen er weer aan………in 2025. 



 
 

 



 

 

 

Het is half maart en terwijl ik op m’n werk zit, beginnen 

plotseling de vakantiekriebels te komen. Even een weekje met 

de motor op pad lijkt me wel wat. Ergens in juni, dan is de 

kans op mooi weer ook best groot en laat nou half juni de 

MotoGP op de Sachsenring rijden. Binnendoor een goede 800 

km sturen. Dat lijkt misschien veel, maar dat kun je gewoon 

opdelen in meerdere dagen. Ik wist nog een leuk motorhotel, 

in hartje Harz, Pension Der Tourstop. Ik klom gelijk in de 

telefoon en de vriendelijke Jacqueline stond me te woord. Na 

het in elkaar klikken van de routes, kwam ik uit op 428 km. Ik 

zou woensdag 15 juni dus een “Bennetje” doen. Tot aan 

Herford ongeveer over de snelweg en vanaf daar volledig 

binnendoor. Rond 8 uur vertrok ik, want het is 4 uur biertijd. 

 

 
Heerlijk gereden. De Harz heeft echt fantastisch strak asfalt en 

weinig wegwerkzaamheden. 

 

Bij aankomst in het hotel werd ik hartelijk ontvangen door 

Peter en Jacqueline, de eigenaren van het Pension.  

 



Het diner bestond uit een broodje hamburger met rösti’s. Er 

was nog een motorrijdend stelletje op bezoek en samen met 

de eigenaren en wat biertjes was het een gezellige avond. 

’s Morgens zette ik na een heerlijk ontbijtje mijn tocht door 

naar het volgende hotel in Zeitz. 

 

 
Ik kan het me niet voorstellen, maar ze wilden graag een foto van me. 

 

 

Ik had een route uitgezet die flink 

door de Harz zou krullen. Daarbij zou 

ik langs de langste wandelhangbrug ter 

wereld rijden. Natuurlijk ben ik even 

gestopt voor een bakkie koffie. 

 
Zo’n hangbrug van 459 meter 

is wel mooi, maar als daar 

naast een dam ligt waar je 

ook overheen kunt, zie ik het 

nut er niet zo van in. 

Op aanraden van enige toerleden had ik 

ook Quedlinburg in mijn route 



opgenomen. Tijd had ik zat, want avondeten was niet mogelijk 

in het hotel. En met het bezoek aan deze oude stad, heeft de 

toerclub er een lid bij die Quedlinburg zal aanraden. Wat een 

prachtige mooie oude stad is dit. Typisch oud Duitse 

bouwwerken, veel smalle straatjes, pleinen met fonteinen en 

een gemeentehuis waar je U tegen zegt. 
 

Boven: een van de prachtige doorkijkjes 

in Quedlinburg, inclusief hun lokale Bello. 

 
Rechts: Nog zo’n prachtig doorkijkje in 

een van de vele smalle straten met op de 

achtergrond een prachtig glas in lood van 

het stadshuis. 

 

Onder: Het imposante stadshuis. 

 

 



Nadat ik een échte Thuringer Bratwurst naar binnen had 

gewerkt heb ik mijn motor weer opgezocht en trok ik verder 

richting het oosten. Nu kan ik hier nog tal van foto’s plaatsen 

over de prachtige omgeving met mooie vergezichten en 

imposante bergen, maar het krantje is al dik genoeg volgens 

mij. Feit is wel, zodra je de voormalige DDR binnen rijdt, merk 

je dat wel. De grens ligt midden door de Harz.  

Ik heb geen bordjes o.i.d. gezien, maar ineens rijden er 

Trabantjes, zijn de huizen niet meer gemetseld, maar allemaal 

gestuct (maar dan wel 20 jaar geleden) en ook de asfaltwegen 

mogen geen pochen lijden. Daarmee doen ze hetzelfde als met 

de huizen: Ze maken het wel, maar onderhouden het niet. Na 

de Harz veranderd het landschap in een glooiende partij van 

heuvels, met hier en daar een bosgebied waar nog een berg in 

verstopt zit. Hierdoor rijdt je veel meer glooiende wegen en 

heb je prachtige vergezichten van soms meer dan 20 

kilometer! 

