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Onze club heeft aantrekkingskracht blijkt wel, alweer twee 

nieuwe aanmeldingen van motorrijders deze maand, Duncan 

Reijnders was op de vorige clubavond als gast aanwezig en is 

meteen lid geworden. 

Tijdens de Mountain bike mania kwam Dennis Eektimmerman 

op zijn fiets niet verder dan de bar en is hier spontaan lid 

geworden.  

Heren, welkom bij de MCNH toerclub, we hopen jullie 

aankomende clubavond weer in het clubhuis te zien, zodat de 

rest ook weet dat jullie er bij horen.  

Verder op in dit clubblad worden ze voorgesteld inclusief foto 

van zichzelf en motor, meestal ook nog wel duidelijk. 

 

Het heerlijke nazomer weer van afgelopen weken liet ons nog 

mooi een paar ritten rijden, de laatste zondag van oktober 

zijn we met een ploegje van 20 rijders op pad gegaan om een 

ritje uit onze data-base te rijden. Het pontje bij Bronckhorst 

werd geheel bezet door de MCNH, er kon niemand anders 

meer bij op.   

Ik hoorde de veerman zachtjes het lied van Drs. P neuriën, 

heen en weer, vooral het laatste stuk hieruit:  

Stap niet in de boot, hij is vol;  

Blijf aan de wal, meneer;  

U ziet toch dat de boot vol is;  

Toe nou mensen, kom toch niet in deze volle boot;  

Dit loopt nog verkeerd af…….. 

 



Mocht je een keer willen gaan rijden bij nog zo’n mooie dag, 

pluk dan eens een route uit onze data-base, er staan prachtige 

ritjes in. En gebruik ook zeker de toer info app om te kijken 

of er meer rijders zijn die mee willen. 

 

Verderop in dit blad vinden jullie alles over de 

bestuurs(her)verkiezing van komende januari, Glenn en Frank 

zijn aftredend en hebben beiden aangegeven herkiesbaar te 

zijn. 

Daarnaast vinden jullie ook een vacature voor een positie in de 

redactie van ons mooie clubblad, schroom niet en geef je op. 

Ook zoeken we mensen die verstand hebben of willen krijgen 

van navigatie, routes en wat daar bij hoort. Zie hiervoor ook 

verderop de vacature hiervoor. 

 

Het babytreffen was weer een mooie rit naar Meppel, en ja, 

ook Quinn was zo van mij onder de indruk dat ze spontaan 

begon te huilen, maar dat komt met de jaren wel weer goed. 

Ook hiervan verderop een verslagje van een mooie dag. 

 

Ik zou hier best iets over de mountain bike mania willen 

schrijven, maar dit was zo gezellig dat ik eigenlijk niet precies 

meer weet wat hier allemaal gebeurde. Wel weet ik nog dat we 

in korte tijd met flink wat handjes het clubhuis tot een echt 

parcours hebben omgetoverd en dat op een of ander manier 

alle sterke drank uit het clubhuis in de fietsers is terecht 

gekomen. Blijft een machtig mooi evenement waar het hele 

dorp aan meewerkt. 

 

Over mooie evenementen gesproken, Wim Hofman en Arjan 

Kamphuis zijn druk doende met het organiseren van een rit 



voor zijspanrijders, waarbij we tijdens het Helders Fees 

mensen met een beperking een mooi dagje uit gaan verzorgen. 

Ik heb een vergadering van hun bij mogen wonen, geen idee 

wat we allemaal besproken hebben, maar de wisky was niet te 

versmaden. Hopelijk heeft er iemand nog iets van 

aantekeningen gemaakt anders moeten we nog een keer 

vergaderen……… 

 

De inrichtingscommissie is keihard aan het denken wat te 

doen met het clubhuis, ik heb al mooie ideeën voorbij horen 

komen. Het ziet er naar uit dat we deze winter lekker bezig 

kunnen ons Mollenhol en het buitenterrein een make-over te 

geven.  

 

We zijn al begonnen met het verzamelen van straatklinkers, 

Gerard Olthuis heeft ons al van flink wat meters voorzien en 

we hebben al aardig wat meters bij iemand van het erf 

geplukt. Nu maar hopen dat hij niet weet dat wij het waren 

die zijn prachtig verharde terrein omgebouwd hebben tot 

zandbak en de klinkers weer komt ophalen. 

De schade deze dag is beperkt gebleven tot een enkel 

verbogen trekhaakje, gezien de vol bepakte aanhangers valt 

dat nog mee. Vraag een van de broers van de Riet maar hoe dit 

precies zit. 

 

Inmiddels zijn we als bestuur druk met het komende jaar, er 

is overleg geweest met onze buurtclubs om onze kalenders 

wat op elkaar af te stemmen.  

Eigenlijk is dit gewoon een smoes om bij elkaar te komen en 

een gezellige avond te hebben, maar ondertussen is toch iets 



van een kalender op papier gezet. Er komen weer veel leuke 

feestjes, toertochten en treffens aan volgend jaar. 

 

De clubhopperrit van afgelopen jaar staat in elk geval weer op 

de kalender, we zijn aan het kijken of we de Klappertandrit 

kunnen combineren met de openingsrit van Hardenberg en het 

pauzepunt bij elkaars clubhuis te hebben. 

En het buurtclubfeest gaat weer door, zet alvast 25 maart in 

de agenda, de MCNH is dit jaar aan de beurt om te 

organiseren. 

 

Op vrijdag 18 november staat het Mollenhol vanaf 20.30 uur 

in het teken van onze vrijwilligers.  

Heb je jezelf op welke wijze dan ook ingezet voor onze club, 

ben je van harte welkom op deze vrijwilligersavond, onze 

manier om jullie te bedanken voor jullie inzet. 

 

Op zondag 27 november hebben we onze 

kilometertellerregistratierit weer, om 14.00 uur kunnen jullie 

bij het clubhuis het laatste ritje van het jaar rijden en 

aansluitend jullie kilometertellerstand laten registreren zodat 

onze kilometertelleruitrekencommissie aan de slag kan om de 

toerkampioen van 2022 vast te stellen.  

 

Alvast een waarschuwing voor de clubavond van 9 december, 

dan hebben we en spreker die ons alles verteld over het veren 

van jouw motor en hoe je hier de wegligging mee kan 

verbeteren. We beginnen dan vroeger dan normaal, deuren 

open om half 8 zodat we vanaf 20.00 uur bijgeschoold gaan 

worden, verdere info hierover verderop in dit mega dikke 

clubblad. 



Tot slot willen we zaterdag 12 november een doe dag houden, 

de klinkers die nu nog aan een bult tegen het hek liggen willen 

we netjes gaan opstapelen, het dak ligt vol blad en zo hebben 

we nog wat meer dingen te doen om ons clubhuis er weer 

netjes bij te hebben liggen.  

We beginnen om 14.00 uur zodat we voor het donker een 

flinke slag kunnen maken. 

 

Op de clubavond van 11 november hebben we weer een 

dreamteam achter de bar, Roland Dommerholt en Ramon 

Wolters.  

Natuurlijk heb ik dan ook weer van alles te melden, dus kom op 

tijd en mis niets, of kom net op tijd voor de rondvraag en de 

gezelligheid. 

De deuren zijn zoals altijd geopend om 21.00 uur, er bestaat 

de mogelijkheid dat er koffie is       

 

Jullie lezen het, de wintertijd is ingegaan, maar de MCNH 

gaat nog lang niet in winterslaap. 

