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De wereld gaat langzaam weer open, zover open dat wij op 

zaterdagmiddag ons clubhuis weer kunnen gebruiken om bij 

elkaar te komen, een biertje drinken en bij kunnen praten. 

Mooi dat het weer kan.  

Achterin het clubblad het barrooster tot aan de vakantie. 

 

Ja, de vakantie staat voor de deur, maar eens zien waar we 

deze zomer uitkomen, het lijkt erop dat we niet binnen 

Nederland hoeven te blijven, heerlijk. 

Ik ben benieuwd naar de foto’s van de stickercompetitie, we 

hebben al een foto van Ben op de Stelvio voorbij zien komen, 

maar helaas is hij vergeten een sticker te plakken, gemiste 

kans Ben. 

 

Een klein voorproefje voor naar het buitenland gaan hadden 

we afgelopen weekend, helemaal naar Wielen. Gelukkig via een 

lekkere route wat verder door de Pruis.  

Een geslaagd en uitermate gezellig weekend met flinke 

deelname. Voor herhaling vatbaar zou ik zeggen. 

 

De bouw van het schuurtje vordert gestaag, de vlag staat er 

al op. Door wat weekendjes weg en eigen evenementen lig het 

even stil op de bouwplaats, maar ach, we kunnen toch even niet 

aan bouwmaterialen komen vanwege wereldwijde schaarste, 

dus dat komt dan weer goed uit. Komende weken gaan we even 

kijken wat wanneer wel te doen is, ik zal via de whats-app 

roepen om hulp als we handjes nodig zijn. 



 

Vorige week hebben we de avondvierdaagse gereden, ruim 400 

kilometer over prachtige weggetjes dicht bij de deur, onze 

routemaker Glenn had zijn best gedaan. Het weer liet zich van 

de goede kant zien, door de voetbal op tv was er weinig 

verkeer op de weg, oftewel gewoon genieten. 

 

Komend weekend hebben we de VMC rit op de kalender staan, 

de vrijwilligers zijn afgelopen dinsdagavond bijgepraat over 

wat ze moeten doen, de inschrijvingen stromen binnen, het 

weer lijkt goed, wat willen we nog meer.  

De routes zijn weer prima voor elkaar, deze zijn te volgen 

door middel van vierkante, driehoekige en ronde bordjes. 

Mocht je de rit willen rijden, vraag mij dan even hoe dit 

systeem weer werkt. 

 

Zondag 11 juli wordt onze Zomerrit gereden, eigenlijk de 

Zoooooomerrit, we duiken Twente in en daar wordt de oooo nu 

eenmaal zo lang uitgesproken. De route ziet er 

veelbelooooovend uit, starten kan weer tussen 9.00 uur en 

12.00 uur. Inschrijven kan via de link op de MCNH-site, dan 

krijg je de route op tijd thuis om in te laden. 

 

11 augustus is de Klepperrit, normaal gesproken start deze op 

de Hofmansweide, helaas is het Helders Fees dit jaar niet in 

de bouwvak, dus starten we gewoon bij het clubhuis.  

 

Woensdagavond 25 augustus hebben we de grote schoonmaak 

bij het clubhuis, zodat we dit najaar er weer keurig bij zitten 

in het Mollenhol. Wij zijn er rond 19.00 uur om met swabber, 

stoffer en bezem te keer te gaan.  



Van 27 tot 29 augustus hebben we dan de driedaagse 

Molshooptoer, inschrijven hiervoor kan nog, via de MCNH site 

moet dat lukken.  

 

Vrijdag 9 juli hebben we weer clubavond, eindelijk een gewone 

clubavond. Nou ja gewoon, wij steken de bbq aan voor een 

Amerikaanse party, oftewel zelf wat te bakken en braden 

meenemen, mocht je zin aan groente hebben ook dat zelf in je 

fietstas stoppen. Een fijn glaasje fris is in het clubhuis wel 

verkrijgbaar 😊. 

De clubavond begint weer op de gewone tijd, 21.00 uur. We 

zetten de pick-up klaar, dus heb je nog een fijn stukje vinyl, neem 

dat dan mee om te draaien. We hebben er weer zin in. 

 

Maandag 5 juli vergaderen we als bestuur, mocht je vragen, 

opmerkingen of tips hebben, schuif dan vanaf 21.00 uur aan. 