 

 
Typisch landschap voor de deelstaten Sachsen en Sachsen-Anhalt. 



Eenmaal aangekomen in het hotel was ik nat en beplakt van het 

warme weer, dus de motor aan de kant gegooid en eerst maar 

eens een frisse douche. Ik heb er niet veel van de stad 

gezien, behalve de supermarkt en een kebabtentje, het was 

me namelijk stom te warm. 

 

Het hotel was mooi, luxe en goed voor elkaar. De omgeving 

daarentegen wat minder. Wacht, ik laat het jullie even zien: 

 

 
Hier het uitzicht op de 

ontbijtzaal, met een lekker 

luxe ontbijt.. 

 

 

 

 
Hier het uitzicht vanaf 

dezelfde plek: 

verpauperde 

garageboxen, een lelijk 

hoog pand, en een 

megagrote suikerfabriek 

op de achtergrond. 

 

Op de kamer een paar biertjes gedronken en de volgende 

morgen op naar de MotoGP op de Sachsenring. Net buiten 

Zeitz haalde een lokale motorrijder me in. Ik vroeg of hij 

toevallig ook naar de GP ging. “Jawohl!” Zei hij enthousiast. 

“Mooi” zei ik. “Ik rijd wel achter je aan.” Dat leek hem niet 

zo’n goed plan, maar blijkbaar onderschatte hij de HaaDee. 

Met een goede 140 km/h over de snelweg volgde ik hem. 



Eenmaal de snelweg af bedacht hij zich en zei: je rijdt beter 

dan ik had gedacht. Volg mij maar, krijg je ook een mooie 

parkeerplek. En daardoor kon ik op nog geen 50 meter van de 

toegangspoortjes m’n motor kwijt. Een plekje dat ik anders 

nooit had gevonden. Kort daarop liep ik rond bij het circuit en 

kreeg ik de kans om Staphorster Colin Veijer nog succes te 

wensen bij zijn races dit weekend. Hij rijdt namelijk in de 

Rookies Cup, een opstapklasse naar de Moto3. 
 

 
Pol Espargaro tijdens de eerste vrije training 

 

Nadat ik een tijd op het talud had gestaan wilde ik eigenlijk 

wel even zitten, maar Nederlander als ik ben, had ik niet van 

die dure tribunekaartjes gekocht. Is in Assen ook helemaal 

niet nodig, zeker al niet op de vrijdag, als ze toch niet vol zijn. 

Duitsers zijn dan toch wat meer “grundlich”, kein Karte ist 

kein Entree. Maarja, ook die controleur moet wel eens naar 

het toilet, waardoor ik dus mooi de tribune op kon glippen. 

Vrijdags kon ik dus vanaf de tribune heerlijk de trainingen 

kijken. Als bonus had ik ook m’n schouders en benen mooi 

verbrand. 

 



Rond 5 uur ben ik weer op de motor gestapt om naar mijn 

volgende hotel te reizen. Ca. 60 km van het circuit en ca. 15 

km van de Tsjechische grens. Onderweg vond ik nog een 

supermarkt om de boodschappen voor de volgende dag aan te 

schaffen. De hele dag Currywurst mit Pommes eten voor € 

9,50 per portie werd me namelijk toch te gortig. 

 

Eenmaal aangekomen 

bleek ik midden in 

het bos te zitten. 

Mooi rustig en met 

een ruime kamer.  

Deze bestond uit 

een soort 

woonkamertje met 

een koelkastje en vriesvak, een slaapkamer en een badkamer 

met ligbad. Dat koelkastje was goed om te weten, want het 

hotel had geen bar. 

De volgende ochtend ging ik weer richting het circuit om de 

kwalificaties te bekijken. Het kwik steeg vandaag tot ca. 36 

graden. Het was me stom te warm. Veel drinken, en vooral 

geen alcohol, is dan het devies. In een grote hal waar ze een 

mega-tv hadden neergezet, kon je in de schaduw kijken. Ik 

was zeker niet de enige met dit idee, dus dat zou wat beloven 

voor de zondagsdrukte. 
 

De hele dag leven op van dat taaie 

Duitse brood met Berliner Würst of 

kaas is ook niet alles, dus toch die 

Currywurst mit Pommes voor € 9,50 

maar besteld. 



