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Zo, dat was weer een leuk feestje, minitreffen bij het 

clubhuis. Veel gezelligheid, weinig slaap en redelijk wat 

(fris)drank hebben me door het weekend geholpen. Super 

strak georganiseerd met flink veel vrijwilligers, mooi om te 

zien. Nogmaals een dikke pluim voor de organisatie, jullie 

hebben het zo goed gedaan, je mag volgend jaar weer 😊. 

Op de komende clubavond zullen we nog even fijn nakaarten, 

mochten je dingen opgevallen zijn die anders zouden kunnen, 

laat het dan op de clubavond weten. 

 

Zo’n treffen, en dan zeker ook het toertochtje op zaterdag, 

heeft ons weer een nieuw lid opgeleverd, Marike Plomp is bij 

het kampvuur lid geworden nadat ze met de damesploeg heeft 

rondgereden. Marike welkom, we zien je binnenkort in het 

Mollenhol verschijnen. 

 

Nu het treffen achter de rug is, zijn we volop bezig met het 

organiseren van de VMC rit op zaterdag 2 en zondag 3 juli. 

Komende clubavond zullen we hier meer over bekend maken, 

we zijn natuurlijk weer vrijwilligers nodig om ook dit 

evenement succesvol te laten verlopen. Het is dit jaar de 50e 

rit in Hellendoorn, we hebben dus een aantal leuke extra’s in 

gedachten, hierover ook meer op de clubavond. 

 

Door een paar dagen rondrijden door het Engelse land ligt dit 

clubblad wat later bij jullie op de mat dan jullie gewend zijn. 

De verhalen van de Engelandvaarders zullen de komende tijd 



wel veelvuldig voorbijkomen in het clubhuis. Het schijnt dat 

bijna iedereen wel een groot deel van de tijd links heeft 

gereden…… 

 

Vanuit de leden kwam de vraag of de MCNH het ziet zitten 

zich te presenteren op het dagje Hellendoorn op zaterdag 9 

juli, en of we dan een beetje motoren op de Hofmansweide 

willen parkeren. Wij zijn de beroerdste niet en zullen zorgen 

dat we daar goed voor de dag komen. Hierbij zijn we 

natuurlijk jullie hulp nodig, dus hou alvast 9 juli vrij. 

 

Ook is er de vraag vanuit de leden naar een dagje rijden met 

mensen met een beperking, in zijspannen. Inmiddels hebben 

we Wim Hofman, verstokte zijspanrijder, vrijwillig 

aangewezen hier het zijspan in te gaan trekken. Zo’n rit vergt 

wel heel wat voorbereiding, dus we gaan deze voor 2023 

proberen op te tuigen. Wordt dus vervolgt. 

 

Zoals jullie in de toer-app hebben zien voorbijkomen hebben 

we voor het Helders feest maar liefst 2 fanatieke 

volleybalteams op de poten gezet. Deze uitermate sportieve 

vrouwen en mannen gaan maar voor een doel, een finale 

bestaand uit 2 MCNH teams, ja we zetten onze doelen hoog in. 

Deze happening staat voor woensdag 17 augustus op de 

kalender, gezien de hoge ambities zijn we dan alle supporters 

nodig die we vinden kunnen, dus hou ook deze dag maar alvast 

vrij. 

 

Dan hebben we zondag 12 juni natuurlijk onze Molshooprit, 

starten kan vanaf 9 uur, uitzetters Ben en Rene hebben hun 

uiterste best gedaan om een mooie route in elkaar te 



knutselen. We zijn hiervoor nog wel barbezetting nodig en 

handjes die helpen de routes in te laden enzo, geef je op via 

een prive app, dan kunnen we de bezoekende rijders keurig 

verzorgen. 

 

Dit jaar hebben we van 21 tot en met 24 juni onze 

avondvierdaagse, vier avondritjes achter elkaar, met op de 

vrijdagavond een gezellige avond na afloop van de rit.  

 

Ik zie steeds vaker in de toer app berichten voorbijkomen van 

mensen die willen gaan rijden en het mooie is dat er meestal 

wel meer zijn die mee willen. Gewoon blijven doen, daar is die 

app voor. Maak ook vooral gebruik van de database met 

toertochten zoals jullie op de drive kunnen vinden. Mocht je 

het linkje hiernaartoe even niet meer kunnen vinden, doe mij 

een appje en ik zal jullie voorzien van de juiste link. 

 

Via deze toer app hebben jullie de inschrijflink gekregen voor 

de 3 daagse molshooptoer van 26 tot en met 28 augustus, wil 

je nog mee, meld je dan snel aan, het aantal aanmeldingen gaat 

hard. We overnachten in Landgasthof Wullner, zo’n 15 km. van 

Winterberg af. Er zijn verschillende lengtes van route 

beschikbaar, van circa 275 km. tot maar liefst 465 km. voor 

de kilometervreters. 

 

Inmiddels heeft Arjan Kamphuis de toon gezet voor het 

stickerkampioenschap, hij verschijnt overal in zijn 

motorkleding op de foto met een MCNH sticker geplakt op 

een plaatsnaambord. Ik zie in elk geval een uitdaging nog net 

even verder van huis een MCNH sticker te plakken, jullie ook? 

De stickers liggen in het clubhuis achter de bar, dus neem 



mee en plak deze overal in Europa, Azië of waar je ook naar 

toe reist deze zomer. 

 

Dan vind je verderop in dit blad een poster over de Pokerrit, 

deze wordt verreden tussen verschillende buurtclubs, waarbij 

de dichtstbijzijnde startplaats het clubhuis van Daarle is. De 

opbrengsten van deze rit op zaterdag 11 juni gaan naar een 

goed doel, dus ik zeg rijden maar. 

 

Vrijdag 10 juni is er weer zo’n gezellige clubavond, waarbij we 

het treffen evalueren en je de verhalen van de 

Engelandvaarders kunt beluisteren, zullen wel weer sterke 

verhalen zijn…. 

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

Guus Lodewijckx en Jos Middelkamp, dus kom op tijd zodat je 

niets mist. 

 

Vanwege een onhandigheidje 

met een stanleymesje heb ik de 

koppeling van de oude Harley 

nog niet voor elkaar, op de lange 

terugreis van het treffen 

bedacht deze dat zijn werk er 

wel op zat. De boel maar weer 

eens uit elkaar halen om te 

puzzelen hoe dit weer komt. 