 

 

Heb ik eindelijk die oude Harley 

goed aan het lopen en 

schakelen, begint ie spontaan 

weer te lekken op een plek die 

nieuw is. Het is toch altijd wat. 

Gelukkig heb ik iets van 

verwarming in de schuur, dus 

als jullie me zoeken, je weet me 

nu te vinden. 

Marcel Schuurman 



 



 

 

 
 

Tijdens afgelopen clubavond zei de voorzitter dat we 

binnenkort een avond krijgen met een lezing over veren. 

Gelijk allemaal verwarde gezichten in het clubhuis: “wat 

moeten wij nou met een lezing over vogelveren? 

 

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

 

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

 

Wat is daar nou moeilijk aan? Die liggen 

gewoon bij het Kluspunt in het vak. 

Handig om bouten mee te borgen. 

 

 

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

in je motor. Voorpoten, achterschokbrekers, dan komt er 

iemand iets vertellen over veervoorspanning, rebound en dat 

soort dingen.” 

 



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

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

rijdt met bladveren.. Dat hadden ze niet verwacht. 

 

Op de clubavond van december hebben we dus een technische 

avond. Je krijgt uitleg over motorvering. We hebben allemaal 

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

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

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

 

 
 

Edgar van HK Suspension gaat ons er alles over vertellen, 

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

volgende toertocht kunnen rijden. 

 

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

Daarom zullen we de tijdens de clubavond op 9 december de 

deuren open doen om half 8.  

 

 

 

GH 



 



 

 

 
 

Heb jij dit jaar ergens, met iets, de motorclub geholpen? 

Heb je: een bardienst gedraaid, lintjes geknoopt bij de 

enduro, een toertocht uitgezet, geholpen bij het treffen of 

bij de VMC, een wc gepoetst, gehaktballen opgewarmd, bij de 

mountainbike mania wielrenners dronken hebt gevoerd, op een 

doedag rondgelopen, of heb je vorige week geholpen stenen 

sjouwen? 

 

Dan ben je dus welkom op de Helpersavond, om ons nog 

éénmaal weer te helpen. 

Deze keer om ons (grotendeels) van de biervoorraad af te 

helpen.  

 

Ook als je van bovenstaande niets hebt gedaan, maar wel lid 

bent van één van de vele commissies binnen onze club, hebt 

gevlagd bij de cross, dakgoten hebt leeggehaald van een van 

de clubhuizen, de koetree hebt proberen aan te vegen, de 

motor van de voorzitter hebt gepoetst, of op een andere 

manier de club hebt geholpen, dan ben je dus van harte 

welkom. 

 

 

De Helpersavond is op 18 november in het Mollenhol, deuren 

open vanaf 20.00 

 

 

GH 



 



 

 

Het was weer een ouderwets gezellige en druk bezochte 

clubavond met Gert en Dinand achter de bar. 

• Nieuwe leden die aanwezig waren werden voorgesteld. 

Jan Reinders rijdt een Suzuki V-strom. 

Thijs Scholing, partner van Marike rijdt Yamaha FJ6. 

Duncan Reijnders alias “de buurman” van Jeffrey kwam 

een keer meekijken en was aan het eind van de avond 

plotseling lid, tja zo gaat dat. Hij rijdt Harley en een 

Indian Scout. 

 

• De ziekenboeg: Rene Kosters heeft een nier afgestaan 

aan een collega, hiervoor is veel bewondering! Beide heren 

herstellen goed. Inmiddels is het voltallige bestuur bij 

hem geweest met de beroemde bruine fruitschaal. 

 

• Helpers en kijkers bij de Heuvelrit bedankt namens de 

Endurocommissie. Het was weer een geslaagd evenement 

waarbij ook veel toerleden hun gezicht hebben laten zien. 

En Laurens Visser zelfs als enige toerlid meedeed om als 

een speer de zandkuil in te rijden en er iets minder snel 

weer uit te komen. 

 

• Afspraken voor het babytreffen bij Herman en Keetie in 

Meppel en de Mountain Bike Mania worden gemaakt. 

 

• Op de clubavond van 9 december is er een spreker van HK 

Suspension die ons alles gaat vertellen over de vering van 

 

 



de motor, met tips en adviezen over het afstellen van de 

vering van jouw motor.  

Let op de lezing start om 20.00 uur en zal 2 uur duren. 

 

• Jos Middelskamp is nog druk doende met het zoeken naar 

een geschikte VRO cursus, zodra er meer informatie is 

wordt deze gedeeld. 

 

• Wim Hofman en Arjan Kamphuis gaan een rit organiseren 

voor mensen met een beperking met zijspan en 

solomotoren. De datum is vastgesteld op woensdag 23 

augustus 2023. Dit valt samen met de Klepperrit tijdens 

het Helders Fees. Hou de datum vast vrij. We zullen 

voldoende verkeerregelaars en meerijders nodig hebben. 

Verdere informatie volgt. 

 

• Jos is bezig iemand uit te nodigen die uitleg komt geven 

over de MRA (My Route App). Een app voor het 

eenvoudiger plannen van routes t.o.v Garmin Basecamp.  

 

• Rondvraag: 

- Ton: is een vitrinekast met gecrashte motoronderdelen 

iets voor in het clubhuis? De herinrichtingsploeg is al 

druk aan het vergaderen en neemt dit mee. 

- Duncan bedankt dat hij een avondje mee mag komen 

kijken (en is meteen lid geworden!) 

- John vraagt vrijwilligers voor de Mountain Bike Mania. 

- Dinand: gaat de rit voor de Molukken nog weer door 

komend jaar. Antwoord is nee.      

IS 





 

 

 
 

 

In januari zit de eerste bestuurstermijn van Frank en Glenn 

erop. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. 

 

Frank vervult de functie van penningmeester binnen het 

toerbestuur en heeft daardoor regelmatig contact met de 

penningmeester van het hoofdbestuur om een vinger aan de 

pols te houden wat betreft de boekhouding van de toerclub en 

het Mollenhol. 

 

Glenn is de vieze voorzitter van het toerbestuur en 

ondersteunt in die functie de voorzitter in zijn taken en 

regelt het een en ander aan randzaken zodat het bestuur 

lekker loopt. 

 

Naast bovenstaande hebben beide heren natuurlijk, net als de 

overige bestuursleden, genoeg overige taken die zich het 

beste laten omschrijven als: ‘dingen oplossen in het werk’. 

 

Zie jij het zitten om de taken van Frank of Glenn over te 

nemen? Stel je dan verkiesbaar voor het toerbestuur, en geef 

daarbij aan voor welke functie je dit zou willen doen. 



Als jij je opgeeft komt er een stemming waarbij de leden 

bepalen wie vanaf januari 2023 deze functies gaan vervullen. 

Als niemand zich verkiesbaar stelt, zullen Frank en Glenn 

automatisch worden herkozen. 

 

Wil je meer weten, of je verkiesbaar stellen, meld je dan bij 

een van de bestuursleden, wij kunnen je van alle antwoorden 

voorzien. 

 

 

 
 

 

Het Toerbestuur 





 

 

 
 

Bij de redactie kunnen we nog wel een extra schrijvend lid 

gebruiken (man, vrouw, X, alien, rare kwiebus). 

 

Vereisten zijn er eigenlijk niet, alleen dat je een leuk verhaal 

kunt typen. 

Het aantal aanslagen per minuut, tien vinger typen of omgang 

met een computer is niet vereist. Wel is het handig als je zelf 

je verhaal in Word kunt krijgen, zodat we niet je kladjes met 

onleesbaar handschrift hoeven over te tikken. 

