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Vol ongeloof hebben we kennis moeten nemen van het 

plotselinge overlijden van Gerlande Nijenkamp-Eikenaar.  

 

Gerlande is na een korte ziekenhuisopname overleden aan de 

gevolgen van haar ziekte, ondanks haar positieve instelling en 

de goed aanslaande behandelingen. Gerlande mocht maar 58 

jaar jong worden. 

 

Dank voor jullie steun aan Wilco en de familie door het 

aanwezig zijn bij de condoleance, via een kaart of op welke 

wijze dan ook. 

 

Tijdens de door Gerlande zelf geregisseerde, indrukwekkende 

mooie afscheidsdienst werd onder andere Gute nacht Freunde 

van Reinhard Mey gespeeld, vergezeld van de Nederlandse 

vertaling, een nummer dat voor mij perfect bij Gerlande past. 

 

Goede nacht vrienden,  

het wordt voor mij tijd om te gaan 

Wat ik nog te zeggen heb,  

duurt één sigaret 

En een laatste glas terwijl ik al sta 
 

Wilco, heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van 

jouw Gerlande, jouw maatje.  
 



Ons demissionaire kabinet heeft de Covid regeltjes verlengt 

tot 14 januari, in de week er voor zal de dan nieuwe minister 

president wel weer een presco houden. Maar laten wij nu net 

op 14 januari onze 1e clubavond van 2022 in de agenda hebben 

staan.  

Dat wordt dus voor de zekerheid maar het digitale 

vergaderportaal weer opzetten, de juiste links worden jullie 

gestuurd. Net zoals de digitale verkiezing die jullie inmiddels 

ontvangen en ingevuld hebben. 

 

We kunnen weer twee nieuwe leden welkom heten, te weten 

Robin Holt en Laurens Visser. Heren welkom, we hopen jullie 

binnenkort te kunnen ontmoeten bij het Mollenhol.  

In dit clubblad is weer een AVG proof ledenlijst te vinden, 

met alleen namen en telefoonnummers, maar zo kunnen jullie in 

elk geval zien wie er op de lijst staat en kun je elkaar 

bereiken. 

 

Verderop is de jaarkalender te vinden, met in op 21 januari de 

feestavond met kampioenshuldiging,  we gaan er van uit dat dit 

op een ander moment gedaan wordt, al zou de wereld weer 

open gaan, we redden het niet om de boel georganiseerd te 

krijgen voor die tijd. 

 

De eerste rij foto’s zijn al weer voorbij gekomen op de app, 

vergeet dan niet je tellerstand op de foto te zetten, elke 

kilometer kan tellen aan het eind van het jaar.  Jos heeft het 

toerkampioenschap uitgerekend, en na het tellen, hertellen en 

opnieuw tellen bleek na een spannende strijd er een 

verassende winnaar uit de bus te komen. Dit jaar hebben we 

zelfs een deelnemer met negatieve kilometers, hoe dan. 



 

Dat de wereld weer grotendeels op slot zit wil niet zeggen dat 

we als bestuur niet druk zijn met lopende zaken binnen de 

club, we vergaderen dan ook gewoon op maandag 10 januari.  

 

Helaas is aanschuiven bij de vergadering nog steeds niet 

handig, maar mocht je ideeën hebben dan hoor ik ze graag en 

zal ik ze in de vergadering inbrengen. Mochten hier spannende 

zaken uit voortkomen laat ik jullie dit natuurlijk via de toer 

app weten. 

 

Op  22 december had ik ineens de oprit vol met clubleden 

staan, die in één streep doorliepen de schuur in.  

Leuk jongens dat jullie komen helpen sleutelen. Ow nee, ze 

kwamen voor Ilona, mijn meissie is op 23 december 50 jaar 

jong geworden en de oprit werd volgepropt met poppen.  

Het was nog lang onrustig in ons schuurtje. 

 

 

Leuk hoor, maar zo ben ik nog 

niet van het lekken van die oude 

Harley af, ik duik zelf de 

schuur wel weer in om te 

sleutelen.  

En nee, de sleutelactie van 

Glenn is ook nog steeds niet 

geweest maar belofte maakt 

schuld Glenn. 

 

Marcel Schuurman 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

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

 



 



 

 

 

Dit jaar werd er voor een andere opzet gekozen voor het 

toerkampioenschap omdat er in voorgaande jaren weinig 

reacties kwamen op het inleveren van de toerkaarten. 