Overigens dank voor jullie 

medelijden medeleven na dit 

onhandigheidje. 

 

Marcel Schuurman 



 
 

 



 

 

 

 

Dit jaar is de pokerrun op zaterdag 11 juni. Het zal dan de 9e 

keer zijn dat deze toerrit voor het goede doel verreden 

wordt. 

 

De Pokerrun is een toerrit die gaat door Drenthe, Friesland, 

Flevoland, Overijssel en nu voor het eerst ook door een stukje 

Duitsland. De rit gaat van motorclub naar motorclub. Bij elke 

stop- of startplaats krijgt de motorrijder een speelkaart in 

een gesloten envelop die pas in Hoogeveen bij de finish wordt 

opengemaakt door een deskundig team van gewiekste 

pokeraars. Iedereen mag meedoen, jong en oud, in 

groepsverband of solo, zijspannen en trikes. Je hoeft dus niet 

bij een motorclub aangesloten te zijn.. 

 

Op de dag van de pokerrun zijn er verschillende 

nevenactiviteiten op het terrein achter de motorclub MC 

Motorhead Hoogeveen zoals Unicycle Demo’s, een DJ en 

natuurlijk een hapje en drankje ontbreekt niet.. Unicycles zijn 

motoren zonder voorwiel, een mooi gratis spektakel om te zien 

voor jong en oud. Bij de Request DJ kun je een plaatje 

aanvragen voor een euro. Die euro gaat ook naar het goede 

doel. Ook staan er overal op het terrein collectebussen waarin 

door “de gewone” bezoekers een vrijwillige donatie gedaan kan 

worden. 

 



Het goede doel voor de Pokerrun van 2022: Wensstichting 

Drenthe. 

Deze wensstichting vervult de wensen van kinderen die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo zijn zij er voor 

kinderen die ziek zijn, voor kinderen die opgroeien in moeilijke 

omstandigheden en/of voor kinderen die al jong mantelzorger 

zijn. Hun doel is om deze kinderen, vaak samen met vader 

en/of moeder, broertjes en/of zusjes, weer een dag te laten 

stralen en ze een herinnering mee te geven waar ze nog lang 

op terug kunnen kijken. 

 

Meedoen met de Pokerrun kost slechts eenmalig 5 euro. 

Daarmee steun je het goede doel van de Pokerrun. Inschrijven 

kan bij alle clubs die in de organisatie van deze run zitten. Alle 

inschrijfgelden en een deel van de dagopbrengsten per 

motorclub worden overgemaakt aan een goed doel. Ook staat 

er bij elke club nog een collectebus voor een vrijwillige 

bijdrage. Rij jij ook mee? 

Natuurlijk kun je ook gewoon doneren. Het bankrekening 

nummer van de Pokerrun is: NL54RABO0316704083 

 

Voor ons is de dichtstbijzijnde startplaats het clubhuis van 

DTC Daarle, Nieuwstadweg 1a, 7688 PW Daarle hier kun je 

vanaf 8.30 uur starten. 

 

Zie voor verdere info www.pokerrunmcmotorhead.nl, daar 

staan de uitgebreide spelregels, startplaatsen en een 

beschrijving van het goede doel op. 

http://www.pokerrunmcmotorhead.nl/


 

 

 



 

 

 

Dit jaar is de 50e keer dat we als MCNH de Veteranenrit 

organiseren. Dit is een rit voor veteranenmotoren (gebouwd 

voor 1941) en klassiekers (minimaal 25 jaar oud). 

Op zaterdag 2 en zondag 3 juli worden de ritten verreden, het 

zijn geklokte ritten waarbij de deelnemers proberen een 

gemiddelde snelheid van 36 km per uur aan te houden zonder 

gebruik te maken van kilometertellers. De routes worden 

volledig bepijld, en tijdens de rit wordt 5 keer de tijd op een 

bepaald punt genoteerd.  

Natuurlijk zijn we hier weer een flink aantal vrijwilligers voor 

nodig, te beginnen op de vrijdagavond met het uitzetten en 

dan het hele weekend van alles en nog wat.  

Naast het lekker bezig zijn voor de club is het ook prachtig 

om te zien hoe dit rijdend museum op zo’n dag aan je voorbij 

rijdt.  

Wil jij helpen, laat dit dan even via een appje aan me weten, 

dan kan ik je ergens inplannen, en jullie weten het, vele handen 

zorgen er voor dat je niet zo veel hoeft te doen. Mocht je 

hier nog vragen over hebben, schiet mij dan even aan en ik leg 

je alles uit. 

Ook dit jaar hebben we op zondag een MCNH gastrijder op de 

NSU uit 1929, Glenn zal dan de eer van de MCNH verdedigen 

en zien dat hij net als Jeffrey vorig jaar de rit uit kan rijden. 

En we gaan er van uit dat Glenn gewoon 0 strafpunten rijdt. 

Marcel Schuurman 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

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

 



 

 

 
 

 

Graag nodigen we je namens de MCNH uit voor de 36e editie van de 

Molshooptoer. Net als afgelopen 2 jaar wordt dit ook weer een feestje 

van 3 dagen ! De Molshooptoer wordt verreden van: 

 

Vrijdag 26 augustus tot en met zondag 28 augustus. 

 

We gaan naar ‘het land der duizend bergen’ wat de officiële bijnaam 

van het Sauerland is. En waar bergen zijn, zijn geen rechte wegen ☺.  

We hebben uitdagende en leuke toertochten uitgezet waarbij we door 

het Sauerland gaan toeren.  

 

We overnachten in 

Landgasthof Wüllner wat 

zo’n 15km buiten 

Winterberg ligt. 

We hebben kamers gereseveerd 

voor zo’n 50 personen. 

Daarnaast is het ook mogelijk 

om je tentje op te slaan in het 

veld achter het hotel. 

 

Geef je snel op via de Clubcollect link die te vinden is in de email die 

je hebt gekregen of anders via de link op de MCNH Site ! 

 

  

https://www.landgasthof-wuellner.de/


 

 

‘Wie trapp’m an’ op vrijdag 26 

augustus. We vertrekken tussen 

8.00 – 9.30 uur bij ons vanuit 

“het Mollenhol” (Imminkserve 

straat 4, 7447AZ, Hellendoorn). 