 

Verhalen mag je op je thuiswerkplek/bank/hangmat in Ibiza 

schrijven. En ook de werktijden zijn erg flexibel. Het enige 

vaste dat er aan zit is dat we op de zaterdag vóór de 

clubavond het krantje in elkaar zetten. 1x per maand dus, en 

in augustus doen we geen krantje. 

 

Wat krijg je dan van ons? Nou, wij gaan ervan uit dat je zelf 

beschikt over en computer en toetsenbord. Wel krijg je van 

ons een warm welkom en veel gezelligheid terug. En tijdens 

het vouwen van de krantjes is het bier/wijn/vegan water ook 

nog eens gratis. 

 

Kun jij dus een mooi verhaal in elkaar zetten en zie je het wel 

zitten om eens input te leveren voor ons krantje, schiet dan 

een van de redactieleden aan op een clubavond, of app ze. 

Dank alvast namens de redactie. 

GH 





 

 

 
 

Al sinds jaar en dag regelt Jo voor elke toertocht dat de 

routes klaar staan. Hij zorgt ervoor dat er een track c.q. 

route is aangemaakt vanuit het bestand dat hij van de 

uitzetters krijgt, en dat ons secretariaat de route krijgt om 

naar onze leden te versturen. Daarnaast zorgt hij dat de 

routelaptop in het clubhuis aanwezig is op de zondagmorgen 

van een toertocht. Als laatste zorgt Jo er voor dat het 

kaartmateriaal in de laptop up to date is. 

 

Wegens Jo’s recht op vervroegd pensioen mag hij gaan 

genieten van zijn oude dag en zoeken wij dus per komend 

toerseizoen een opvolger voor Jo. Mocht je niet precies de 

kennis in huis hebben, dan kun je dit winter een cursus volgen 

bij Jo, die je volledig in je nieuwe functie zal inwerken. 

 

Een laptop hoef je zelf niet te bezitten, de club heeft een 

laptop die hiervoor bedoeld is. Deze kun je dus overnemen van 

Jo. Ook staan alle Garmin programma’s en kaarten hier al op. 

 

Ben jij dus aardig handig met computers en lijkt het je mooi 

om met de routes aan de slag te gaan, laat het ons dan weten. 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd bij het bestuur 

of Jo terecht. 

 

 

Het Toerbestuur 



 
 

 



 

 

Op 16 oktober vroeg in de middag verzameld zich een mooie 

club motorrijders bij het Mollenhol om aan de koffie met 

krentewegge te gaan. Jazeker krentewegge, wat betekend dat 

het babytreffen weer op de kalender staat. 

Dit jaar is er maar 1 kleine spruit te verwelkomen binnen de 

club, te weten Quinn, dochter van Keetie en Herman Tol en 

zusje van Sascha. Gelukkig wonen Keetie en Herman in Meppel, 

zodat we toch nog even onderweg zijn om Quinn te begroeten 

in de grote wereld. 

Gert Teesink werd gecharterd als transporteur van de 

krentewegge, en hij nam naast Berit ook onze huis fotograve 

Jose mee in zijn gogomobiel. 

Onze voorzitter had vooraf gemeld dat er geen drank in 

Meppel zou zijn, maar wel bij het clubhuis, vandaar dat hij als 

een echt pleeriezer de kortste weg richting Meppel uitkoos. 

Dat dit hele bochtige wegen zijn mocht de pret niet drukken.  

 

 
De hele familie Tol bij elkaar, zelfs Herman was in het land 

 



 

Het krenteweggetransportteam kon dit niet helemaal 

bijhouden, vandaar dat we in de wijk waar Keetie en Herman 

wonen, verplicht een pauze moesten inlassen om niet met lege 

handen aan te komen bij de familie. 

Met veel kabaal werd het laatste stukje door Meppel gereden, 

waardoor spontaan links en recht auto alarmen begonnen te 

joelen en de hele buurt verschrikt van achter de gordijnen 

het zooitje ongeregeld stond te bekijken. 

 

Dit keer was Keetie in gezelschap van Herman, bij Sascha was 

hij het land nog ontvlucht, maar nu kon hij, op streng 

aandringen van Keetie, het niet maken er niet bij te zijn. 

De trotse ouders kwamen op het lawaai af en namen uit naam 

van Quinn de krentewegge en het bijbehorende clubshirtje 

aan van de voorzitter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Niets geleerd hebbend van vorige 

keer gaf Keetie haar dochter over 

aan de voorzitter…….jawel ook Quinn 

barst spontaan in tranen uit.  



Er was gezorgd voor koffie en koek, de koffie mochten we 

drinken uit Frozen bekertjes, lachen joh, al die stoere 

motorrijders met sprookjesbekertjes. 

Herman had zijn motor al aan de lading liggen om toch mee 

terug te rijden naar Hellendoorn, Keetie en de kids volgen in 

de auto. 
 

 
Lijkt me geen goeie ruil, je dochter afgeven voor een krentewegge…… 

 

Natuurlijk hebben we bij terugkomst in het Mollenhol weer 

een mooie groepsfoto gemaakt, Jose werd vakkundig op de 

veranda gemikt om het hele spul er op te krijgen.  

 

 



 

Vanaf de veranda kreeg Jose het hele spul er op. 

 

Wat me wel opvalt is dat al die kids die de afgelopen jaren 

huilend in de armen van de voorzitter lagen, nu gewoon heel 

vriendelijk tegen hem doen, hoe dan. 

 

Nadat we de motoren naar huis hebben gebracht zijn we 

verder gegaan met het vieren van de aanwezigheid van Quinn 

bij de MCNH, er werden frikandellen en patat gebakken voor 

de kids (en hun ouders), werd er flink gesprongen in ons 

luchtkussenkasteelgeval en het bleef er nog lang gezellig. 

Keetie en Herman, bedankt voor jullie ontvangst in het mooie 

Meppel, Quinn bedankt voor de biertjes die je ons hebt 

getrakteerd in het clubhuis. 

 

Uit de geruchtenmolen heb ik begrepen dat het babytreffen 

voor volgend jaar al weer is geregeld, we wensen de 

betreffende aanstaande moeders sterkte met de laatste 

loodjes.           B.R. Utus 



koffie uit Frozen bekertjes…..  de MCNH neemt Meppel even over. 
 

 

Krijg dit zooitje maar eens in het gelid      Keetie probeert Quinn nog te redden 

 

Sascha grijpt naar het  ze weet dat deze bende onderweg is 

been van pappa, is toch  

wel zo veilig 



 



 

 

Mountenbike Mania. 

 

22 oktober was het weer zover, MountenbikeMania is weer in 

Hellendoorn. 

Ook dit jaar is ons weer gevraagd of ze weer bij ons door het 

clubgebouw mochten. 

Het was voor ons geen verrassing, want de vorige keer gingen 

waren de fietsers erg onder de indruk van ons clubhuis - en 

vooral van de bar. Dat ze met tegenzin weer op de fiets 

moesten. 

Aan de route hadden we dit jaar niets veranderd, want dat 

ging de vorige keer ook mooi. 

Netjes met een pijl aangegeven waar ze het clubhuis in 

konden om een hapje en een drankje te scoren, en waar  ze 

aldaar het vrouwelijk schoon op de café racer konden 

bewonderen. 