Belangrijke zaken uit deze vergadering zullen jullie per toer 

app gemeld worden. 

 

Ik ga de schuur maar weer eens 

in, na de VMC rit in Gieten moet 

ik weer vanalles vast draaien 

aan die oude Harley, maar hey, 

hij heeft het volgehouden (met 

behulp van tyraps en 

ijzerdraad). 

Hij is wel gestopt met olie 

lekken, dus ik denk dat ik moet 

gaan bijvullen. 

 

Marcel Schuurman 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!
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Eindelijk was het zover en mocht er weer een clubavond 

gehouden worden. Op vrijdag 11 juni was het zover.  

 

We zijn om 19.00 uur begonnen omdat, officieel, om 22.00 uur 

het clubhuis weer zou moeten sluiten. Gelukkig is er altijd wel 

een tijdzone te vinden waar het later 22.00 uur is dus hebben 

we die tijd maar aan gehouden. 

 

Om half 9 begon de vergadering met een minuutje stilte ter 

nagedachtenis aan Hendrie. 

 

• Nieuwe leden die aanwezig waren werden welkom geheten 

en voorgesteld; Erik, Rita, Inge en Jan Willem welkom. 

Overige nieuwe leden hopen we binnenkort live te mogen 

ontmoeten. 

• Info over de Molshooprit en de avondvierdaagse en het 

weekendje Wielen. 

• Op 3 en 4 juli wordt er weer een VMC wedstrijd 

georganiseerd. Vrijwilligers melden zich spontaan aan en 

inmiddels is iedereen ingedeeld.  

Mocht je een kijkje willen nemen bij dit rijdende museum van 

vooroorlogse motoren dan ben je natuurlijk van harte welkom. 

De start is vanaf 11.00 uur bij het Mollenhol. 

• Op de zaterdagochtenden staat om 8.00 uur de koffie 

klaar voor iedereen die helpt met de bouw van de nieuwe 

schuur. Wat extra handen zijn erg welkom! Voor lunch en 

gezelligheid wordt gezorgd. 

 

 

 



 

• Het bestuur zit op de maandagavond voor de clubavond 

weer gewoon bij elkaar om te vergaderen.  

Vanaf 21.00 uur ben je welkom om punten in te brengen, een 

berichtje hierover naar Marcel kan natuurlijk ook.  

• Op 9 juli is er weer een clubavond. We houden dan een 

Amerikaanse BBQ, eigen vlees en salades mee nemen, voor de 

rest wordt gezorgd.  

Op deze avond zullen ook de prijzen worden uitgereikt. De 

clubavond begint gewoon weer om 21.00 uur. 

• Gert gaat met pre-pensioen na 40 jaar in de redactie. Hij 

blijft regelmatig stukjes schrijven en daar zijn we erg blij 

mee!  

Namens de redactie heeft Gert al een uniek t-shirt gekregen 

van Pleeriezers en Slottelbakk’n, namens het bestuur krijgt 

Gert een pakket met leesvoer over motoren en Berit een bos 

bloemen voor de vele uren die ze Gert heeft moeten afstaan 

de afgelopen 40 jaar. 

 

   
 

• Wouter stopt met het bestuur en Jos komt voor hem in 

de plaats. Aangezien ze beiden niet aanwezig zijn zal hier op 

een ander moment nog aandacht aan geschonken worden. 

 

 



Rondvraag: 

• Jeffrey: stelt voor om tijdens de komende clubavond met 

BBQ ook meteen de vinylavond te houden. Dus heb je nog 

mooie LP’s en singles liggen neem ze dan mee! 

• Rita: Bedankt iedereen voor de steun en aanwezigheid 

rondom Hendrie’s overlijden. Ze vind het fijn om weer bij de 

club te zijn.  Tevens wordt Daneen als toekomstig lid begroet, 

ze begint binnenkort met motorrijles. 

• Jarno: vraagt wanner de bardiensten weer ingevuld gaan 

worden. Deze worden vanaf het volgende krantje weer 

gepland. Tot die tijd nemen de bestuursleden dit op zich. Op 

zaterdag is de bar dus weer geopend vanaf 17.00 uur. 

• Dijkstra Jr, zoon van Remco: vraagt hoe hij lid kan 

worden. Na vele tips heeft oom Jarno hem ter plekke 

ingeschreven als het jongste toerlid. Welkom!  