Voor de heenweg hebben we 

keuze uit ‘drie’ aanrijroutes. Om 

via de ‘korte’ route bij het hotel 

te komen stuur je iets minder dan 300 km. Om snel in het 

Sauerlandse te zijn hebben we een ‘middel’ route van 380km met 

210km aan bochten en zo’n 170km Snelweg. Deze route kan met een 

exra lus verlengt worden naar 465km! De ‘lange’ route is zonder 

Snelweg en is 405km lang. Beide routes komen pas bij het hotel weer 

bij elkaar. 

De zaterdag gebruiken we voor 

een mooie tocht door het ‘land der 

duizend bergen’. We hebben voor 

nu 1 route van 325km. (Laden van 

de route is mogelijk in het hotel). 

Het leuke van dezelfde route 

rijden is dat je elkaar 

onderweg tegen kunt komen 

bij, zum Beispiel: een 

tankstation, stübe, restaurant 

of dönnerkeet. Wel doorrijden 

want vier uur is …. 



 

 

Voor de terugweg op zondag hebben we, net als 

de heenweg, keuze uit ‘drie’ routes. De eerste 

van iets minder dan 300, de tweede van 380km, 

of ‘met lus’ van 465km. Beide met 170km aan 

snelweg. Ook is er de derde route zonder 

snelweg die je na 330km terug brengt bij het 

Mollenhol. Graag zien we julie terug bij het 

Mollenhol om wat na te praten over de toer.  

Hoe gaat eea in z’n werk: 
Opgeven gaat uitsluitend via de Clubcollect link op onze MCNH site 

waarbij je gelijk dient te betalen. Na het invullen van je gegevens en 

keuzes wordt je naar een betaalpagina geleid waar je met IDEAL het 

inschrijfgeld en voor de overnachting betaald. 

Kosten voor het inschrijven: 
De kosten zijn: €22,50 voor bestuurders en €12,50 voor bijrijders. 

Deze kosten zijn enkel voor de routes voor vrijdag, zaterdag en 

zondag. De routes sturen we een aantal weken voor de toer naar je 

toe zodat je deze thuis kunt inladen in je navigatiesysteem. Ook is er 

een laptop vrijdag beschikbaar en iemand om je te helpen bij het 

laden van de routes. 

Kosten voor het Hotel: 
Samen met het hotel hebben we de volgende prijzen afgesproken: 

- € 136,- voor een 1-Persoonskamer 

- € 120,- voor een 2-persoonskamer of 3/4-persoonskamer 

- € 80,- voor een tentplek *(1 

 

Deze prijzen zijn per persoon en voor twee overnachtingen in het hotel 

(of tent) inclusief ontbijt en avondeten in buffetvorm. 

 

Adres van het hotel is: 

Landhotel Gasthof Wüllner 

BödefelderStraße 32 



 

 

59955 Winterberg 

Altenfeld 

+49 2977 272 

info@landgasthof-wuellner.de 

 

 

LET OP: Consumpties dienen zelf en rechtstreeks met het Hotel te 

worden afgerekend.  

 

*(1 De kampeerders kunnen douchen in de saunaruimte en het toilet 

gebruiken in de ‘Grillhut’ van het hotel. 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_enNL961NL961&sxsrf=ALiCzsa0c9DzY2DY1hnGti90cRnll2BqZQ:1651691984458&stick=H4sIAAAAAAAAAONgUxI2NzKyMDQ2MDcyNTA2MjU1NjAxX8Qq5ZOYl5KRX5Kao-CeWFySkZ-mEH54T05OXmoRAB4SjiY0AAAA&q=Landhotel+Gasthof+W%C3%BCllner&rlhsc=KhENDOqLHhUM6AYFGMDPrvWIMA&ved=2ahUKEwiz2YuQyMb3AhUEMuwKHeeaAcwQjugCKAB6BAgZEAU
mailto:info@landgasthof-wuellner.de


 

 

Corona indien van toepassing: 
We gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar verantwoording neemt. 

Niet allen voor zich zelf maar ook voor alle 

andere deelnemers. Aanvullende (Duitse) 

richtlijnen dienen we te respecteren. We 

proberen iedereen die zich opgeeft zoveel 

mogelijk te informeren rondom de geldende 

richtlijnen om zodoende goed voorbereid aan 

de Molshooptoer 2022 te kunnen deelnemen. Je persoonlijke 

gegevens geven we door aan het hotel ivm gastenregistratie.  

Overige Opmerkingen: 
Je reservering voor het hotel is pas definitief nadat je op het 

opgegeven mailadres een bevestiging van ons hebt ontvangen. 
 

De MCNH heeft afspraken met het hotel gemaakt die niet vrijblijvend 

zijn. Dit houdt in dat kosten voor annuleren in rekening gebracht 

kunnen worden. De stand van 15 juli 2022 geven we door aan het hotel 

als 'definitieve' lijst! Mocht je door omstandigheden niet meekunnen 

terwijl je je wel hebt opgegeven, kunnen er annuleringskosten worden 

doorberekend! 
 

We gaan er van uit dat iedereen over een navigatiesysteem beschikt. 

Routes komen alleen beschikbaar in de laatste versie Garmin 

kaartmateriaal en als GPX bestand. 
 

Gebruik het inschrijfformulier om bijzonderheden en/of opmerkingen 

aan te geven zoals bijvoorbeeld: speciale dieet wensen, bij wie je op 

de kamer wilt, etc. 
 

Lukt het opgeven niet? Bel, mail of app Harm Wemekamp (+31 6 250 

98 536 // mcnh.molshooptoer@gmail.com). Ook als je vragen hebt. 

 

Met vriendelijke 

groet, 

 

De Uitzetters 

Ben Rikkert en Harm Wemekamp 

mailto:mcnh.molshooptoer@gmail.com


 



 

 
 

 

 

Inge, hartelijk dank voor de mooie woorden in ons 

clubkrantje. Echter bij het opnoemen van alle activiteiten 

moet ik één correctie aanbrengen, namelijk bij maken van de 

kroniek 40 Jaar MCNH. 

 

Het idee om een dergelijk boek te maken kwam niet van mij 

maar is van Sara de Lange. Ere wie ere toekomt. 

 

Tijdens een van de vergaderingen van het hoofdbestuur 

waar zowel Sara als ik toentertijd deel van uitmaakte kwam 

zei met het idee een dergelijk boek te maken ter ere van 

het 40 jarig bestaan van de MCNH in 1996. 

 

Ik was daar direct voor en heb voor de diverse takken van 

sport binnen de MCNH onderzoek gedaan, foto’s verzameld 

en stukjes voor geschreven.  