 

 

 

 



Tot onze verbazing komen de eerst voorrijders van de 

verkeerde kant het terrein op fietsen…… 

Na kort overleg bleek het probleem bij ons te zitten en bleek 

dat ze dit jaar van de andere kant komen aan fietsen, (het 

blijven fietsers ze doen altijd iets onverwachts) daar maken 

we bij ons geen probleem van, op de kop de schuur in op zoek 

naar gereedschap om de pijl van de gele paal met het 

verkeersbord er op de andere kant op te laten wijzen en het 

probleem was opgelost. Het terrein is ook weer leuk 

aangekleed, de brandton staat in lichterlaaie, dus wij zien 

geen problemen meer. 

 

Wij zijn er klaar voor, de 4-koppige band 

is ook aanwezig en het clubhuis begint al 

mooi vol te lopen met gasten,  de frituur 

is warm, en de drankjes staan er ook 

klaar voor. 

De eerste fietsers komen het terrein 

oprijden en fietsen soepeltjes over de 

route, de gasten binnen en buiten 

moedigen iedereen aan. 

Er lijkt geen eind te komen aan de rij 

fietsers die bij ons een hapje en drankje 

willen komen halen. 

Sommigen verdenken we er van dat ze wel 3 keer zijn 

langsgekomen. De drankvoorraad zien we met grote snelheid 

minder worden, de reeds nieuw gekochte drank was in een 

mum van tijd op. 

Dan maar eens even op zoek in het drankarchief van de 

motorclub. Daar vinden we nog van allerlei flessen met drank, 



spul waar van wij zelf niet wisten dat het er stond en flessen 

waar van we de naam bijna niet konden uitspreken, Safari, 

Jonge Jenever en zelfs iets met 10W-40 van Putoline, we 

schonken echt alles wat we maar konden vinden. 

 

 Er werd ons zelfs soms  

gevraagd wat er in het 

borrelglaasje had 

gezeten.  

Ook dit jaar is het ons 

weer gelukt om wat 

fietsers aan de bar te 

krijgen of te wel het 

was weer een gezellige 

avond en we hebben ons 

als club weer mooi 

gepresenteerd. 

JO 

 

 



 



 

 

 

 

Wie ben je? 
Erik Grooters, alias Beertje is 61 jaar, 

geboren aan de Ninaberlaan woont nu aan 

de Huurmansweg in Hellendoorn samen 

met Beatrix. Zij heeft 2  kinderen en 2 

kleinkinderen.  

Na de MTS Bouwkunde, waar ook Peter 

op heeft gezeten, begon hij op zijn 20e 

bij bouwbedrijf Opdijn in Deventer. Na 

een reorganisatie kwam hij na 43 jaar op 

straat te staan en is toen als ZZPer 

uitvoerder voor zich zelf begon. Vanaf komend jaar wil hij het iets 

rustiger aan doen om het werken op die manier nog jaren vol te 

kunnen houden. En om ook tijd te hebben om zijn grootste hobby die 

al jaren in de schuur staat weer op te pakken. Daarnaast tuiniert Erik 

graag en heeft hij altijd veel gevoetbald. 

Op zijn 20e reed hij met een proefrijbewijs op een Honda Goldwing 

waarna hij het papiertje ook snel binnen had. Sinds 1980 is hij lid van 

MCNH, na een paar jaar lid af te zijn geweest werd hij in 1995 weer 

lid. 

 

Peter van de Straten is een 

geboren en getogen Nijverdaller 

die ook wat uitstapjes heeft 

gemaakt naar Hellendoorn. Hij is 

63 jaar, getrouwd met Hannie, 

heeft 3 dochters en 4 

kleinkinderen.  

Peter heeft veel gehandeld in 

klassieke motorfietsen.  

 

 



 

 

Daarna heeft hij nog een kunststofbedrijf 

gehad welke hij leuk heeft kunnen verkopen. 

Van die opbrengst kocht hij verschillende 

bedrijfspanden die hij nu verhuurd. Naast 

het onderhoud van de panden die hij zelf 

doet heeft hij de handen nu vrij om te doen 

wat hij wil. In die vrije tijd sleutelt hij dan 

ook graag aan één van de vele motoren die 

bij hem in de schuur staan.  

Ook doet hij een poging tot drummen maar daar wordt tot op heden 

nog niemand verder echt blij van. 

Peter rijdt motor sinds 1978 en is in 2018 lid geworden van MCNH.  

 

Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Erik leerde rijden op de Honda Goldwing van zijn broer. 

Zijn eerste eigen motor was een Honda CB 750 die enorm veel 

olie zoop wat waarschijnlijk aan zijn rijstijl lag aangezien hij 

altijd vol gas achter de oude garde aan moest jagen. Daarna 

kwamen de Honda 750 Bold’or, de Bold’or 900, de BMW K100, 

een Honda Goldwing met zijspan, een Kawasaki GTR 1000 en 

een BMW K1100 RS, dit was de fijnste motor die hij heeft 

gehad. Sinds 2000 staat de Harley Softail Heritage in de 

schuur waarop hij de komende tijd weer meer hoopt te gaan 

rijden. 

 

Peter begon op een Jawa 3500 Californian, gevolgd door een 

Suzuki T500, de Honda CB 350 waarvan hij een 2e kocht om 

te restaureren. Daarna sloeg de verzameling op hol en zijn er 

te veel motoren geweest om op te noemen dus houden we het 

bij de motoren waar Peter op heeft gereden. Een Honda CB 

650, een Honda VT 1100 Shadow, een VT 1100 ACE,  



 

 

een Transalp, Moto Guzzi sport. In de schuur staan nu onder 

andere nog de VT 1100 ACE, een Harley Streetglide, een 

Honda Transalp, Yamaha FJR 1300 en een Benelli TRE 1130K. 

 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

Eriks mooiste reis was de tocht met Marcel naar de 

Noordkaap in 2001 op zijn toen nieuwe Harley. De eerste 

beurt van de Harley werd dan ook ergens boven in Noorwegen 

gegeven en kon worden afgekocht met drank. In die tijd 

waren er in Scandinavië vele rivaliserende motorbendes 

actief. Regelmatig liepen parkeerplaatsen dan ook leeg als de 

heren erop kwamen rijden, werden ze vergezeld door politie-

escortes en kregen ze gratis eten bij wegrestaurants uit 

angst voor represailles. Tja de heren zagen er waarschijnlijk 

ook wel wat woest uit na een tocht van 3 weken waarbij 

gravelwegen van 120 kilometer geen uitzondering waren. 

Daarnaast reed Erik veel toertochten, eigen weekenden en 

treffens. Vooral de vaak onbenullige spelletjes die daar 

werden gedaan kon hij erg waarderen. Pielepapracen, de 

Naked Run om zomaar eens wat voorbeelden te noemen, de 

plaatjes mogen jullie er zelf bij verzinnen en anders vraag je 

er de oudere leden maar eens naar.  

Ook herinnerd hij zich nog goed de vakantie naar Oostenrijk 

en het feestje in Roskilde waarna op de terugweg zijn ketting 

knapte, deze werd terug gevonden en op advies van de ADAC 

reden ze op een rustig MCNH temp terug, joa joa      . Of die 

keer dat hij werd aangehouden door politie op de fiets terwijl 

hij langs de files voor stoplichten reed tijdens het narijden 

van de 2-daagse. 

 



 

 

Peters mooiste reis vond hij toch wel de meerdaagse naar 

Engeland afgelopen voorjaar met MCNH. Het links rijden is 

een uitdaging maar de mooie landschappen maken het zeer de 

moeite waard. Ook met de club vond hij het erg gezellig. 