• John: Nu Gert stopt met zijn redactiewerk zou het leuk 

zijn als er meer mensen eens een stukje willen schrijven voor 

het clubblad. Voel je vrij een stukje in te leveren over die 

mooie motorvakantie, dat toertochtje of wat dan ook.  

• Dirk geeft aan in de zomer geen bardiensten te kunnen 

draaien. In de winter wel. 

Na de vergadering geeft Dirk 

aan dat hij de worsten warm 

heeft. Hij staat met z’n 

foodtruck bij het clubhuis en 

bakt voor de verandering eens 

geen poffertjes maar curryworsten. We wanen ons in 

Duitsland, smaakte goed Dirk!  

 

Het bleef nog lang na sluitingstijd gezellig. 



 



 

 

 

 

Onder onze leden zijn er een aantal die er niet bang voor zijn 

om een slijptol in hun motor te zetten. Als je dan zelf, in je 

schuurtje je motor verbouwt, noemen ze dat “shed built” 

Eigenlijk zoals de eerste Harley’s ook werden gemaakt. In een 

schuurtje. Maar om dat te kunnen, moet je eerst een 

schuurtje bouwen. En daar gaat dit verhaaltje dan weer over. 

Daarom ook met een D in plaats van een T op het eind, want 

het schuurtje is nog niet af. 

 

Op het terrein van het clubhuis is het oude schuurtje 

ondertussen dus verdwenen. Dat ging zelfs zo rap, dat de 

enige en laatste foto hiervan een aanhanger betreft met een 

schuurtje er op. Wel netjes opgevouwen overigens.. 

 

 



Vervolgens werd er op een zaterdag rap een fundering de 

grond in gestampt en werden de eerste stenen gelegd. Een 

week later werd het muurtje verder opgemetseld. 

 

 
 

Aan het einde van de middag bakte Dirk braadworsten in zijn 

poffertjeskraam voor de bouwers. Zijn foodtruck stond 

namelijk toch nog op het terrein vanwege de clubavond. 

 

 



De zaterdag erna werden de houten frames geplaatst die 

dienst doen als wanden en gingen de spanten en gordingen er 

op, waardoor ook de vlag in de top kon want het hoogste punt 

was inmiddels bereikt. 

 

 
 

Dirk was die zaterdag toch al onderweg met zijn 

poffertjeskraam, dus wederom maakte hij ook deze zaterdag 

voor de klussers de bakplaat warm en serveerde deze 

zaterdag heerlijke broodjes hamburger. 

 

Voor nu is er twee weken pauze door het Eigen Weekend naar 

Wielen en vervolgens de VMC rit, maar daarna zal er weer 

helderop gebouwd worden en krijgt dit verhaal zeker een 

vervolg. 

 

 

 

GH 





 

 

 

 

11 juli houden we onze zomerrit, of eigenlijk moeten we voor 

zeggen; de Zóóómerrit. Want we gaan Twente in en komen 

door pittoreske dorpjes als Sibculooo, Ooootmarsum en 

Weerselooo. De terrassen zijn weer open, dus ook een dikke 

ijscooo moet onderweg te 

vinden zijn. De routes zijn 

te rijden in 227 of 248 

kilometer, waarbij het aan 

te raden is om iets eerder 

uit de veren te gaan, of 

later terug te komen, want 

de extra kilometers van de 

lange route zijn het 

namelijk meer dan waard 

om mee te pakken. 

 

Inschrijven kan via de link die jullie ontvangen of bij het 

clubhuis. Het liefst van tevoren om drukte bij de tafel te 

voorkomen. Van Rutte en de Jonge moeten we namelijk nog 

steeds 1,5 meter (ca. 1 Honda MSX) afstand houden. 

  

Koffie en thee zijn er in overvloed en ook zullen we proberen 

de gehaktballen weer op temperatuur te hebben bij 

terugkomst. 

 

 

GH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De Klepperrit die altijd tijdens de woensdag van het Helders 

Fees wordt verreden, gaat dit jaar gewoon door, ondanks dat 

het Helders Fees verplaatst is naar September.  

We hebben even overleg gehad met Klepperderk, maar een rit 

die naar hem is vernoemd moet gewoon door gaan. 

 

Op 11 augustus starten we dan bij het Mollenhol in plaats van 

de hooischuur, We starten vanaf 13.00 met koffie, thee en als 

je geluk hebt een paar lekkere koeken. 