 

Maar nogmaals, het idee was van Sara de Lange. 

 

            GT 

  

  



 



 

 

 

De clubavond van mei was geen clubavond maar hadden we ons 

minitreffen. Of eigenlijk was het toch ook wel een clubavond 

want het was een gezellige avond met allemaal eigen clubleden. 

Maar toch ook weer geen clubavond want je kon ook blijven 

slapen bij het Mollenhol. Sommigen hadden hun tent opgezet, 

of hun camper. Voordeel is dan wel dat je geen luchtbed hoeft 

op te blazen. 

 

En sommigen hadden wel een 

tent opgezet maar sliepen 

ergens anders. 

 

 

 

 

 

 

 



Wel of geen clubavond, er was deze avond in ieder geval geen 

nieuws van ons toerbestuur. Er werd genoeg geouwehoerd, 

gezeurd, gediscussieerd en aan sterke verhalen geen gebrek, 

dus gezellig was het wel. 

 

De ‘treffencommissie’ had alles strak georganiseerd en 

geregisseerd. Ook de aankleding van het terrein zag er 

sfeervol uit met leuke lichtjes en natuurlijk een kampvuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk een echte 

foodtruck van onze eigen 

BN’er, onze Poffertjesbakker 

Dirk Poffers. Die werd 

ondersteund door de vele 

vrijwilligers die zich hadden 

aangemeld. 

 

 



Ook de zaterdagavond werd een gezellig feestje waarbij ook 

de motorclubs van Daarle, Den Ham en Geist aanwezig waren. 

Waarbij het jammer was dat de stripact die was geregeld er 

heel snel op de fiets weer vandoor ging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sommigen waren heel blij dat ze elkaar weer eens een keer tegenkwamen. 

  

En zoals het spreekwoord luidt, maken vele handen licht werk 

zodat alles al opgeruimd was toen ik op zondagmorgen 

aankwam om mijn corvee taak te verrichten om te helpen met 

opruimen. (geweldig jammer weer). 

 

 



 

Ik ben alleen bang dat de vuurton overuren heeft gedraaid 

tijdens het opruimen. Van keukenkastjes tot stoelen, 

opgeruimd staat netjes.         IH 





 

 

 

Na maanden van voorbereidingen was het zover op vrijdag  

13 mei; het opbouwen voor het mini-treffen kon beginnen. 

Maar voor sommigen was het Treffen op woensdagavond 11 

mei al begonnen. Toen werd de grote groep vrijwilligers (68 

man en vrouw) geïnformeerd over planning en de indeling van 

de taken. Wat waren jullie met veel aanwezig! Super gaaf!  

 

Ook de eerste kampeerder zocht alvast een mooi plekkie uit 

voor zijn witte camperbusje. 

 
Een aantal bouwden die avond alvast een feestje tot in de late 

uurtjes, ondanks dat er de volgende dag weer gewoon gewerkt 

moest worden. 

 

Ook voor ons begon donderdag het eerste gedeelte opbouwen. 

We hadden er super mooi weer bij. Steffany Staman van  

Vint-Iets had haar bakwagen volgeladen met mooie spullen om 

het terrein gezellig aan te kleden en zij ging gelijk aan de 

slag.  

 

 

 
 



Het terrein kreeg al aardig vorm met de stoere kabelhaspels 

annex statafels als basis voor de verlichting en gezellige 

zitjes. 

 
 

De (vr)eettent werd ook in de benen gehesen, met genoeg 

ruimte overgelaten voor de Foodtruck van Dirk Poffers.  

En ook de eerste tenten werden al strategisch opgezet. 

 
 



Vrijdagochtend werden de boodschappen voor o.a. het ontbijt 

bezorgd en werden de stroomkabels nog eens extra getest, 

opdat de stoppen er niet door zouden vliegen in de meterkast. 

 

 
 

De statafel met de klepperslok kreeg ook zijn plaatsje bij de 

poort en het wachten op de eerste motoren kon beginnen. 

Als eerste kwam Jeffrey Vrielink op zijn rode Honda 

aangevlamd. Compleet met zijn ronde pop-up tent op zijn rug! 

  

 



 

Ook de eerste vrijwilligers stroomden binnen. 

 
 

En zo werd de eerste avond al een mooi feestje! 

 

 

  
 

 

 

 



 

Om 7.00 uur stond zaterdags de ontbijtploeg al klaar om het 

ontbijt in orde te maken en naar mate de klok richting 9.00 

uur ging, kwamen de die-hard kampeerders één voor één uit de 

tent (of camperbusje). Ook werd het op het terrein drukker 

met toertochtrijders.  

 

Aan het einde van de middag mochten we de Duitsers van  

MC Geist e.v. verwelkomen! Wat super leuk dat ze gekomen 

waren! 

 
 

Nadat zij allemaal voorzien waren van een welkomstborrel en 

hun tent hadden opgezet, kon het feest (weer) beginnen! 

Men liet zich heerlijk verwennen met lekkere braadworsten 

en broodjes beenham, maar ook de frietbakkers kregen het 

druk. 



 
Werkoverleg in de foodtruck 

 

Later op de avond mochten we ook nog de leden van DTC en 

Wisent verwelkomen en zo werd het wederom een leuk 

feestje tot in de late uurtjes. 

 



 

En de brandton brandde helder op tot de volgende ochtend… 

 

.  

 

Alle vrijwilligers, super bedankt voor jullie massale aanmelding 

en inzet. Mede door jullie hulp is het een geslaagd treffen 

geworden. 

Voor herhaling vatbaar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO & RO 



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 was eens, lang, heel lang geleden, een land dat bij Europa 

was aangesloten maar toch weer op eigen benen wilde staan. 

En hier begonnen de moeilijkheden voor dit Anglicaanse 

koninkrijk met zijn invloedrijke Prins Triumph.  
 

  
 

In het land van Prins Triumph waar zijn moeder al 70 jaar op de troon zit. 
 

De kastelen en de muurtjes die de landerijen scheiden van 

elkaar werden aangevallen door weer en wind en dreigden in 

verval te raken. Goede raad was duur maar zijn oude 

moeder, koningin van dit eilandenrijk, kwam met een 

oplossing. Roep de hulp in van dat eigenwijze koninkrijkje aan 

de andere kant van die sloot. Die hebben ons al eens eerder 

geholpen en daar hebben we toch maar mooi Ulster aan 

overgehouden. Nodig ze uit op mijn feestje van mijn 70 jarig 

koningschap. Zo gezegd zo gedaan en koning van dat landje 

gaf Graaf Harley van de MCNH de opdracht die opdracht te 

klaren.  