Van de keer dat hij met zijn dochter achterop de Gross 

Glockner reed krijgt hij nog steeds grote ogen. Halverwege 

trapte hij door de achterrem heen en moest met afremmen op 

de motor en een beetje voorrem beneden zien te komen.  

Ook aan de 4 daagse toer door Denemarken heeft hij mooie 

herinneringen.  

 

Heb je nog motordromen of wensen?  

Erik is nog nooit de Noordzee overgestoken maar zou graag 

nog eens naar Schotland of Ierland gaan.  

Verder heeft hij als grote wens nog eens een zijspan te kopen 

om met zijn kleinzoon te kunnen gaan toeren. We hebben hem  

op het hart gedrukt dit voor volgend jaar zomer te doen 

zodat hij mee kan rijden met de rit voor mensen met een 

beperking die georganiseerd gaat worden. 

Een leuke Guzzi caferacer zou Erik ook wel passen. 

 

Peter wil ook het water weer over richting Schotland, 

Engeland of Ierland. En een lang gekoesterde droom is om een 

tocht op een Harley te maken door het westen van Amerika. 

En ook een man met vele motoren heeft nog iets te wensen. 

Hij zou graag nog een Moto Guzzi V85 TT en een Ducati 

Multistrada willen. 

 

 



 

 

Wat brengt je bij MCNH? Wat vind je de leukste 

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

Erik is door zijn broer lid geworden van MCNH, het was 

gewoon vanzelfsprekend dat je lid werd als je een rijbewijs 

had. Al jaren is hij minder actief met het motorrijden of 

zoals hij het zelf zegt: ”Ik ben gewoon donders zuunig op mien 

motor.” Hij hoopt dit komende jaren wel weer meer op te 

pakken en meer aanwezig te zijn. Als leuke activiteit noemt 

hij de verbouwinkjes bij het clubhuis, het blijft toch ook een 

werkpaard. 

 

Peter kwam bij MCNH omdat hij zag dat het een actieve club 

is die veel organiseert. “Laten we daar maar eens gaan kijken,” 

dacht hij. En tot nu toe bevalt hem dat prima. 

Het lijkt hem leuk als er eens een motor- en/of 

onderdelenmarkt wordt georganiseerd. Hier komt de 

handelaar weer naar boven.  

 

Tot slot heeft Marcel nog een vraag voor Erik: “Waar komt de 

bijnaam Beertje toch vandaan?” 

Erik voetbalde veel en had hetzelfde postuur als de Duitse 

voetballer Erich Beer. Kort, dik en eigenwijs. Dus de naam 

Beertje was snel gevonden. 

IS 
 





 

 

Het gaat hard met de aanwas van nieuwe leden. De één meldt 

zich spontaan zelf aan, de ander wordt onder lichte dwang lid 

gemaakt na een per ongeluk bezoek aan het Mollenhol.  

Feit is dat we inmiddels op het mooie aantal van 123 leden 

zitten. Hier zullen we hen even kort aan jullie voorstellen.  

Aan jullie de eer om hen zelf tijdens clubavond of andere 

activiteit eens op te zoeken om verder kennis te maken. 

 

Gerard Olthuis stamt uit 1969, is 

geboren en getogen in Hellendoorn 

en woont nu in Nijverdal. Getrouwd 

met Giny en heeft een dochter van 

20. Hij is zelfstandig ondernemer/ 

grondwerker. Vanaf zijn 20e rijdt 

hij Ducati’s, nu de Multistrada en de 

volgende wordt een Dessert-X. Gerard rijdt al jaren mee met 

toertochten van MCNH en doet met 15000 kilometer serieus 

mee met het toerkampioenschap. 

 

 

 

Thijs Scholing is 55 jaar, woont samen 

met Marike Plomp en een zoon en 

dochter in Nijverdal. Hij is monteur 

buitendienst bij Van Keulen. Hij heeft 

in 1991 zijn rijbewijs gehaald en is na 

18 jaar weer gaan rijden.  

Sinds kort heeft hij een Yamaha FZ6.  

 

 



Duncan Reijnders is 32 jaar. 

Woont in Nijverdal met zijn vrouw 

en is de buurman van Jeffrey. Hij 

gaat nu dan ook door het leven als 

“de buurman.” Hij werkt als 

coördinator dagbesteding en heeft 

daarnaast een eigen bedrijfje in 

3D ontwerpen. Duncan rijdt sinds 

2016 en heeft een Harley 

Davidson Ironhead en een Indian 

Scout Roque in de schuur staan.  

 

Harry Dam is 56 jaar en woont in Den 

Ham. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen. 

Werkt als logistiek medewerker bij Eurol 

Oil in Nijverdal. Sinds 2018 rijdt hij 

motor en heeft nu een Honda Africa Twin 

1100. 

 

Dennis Eektimmerman is ons nieuwste 

lid, tijdens de Mountain Bike Mania is 

hij onder lichte dwang en na goede 

verhalen van Thijs overstag gegaan. 

Hij is 49 jaar, getrouwd met Alma, 

heeft 2 kinderen en woont in Nijverdal. 

Hij werkt als magazijn 

medewerker bij Albert Heijn 

in Zwolle. Sinds 2002 heeft 

zijn rijbewijs en heeft nu een 

Ducati Multistrada 1200s.  



 



 

 

 

Zo hey.. Na dat middagje crossen dachten wij dat we wel 

wisten hoe je hard moet rijden in het bos. Dat werd ons 8 

oktober wel even afgeleerd. Die dag werd het Nederlands 

Kampioenschap Enduro rondom Hellendoorn verreden. 

 

Het parcours was zéker 10 x zo lang als die van ons. 1 ronde 

van maar liefst 70 kilometer, voorzien van 3 crossproeven. 

We hebben het dan niet over zo’n baantje als bij Winters of 

Dommerholt, maar een proef volledig op snelheid van maar 

liefst drie kwartier. Tenminste, als je een van de snelsten 

was. Anders deed je er nog langer over. 

 

Ze startten vanaf de Koetree, doken het bos in en reden met 

een mooie verbindingsroute richting de Diepe Zandkuil. Hier 

werd de eerste crossproef verreden: de 2Masters Zandkuil 

Proef. Dwars erdoorheen en een stuk het bos in om met een 

lus nog een keer de zandkuil door te racen. Of racen… Nu nog 

wel, de eerste rijders zijn jongens en meiden met ervaring. 

Die weten wel hoe je zo’n kuil weer uit moet. En als jij dat ook 

wil weten, vraag dan Jo maar op de komende clubavond. Die 

heeft dat vroeger zo machtig vaak gedaan, dat die kuil nog 

bang voor hém is. Afijn, de rijders duiken altijd vol 

vertrouwen de zandkuil in, en proberen er dan zo snel mogelijk 

weer uit te komen, al gaat dat niet altijd goed. Sterker nog, 

als je een tijdje staat te kijken en bij het snacktentje van 

Marscha en Lynn wat eten en koffie hebt gehaald, zul je zien 

dat het niet altijd makkelijk is. 

 

 



 
Geen idee wie het is, maar ook hij duikt vol vertrouwen de kuil in. 

Foto van Shots By Roos Shotsbyroos | Facebook 

 

 
De diepe zandkuil, altied martel’n, maar niet veur Ties Bennink. Volgas de kuil uit 

Foto: José Kappert 

https://www.facebook.com/shotsbyroos/photos


Vervolgens verdwenen de motoren weer het bos in. Op pad 

richting de tweede proef: de Sherco Extreme Proef bij 

Bennink in de bossen. Dat de zandkuil voor Ties niet zo 

moeilijk is, werd nu wel duidelijk. In Benninks Bos hadden 

Henk en zijn jongens weer een zeer uitdagende proef 

uitgezet, met stapels boomstammen om overheen te 

ploeteren, half ingegraven shovelbanden en natuurlijk de 

waterplas in het crossbos. 