Begin maart was er op zaterdagmiddag gelegenheid om tijdens 

de “Toerkampioenschapkilometertellerregistratiemiddag” je 

beginstand te laten registreren bij het Mollenhol en kon je 

daarna een ritje rijden van zo’n 100 km dat door Jos was 

uitgezet. Helaas werkte het weer niet erg mee. 

Toen kon de strijd om de wisselbokaal los barsten………. 

 

 

In de loop van het jaar werd al snel duidelijk dat enkele leden 

hun zinnen op de bokaal hadden gezet, zodat ze hiermee een 

jaar thuis konden pronken. 

 

 



Alles werd uit de kast gehaald om maar kilometers te kunnen 

maken, meegaan met eigen weekend om 3 dagen in de 

stromende regen in de Eiffel rond te toeren, terwijl de meer 

verstandige clubleden lekker thuis waren gebleven om bij de 

kachel te zitten. 

Veel vakantietripjes werden gemaakt naar alle uithoeken van 

Europa, zoals wel bleek uit de foto’s waar MCNH stickers 

waren te zien op de borden. 

 

Sommige leden gingen zo ver dat ze de wekelijkse 

boodschappen op de motor gingen halen, vrouw achterop met 

aan weerszijden volle tassen. 

 

Op 28 november was dan de  

“Toerkampioenschapkilometertellerregistratiemiddag” 

en nu om de eindstand te laten noteren. 

 

Vooraf was er weer de mogelijkheid om een toer rit van zo’n 

100 km te gaan rijden, maar weinig leden hadden de behoefte 

om de gebreide onderbroek aan te trekken en op de motor te 

stappen. 

 

Maar…….. “man in black” was bang dat hij net wat 

kilometertjes tekort kwam om de prachtige wisselbokaal te 

winnen en kwam zelfs op de motor naar het clubavond. 

Op de laatste dag van het oude jaar heeft hij nog wat 

kilometers bij elkaar gesprokkeld en zie hieronder het 

resultaat. 

Ben, van harte gefeliciteerd met het toerkampioenschap. 



 

Toerkampioen MCNH 2021: Ben Rikkert; 19.333 km. 
 

 

Hieronder de einduitslag. 

De wisselbokaal en prijzen worden uitgereikt tijdens de 

eerstvolgende clubavond die weer in het Mollenhol gehouden 

mag worden. 
 

Uitslag Toerkampioenschap 2021 

 

1 Ben Rikkert      19333 

2 Jo Kappert      19004 

3   Jos Middelkamp     12177 

4 Gert Teesink     11165 

5 Ilona Schuurman    10198 

6   Erik Jansen      9014 



7 Marcel Schuurman    7637 

8 Hans Middag     6805 

9 Jeff Vrielink     5409 

10 Jan Stokkers     5286 

11 Emiel Boerkamp     4487 

12 Frank Kappert     4479 

13 René Kosters     3721 

14 Edwin Luttenberg    3707 

15 Steffany Staman    3663 

16 Wim Piksen      3286 

17 Dinand Poffers     2506 

18 Frank Bekke     2475 

19 Fleming Broeze     2448 

20 Inge Kloek      2433 

21 Bjorn Tempert     2151 

22 John Olthof      2005 

23 Glenn Hakkers     1999 

24  Renate Olthof     1897 

25 Herold Goorman     1880 

26 Raymond Heuver    1845 

27 Oscar Kleinjan     1295  

28 Jan Vloedgraven    1183 

29 Edwin van Petersen    885 

30 Gerald Ekkelkamp    510 

31 Rikus Tijhuis     475 

32 Herman Tijhuis     367 

33  Herman Beumer (in de min, hoe dan -10165 
 iets met meerdere moteren en verkeerd doorgeven) 

Totaal gereden kilometers:   153.845 

  

JM&GM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Juli 

2-3 VMC rit 

8 clubavond 

10 zomerrit 

 

Augustus 

17 Klepperrit 

24 grote schoonmaak 

26-28 Molshooptoer 

 

September 

9 Clubavond 

16–18 Treffen MC Geist Weekendje Friesland 

25 Bladerrit 

 

Oktober 

??? Heuvelrit 

14 clubavond 

16 Babytreffen 

 

November 

11 clubavond 

27 Kilometerregistratiemiddag 

 

December 

9 clubavond 

31 Carbid knapp’n 



 

 

 
 