Die graaf liet er geen gras over groeien en gaf een van zijn 

paladijnen de opdracht een veldtocht te organiseren door 

het Anglicaanse graafschap de Yorkshire Dales.  



 

  
 

Graaf Harley met zijn ros Electra Glide. 
 

Zo kon het verkeren dat een paar dagen voor Pinksteren  

Graaf Harley vertrok met aan zijn zijde Gravin Super Glide 

met de halve hofhouding en slagkracht van de Brat-, Met-, 

und Weisswurst compagnie en een stel spijkervegers van het 

Honda peloton. 
 

  
 

Voor het inschepen deden zich 

al een paar moeilijkheden voor 

waardoor een van die 

spijkervegers al bijna thuis 

had kunnen blijven. Hij had 

zijn nummerplaat verloren 

waardoor inschepen op de 

nodige moeilijkheden zou 

stuiten. Gelukkig voor hem 

werd de plaat tijdig 

teruggevonden. 



De overtocht verliep vlotjes en in zijn nieuwe kasteel 

verwelkomde Prins Triumph de strijdmacht van de MCNH. 

Voor het onderkomen van deze Helderse strijdmacht was 

een onderkomen in Darlington uitgekozen waar de strijders 

na een dag rondrossen konden uitblazen en zich te goed doen 

aan uitgelezen hapjes en het nodige gerstenat.  

Eén BMWeester moest echter persé “Still Water” hebben 

maar het water in de Yorkshire Dales bruist en kabbelt 

altijd evenals het bijbehorende glas. 

De hele operatie dreigde te mislukken als er geen “still 

water” in zou komen. Hiervoor moest een geluidloos glas 

gemaakt worden.  

Prins Triumph zakte de moed in de schoenen maar gravin 

Super Glide bracht de oplossing. Van een Caledonisch schaap 

liet ze de vacht scheren en liet er wol van maken, glaswol wel 

te verstaan. Hier werd vervolgens een glas van gebreid dat 

volledig geluidloos was. Zo, dat schaap was ook weer tam. 

 

   
 

Links het fluisterstille glas voor “still water” gebreid door onze Super Glide.  
 

Twee volle dagen werd er rondgetrokken door de Yorkshire 

Dales en daar waar mogelijk werden de stenen muurtjes 

weer hersteld.  



Deze muurtjes staan er al meer dan duizend jaar en zijn ook 

niet in een paar jaar gebouwd. De stenoloog die de graaf had 

meegebracht bleek van een nog oudere datum wat de prins 

Triumph de opmerking ontlokte, “Neem die Neanderthaler 

maar weer mee”. 
 

  
 

Na een vierdaagse veldtocht werd de terugtocht weer 

aanvaard maar met een schat aan ervaring op het gebied van 

links rijden en linksom de rotondes nemen.  

De opgelopen schade viel achteraf mee, de spijkervegers  

hadden hun werk goed gedaan, met slechts één lekke band, 

één geschaafde koffer en één die een deel van zijn 

beschermbeugel mist doordat hij zelfs de muurtjes ging 

polijsten.  
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

De Neanderthaler die met 

ronde steentjes de muurtjes in 

de oude staat wilde herstellen. 

 
 

 

 

 

 

 

De schade aan de 

spijkervegers. 



De Bratwurst Compagnie kon zijn taak niet helemaal 

volbrengen doordat de aanvoer van smeerolie stagneerde en 

een buddy dermate gemolesteerd moest worden omdat ie 

zijn eigen contactsleutel niet meer wilde afgeven. Het 

leverde de nodige vertraging en achteraf de nodige hilariteit 

op.  
 

   
 

England, the MCNH was here.    Zo’n kleine 1.400 km gereden 
 

   

Al met al toch weer een machtig mooi weekend geweest. Jos, 

Geke, niet te lang wachten met de volgende trip want later 

is voor een deel van de MCNH strijdmacht al lang 

aangebroken. 

             GT 

 

 

 

 

 

De hele MCNH Clan 

in de Yorkshire 

Dales.  

Een machtig mooi 

lang weekend. 





 

 

 

 

Wie ben je? 

De Nijverdalse Tineke Duerink is 43 jaar, woont sinds 2016 

samen met de Haagse Martijn de Ridder, heeft een dochter 

van 13 jaar en 2 honden.  

Tineke werkt voor de rijksoverheid en is daar 

verantwoordelijk voor het juridische beheer van 

overheidsgebouwen, milieuvergunningen en veiligheid. Ook 

doet ze dit werk sinds kort als ZZP-er voor het MKB en hoopt 

dit verder uit te breiden.  Als hobby’s naast het motorrijden 

spendeert ze veel tijd aan haar honden en aan tekenen en art-

journaling. Tineke heeft haar rijbewijs nu 3 jaar en Martijn 

en zij zijn net voor corona lid geworden van MCNH en hebben 

daardoor nog niet zo veel vlieguren binnen de club, maar daar 

gaat zeker verandering in komen! 

 

Iemand met wat meer (laag)vlieguren is Arjan Kamphuis, ook 

wel bekend als de Kroeze. Hij is 50 jaar en woont samen met 

Gerdien en heeft een zoon en een dochter. Z’n broer Dinand is 

ook lid van de club, z’n pincode is #### (ja we mogen echt 

alles van hem weten.) 

Arjan is eigenaar van Bartels Assurantiën en Tineke wordt 

dan ook meteen met zachte dwang overgehaald klant bij ‘m te 

worden. Als boerenzoon heeft hij een grote klantenkring 

onder de boeren, daar ligt zijn hart. Arjan houdt van 

motorrijden en slap ouwehoeren, nou dat was te merken ik heb 

nog kramp in de kaken van het lachen      Dat laatste doet hij 

ook regelmatig bij de biljartvereniging waar hij op niveau een 

balletje stoot (tja hij had geen keus) 

 
 



 

 

Arjan heeft op z’n 20e het rijbewijs gehaald en is nu 17 jaar 

lid van MCNH waarbij hij 8 jaar in het toerbestuur heeft 

gezeten. 

 

De sfeer zit er tijdens het interview goed in. Al voor de 2e 

vraag wordt Arjan door onze voorzitter gedwongen een fles 

Dalmore whisky soldaat te maken, wat met wat hulp ook lukt. 