 

 
Shovelbanden? Geen probleem voor endurorijders 

 

Maar Bennink zou Bennink niet zijn, als ze niks nieuws bij het 

eind hadden. Zo hadden “de veante” besloten dat asfalt slecht 

is voor de noppen. “Nou, dan springen ze er toch overheen?”  

Als dat je achtertuin is, stelt zo’n zandgat ook niet veel meer 

voor. 



 
En zo geschiedde, als je maar gaank genoeg had, zorgde Bennink voor de sprong. 

Foto: Mike Lopulalan  

 

Van Bennink ging het via Veerkamp en een mooie lus vol 

verbindingszandpaden en single tracks terug naar de Koetree, 

waar de afsluitende Putoline Dauwpop proef werd verreden. 
 

 



Eerst een stuk over de altijd zware Koetree. Vervolgens de 

brandgang door om op de trots van Jan Blom uit te komen: De 

Dauwpopproef. 

 

 
Ja, alweer een foto van Ties, springend op de Koetree. Mogen wij ook een 

beetje fan zijn van onze lokale held, zoon van onze sponsoren Janneke’s Knipkar 

en Henk Bennink Exclusieve Houtbouw? Oh, en had ik al gezegd dat dit me was 

opgedragen door mede-redactielid Inge? De tante van… je raad het al hé?     

 

Hoe de proef er uit ziet? “Loat Jan ma oflint’n” is het 

antwoord wat je van onze zandhazen te horen krijgt. En ook 

deze keer hadden ze het bij het rechte eind. Volgas vlogen de 

motoren over de smalle bospaden. Met een glinstering in de 

ogen zag je de rijders net zo hard genieten als de 

vrijwilligers. Het weer was heerlijk, wij hadden wat moois te 

kijken, en de rijders? Die hadden pas écht skik. De 

Dauwpopproef was natuurlijk weer uitdagend als altijd, met 

die steile bult in de danskuil. Spektakel verzekerd. 



 
Niet comfortabel voor je klokkenspel, wel spannend om een keer te doen. 

 

En als je dan zo’n rondje hebt gehad? Dan zullen wij bekaf 

zijn. Steker nog, dat rondje halen we niet eens.  

 

De endurorijders zeggen dan: 

“Zo, het parcour is verkend,  

nu gaan we gas geven.” 

 

Laat mij dan maar vrijwilliger zijn.  

Mooi zittend in de zon, met een 

bakkie koffie. 

 

Genietend van deze sport. 

 

 

GH 
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Deel 2 van De Schotlandtoer van Gert. Deel 1 staat in het vorige krantje. 

 

Uiteindelijk vonden we een hotel in Fort William zo’n slorige 

60 km verderop. Nou is Fort William wel een mooi stadje 

met een hele serie sluizen om de boten al dan niet in een 

hoger of lager gelegen water te brengen maar als je de 

volgende morgen om half acht bij de veerpont moet staan in 

Mallaig is dat toch wel een uitdaging.  
 

De volgende dag moesten we om half zes ons nest uit en dan 

zonder ontbijt op de brommer om op tijd bij de veerpont 

naar het eiland Skye te zijn. 
 

 
 

In de vroege ochtend bij zonsopgang op de ferry naar het eiland Skye.  
 



 
 

Het Clan Castle van de MacDonalds op het eiland Skye. Zij zwaaiden hier 

eeuwenlang de scepter. 

Eenmaal op het eiland aangekomen, dit maal zonovergoten, 

zochten we eerst maar een gelegenheid om ons gemiste 

ontbijt in te halen. Het liep ondertussen tegen negen uur 

voordat Eelco een eettentje vond waar ze een ontbijt 

serveerden. 
 

 
 

Het eettentje waar we een uitgebreid ontbijt voorgeschoteld kregen. Kost 

een paar duiten maar dan heb je de buik ook vol. Overigens we konden hier 

ook een kamer krijgen, 600,00 Pond per nacht, en ja, de komma staat goed. 
 

Na het ontbijt gingen we op pad voor ons rondje Skye en 

eerlijk qua weer en qua route zou het een superdag worden. 



Het eiland Skye is echt een wonder van moeder natuur en 

daar horen de smalle single tracks echt in thuis. 
 

 
 

Het eiland Skye met zijn prachtige woeste natuur. 

 
 

De typische oude vuurtoren uit een ver verleden. Bovenin werd met hout 

een vuur gestookt om het nodige licht af te geven. 
 



 
 

Toerend over de kustwegen langs de noordelijke punt van het eiland Skye. 
 

  



 
 

Op weg naar het vaste land van Schotland naar het kasteel Eilean Donan  
 

  
 

 
 

Het wel meest bekende kasteel van Schotland, Eilean Donan, aan het Loch Alsh. 

 

 

De brug die 

het eiland 

Sky met het 

vaste land 

van 

Schotland 

verbind. 



Tegen een uur of vijf kwamen we aan bij ons B&B in 

Inverinate aan het Loch Duich. Gelukkig was deze B&B 

gewoon open en was onze reservering goed overgekomen. 
 

Voor zondag de 11de september stond de toer naar Ullapool 

via de Applecross pass op onze Zumo’s.  

Zonder in clichés te vervallen konden we deze dag weer 

genieten van het mooie weer en een mooie route door een 

prachtige natuur… Meer in het volgende krantje. 
 

 
 

De Applecross Pass met onderaan het zeewater genaamd Inner Sound. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!
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Bij de gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de 

MCNH in 1996 is een boek geschreven met de 

ontstaansgeschiedenis van de MCNH. Uit dit boek 

hebben we het hoofdstuk Toerclub geplukt om jullie 

de geschiedenis van de MCNH toerclub eens terug te 

laten lezen. 

Niet schrikken maar er zitten ook foto’s bij uit die 

tijd, dus mensen op deze foto’s zijn door de jaren 

heel wel iets, eh hoe zeg je dat netjes…….. gerijpt.  

 

Om de gehele geschiedenis van de toerclub in een 

keer in het clubblad te zetten, dat wordt wel een heel 

dik clubblad, dus dit komt in delen, deze maand het 

tweede deel, de evenementen: 

 

Molshooptreffen 

Naast de toertochten waaruit de toerclub eigenlijk is 

ontstaan, werden ook direct motortreffens bezocht. 

Het eerste treffen was nog dicht bij de deur, 

namelijk in Vorden. Maar vol goede moed werd meteen 

voor het tweede treffen een feestje bezocht in 

Luxemburg en wel in het plaatsje Brouch Merch. Dit 

treffen werd met nagenoeg de hele club bezocht, een 

echt actief clubje. 

 

 



Over het bezoeken van treffens werden van het 

begin af aan stukjes geschreven in het clubkrantje. 