Januari 

14 clubavond 

21 Feestavond 
 

Februari 

4 clubavond 

11 ledenvergadering 

18 dropping 
 

Maart 

6 Toerkampioenschapkilometertellerregistratiemiddag 

11 clubavond 

13 Klappertandrit 
 

April 

8 clubavond 

10 familiedag 
 

Mei 

1 Voorjaarsrit 

13-15 minitreffen 
 

Juni 

2-7 Eigen Weekend Engeland 

10 clubavond 

12 Molshooprit 

21-24 avondvierdaagse 

24 Pre TT BBQ 





 

 

 

 

 

 

Zoals jullie al een tijdje in de colofon hebben kunnen lezen, 

hebben we Frank bereid gevonden om in plaats van algemeen 

bestuurslid, onze penningmeester te zijn. Van het 

hoofdbestuur hebben we weer een eigen kas gekregen met 

wat kleingeld om betalingen met bijvoorbeeld doedagen snel af 

te handelen. 

 

 

 

Mocht iemand dus iets hebben aangeschaft voor de club, en 

dit hebben voorgeschoten, dan kun je dit dus declareren bij 

Frank. Bij voorkeur kan dit tijdens de clubavonden, waar Frank 

normaal gesproken wel te vinden is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Toerbestuur 





 

 

In deze aflevering van Oud en Nieuw ons oudste lid Herman 

Tijhuis en nieuw lid Herman Beumer. Om verwarring in de 

namen te voorkomen zullen we Herman (de ouwe) Eumpie 

noemen aangezien hij oom is van de gebroeders Dinand en 

Arjan Kamphuis en Hendrie Ruiterkamp. 

 

Wie ben je? 

Herman Tijhuis alias Herman van Kaamps alias Eumpie  

is 78 jaar en getrouwd met 

Jannie. Heeft 3 kinderen 

waaronder Rikus die in het 

toerbestuur van MCNH zit. 

Geboren achter de molen 

van Fakkert, op z’n 33e 

verhuisd naar de boerderij 

achter de berg waar hij ook 

33 jaar woonde en nu aan de 

Kasteelstraat. 

Oorspronkelijk was Eumpie timmerman maar heeft later de 

kippenboerderij van z’n vader overgenomen. Hobby’s naast het 

motorrijden zijn z’n oude tractor, tuinieren en op pad met de 

camper. Mocht je je afvragen hoe hij z’n erf zo netjes 

onkruidvrij houdt, het antwoord is Round-up. 

In 1965 werd Eumpie door voormalig voorzitter Hartog de 

Lange lid gemaakt van de motorclub. Hij heeft enduro’s 

gereden en is nu nog steeds actief bij de cross, waarbij het 

testen van het bier een belangrijke taak is. 

 

 

 



Herman Beumer is 56 jaar, 

heeft 2 dochters waarvan er 1 

ook met haar rijbewijs bezig 

is en we in de toekomst 

natuurlijk graag als lid 

verwelkomen. Herman is 

vrijgezel, geboren in Marle en 

via de Veldmanserve aan de 

Roosinkserve terecht 

gekomen. Hij werkt als service 

monteur bij Van Keulen. Naast de kantine’s van de voetbal en 

de tennis zocht hij nog een 3e drinkplaats. Toen hij 3 jaar 

geleden van Eumpie z’n eerste motor kocht kon dat alleen 

onder de voorwaarde dat hij ook lid zou worden van MCNH en 

daar eindigde z’n zoektocht naar de extra kantine. Ook 

sleepte hij z’n maatje Hans Middag mee naar de club.  

 

Welke motoren heb je gehad en wat rij je nu? 

Eumpie begon lang geleden op een Zundapp KS100 enduro, 

waarna er een Maico 250 enduro kwam, gevolgd door een 

SWM 250 enduro. Hiermee reed hij zo’n 3 enduro ritten per 

jaar waarbij hij ooit 25e werd, puur op karakter. Vervolgens 

kwamen er als wegmotoren de Honda Shadow VT 1100, een 

Kawasaki GTR 1000, een Honda Pan European 1100 en 1300. 

De Pan 1300 heeft hij twee maal verkocht, de eerste keer 

onder het genot van een biertje kocht hij hem terug waarna 

hij hem later aan Herman Beumer verkocht. 

Nu is hij nog in het bezit van een Honda Cross Tourer 1200. 