Op de terugweg naar het hotel stopte ik weer bij die 

supermarkt, maar nu vooral voor wat biertjes. Daarom was die 

koelkast van net dus zo belangrijk. In het hotel de biertjes 

koud gelegd en even lekker fris gedoucht. Nadien was het bier 

lekker koud en had ik de kwalificatie van de F1 aangezet. Op 

deze manier is alleen zijn nog niet zo vervelend. 

 

Toch had ik besloten om op zondag niet naar de wedstrijden 

te gaan. Na twee dagen peentjes zweten op het circuit had ik 

het wel gezien. Ik besloot om aan de terugreis te beginnen. 

Die zou eigenlijk naar Eisenach gaan, waarop ik op maandag 

260 km dwars door de Harz zou kronkelen om bij Tonenburg 

uit te komen. Dinsdag zou ik dan nog 250 km rijden om thuis 

te komen. Mede doordat het maandag verschrikkelijk wilde 

gaan regenen heb ik dat geannuleerd. 

Ik heb vanuit het hotel de navi op thuis gezet en zag dat 

Kassel iets over de helft lag. Dus daar gelijk een hotel 

geboekt, zodat ik maandag het laatste stuk naar huis kon 

rijden. Ik had zo bedacht, dat ik dan in het hotel de MotoGP 

races wel kon kijken. 
 

Ik stelde de navi in op de snelweg en 400 km later kwam ik 

aan. Het leek me leuk om daar even de stad te verkennen, 

maar het hotel zat per ongeluk op een industrieterrein. Lopen 

was te ver, de taxi te duur en de bus ging niet. Dan de MotoGP 

maar kijken op de Ipad.. Blijkt de KPN app niet te werken in 

Duitsland en kon ik dus niks zien. Gelukkig was de bar wel los, 

dus heb ik me tegoed gedaan aan een paar heerlijke 

Franziskaner Weißbier en een middagje Netflix. Om 20.00 

begon de F1 wedstrijd, die kon ik gelukkig wel kijken. 



Bij het ontbijt waren de hemelsluizen al geopend en was het 

nog maar een graad of 18. Gelukkig niet te warm dus. Nadat ik 

mezelf in het regenpak had gehesen keerde ik de laatste 300 

km huiswaarts. Gelijk de eerste afrit op de snelweg ging het 

al zowat mis. De afrit was verschrikkelijk glad. Ik had geen 

grip en kon amper remmen en sturen. Nadat ik de vangrail van 

dichtbij had geïnspecteerd, parkeerde ik de motor dwars op 

de afrit. Met een hartslag in de keel en zonder schade 

vervolgde ik voorzichtig mijn weg. Ik kan je verzekeren dat 

zo’n vangrail van een halve meter afstand veel 

indrukwekkender is dan wanneer je er op een zonnige dag met 

150 langsheen zoeft. 

 

Eind goed al goed. Na de eerste 100 km stopte het met 

regenen en 50 kilometer later was de weg ook droog. Het gas 

ging er weer op en hoefde enkel nog een keer te stoppen om 

te tanken. Totdat ik een immens lawaai achter me hoorde. 

Mijn uitlaat was los getrild. Achja, wat is nou een roadtrip 

zonder een kleine reparatie onderweg? Met wat tie-wraps kon 

ik mijn weg vervolgen en kon zo ongeschonden Hellendoorn 

bereiken. Nu nog even laten aanlassen en de motor staat weer 

klaar voor de Molshooptoer. 

 

Een prachtige week met fantastische routes liggen achter me. 

Thuis heb ik natuurlijk alsnog de races teruggekeken. En 

ondanks dat alleen op vakantie gaan soms ook wel erg alleen is, 

heb ik wel heel erg genoten. Of ik het weer zou doen? Dat ga 

ik me nog bedenken. 

 

 

GH 





 

 

 

 

Al jaren zit ik in de organisatie van de VMC rit, ook al heb ik 

er nooit mee gereden. Ik hoor wel de verhalen over dat je 

praktisch machinist moet zijn om zo’n motor te besturen, 

maar ervaring had ik niet. Vandaar dat Marcel met het idee 

kwam om mij dit jaar eens op zo’n fossiel veteranenmotor deel 

te laten nemen aan de rit op zondag, op de NSU uit 1929.  