Dit gebeurde geheel spontaan, al werd er af en toe 

een vrijwilliger aangewezen om een verhaaltje te 

schrijven. Deze verhaaltjes werden onder ander 

gelezen door een buurclup, de Raalter Auto en 

Motorclub. Deze club organiseerde in die jaren de 

wegraces op de Luttenbergring. Het was dan ook niet 

zo vreemd dat de R.A.M. eens met de M.C.N.H. kwam 

praten over het opzetten van een treffen tijdens de 

wegrace-weekeinden op de Luttenbergring. Omdat er 

op het eerste treffen in Vorden direct werd gezegd 

dat de M.C.N.H. ook een treffen moest organiseren, 

werd besloten om op dit verzoek van de R.A.M. in te 

gaan, zodat er in het tweede weekend van juni in 1975 

voor de eerste keer het Molshooptreffen werd 

georganiseerd. Omdat onze “berg” voor veel 

buitenlanders slechts een molshoop is, werd deze 

passende naam gekozen. Het eerste Molshooptreffen 

levert meteen een klein financieel tekort op, maar in 

de navolgende jaren is dat ruimschoots weggewerkt. 

Het veld, nog steeds in gebruik als treffenveld, was in 

die beginjaren van het treffen soms te klein om alle 

gasten te kunnen huisvesten.de rand van het bos bood 

in die jaren uitkomst door ook als kampeerveld te 



dienen. In de beginjaren stond het veld vol met echte 

race-fans en werden er door de toerclub ook kaartjes 

verkocht voor de races, met reductie van een knaak 

(oftewel 2 gulden en 50 cent, een gulden is een 

munteenheid van voor de euro-tijd, voor de jeugd 

onder ons-*red). Maar het treffen ging een heel 

eigen leven leiden en werd steeds minder afhankelijk 

van de wegrace. Dat het treffen een echt 

internationaal karakter had blijkt wel uit het feit dat 

er bezoekers uit bijvoorbeeld Oostenrijk, witserland, 

Duitsland en zelfs uit Zweden aanwezig waren.  



Om de treffenbezoeker te vermaken werden er 

allerlei spelletjes verzonnen, zoals een damestrial, op 

een damesbromfiets dwars door de bossen, 

parcoursen afleggen met de meest vreemdsoortige 

fietsen, fietsen met zwenkwieltjes, fietsen die 

achteruit getrapt moesten worden en meer van die 

gein. Natuurlijk was het touwtrekken een jaarlijks 

terugkerend spektakel, met een beker voor het 

winnende team of gewoon een paar liter motorolie. Op 

de zaterdagmiddag werd een toertocht 

georganiseerd, waarbij toch zo’n 150 motorrijders 

door de omgeving van Hellendoorn werden geloodst.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zelfs de boerendansers hebben enkele jaren op 

zondagmorgen een optreden verzorgd, waarbij vele 

treffenbezoekers enthousiast toestroomden en zelfs 

enkelen meededen. 

Op het eerste Molshooptreffen werd de muziek nog 

verzorgd door een discjockey, maar in het tweede 

jaar was er al een live band te horen. The Flying Birds 

verzorgde vele jaren de muziek op de zaterdagavond, 

de stemming kwam er op die avonden goed in. Zo goed 



zelfs, dat bij het spelen van Oerend Hard, de 

vloerdelen nogal eens bezweken onder het geweld van 

de dansende motorrijders. Echt gezellige feestjes 

dus.  

Tijdens de beginjaren werd het treffen nog voluit in 

de internationale motorsportpers gepromoot, zelfs 

tot in het F.I.M.-krantje stond het treffen vermeld. 

Hierdoor kwamen er ook steeds meer clubs op het 

treffen die niet voor de gezelligheid kwamen, maar 

om rivaliserende clubs te zoeken met als gevolg dat 

de gezellige ons en ons sfeer verdween. Daarna werd 

het een “treffen op uitnodiging” zodat de toerclub 

zelf in zekere mate kon bepalen wie er wel en wie er 

niet op het treffen kwam. 

Dat treffenbezoekers soms niet meer weten wat ze 

doen is wel bekend, maar een bezoekster uit 

Witharen maakte het wel heel erg bont. Zij besloot 

namelijk om uitgerekend tijdens het treffen 

uitgeteld te zijn. Dat beviel haar niet echt. Zij 

beweerde bij hoog en laag dat ze niet zwanger was. 

Maar toch…. ’s Morgens om 07.00 uur plaatselijke tijd 

werd geboren aan de Luttenbergerweg, kadastraal 

bekend gemeente Hellendoorn, sectie H, nummer 

4363(ged.) Molly Molshoop, en de gelukkige ouders 

noemden haar Joke.  



 

Binnen de toerclub hadden alleen Loeki en Albert 

Stevens enige ervaring met kindjes krijgen. Zo kan 

het gebeuren dat Albert een ziekenauto moest 

bestellen met een verwarmde couveuse. Helaas had 

hij er niet van begrepen dat niet alleen het kind naar 

het ziekenhuis moest, maar ook de moeder, dus nog 

maar een ambulance besteld. Uiteindelijk liep het met 

moeder en dochter goed af en werd de toerclub 

enkele maanden later uitgenodigd voor de bruiloft en 

natuurlijk het kroamschudden. 

 



De Molshooptoer 

Een ander belangrijk evenement van de toerclub is de 

zogenaamde Molshooptoer, een tweedaagse tourrit 

door Duitsland.  

Nadat een groep M.C.N.H.-leden een paar keer aan de 

Euro-toer, een meerdaagse toertocht uitgezet door 

de M.M.C. uit Maastricht, hadden deelgenomen, 

vonden de M.C.N.H.-ers dat dit ook bij ons in de buurt 

mogelijk moest zijn, ook al hebben we hier niet de 

Eifel en de Ardennen in de buurt. Overigens een 

tweedaagse toertocht houdt het volgend in. Er wordt 

op zaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur vertrokken en 

dan wordt er via een mooie toertocht van ongeveer 

300 km. Naar een camping ergens in Duitsland 

gereden. Hier is een overnachting geregeld met de 

mogelijkheid om te eten. Door de meeste deelnemers 

wordt overnacht in tenten en wordt er op de 

barbecue wat te eten bij elkaar gebakken. Het is ook 

mogelijk om in een hotel te overnachten en daar te 

eten, voor de echte tweedaagse sfeer moet je echter 

toch op de camping zijn. Zondagsmorgens is het dan 

weer tijd om het kampement op te breken en via een 



route van weer ongeveer 300 km. Terug te rijden 

naar de start/finish plaats. 

Na enig overleg wilden Tony Koppelman, Jos 

Middelkamp, Rudy v/d Meulen en Eddy Bosch wel eens 

proberen om een tweedaagse toertocht te 

organiseren. De landkaarten werden erbij gehaald. 

Een eerste vereiste was toch wel dat er enige 

hoogteverschillen in de routes voor moesten komen. 

Omdat het bijna ondoenlijk is om vanuit onze 

omgeving in twee dagen heen en terug naar de Eifel, 

via een leuke route, te rijden, werd er naar een 



alternatief gezocht. Dit werd gevonden in het 

Teutoburgerwoud. Zonder gehinderd te worden door 

enige ervaring in het opzetten van toertochten, laat 

staan tweedaagse toertochten, begon het viertal aan 

deze uitdaging. 

Op de eerste dag van het uitzetten van de route 

kwamen de uitzetters tot iets voorbij Teckelenburg, 

ongeveer 75 km. Vanaf het beginpunt. Het uitzetten 

van de totale route van zo’n 600 km. nam maar liefst 

7 dagen in beslag. Nu na 10 Molshooptoertochten kost 

het uitzetten gemiddeld 3dagen. Er wordt een veel 

groter stuk van de route vooraf op papier gezet met 

behulp van gedetailleerde kaarten. De start van de 

eerste dag van de Molshooptoer werd met spanning 

tegemoet gezien, zou het weer meezitten, hoeveel 

deelname zou er zijn en zou de route nu echte 

helemaal goed zijn. De eerste editie van de 

Molshooptoer telde vijfentwintig deelnemers, 

waarvan er een gedeelte al op vrijdagavond naar 

Hellendoorn was afgereisd, zodat ze zaterdagmorgen 

in alle vroegte zouden kunnen starten. 