 



Herman Kocht 3 jaar geleden zijn 1e motor van Eumpie. Het 

was de Honda Pan European 1300. Op z’n 18e had Herman z’n 

rijbewijs al maar heeft er nooit gebruik van gemaakt. Ach je 

bent nooit te oud om je te bedenken. Omdat de Pan niet 

lekker zat en iets te hoog was rijdt hij nu ook op een Honda 

Cross Tourer 1200. Hierop zit inmiddels het eerste krasje 

omdat de motor er bij ging liggen tijdens de begeleiding van 

de rit voor de Molukken. Nooit handig om dat te doen als je 

alleen op pad bent Herman. 

 

Wat is je mooiste motor ervaring of reis? 

Voor Eumpie zijn dat alle ritjes en weekendjes die hij met de 

toerclub heeft gemaakt, de eigen weekenden, het treffen van 

MC Geist en met de piemel in de Diemel. Ja die Diemelsee 

heeft indruk gemaakt en komt regelmatig voorbij in 

verschillende gesprekken. Vooral het kamperen op zo’n 

weekend, het zitten aan een kampvuur en iedereen brak de 

tent uit zien komen vond Eumpie het leukste. Hij vindt het dan 

ook jammer dat we nu altijd in een hotel gaan. 

Vorig jaar heeft Eumpie dan ook nog genoten van het 

weekendje Wielen waar hij als laatste z’n tentje inkroop en 

als eerste weer op was. 

 

Omdat Herman net voor corona bij de club kwam heeft hij 

helaas wat minder weekendjes mee gemaakt. Maar het Eigen 

weekend in Willingen smaakte naar meer. Onderweg samen 

met Hans Middag de F1 kijken in een vogelaarshokje en om 

18.00 uur aankomen. Veel te laat voor 16.00 uur biertijd, maar 

dat is ze vergeven. 

 



Heb je nog motordromen of wensen?  

Eumpie wil nog graag een keer mee naar het treffen van Geist, 

slapen in een tentje en brak wakker worden, da’s toch het 

mooiste. Zo zie je maar je bent nooit te oud… 

Hoewel Eumpie wel merkt dat de jaren beginnen te tellen en 

hij nu liever op pad gaat met de camper samen met Jannie.  

 

Herman heeft grootse dromen. Hij wil dolgraag op een Enfield 

rondtoeren door Nepal. De contacten zijn al gelegd en zodra 

het kan hoopt hij deze reis te gaan maken. 

Ook heeft hij heel veel zin in het weekje Engeland met de 

club in het voorjaar waarvan we allemaal heel hard hopen dat 

het dit keer wel door kan gaan. 

 

Heb je nog wensen of ideeën voor de club? 

Eumpie mist de avondjes Klaverjassen en zou graag weer eens 

een eigen treffen hebben. Aan dat laatste wordt aan gewerkt! 

 

Herman vindt MCNH een erg gezellige club met veel 

betrokken leden en hoopt dan ook nog vele weekendjes en 

ritten mee te maken. Activiteiten als een pubquiz en 

muziekbingo lijken hem leuk om nog meer mensen naar het 

Mollenhol te trekken. Die muziekbingo ziet Eumpie ook 

helemaal zitten met liedjes als Sarie Marijs enzooo… 

 

Heren bedankt voor dit gezellige gesprek! 
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Wat een groot motornieuws bracht Harley Davidson ons eind 

2021. In een grauwe wereld van Covid 19 in de vierde variant 

was dit toch wel een enorme opsteker. 

Wat dan, wat dan????? 

Harley bracht voor het eerst een echte mannenmotor uit en 

wel de Harley Davidson Pan America. Het heeft lang, ja heel 

lang geduurd maar na heel wat avondjes kletsen en drammen 

onder het genot van de nodige Jack Daniels, het 

lievelingsdrankje van vader David, kreeg Harley toestemming 

van vader David om zo’n echte motor te mogen bouwen. 

Harley kreeg vader David op de knieën door op zijn gemoed 

in te praten. Hij herinnerde hem er aan dat ooit ene ome 

Moos ook een beroep op hem deed om grillen van de farao te 

ontsnappen. Davids ogen begonnen te glimmen aan die 

herinneringen………… 
 

 
 

Het standaard model van de Harley Davidson Pan America. 



Wat was toentertijd het probleem, hun volksstam was door 

de machtige farao’s geknecht en dat waren ze meer dan zat. 

Maar weglopen was gemakkelijker gezegd dan gedaan. De 

Rode zee vormde een geduchte barrière om spontaan te 

vluchten. Mozes deed toen een beroep op David, verzin iets 

om over of door de Rode zee heen te komen en wel zodanig 

dat de elite troepen van de farao ons niet kunnen volgen.  