 

 
Foto: testmotor.nl 

 

GH 





 

 

 

 

De eersten zijn op vakantie of zijn een weekend op pad 

geweest en daarmee wordt de schamele 18 kilometer die tot 

nu toe op de eerste plek stond plots vervaagd. 

 

Jeffrey en Glenn gingen mee met het weekend naar Wielen en 

reden via Münster om een stickertje te kunnen plakken. 

 

Hun teller staat bij deze op 105 kilometer. 

 
 

Ben Rikkert, binnen de club ondertussen wel bekend als die 

man van de lange en héle mooie, maar vooral lange routes, 

stuurde volgende foto van zichzelf met bij de Stelvio. Echter. 

Voor de competitie moet je stickers plakken. Behalve die ene 

die al achter op zijn motor zit was hij vergeten wat mee te 

nemen. Wel noemenswaardig dus, maar helaas geen deelname 



in het kampioenschap. Als je ons laat weten in welk hotel je zit 

kunnen we nog wel een paar stickers op de bus doen Ben. 

 

 
 

 

Tot nu toe staat de teller dus op een dikke honderd kilometer. 

11 juli hebben we onze volgende toertocht, op 9 juli hebben we 

de volgende clubavond en ook op de zaterdagen is het clubhuis 

weer geopend. Mocht je nog geen stickers hebben, dan kun je 

er nog zat krijgen. Ze liggen achter de bar in het Mollenhol. 

Foto’s insturen kan naar mijn whatsapp of mail ze naar 

media@mcnh.nl 

 

 

GH 





 

 
 

 
 

De Molshooprit ging dit jaar voor het overgrote deel door 

de provincie Drenthe, de provincie waar de blues nog steeds 

hoog in het vaandel staat.  

Drenthe springt er op een aantal punten uit, namelijk de 

provincie met de meeste fietspaden, de meeste regen en de 

meeste klinkerwegen en die laatsten ontkwamen wij ook niet 

aan op de langste van de drie uitgezette Molshoopritten dit 

jaar. 
 

 
 

Mooi om te zien dat good old Daan Broeze weer achter de 

inschrijftafel zat om de TomToms en Garmins van de 

Molshooptracks te voorzien. Daan, toi toi, wederom bedankt 

voor je hulp. 

Je kon kiezen uit drie afstanden waarvan wij de langste 

kozen. Samen met Jo en José en Dick Schuurs  gingen we vol 

goede moed tegen half tien op pad. 

 

 

 

Rechts onze Daan 

bezig om een Zumo 

van de juiste track te 

voorzien. 
 

Daarnaast Rikus en 

Jo die probeert om 

Gregor Jannink wat 

GPS 

wetenswaardigheden 

bij te brengen.   



  
 

Links voor het eerst vol trots geshowd de HD van Ilona. Echt een mooie 

brommer. En dan rechts, de Shadow, ook van Ilona maar nu bestuurt door 

Edwin Luttenberg omdat zijn Aprilia het liet afweten. 
 

Na eerst een paar bekende kilometers naderden wij het 

grensgebied van het Drentheland waar ooit Rudolph van 

Coeverden de scepter zwaaide zoals al eerder verhaalt in dit 

onvolprezen clubblad. Toen wij het Drentheland inreden 

bleven de knotsen en zwaarden gelukkig in de wapenkamers 

van deze woeste turfarbeiders en schapenhoeders. 

Via de hoge gronden, de Hondsrug genaamd, toerden wij 

richting het noorden. 

Ondertussen kregen we zin in koffie maar deze trip was dun 

bezaaid met terrasjes terwijl het weer er wel naar was. Veel 

van de brinkdorpjes werden vermeden om zo veel mogelijk 

mooie stuurweggetjes te pakken. Een goed streven maar af 

en toe een mooi brinkdorpje met een terrasje is toch ook 

niets mis mee, niet? 

In het buitengebied kwamen we wel veel borden tegen die je 

naar slaapspeciaalzaken verwezen. Aangezien Jo thuis de 

zaak verbouwd had was de fam. Kappert op zoek naar een 

nieuwe bedstee. Nou dat viel goed tegen, Jo is gewend aan 

een bedstee zonder achterschot maar zoek hier maar eens 

een hunebed zonder achtersteen…………  



  
 

Hier een paar leuke modelletjes die we tegenkwamen maar allemaal met 

achtersteen. Voor het juiste (hune)bedje in huis moet je echter bij specialist 

Marscha zijn.   
 