Tineke houdt het bij een biertje en aan het einde van de 

avond worden er door de geïnterviewden serieuze plannen 

gesmeed voor over 30 jaar met de rollator in het 

verpleegtehuis, kukident, een camper en dr’an goan.  

Ook wordt er een weder-interview gestart met zeer relevante 

vragen. Je snapt het al het was een gezellig avondje. 

 

 
Tineke en Arjan besloten na het interview samen een foto te maken met hun motoren. 

Tineke op de Rebel, Arjan op de Kawa ZRX1200. 

 

 



 

 

Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Tineke begon op een Honda CB 500 uit de jaren ’90. 

Hiermee reed ze 2 jaar geleden de Molshooptoer naar 

Duitsland.  

Sinds kort is ze de trotse eigenaar van een stoere Honda 

Rebel 500. Deze motor bevalt haar erg goed. Eigenlijk wilde 

ze graag een BMW GS 310 maar iets met te korte beentjes 

deed haar besluiten de Rebel te kopen.  

 

Arjan begon ooit op een Honda VFR 750, daarna kwamen er 

zeker 10 Kawa’s(tot grote vreugde van z’n moeder): ZZR 

1100/1200/1400, een Ninja ZX9. Een Aprilia RSV 1000, een 

Falco. De eerste zijspan was een Honda 250, en daarna kwam 

de HD Road King waar hij nu nog mee rijdt. Ook de HD Ultra 

Limited, de KAWA ZXR 1200 en de zeer speciale BMW 

Zonnebloemeditie met centrale deurvergrendeling staan nu 

nog in de schuur. 

Hij is gewoon een groot liefhebber van oald iezer en 

zijspanrijden. Dit doet hij regelmatig met mensen met een 

beperking en heeft daar erg veel plezier in. Ook zijn kinderen 

gaan graag mee in het bakkie. 

 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

Tineke: Achterop bij Martijn naar het BMWtreffen in 

Garmisch in Duitsland wat een belevenis was dat.  

Daarna zijn ze verder wezen toeren in Sauerland. Tineke’s 

eerste langere reis met eigen motor en het rijden in een 

groep was de Molshooptoer in 2020. Dit was meteen de eerste 

kennismaking met MCNH en smaakte naar meer. Ook 

weekendjes richting Limburg zijn heel goed bevallen. 



 



 

 

Met Pinksteren gaan ze 2 weken richting Garmisch en Noord 

Italië. De motoren op de aanhanger om vooral mooie wegen te 

kunnen rijden.  

Bij de club vond ze de whiskyavond en het minitreffen erg 

gezellig. Bij het treffen stonden Martijn en zij al om 7.00 uur 

klaar met een ontbijt op de zondagochtend. 

 

Arjan maakt ieder jaar een reis met broer Dinand en 2 

vrienden, waarbij mooi rondtoeren, bier drinken en slap 

ouwehoeren wel de hoofdingrediënten van de reis zijn. 

Schotland staat met stip op 1 gevolgd door Zwitserland en de 

Vogezen. Ach eigenlijk is alles wel mooi, ook Nederland is 

prachtig als je ’t maar wilt zien. Hij is gewoon een motorman in 

hart en nieren (of lever zo je wilt.) 

De jaarlijkse Molshooprit vindt Arjan de mooiste rit van de 

club. Hij herinnerd zich nog goed die keer dat Dinand in 

beschonken toestand over een scheerlijn struikelde en boven 

op een tent viel. En dat Arjan die al in zijn slaapzak/tent lag 

het vervolgens moest ontgelden en zijn tent vakkundig werd 

neer gehaald met hem erin. Ook was er iets met een 

scheepshoorn bij de Weeze, een burn-out van Han op de 

leistenenvloer in een voormalig klooster en een verhaal over 

motoren die onder de teer zaten na een wegafzetting, vraag 

hem er zelf maar eens naar. De keer dat Arjan zijn rijbewijs 

kwijt raakte is al eens uitgebreid door Hermandad beschreven 

in het krantje dus daar zullen we het nu verder niet over 

hebben. 

 

 

 



 

 

Heb je nog motordromen of wensen?  

Tineke heeft de kaarten voor een reis naar Schotland al in 

huis. Ook Scandinavië en de Pyreneeën staan hoog op haar 

lijstje. Ze heeft voorkeur voor de wat rustiger gebieden. 

Maar helaas te weinig vakantiedagen voor de komende 10 jaar. 

Die BMW GS is nog altijd een droom en wie weet komt die er 

nog ooit. De beide heren voorzien Tineke van zeer nuttige en 

vakkundige tips om een GS passend te krijgen, dus wie weet… 

 

Arjans grootste wens is “da’k gezond blief en kan bliev’n 

rijden.” En zo is het… 

Met 4 motoren in de schuur heeft hij geen wensen voor een 

andere motor. De BMW is toch wel het hoogst haalbare aldus  

de whisky (eh…Arjan.) 

Een reis naar Gibraltar ligt in de planning, een reis door 

Amerika op een HD is nog een droom, maar dit weten ze thuis 

nog niet dus ssst… Op een blauw/gele Harley naar Moscou 

lijkt Arjan ook een leuke uitdaging.  

Verder wil hij nog heel veel ritjes met mensen met een 

beperking of afstand tot de maatschappij maken met z’n 

zijspan. 

 

Wat brengt je bij MCNH? Wat vind je de leukste 

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

Tineke zoekt de gezelligheid van het clubleven waarop Arjan 

opmerkt: “Meid ie hoalt gewoon van bier drink’n en zuukt een 

dekmantel.” Tja zo kun je het ook zien… De mogelijkheid om 

eens andere routes te rijden dan je eigen bekende rondje om 

de kerk is ook een reden voor lidmaatschap. Ze ervaart MCNH 

dan ook als een open en gezellige club.  



 

 

 

Arjan vindt MCNH gewoon een gezellig clubje en een stukje 

Helder’n dat erbij hoort. Eerlijk gezegd is ie gewoon te lui om 

zich af te melden als lid en daar zijn wij dan wel weer blij om. 

Want naast alle grappen en grollen is Arjan gewoon ook een 

heel sociaal mens die als wens heeft om ons als club meer in te 

zetten voor zwakkeren in de samenleving. Ritjes voor mensen 

met een beperking of afstand tot de samenleving. Maar ook 

het doneren van opbrengsten van toertochten aan goede 

doelen.  