David ging aan de gang en zie hier het eerste ontwerp van de 

mobiele damwanden. Dat in deze eerste constructie nog wat 

kinderziektes zaten bleek wel toen de achtervolgende 

kameeltroepen van de farao deze pre-aquaduct instormden.  

De hele handel pleurde in elkaar. David zelf moest toen nog 

hard naar de overkant lopen om geen natte voeten te 

krijgen. Mozes fronste zijn wenkbrauwen bij dit aanzicht en 

zei tegen David, “dit had goed fout kunnen gaan, vriend”. 

“Nee, nee”, zei David, “dit was zo bedoeld, wij veilig naar de 

overkant en ME van de farao incluis kamelen vernietigd.” 

Mozes had daar zo zijn eigen gedachte over en David wiste 

zich het zweet van het voorhoofd en besloot niet meer om 

te kijken. 
 

 
Met de demo Special in de Twentse dreven. 



Een paar eeuwen later ………… 

Zie je pa, zoiets revolutionairs wil ik ook waarmaken. Een 

motor bouwen die in een klap de Duitse hegemonie in deze 

all-road sector vernietigd. 

Davids hart liep over van vaderliefde en gaf zijn zoon 

toestemming zijn gang te gaan en zie daar, anno 2021 zag 

een nieuwe telg  

Harley Davidson Pan America 
het levenslicht.  

Harley heeft daarbij een wens en dat is dat hier de 

kinderziektes achterwege blijven. 

Eerlijkheidshalve gebied mij om te vertellen dat de 

introductie van deze nieuwe Harley telg in Nederland nog 

aan een zijden draadje heeft gehangen. Wat was namelijk 

het geval, ene Herman D, ook wel bekend als stichtelijk 

opvoeder van onze razende verzekeringsagenten, probeerde 

deze nieuwe kleinzoon van David direct uit de familie te 

verbannen. 
 

  
 

Harley Davidson Boeing 007 voorzien van comfortabele dixi-seat. 



“Heb ik net eenwielige dixi’s aan die HD Boeing 007 laten 

aanbrengen om de snelheden wat te dimmen komt Harley 

met zo’n mannenmotor als de Pan America”, was zijn 

commentaar.  

Verzekeringsagenten op zo’n HD Pan Am leiden tot ongeleide 

projectielen in de Helderse dreven is zijn vaste overtuiging.  

Maar nu deze Pan America toch op de Nederlandse markt is 

verschenen kunnen we er beter dealen.  

Wat kenmerkt deze motor allemaal? 

De Pan Am heeft een watergekoeld tweecilinder blok van 

1250 cc die een vermogen levert van 150 pk (112 kW) bij 

8750 tpm en levert een koppel van 127 Nm bij 6750 tpm. 

Zowaar geen geringe prestaties.  
 

       
 

Het op en afstappen en stilstaan bij een verkeerslicht wordt 

vergemakkelijkt doordat hij door de achtervering zakt 

waardoor de zithoogte op dat moment verlaagd wordt. In 

tegenstelling tot de andere HD’s is deze Pan Am van 

Brembo’s voorzien die voor de nodige vertraging moeten 

zorgen indien gewenst. De koplamp draait mee in de bochten 

en het GPS systeem is via blue tooth met je handy te 

bedienen. Verder het uiterlijk, je vindt ‘m mooi of niet. Een 

tussenweg is er niet. Nu maar uitkijken wanneer deze 

machine binnen de toerclub verschijnt. 

              



 
 

   
     See you in Milwaukee / USA  GT  



 
 

 



 

 

 

 

In Frankrijk wordt er steeds meer de nadruk gelegd op 

geluidsmeting bij motoren. Er komt nieuwe, vaste meet-

apparatuur. 

 

Frankrijk gaat dus door met het installeren van apparatuur 

waarmee het lawaai van motorfietsen kan worden gedetecteerd 

en waarmee, indien excessief, de overtreder kan worden beboet. 

Nu is het de beurt aan de Haute Vallée de Chevreuse, maar 

andere steden en regio’s zullen spoedig volgen: vooralsnog is het 

slechts een experiment, maar de boetes liggen klaar… 

 

Wie met een uitlaat rijdt die meer dan de toegestane decibels 

produceert: dit is iets om rekening mee te houden bij een 

vakantieplanning.  

Na de eerste detectoren die in 2019 in de buurt van Parijs zijn 

geplaatst, gaat Frankrijk verder met de installatie van nieuwe 

antigeluidsapparatuur in de Haute Vallée de Chevreuse. Dat is 

een bochtenparadijs zuidwestelijk van Parijs, dat elk jaar door 

duizenden motorrijders wordt bezocht.  