  
 

Deze bedden moet je ook onder liggen en niet op. Scheelt 

toch, dacht ik, heb je ook geen dekens nodig.  

Maar de fam. Kappert besloot toch om maar even verder te 

kijken. (Marscha werk aan de winkel!!) 
 

 

 

De tweede lp van de bluesgroep van 

Nederland  

 

Groeten uit Grolloo van Cuby & 

Blizzards. 

 

In het museum van C+B alhier staan ook 

de zijspanmotoren waarmee Egbert 

Streuer de TT van Assen won en tevens 

wereldkampioen werd.  



Ondertussen kreeg ik aardig de blues omdat we nergens een 

koffietent tegenkwamen. Zelfs in Grolloo, het blueshart van 

Drenthe vonden we geen koffie. Wel kregen we daar de 

groeten zoals de foto laat zien. 

Uiteindelijk vonden we toch een mooi uitspanning waar we 

ons moede motorlijf op een terrasstoeltje konden 

neervlijen. 
 

  
 

 
 

Heren uitzetters, ondanks alle gein, jullie hebben ons weer 

een mooie toerdag bezorgd maar af en toe een dorpje met 

een leuke taveerne in de route opnemen zou niet verkeerd 

zijn naar mijn bescheiden mening. 
             GT 

Boven taveerne de 

Huiskamer met rechts de 

oude tapkast. Op de 

bierpomp na lijkt het precies 

op het Zwarte Peerd, het 

toenmalige clubhonk van de 

toerclub. 

 

Links het verdiende terrasje 

waar ze prima tosti’s 

serveerden. 



 



 

 

 

 

De TT van Assen is weer verreden. Er waren wederom 3 

spannende races te zien, al lang de spanning niet altijd bij de 

winnaar van de wedstrijd. Zo wist Quatararo veilig naar de 

MotoGP zege te rijden met meerdere seconden voorsprong, en 

ook Fernandez deed dit in de Moto2. De overige 

podiumplekken waren echter tot aan de Ramshoek nog lang 

niet altijd verdeeld. De TT barbecue die we dit jaar op de 

vrijdagavond hadden gepland kon helaas door de maatregelen 

niet door gaan. Door diezelfde maatregelen waren ook de 

taluds bij het circuit leeg en de tribunes konden maar deels 

worden gevuld. De te verdelen prijzen waren gemaakt van 

bronzen, silveren en gouden motoren, met een stuk oud TT 

asfalt als voetstuk. 

 

 



Moto3: Foggia scoort verdiende Moto3 zege 

 

 
Dennis Foggia wint na een ijzersterk optreden de Moto3 race 

tijdens de Motul TT Assen. Sergio Garcia werd tweede en 

Romano Fenati wist ondanks twee Long Lap Penalty’s als derde 

te finishen. Kampioenschapsleider Pedro Acosta eindigde na 

zijn heftige crash in FP3 knap als vierde. 

 

De racedag van de 90e Motul TT Assen werd afgetrapt met 

de Moto3 wedstrijd. Jeremy Alcoba mocht voor de eerste 

keer in zijn Grand Prix carrière vanaf pole position 

vertrekken. Echter was Romano Fenati het beste weg, maar 

hij zou later in de wedstrijd een twee Long Lap Penalty’s 

moeten nemen. Dit deed de ervaren Italiaan op goede 

momenten, waardoor hij zich wel in de grote kopgroep wist te 

handhaven. 



De voorste groep bestond uit vijftien rijders, totdat in de 

tiende ronde Niccolo Antonelli en Andrea Migno samen 

onderuit gingen. Dit zorgde voor een breuk in de groep en er 

bleven negen rijders vooraan over. Later moesten Xavier 

Artigas en Gabriel Rodrigo lossen, waardoor er zeven rijders 

gingen strijden om de winst in Assen. Dennis Foggia deed 

veelal het kopwerk. Het tempo van de Italiaan lag zo hoog, dat 

de groep regelmatig uit elkaar dreigde te vallen. In de laatste 

ronde zaten alleen Sergio Garcia en Fenati nog aan het 

achterwiel van Foggia. De twee rijders hadden echter geen 

kans om de Leopard Racing rijder nog te passeren, waardoor 

Foggia zijn tweede zege van het seizoen scoorde. 