Mijn eerste reactie was: “oh nee toch, ik? Op zo’n ding?” Ik 

hoorde wel eens wat over voorontsteking afstellen, 

vlottertjes pompen en de kickstarter goed zetten enzo 

voordat je hem kunt starten, dus het leek me handig om een 

spoedcursus te krijgen in de VMC-beleving.  

 

Daarom begonnen we een week voor de rit met de eerste 

training: Omgaan met tegenslagen. 

Na een korte uitleg trapte ik na 3 pogingen de NSU aan en 

beleefde een euforisch moment. 2 minuten later was dit over 

toen met een plof de motor weer uitviel en het hele proces 

opnieuw kon beginnen. Eenmaal weer gestart reden Marcel en 

ik vanaf de Ninaberlaan over de Vrugteveenseweg richting de 

Overwaterweg. Echter hield de NSU het na wat geplof en 

geproest voor gezien op de Reggeweg. Toen we de motor de 

Overwaterweg op hadden 

gedrukt zijn we gaan 

sleutelen. Gelukkig had ik de 

chef monteur nog in mijn 

kielzog, dus het moest snel 

op te lossen zijn. 



Eerst leek het de bougie te zijn, maar na het vervangen bleek 

dat niet het euvel. De NSU bleef pruttelen. Uiteindelijk 

hebben we besloten dat het tijd werd voor de bezemwagen. 

Met de PK’s van de DKW werd ik weer naar de Ninaberlaan 

gedrukt voor een grote inspectie.  

Die dag leerde ik dat je bij het motorrijden in de jaren 30 

flink wat meer geduld moest hebben dan tegenwoordig. 

Rustgevend is dat echter wel.  

Zondagmorgen werd ik opgetrommeld om de eer van de 

MCNH te redden. Helaas bleek de koppakking van de NSU het 

te hebben begeven en na een reparatie liep hij nog niet 

helemaal lekker. Mijn strijdwapen werd dus geruild voor een 

DKW 125cc tweetakt van 1956. Even de klasse omboeken, een 

snelcursus DKW starten en ik was klaar om te gaan. 

 

 
Achter de DKW 125 RT van 1956 en de NSU 301 van 1929 

 

 



Bij de VMC rijdt je op tijd. Niet wie het snelst is, maar het 

meest constant, met een gemiddelde van 36 km/h. Om 11.09 

moest ik starten. Ik had me voorgenomen niets op de 

tijdcontroles uit te doen en lekker te gaan genieten, maar 

zoals René me al had gewaarschuwd: Binnen 5 kilometer ben je 

fanatiek en wil je winnen. 

Overigens ben je verplicht om je teller af te plakken, zodat je 

niet kunt zien hoe hard je rijdt. Dat leek me nogal onhandig, 

dus bedacht ik de nieuwste ontwikkeling op motorgebied waar 

ik wel mee móest winnen. STT. Deze kun je namelijk 

afstemmen op elke gewenste snelheid en zal dan automatisch 

het gemiddelde hiervan rijden. Mijne stelde ik dus af op.. u 

raad het al. 

 
De SchildersTapeTeller op de DKW met slechts 9km op de teller. 

 

We vertrokken richting de Overwaterweg om via Hulsen het 

Wierdense Veld in te trekken. Bij de eerste controle was ik 2 

minuten te vroeg, al kom je daar bij de uitslag ‘s middags pas 

achter. Voor een eerste keer vond ik dat echter niet gek. Bij 



de tweede tijdcontrole achter het Wierdense Veld, had ik 

zelfs géén strafpunten! Heerlijk toch. De weg vervolgde 

richting Hoge Hexel en kronkelde mooi om het Lageveld heen.  