De oorlog is niet verklaard tegen gezagsgetrouwe motorrijders, 

maar aftermarket-uitlaatfans die zich schuldig maken aan het 

irriteren van de lokale bevolking kunnen rekenen op een prent.  

Maar voorlopig gaat het om een experiment: voertuigen die de 

toegestane decibels overschrijden, worden weliswaar 

automatisch gedetecteerd, zoals reeds het geval is op de 17 



kruispunten op de weg naar Saint-Forget, maar overtreders 

worden niet beboet. Een kwestie van tijd?  

Waarschijnlijk wel, aangezien de nieuwe apparaten in de Haute 

Vallée de Chevreuse spoedig zullen worden gevolgd door meer 

installaties in Parijs, Bron, Nice, Rueil-Malmaison, Toulouse, 

Villeneuve le Roi en Saint-Forget.  

 

Er moeten nog twee fundamentele vragen worden beantwoord : 

enerzijds de reële nauwkeurigheid van de toestellen 

(bijvoorbeeld of ze perfect in staat zijn geluiden van 

verschillende voertuigen die tegelijkertijd langskomen te 

onderscheiden) en anderzijds de geluidsgrenzen waarboven 

sancties worden opgelegd. 

De bochtige regio van de Haute Vallée de Chevreuse is eerst aan de beurt 

 

 



 



 

 

 

 

In 1976 is de BMW R100RS revolutionair. Het is de eerst 

serie motorfiets ter wereld met áf fbriek’een volle kuip. En 

niet zomaar een kuip: op de BMW R100RS zit er eentje die 

inde windtunnel heeft geleerd optimaal door de wind te 

snijden en ook nog eens perfect te beschermen tegen regen 

en ander ongemak. 

 



Die R100RS had de stevige taak de R90s op te volgen en niet 

alleen de harten van BMW liefhebbers te stelen, maar de 

dikke boxer moest ook liefhebbers van andere merken over de 

streep trekken. Dat plan is cijfermatig aardig gelukt. Er zijn 

zo’n 17.000 R90Ssen verkocht. Van de R100RS verlieten er 

zo’n 33.000 de fariek. 

De RS was het werk van de jonge ontwerper Hans A. Muth. 

Muth was in 1971 bij BMW gaan werken aan het ontwerp van 

auto-interieurs. Hij ontmoette de toenmalige baas van BMW 

Motorrad, Hans-Gunther von der Marwitz, en overtuigde hem 

er van dat hij de beste man was voor de revitalisering van 

BMW motorfietsen. Zijn komst viel samen met die van Bob 

Lutz en het resultaat was de /6 en /7-serie, de R90S en de 

R100RS.  

De RS zat vol details waarmee hij zich onderscheidde van zijn 

concurenten. De ‘integrated cockpit’ zoals BMW noemde, 

bevatte dezelfde instrumenten als geïntroduceerd op de 

R90S, maar met het contactslot gelegen tussen de klok en 

voltmeter. Het zitje was een opvallenden ‘one-and-a-half’ 

sport-stijl, maar velen kozen ervoor om de optionele, en meer 

praktische twee persoonsbuddyseat te monteren, waardoor 

het origineel een gewild item is geworden. Het ongebruikelijke 

nogal opvallende zilveren-blauw kleurenschema, de pin-striping 

in het blauw, net als de ATE remklauwen en, alleen op het 

eerste model, pin striping op de spaakwielen. 

Om de extra kracht en het extra gewicht aan te kunnen en 

een grotere stabiliteit te verkrijgen, is het frame versterkt 

met een brace over het frame en een versterkte hoofdframe 



buis. Dit frame, ontworpen voor de RS werd ook op de rest 

van de modellen range toegepast. De zeer geprijsde RS was 

meteen een sensatie, niet alleen op de Keulen show, maar ook 

in de dealer showrooms. Dit is wat veel kopers wilden van 

BWM: een elegante, snelle machine met een vleugje 

exclusiviteit. Dit was het begin van een nieuw soort 

motorfiets, de ‘Sports Tourer’. 