Na het vorige interview sprak Wim Hofman dezelfde wensen 

uit en is inmiddels chef ‘Goededoelenritten’. Arjan vreest dat 

de vergaderingen hiervoor wel bij 

hem thuis zullen plaatsvinden en dit 

hem veel whisky zal kosten. Ik zeg 

top heren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arjan vond het maar slaapverwekkend    Toch was de scherpte wel weg aan 

         het eind van de avond……… 

IS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Klassiek rijden en TLC; 

 

Dat TLC is natuurlijk ‘tender loving care’, de ‘knuffelfactor. 

Onze klassiekers bestaan bij de gratie daarvan. En daarin zit 

hem een heel verschil met de berijders van moderne 

motorfietsen die om de 12.000 km hun kleppen eens 

gecontroleerd moeten hebben en hun smartphone en 

mobiliteitsgarantie koesteren als hun hoogste goed. Het is ook 

de reden dat we een paar ‘overstappers naar klassiek rijden’ 

toch weer hebben zien terug stappen naar ‘modern’. Vanwege 

‘het gedoe’. 

 

Die herwederterugopstappers waren daarbij niet de mannen 

die vanaf hun vroegste jeugd al gepokt en gemazeld waren 

vanwege de omgang, en vaak de afhankelijkheid, van oude 

techniek. Het waren mannen die in hun jeugd droomden en nu 

hun droom pas waarmaakten. Die werden niet allemaal heel blij 

van de ooitmalige motor van hun dromen. Zeker niet als ze 

daarvoor eerst een paar jaar van de geneugten van moderne – 

en vaak niet de minste – motorfietsen hadden genoten. Toen 

de nostalgie daarna toesloeg kochten ze een klassieker en 

gingen klassiek rijden. Soms inplaats van, maar redelijk vaak 

voor ‘erbij’. 

 

 
 



Vroeger was niet alles beter…… 

Na de eerste emoties merkten ze al snel dat een moderne 

motorfiets – al dan niet elektronisch ondersteund – alles 

beter doet dan een klassieker. Maar ze liepen – op de man na 

die zijn BMW zescilinder inruilde op een BMW R75/5 – bij 

het klassiek rijden vast op allerlei klein ongerief zoals 

controles, onderhoud en kleine hinderlijkheden. Of op de 

conclusie dat “Dat ding voor geen meter rijdt”. En dat ging 

dan over een heel mooie Norton Commando.  

 

De man die zo trots als een pauw 

terugkwam op zijn Moto Guzzi Le 

Mans was degene met de kortste 

klassiekerbevlieging. Bij 

thuiskomst dacht hij volkomen 

onterecht dat het oplichten van 

het neutraallampje van de Guzzi 

ook betekende dat de bak in zijn 

vrij stond. Hij liet onbevangen de 

koppeling los.  

De Guzzi gaf een goedmoedige grom uit zijn LaFranconi 

dempers en reed door de heg, de tuin en de vijver in. In 

gezamenlijk overleg heeft zijn vrouw toen besloten dat het 

afgelopen was met dat hele motorgedoe. 

 

Klassieke motorfietsen? Die moet je leren kennen om ze te 

waarderen. 

Hun veelgeprezen karakter is vaak de mantel der liefde die 

een mengsel van eigenaardigheden en onvolkomenheden moet 

bedekken.  



Vriend Cor rijdt een UL 1200, een heel dikke, echt oude 

Harley-Davidson. Ooit reed ik achter hem bij het passeren 

van een bulterige spoorwegovergang. De dikke V-twin kwam los 

van de grond. Cor zweefde zo’n tien centimeter boven zijn – 

jawel – zweefzadel. Hij landde op twee wielen en op zijn zadel 

en draafde dapper door. “Ik heb geen vering en geen remmen. 

Maar dat weet ik. Dus het is niet erg.” Natuurlijk wordt de 

grote zijklepper voor elke rit nagelopen op losse bouten en 

ongeplande lekkages. Maar het ding heeft hem al door heel 

Europa gereden. 

 

 
 

Het meest vertéderend zijn de klassieke ‘blijvers’ 

De WL van vriend Ernie is al vanaf 1961 in de familie. Hij was 

voor 110 gulden gekocht.  



Bij de gezinsuitbreiding kwam er een zijspan aan en toen Ernie 

ging studeren werd de Harley zijn dagelijks vervoer. Dat was 

in de tijd dat het rijden op een Harley zijklepper als blijk van 

opperste armoede werd gezien. Zijn Honda S90 heeft hij ook 

al veertig jaar. 

 

Nog even terugkomend op de man die zijn K1600 kocht omdat 

hij hem kon betalen;  Hij had er geen schik van. En er waren 

elektronische hindelijkheden plus een werkplaatstarief van 

bijna € 100 ex. BTW.  

Hij pakte zijn verlies. Want na een jaar schrijf je heel stevig 

af op zo’n BMW. “Ach, ik zie het maar als leergeld. En ik kan 

het missen. Toen ik op de MTS zat droomde ik over een 

R75/5. Waar ik ooit het spoor ben kwijt geraakt weet ik niet 

meer.  

Maar die zescilinder is denk ik toch teveel een egoding 

geweest. Nu heb ik een mooie R75/5. Daar rijd ik prettiger 

op. Ik heb meer schik en ik ben niet meer bang voor mijn 

motor.” 

 

Met een klassieker tot ergens in de jaren tachtig rij je 

gewoon motor 

Omdat je motorrijden leuk vindt. En bij klassiek rijden met 

een Honda CB500 F kun je in hedendaags Nederland ook nog 

gewoon je rijbewijs kwijtraken. Maar waar al dat gejaag met 

meer dan 150 pk goed voor is? Wie het weet mag het zeggen. 

En kleppen controleren en olie verversen? Dat doen we toch 

gewoon om de 2500 kilometer? 

 

Bron AM Klassiek 





 

 

 

Zo hey! De strijd is hevig losgebarsten. Dacht ik even dat dat 

tripje Engeland wel een winnaar op zou leveren, met een of 

ander zepenzaadje dat nét even 2 km verder van de route af 

zou wijken dan de rest, blijkt daar niets van waar! Gewoon met 

3 man sterk stickers plakken, alsof het niks is. Arjan is 

ondertussen weer terecht gekomen in Zuid-Frankrijk en ook 

Duitsland doet bijna leuk mee in de competitie. Hieronder vind 

je de inzendingen tot nu toe. En blijf vooral plakken want deze 

competitie is net als vreemdgaan: meedoen is belangrijker dan 

winnen. 