 

Bij de derde controle was ik een minuut te laat omdat ik even 

was gestopt bij een klein ongelukje. Een man was gevallen met 

zijn BMW, maar alles ging goed volgens hem, dus ik kon mijn 

weg vervolgen. Toen ik mijn pauze bij TC3 nam, bleek dat die 

man een aanrijding met een andere Veteraan (Jan) had gehad, 

die nu niet meer op zijn been kon staan. Daarom heb ik de 

vrouw van Jan terug begeleid zodat ze samen in de ambulance 

naar het ziekenhuis konden. Achteraf bleek hij zijn enkel en 

middelvinger gebroken te hebben, dus daar was wel meer aan 

de hand dan in eerste instantie het geval bleek. 

Gelukkig waren Marcel en Jeffrey al ter plaatste. Marcel 

sprak me de woorden toe: “wij hebben het onder controle, ga 

jij nu maar genieten van een dagje klassiekers rijden.”  

 

 
Ik haat vlaggetjes. Bedankt allen.   Foto: Hester Jansen 



Bij Jan van de Tonne stond TC 4 opgesteld en mochten we 

genieten van een heerlijke lunch. Door het ongeluk daarvoor 

had ik 10 minuten verloren, dus 10 strafpunten extra voor me. 

Laten we wel voorop stellen: Bovenstaande is totaal niet 

belangrijk. Motorrijden gaat immers in de eerste plaats altijd 

nog om het voorthelpen van je medemens en mede-

motorrijders. Ik nam dus mijn stelling van het begin van die 

dag weer voor me: ga genieten, en doe niets uit op tijd-

controles. Ondanks de lading van de ochtend, steeg ik met een 

glimlach weer op de DKW. 

 

Van het rijden op zo’n ding wordt je helemaal rustig. Die 

motor dwingt je er toe. Snel schakelen resulteert enkel in een 

schakelvork die ergens tussen de versnellingen blijft hangen. 

 

 
Rust is het codewoord. Rustig gas terug, rustig koppelen, rustig 

schakelen en rustig weer ontkoppelen. En als je dat doet. Beleef je 

motorrijden op een totaal nieuwe manier. Wat genieten. 

 

 



Vanaf de Tonne reden we via Luttenberg naar Hancate en door 

Egede, waar de laatste tijdcontrole stond. Hier leverde ik 

mijn kaart in en pakte ik mijn laatste strafpunt. Ik toerde 

heerlijk terug naar het Mollenhol. Na ca. 80 kilometer stapte 

ik af met een grote glimlach. En een zere kont. 

 

 

 
Het bewijs dat de STT werkt. De ODO noteert netjes 89 kilometer. 

 

 

Marcel, commissie, bedankt voor de ervaring en het ontheffen 

van mijn taken op zondag. Ik heb erg genoten. 

 

 

GH 



 

 

 

 

Jarenlang zijn we afgezeken, hebben we moeten horen dat het 

woord Sløttelbakk’n uit de naam van het krantje, ervoor zorgt 

dat wij er ook een beetje bij horen. Wij Harleyrijders.. 

 

Wij zijn ook degenen die altijd hebben gezegd dat verstand 

met de jaren komt. Bij de een wat eerder dan bij de ander. 

 

Bij Gert begon dat verstand zich te ontwikkelen in 2017. Via 

zijn vrouw dan weliswaar. Die op hun trip naar de USA vanzelf 

al op een HD ging zitten, terwijl Gert er nog niet eens op zat. 

Zij had toen al door dat dit wel goed zat. 

 

 



Gert wilde er nog niet helemaal aan geloven en huurde op 

aandringen van zijn eega toch maar een Harley. Een Softail 

welteverstaan, al is dat nou niet bepaald het model om je met 

z’n tweeën door Amerika te verplaatsen, tenzij je er allebei 1 

neemt. 

 

Ergens is daar wel het zaadje geplant in Gerts verstand. Want 

twee jaar later kwam hij terug in datzelfde USA om nu eens 

een ander deel van dat immense land te verkennen. Ook nu, 

en niet eens met tegenzin, huurde hij wederom een HD. 

Een Electra Glide waarmee hij wel naar hartenlust kon cruisen. 

 

 
2019: Gert en Berit op een Electra Glide op de Route 66 

Hopelijk heeft hij wel door dat je zo’n brommer een kwartslag moet 

draaien om de weg te vervolgen. 