De BMW R100RS was en is een prachtmachine. Een topper uit 

de reeks en voorzien van een voorbeeldige uitrusting en 

afwerking. Maar feitelijk is hij beperkt. De R100RS is een ‘one 

trick pony’, hij is geschapen voor lange snelle comfortabele 

snelwegritten, als in Autobahnfahrten. Ook als er een 

passagier aan boord is. Op de leukste binnenwegen voelt de RS 

zich niet echt happy. Het kleine stuurtje in combinatie met de 

grote kuip is hier debet aan. Het door de kuip versterkte 

mechanische geluid van het blok, de achter de beplating 

opstijgende motorwarmte, de harde vering en demping en dat 

met de draaicirkel van een middelgrote touringcar. Dat 

maakte deze top BWM vrij ongeschikt voor het landelijk 

lummelen over slingerende secundaire wegen. 

Aan de andere kant, de machine met zijn kunstof maatpak had 

niet voor niets de aanduiding RS, uit een ver verleden stonden 

die letters voor RennSport. En van een marathonloper 

verwacht je toch ook niet dat hij heel goed kan zwemmen en 

kogelstoten? 

 



De R100’s warden de laatste ‘echte’ tweekleps boxers, ze zijn 

nu allemaal gewild. Maar nog steeds zo goedkoop dat ze in 

handen vallen van mensen die er caferacers, scramblers en zo 

van maken.   

 

 
Ook dit was ooit een BWM R100RS, je kan er dus wel iets moois van maken. 
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Bijna iedereen kent het gevoel van een winterdip wel. Als je 

maandenlang niet kunt motorrijden omdat er zout is 

gestrooid, en jij zuinig bent op je motor. 

Normaal verdrinken we dat gemis dan in de kroeg of op een 

clubavond zodat we de zware wintermaanden doorkomen. Maar 

door de lockdown wordt dat ons ook onmogelijk gemaakt. 

Voor het tweede jaar op rij… 

 

Wéér een digitale verkiezing en wéér digitaal proosten (al 

smaken ze daar niet minder om). 

 

Om deze mentaal zware tijd door te komen willen we jullie 

adviseren om het motorpak aan te trekken, naar de schuur te 

gaan, oordoppen in te doen !!Niet vergeten!! en je helm op te 

zetten. Vervolgens ga je een kwartier op je motor zitten en 

doe je je ogen dicht. Nu visualiseer je dat je in de Eifel rijdt, 

of de Vogezen, ook goed. Oordoppen wel ingedaan? Anders 

alsnog doen! Rijd door, neem die bochten. Zie je dat uitzicht 

als je over de top van die berg rijdt? Fantastisch toch? 

Alleen jammer dat het in de schuur zo stervenskoud is, dus 

doe je handvatverwarming maar even aan. 

 

En dan komt je vrouw krijsend binnen of je nou helemaal gek 

bent geworden en dat je nu eindelijk eens dat keukenkastje 

kan repareren wat je 2 jaar geleden al had beloofd. 

 

Vandaar die oordoppen. 

GH 

 



 



 

 

 

 

Een herwederopstapper en Theo was jarig. 

 

Sleutelmaat Ernie en ik stonden tevreden bij het in milde 

staat van ontbinding verkerende Project 13C en trokken een 

beugelfles Grolsch open toen Theo en nog Iemand Anders het 

erf opreden.  

Theo is een motorrijder met pretoogjes. Hij beheerst het 

spuiten van klassieke motorfietsen tot in perfectie, en op zijn 

eigen verjaardagen mag hij graag een rondje op zijn niet 

gerestaureerde BMW R69S doen. Vanwege de prettig 

doorleefde R69S wisten we dus dat Theo op zijn 

verjaarsexcursie was.  

Zo begin april kon dat ook aardig kloppen. Iemand Anders was 

nieuw voor ons. 

 

Iemand Anders had een prbleem verklaarde Theo, “Hij is 

herwederopgestapt, heeft dat daar – een duimgebaar naar de 

motor die tot voor kort alle vergelijkingstests ter wereld won 

– gekocht en heeft er geen schik mee.  

Ik dacht: ik laat hem eens zien waar jullie sukkels mee bezig 

zijn.”  

Iemand Anders meldde dat hij het avontuurlijke 

vrijheidsgevoel uit zijn studententijd niet terugvond op zijn 

aankoop. “Je bent ook geen student meer, je bent al bijna 

dood. Wat dacht je van een rollator?”.  

Met een glimlach op je gezicht kun je zoveel zeggen zonder 

dat het matten wordt. 



Iemand Anders stond intussen wat verbijsterd naar het 

gedrocht op de heftafel te kijken. Als je op elkaar ingespeeld 

bent snap je elkaar. “Kom, we gaan naar Hans”, zei Ernie. In 

colonne gingen we op pad. Bij Velperbroek vroeg Theo: “Waar 

woont die Hans?” “In Amsterdam!” Het licht sprong op groen. 