 

Ten eerste Oscar, op loopafstand van het clubhuis. Die net als 

ik, de containers in de straat markeert met MCNH stickers. 

Maar goed dat hij geen straatje verderop woont, kon hij nog 

de containers bij de buren weg plukken. Maar geen motor en 

geen motorkleding, dus een dikke diskwalificatie. 

 

 

 



Dan Martijn en Tineke, tenminste aan de motoren te zien. 

Na wat speurwerk op Google kom ik uit op Grainau in Zuid-

Duitsland, wat goed is voor 827 kilometer. Helaas geen MCNH 

sticker geplakt, dus ik moet streng zijn en afkeuren. Hopelijk 

hebben jullie nog foto’s waar de sticker wel op staat. 

 

 



Dan komen we op een moeilijk punt… Op de veerpont van 

Wijhe na, hebben we nog nooit een deelnemer in de competitie 

gehad, die via het water is gereisd. Nu zijn ze natuurlijk naar 

Engeland geweest, maar door de overtocht te maken via 

IJmuiden – Newcastle moeten daar aardig wat kilometers 

ingeleverd worden. Dat lossen we op door het dikke 

reglementenboek er bij te pakken. Daarin staat namelijk, dat 

de tocht per motor moet worden afgelegd. Zet je dus een 

motor op de aanhanger naar de Noordkaap, om daar een 

rondje te rijden en een sticker plakken telt dus niet. Zo ook 

de overtocht naar Engeland dus niet. Scheelt ze toch 490 

kilometer. Maarja, met slapen en bier drinken win je hier niet. 

 

Ten eerste Jan-

Willem, ik denk 

Jos, en Marcel die 

gezamenlijk een 

stickertje plakken 

op de Schotse 

grens. Goed voor 

256,5 kilometer op 

de motor. 

 



Als tweede 

Mariëlle, die het 

probeerde op 

Saltburn Beach. 

Compleet de 

andere kant op 

vanaf de boot, en 

maar 400 meter 

verder dan de 

heren in 

Schotland: 256,9 

km. 

 

 

 

 

 

Tot slot hebben 

we Ilona, die 

waarschijnlijk 

wakker werd van 

het bakkie koffie 

dat ze dronk bij 

de Tan Hill Inn, 

goed voor 292 

km. 

 

 

 

 

 



Als laatste inzending tot nu toe, Arjan Kamphuis. Die het 

eerst maar eens probeerde op 1254 kilometer van het 

clubhuis, in La Bastide des Jourdans in Frankrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toch twijfelde hij 

nog op de een of 

andere manier. 

Daarom vond hij het 

een kleine 100 

kilometer verderop 

toch nog maar weer 

tijd voor een 

stickertje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1330 km plakte hij de sticker op  de Cime de la Bonette, 

eveneens in Frankrijk. 

 

 

De strijd is echter nog lang niet gestreden, Aangezien de 

zomervakantie er nog aan zit te komen, en ik zelf 

waarschijnlijk Tsjechië nog in duik ergens deze maand. 

 

Stickers zijn natuurlijk volop verkrijgbaar aan de bar in het 

clubhuis. Dus blijf plakken! 

 

 

 

GH 



 



 

 

 
 

Januari 

14 clubavond 

21 Feestavond 
 

Februari 

4 clubavond 

11 ledenvergadering 

18 dropping 
 

Maart 

4 clubavond 

6 Toerkampioenschaptellerregistratiemiddag 

11 Feestavond MCNH 

13 Klappertandrit 

25 Ledenvergadering 
 

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 

25 Bladerrit 

 

Oktober 

8 Heuvelrit 

14 clubavond 

16 Babytreffen 

 

November 

11 clubavond 

27 Kilometerregistratiemiddag 

 

December 

9 clubavond 

31 Carbid knapp’n 





 

 

 

Stickerkampioen Arjan Kamphuis heeft de lat ook dit jaar al 

weer hoog gelegd en de nodige kilometers gemaakt en ook de 

Engelandvaarders doen een serieuze gooi naar deze 

felbegeerde toerkampioenschapsbeker. Dus wil jij ook 

meedoen in deze moordende competitie dan zijn hier weer een 

aantal leuke toertochten. Wil je de competitie voorblijven dan 

rij je alleen, ga je voor de gezelligheid meld dan even in de 

toerapp dat je gaat rijden zodat je de concurrentie op de 

hielen kunt zitten. Kijk op www.knmv.nl voor landelijke 

toerritten. 

 

3/17 juni Avondrit MTC Route 66, Ommen 

7/10 juni Avondvierdaagse MC Free Wheels, Heeten 

   4x 100 km. https://www.mcfreewheels.nl 

8/22 juni Avondrit IMC Wisent, Den Ham 

11 juni  Pokerrun, zie verderop in het clubblad. 

12 juni  Molshooprit MCNH, Hellendoorn, 225 km 

14/17 juni Avondvierdaagse MC de Gasschoeve, Collendoorn 

21/24juni Avondvierdaagse MCNH, Hellendoorn,100 km  

22 juni   Avondrit DTC, Daarle 

26 juni   Zomerrit MC’93, Nijverdal 

   230 km. https://www.mc93.nl 

 

Treffens 

10/12 juni    MC de Gasschoeve, Collendoorn 

10/12 juni  MC de Piep’n, Vriezenveen 

17/19 juni IMC Wisent, Den Ham 

 
 

http://www.knmv.nl/
https://www.mcfreewheels.nl/
https://www.mc93.nl/


 



 

 
 

Informatie voor het barpersoneel: 

Op zaterdag van 17.00-20.00 uur (of zolang het nog gezellig is) 

Clubavond aanwezig 20.45 uur, start clubavond 21.00 uur 

Je kunt de sleutel ophalen bij Jo en José Kappert, 

Ninaberlaan 44. Vooraf bellen is wel handig. 
 

 
 

 

Juni 2022 
Vr 10 Clubavond Jos Middelkamp en Guus Lodewijck 

Za 18 Edwin van Petersen 

Za 25 Renate Olthof 
 

 

 

Juli 2022 
Za-Zo 2-3  VMC Rit 

Vr 8 Clubavond Dinand Poffers 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 

Vr-Zo 26-28 Molshooptoer 
 

 

 

Schoonmaakrooster 
Juni Marscha en Roxanne alles hoog 

Juli Ineke en Inge 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 