 

Garcia finishte als tweede, voor de sterk rijdende Fenati. 

Darryn Binder kwam als vierde over de finish, maar moest 

posities inleveren omdat hij de track limits had overschreden 

in de laatste ronde. De vierde plaats werd overgenomen door 

Pedro Acosta. Een knappe prestatie van de 17-jarige 

kampioenschapsleider, die gisteravond überhaupt nog niet wist 

of hij mocht racen na zijn heftige crash in FP3 op 

zaterdagmorgen. Tatsuki Suzuki werd vijfde gevolgd door 

John McPhee. Binder werd uiteindelijk als zevende in de 

uitslag opgenomen. Rodrigo, Artigas en Alcoba maakten de 

top-tien compleet. 

 

Acosta verliest ondanks zijn bezeerde lichaam slechts zeven 

punten Garcia. Acosta heeft nu 158 punten. Garcia heeft 48 

punten minder op plaats twee in het wereldkampioenschap. 

Foggia is door zijn zege geklommen naar de derde plaats in de 

tussenstand. 

 



Moto2: Fernandez sterkste in Moto2, Bo Bendsneyder 15e 

 

 
 

Raul Fernandez weet in de slotfase op indrukwekkende wijze 

af te rekenen met zijn drie belagers en wint de Moto2 race 

tijdens de Motul TT Assen. Podiumplaatsen waren er voor 

Remy Gardner en Augusto Fernandez. Bo Bendsneyder 

finishte als vijftiende, nadat hij te vroeg weg was bij de start 

en als straf twee long lap penalty’s moest nemen. 

 

De veel besproken Raul Fernandez, vanwege zijn transfer 

geruchten naar de MotoGP, vertrok vanaf pole position in de 

Moto2 wedstrijd in Assen met naast hem op de voorste 

startrij Remy Gardner en Sam Lowes. Hector Garzo was 

vanwege een positieve coronatest niet van de partij. Dit 



zorgde ervoor dat Bo Bendsneyder een positie opschoof op de 

grid en vanaf plaats twaalf op de vierde startrij de race 

mocht aanvangen. 

 

De start voor de Nederlander verliep allesbehalve perfect, 

ondanks dat hij als zesde de eerste bocht indook. 

Bendsneyder was nipt te vroeg weg toen de lichten uitgingen 

en een ronde later werd bevestigd dat hij een valse start had 

gemaakt. De straf was een dubbele long lap penalty, die hij 

vervolgens in de vierde en vijfde ronde al uitvoerde. Na zijn 

straf reed Bendsneyder op plaats eenentwintig. 

 

Aan kop was Lowes in de openingsfase sterk en hij kreeg 

Augusto Fernandez en Gardner met zich mee. Fernandez 

maakte in de tweede ronde een fout, waardoor hij vanaf 

plaats negen weer terug moest komen. Fenandez wist zich 

door de tweede groep te werken en vond aansluiting bij de 

drie leiders. Hierdoor ontstond er kopgroep met rijders van 

Red Bull KTM Ajo en het Elf Marc VDS Racing Team. Met nog 

zeven ronden te gaan had Fernandez zich naar voorzijde van 

de groep gewerkt. 

 

Fernandez had in de slotfase duidelijk nog wat over en wist 

zich los te rijden. Fernandez won de race en leek dus totaal 

geen last te hebben van de MotoGP transfergeruchten. 

Teamgenoot Gardner wist de strijd voor plaats twee te winnen 

en Augusto Fernandez pakte zijn eerste podium van 2021. 

Lowes werd vierde. Marco Bezzecchi werd op acht seconden 

van de winnaar vijfde gevolgd door Ai Ogura, Jorge Navarro, 

Xavi Vierge, Marcel Schrotter en Celestino Vietti. 

 



MotoGP: Quartararo pakt dominante zege 

 

 
 

Een oppermachtige Fabio Quartararo wint de MotoGP race 

tijdens de 90e Motul TT Assen. Teamgenoot Maverick Viñales 

was de enige coureur die nog enigszins partij kon bieden en 

werd tweede. Joan Mir wist de laatste podiumplaats te nemen. 