Trouwens geen flauw idee of Hans thuis was.  

Hans was thuis en liet zijn stoffige, maar eerlijk doorleefde 

BSA-eenpitter zien. Een ‘oudere restauratie’. Er zat een 

scheur in de buddy overtrek. De tellernaald lag los op de 

wijzerplaat. 

 

Voor de zekerheid vroegen we Hans of hij nog steeds van dat 

Britse konijn af wilde. Dat wilde hij. Hij had intussen zijn hart 

verloren aan oude Italiaanse motoren. “Ga hem maar proberen, 

wij zitten hier tegenover. Ik heb een tijdslot met de 

kroegbaas geregeld”, wuifde Hans met een mollig handgebaar. 

 

Vanuit WOII hebben wij Nederlanders een duidelijke hang 

naar illegaliteit en verzet. We doken onder in de kroeg. Pilsje 

erbij. Kaas worst plankje en een portie bitterballen erbij. 

Prima! Proost en gefeliciteerd Theo! Iemand Anders kreeg een 

basisles kickstarten en slaagde daarvoor. Hij stapte nog wat 

onthutst op de Britse stamper en reed met een sierlijke boog 

weg. De tramchauffeur zal de schrik intussen wel weer te 

boven zijn. 

 

Dik twee uur later kwam Iemand Anders als herboren terug.  

Hij grijnsde als een gedrogeerde smurf: “Hij stopte er 

onderweg twee keer mee. Maar ik kreeg hem weer aan de 

praat.” Hij pakte zijn bier en dronk uit de fles.  



De midlifecruiser werd weer een kwajongen. Zijn hele lichaam 

glunderde. “Een ouwe motorfiets is veel leuker dan een nieuwe 

vriendin”, straalde hij. Hij kreeg een week romantische blik in 

zijn ogen. “De mijne heeft een dikke kont en kan goed koken. 

Die moet ik toch nooit weg doen.” We schoten collectief vol 

bij zoveel emotie.  

 

Natuurlijk hebben wij Hollandse mannen ook gevoelens. We 

hebben alleen geen flauw idee wat we ermee aan moeten. En 

onze zachte kant? Die gebruiken we om op te zitten.  

Wanneer je nu dus al Inernettend een bijna überpefecte 1300 

2014’er toursportfiets aantreft bij een keurige, ontspannen 

vijftiger met vieze handen, dan kan je heel scherp bieden.  

Het interesseert Iemand Anders echt niet meer. Hij heeft 

zijn Triumphje intussen voorzien van een normaal stuur en 

heeft weer het ouderwetse motorgevoel.  

Is ermee naar de Ardennen geweest. Met zijn Lief. Naar een 

hotelletje. Het was romantisch. En er hoefde op de heen- en 

terugweg maar twee keer wat gesleuteld worden. Net als in 

zijn studietijd. 

 

En de jarige Theo? Die vroeg zich af of hij zichzelf eigenlijk 

maar eens een Laverda moest geven voor zijn verjaardag. Zo 

eentje als de kroegbaas er achter de zaak had staan. Daar zat 

een pluk werk aan. En hij stond eigenlijk wat in de weg… 

 

 

 

Uit AM Klassiek 



 



 

 

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 



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! 



 

 
 

Eén van de goede voornemens voor dit jaar is gewoon positief 

en optimistisch blijven. Dus ik begin het jaar heel 

optimistisch, met gewoon een barrooster vanaf half januari. 
(En mijn pessimistische kant vraagt zich af hoeveel barroosters met 

doorgestreepte namen we dit jaar weer gaan krijgen.) 

 

Januari 2022 
Za. 8 Rudy Veltmaat 

Vr. 14 Clubavond Gerald Ekkelkamp Roland Dommerholt 

Vr. 21 Feestavond 

Za. 22 Mariëlle Evers 

Za. 29 Gertjan Grobbink 

 

Februari 2022 
Vr. 4 Clubavond   Gerald Ekkelkamp Roland Dommerholt 

Vr. 11 Ledenvergadering MCNH 

Za. 12 Rudy Veltmaat 

Vr. 18 Dropping 

Za. 19 Raymond Heuver 

Za. 26 Arjan Kamphuis 

 

Schoonmaakrooster 
Jan Ineke en Inge alles hoog 

Feb Jose en Ilona 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 