 



Omdat de nieuwe modellen voor 2022 dit winter al bij de 

dealers te vinden waren, hadden we Geheimzinnige Gerrit 

maar eens op pad gestuurd om een rondje te maken. En wat wil 

het toeval? 

 

Loopt onze Gerrit in Borne zich te vergapen aan nieuwe HD’s, 

struikelt hij over de hond die in hun showroom ligt en valt zo 

met zijn neus in het opengeslagen orderboek. Leest hij daar: 

G. Teesink, met een Pan-America 1250 achter zijn naam. 

 

 

 

 
Hier staat Berit nog samen met 

Gert te lachen bij de Suzuki V-

Strom. Die lach komt 

waarschijnlijk door datgene dat 

maar 3 personen op deze wereld 

op dat moment wisten: Berit, 

Gert, en Geheimzinnige Gerrit. 

 

 

 

 

 

 

Het duurde 4 jaar, maar Gert is dan toch overstag gegaan. 

Of dit nou komt door die uitmuntende kwaliteit, waar nog echt 

staal wordt gebruikt, of omdat Harley nu ook een hoogpoot 

heeft gebouwd, is ons nog niet duidelijk. Waarschijnlijk gaf de 

automatische hoogteverstelling de doorslag, zodat Berit 

achterop ook met haar voeten bij de grond kan komen. 



Ondertussen heeft de ruil van de Suzuki naar de HaaDee 

plaatsgevonden. We zullen hem binnenkort eens proberen te 

strikken voor een proefrit, zodat wij jullie ook kunnen 

vertellen waarom Gert voor een HaaDee heeft gekozen. 

 

Van Harte gefeliciteerd met het verkrijgen van je verstand na 

al die jaren Gert! En welkom bij de club van de Sløttelbakk’n! 
 

 
Gert inclusief aanwinst. Zie hem eens trots kijken. 

 

 

 

 

 

GH 



 



 

 

MotoGP   Enduro    Dakar 

Motorcross  Speedway 

 

 



 



 

 

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 



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! 



 

 

Er valt genoeg te toeren de komende tijd en het weer is 

perfect om de motor lekker vaak uit de schuur te trekken 

voor een avondritje of op een dag in het weekend. 

Omdat de agenda van de buurtsclubs flink gevuld is deze hier 

onder vermeld. We wensen jullie in de komende 

vakantieperiode vele mooie kilometers toe. 

 

Juli 

10  4e Zomerrit MCNH, Hellendoorn 

10 toertocht MC de Gasschoeve, Collendoorn 

13 Avondrit MC93, N93, Nijverdal 

15  Avondrit MTC Route 66, Ommen 

17  Toertocht IMC Wisent, Den ham 

20  Avondrit DTC, Daarle 

20  Avondrit IMC Wisent, Den Ham 

24  Clubhopper DTC (ORGANISATIE ALLE BUURTCLUBS) 

29  Avondrit MTC Route 66, Ommen 

Augustus 

1-3  Spirtitt’n treffen Slagharen 

7  Klepperrit MC de Gasschoeve, Collendoorn 

17  Klepperrit MCNH, Hellendoorn 

17  Avondrit DTC, Daarle 

21 Vakantierit MC93, Nijverdal 

24  Avondrit IMC Wisent, Den Ham 

26–28 Molshooptoer MCNH, Hellendoorn 

26–28 Veldtreffen DTC, Daarle 

 

 



 

 

 

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 



 

 
 

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. 
 

 

 

Juli 2022 
Vr 8 Clubavond Jeffrey Vrielink en Ben Rikkert 

Za 16 Jan Teun Roosink 

Za 23 Yvo Rutgers 
 

 

 

ZOMERVAKANTIE 
 

 

 

Augustus 2022 
Wo 17 Klepperrit (tijdens Helders Feest) 

Wo 24 Grote schoonmaak Mollenhol 
 

 

 

September 2022 
Za 3 Marcel Schuurman 

Vr 9 Clubavond Han Schuurs en Gert Teesink 

Za 17 Aeger Tol 

Za 24 Ilona Schuurman 
 

 

 

Schoonmaakrooster 
Juli Ineke en Inge keuken/koelkast 

24 aug Allen  grote schoonmaak Mollenhol 

Sept. José en Ilona  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 