De start was de eerste jaren bij de Lantaarn aan de 

Joncheerelaan. De rijders die op vrijdag aankwamen 

kampeerden op de camping achter de Lantaarn. Toen 



deze camping ophield te bestaan, stonden ze gewoon 

bij de Lantaarn in de achtertuin. 

 

Met het sluiten van de Lantaarn werd het startpunt 

van de Molshooptoer verplaatst naar het café annex 

camping van Antje en Billie Kleissen, een 

motorrijdersgezind paar uit Weerselo. Bijkomend 

voordeel was hier dat de start nu meteen een stuk 

dichter bij de grens kwam en de routes vrijwel direct 

Duitsland in konden gaan. De organisatie van de 

Molshooptoer heeft weinig verandering gekend, na 

twee jaar moest Rudie v/d Meulen er mee stoppen in 

verband met zijn werkzaamheden. Gert Teesink is 



sinds twee jaar ook actief in de organisatie van deze 

toertocht. Van de vijfentwintig deelnemers in het 

eerste jaar is het evenement nu uitgegroeid tot een 

respectabel aantal van tachtig motoren. Uit de 

reacties van deelnemers is op te maken de rit goed 

aanslaat, dit blijkt uit het feit dat de meeste 

deelnemers na hun eerste Molshooptoer meestal de 

volgende jaren ook weer van de partij zijn, mede 

dankzij de goede routes en de gezelligheid van de 

zaterdagavond. Ook binnen de toerclub van de 

M.C.N.H. wordt de Molshooptoer de laatste jaren 

steeds beter gewaardeerd, dit blijkt uit de deelname 

van steeds meer eigen leden. De Molshooptoer wordt 

mede gefinancierd door de sponsoring door De 

Lantaarn, Oude Monnink Motors, Motor Oost en 

Motorhuis Koerhuis, zodat dit evenement redelijk 

betaalbaar blijft en kan blijven voortbestaan. 

 

Eigen Weekend 

Om er eens een weekend met de eigen club uit te zijn, 

werd er in 1977 voor de eerste keer een eigen 

weekend georganiseerd. Dit weekend werd gehouden 

in het hemelvaart weekend. Tijdens dit weekend werd 

vier jaar gebruik gemaakt van dezelfde camping in 

Attendorn aan de Biggesee, een meer in Duitsland. 



Vanaf deze camping werden ritjes gemaakt in de 

omgeving en natuurlijk werden er ’s avonds sterke 

verhalen verteld onder het genot van een biertje. In 

zo’n weekend kon het best gebeuren dat er spontaan 

een barbecue georganiseerd werd. Een gevonden 

betonnen putring en een op dezelfde manier 

verkregen rooster, schoongemaakt met zand en 

water, deden dienst als barbecue. Er werden zelfs 

hele zitjes gemaakt van gevonden materiaal, net toen 

alles fijn voor elkaar wad, begon het te regenen. Geen 

nood, van een root stuk plastic met een paal in het 

midden en vier motoren op de hoeken werd snel een 

tent gebouwd. Het enige nadeel was dat alle rook ook 

onder deze “tent” bleef hangen. 

Het naar de camping rijden ging ook niet altijd zonder 

slag of stoot. Wim Hofman miste bijvoorbeeld tot 

twee keer toe de afslag, waarna er even op de 

Autobahn gedraaid werd om alsnog de juiste afslag te 

pakken, kein problem. Tenminste dat dachten ze. Net 

van de Autobahn af en de snelheid er weer lekker in 

hebbende, werden ze door de Polizei aan de kant 

gezet. Dit geintje zou de vier 1200 marken gaan 

kosten. Na wat heen en weer gepraat en een beetje 

onderhandelen bleef het uiteindelijk bij 160 gulden. ( 



voor de jeugd, marken en guldens waren in vroeger 

tijden wettige betaalmiddelen, nu de euro’s *-red). 

Het eigen weekend werd in de loop van de jaren terug 

gebracht naar een echt weekend, d.w.z. twee dagen, 

in plaats van de oorspronkelijke vier dagen. Ook 

moesten de kinderen nu toch eigenlijk wel mee 

kunnen, omdat deze al te weinig aandacht kregen door 

het Molshooptreffen.  

Ook werd het uitstapje niet meer in het 

Hemelvaartsweekend georganiseerd. De vaste 

camping in Attendorn werd vaarwel gezegd en het 

werd een stukje dichter bij huis gezocht. Zo heeft 

het organiserende comité het een keertje voor elkaar 

gekregen om via een lange toertocht op een camping 

in Luttenberg terecht te komen.  

Inmiddels heeft het eigen weekend weer zijn oude 

karakter terug gekregen. In 1994 werd het eigen 

weekend weer in het Hemelvaartsweekend geplaatst 

en werd er een camping bezocht in Heerlen. Voor dit 

weekend waren een tweetal prachtige routes uitgezet 

in de Belgische Ardennen en de Duitse Eifel. Dit was 

zeker voor herhaling vatbaar en vandaar dat de oude 

eigenweekend traditie weer in ere is hersteld. 

 



Zo, dat was weer een heel stuk uit de geschiedenis 

van de toerclub, en er is nog zo veel meer te vertellen 

en te lezen, maar dat volgt dus in het volgende 

clubblad wel aan de orde, dan lezen jullie alles over 

het staan van dit clubblad, over bruiloften en de 

sportieve aspiraties van de MCNH toerclub. 



 

 

 

Januari 

13 clubavond 

20 feestavond MCNH 

 

Februari 

3 clubavond 

10 ledenvergadering MCNH 

17 Dropping 

 

Maart 

5 kilometertellerregistratiemiddag 

10 clubavond 

12 Klappertandrit 

 

April 

9 familiedag 

14 clubavond 

 

Mei 

7 Voorjaarsrit 

12 clubavond 

26-29 Eigen Weekend Tonenburg 

 

Juni 

9 clubavond 

11 Molshooprit 

20-23 Avondvierdaagse 

 



 

 

 

Juli 

1-2 VMC rit 

9 zomerrit 

14 clubavond 

 

Augustus 

23 Klepperrit 

23 rit voor mensen met beperking 

30 grote schoonmaak 
 

September 

1-3 Molshooptoer 

8 Clubavond 

15–17 Treffen MC Geist 

24 Bladerrit 

 
Oktober 

13 clubavond 

15 Babytreffen 

28 Mountainbike Mania 
 

November 

10 clubavond 

26 Kilometerregistratiemiddag 

 
December 

8 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. 
 

 

 

 

November 2022 
Za 5 Mariëlle Evers 

Vr 11 Clubavond Roland Dommerholt + Ramon Wolters 

Za 19 Jarno Dijkstra 

Za 26 Dirk Poffers 
 

 

 

 

 

December 2022 
Za 3 Rudi Cents 

Vr 9 Clubavond  Ton Goossens + Gertjan Grobbink 

   (let op clubavond vanaf 19.30 uur) 

Za 17 Tineke Duerink 

Za 24 Kerstavond, clubhuis gesloten 

Za 31 Carbid Knapp’n 
 

 

 

 

Schoonmaakrooster 
November  Geke en Berit  redactieruimte 

December  Inge en Janneke  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 