 

De dit weekend veelbesproken Maverick Viñales vertrok vanaf 

pole position tijdens de 90e Motul TT Assen met Fabio 

Quartararo en Francesco Bagnaia naast hem op de voorste 

startrij. Quartararo dook als eerste de Haarbocht in voor 

Bagnaia, die hem in de eerste ronde wist te passeren. De goed 

gestarte Takaaki Nakagami pakte de derde plaats net voor 

Viñales. Marc Marquez wist in de eerste ronde vanaf de 

twintigste startpositie naar plaats elf te komen. 



De verschillen vooraan bleven in de eerste ronden klein, want 

zo’n tien rijders bleven kort bij elkaar rijden. Aan het einde 

van de zesde ronde nam Quartararo terug naar de leiding. 

Vervolgens zette de Fransman gelijk de snelste raceronde op 

de klokken en wist zich los te rijden van de groep. Op dat 

moment kwam tienvoudig TT winnaar Valentino Rossi op hoge 

snelheid ten val in de Ruskenhoek. Achter Quartararo 

ontstond er een geweldige strijd om de tweede plaats. Bagnaia 

en Nakagami wisselden regelmatig van positie, terwijl ook 

Viñales, Johann Zarco, Joan Mir en Miguel Oliveira volgden. 

 

Halverwege de race kreeg Bagnaia een long lap penalty, die hij 

gelijk uitvoerde. Op hetzelfde moment verloor Nakagami 

binnen één ronde heel veel plaatsen en kwam Jack Miller vanaf 

plaats acht ten val. Door al die incidenten viel de groep wat uit 

elkaar. Viñales kwam op plaats twee te rijden, maar het 

verschil naar zijn teamgenoot was op dat moment al vier 

seconden. Viñales was in het laatste deel van de race wel iets 

sneller dan Quartararo, maar niet genoeg om aansluiting te 

vinden. 

 

Quartararo won daarmee de Motul TT Assen en zijn vierde 

race van het seizoen. Viñales gaat met een tweede plaats de 

zomerstop in. Mir wist Zarco achter zich te houden in de 

strijd om de laatste podiumplaats. Kort daarachter werd 

Oliveira vijfde. Vier rijders waren in gevecht om plaats zes. 

Bagnaia won deze strijd voor Marc Marquez, Aleix Esparagaro 

en Nakagami. Zes seconden achter deze groep finishte Pol 

Espargaro als tiende. 

 

Racesport.nl 



Plaats Naam Teamnaam Score Rijders Vorig budget

1 Edwin Luttenberg Vage Kennissen 641 Mas, Fog, Low, Bez, Mil, Qua 1 12,5

2 Dennis Laing D.L. Racing 590 Bin, McP, Gar, Low, Mil, Mir 2 14,5

3 Fleming Broeze The HRC Empire strikes back 582 Bin, Gar, Bez, Gar, MMar, PEsp 4 10,5

4 Daan Broeze De Duvel Zelf (DDZ) 558 McP, Bin, Bez, Gar, Mor, Mil 3 13,5

5 Rick Jannink Pruttelbak 557 Mas, Bin, Low, Bez, Qua, Rin 5 13,5

6 Herman Tijhuis Dreamtime 547 Fog, Gue, Low, Gar, Mir, PEsp 11 13,5

7 Edwin van Petersen KTM Racing (buiten mededinging) 544 Onc, Sas, Gar, RFer, Oli, Bin 6 6

8 Erik Laarman Dikkop Racing 543 Mas, Fog, Bez, Gar, Rin, Mor 7 14,5

9 Sjors Wermink Kettinkje Knap 542 Bin, Gar, Gar, Ben, Mir, Mor 8 13

10 Lars Dekker Brandmannetje 2021 542 Mas, Fog, Gar, Dix, Rin, Qua 9 10,5

11 Gert Dekker Brandman 2021 539 McP, Fog, Bez, Low, Qua, Rin 14 13,5

12 Alwin Jacobs Team AJ 527 Mas, McP,Low, Gar, Mor, Vin 10 14,5

13 Bert-Jan Gottemaker BJG racing team 504 Mas, Bin, Gar, Ben, Mir, Mor 12 13,5

14 Oscar Kleinjan Mijn Antwoord 502 Fen, McP,Gar, Bez, Mor, Rin 17 13,5

15 Gert Teesink Red Light Team 497 Mas, Bin, Low, Gar, Mor, Rin 13 15

16 Martijn Knol StalKnol 491 Mas, Mig, Low, Bez, Mir, Rin 15 15

17 Glenn Hakkers Vieze Praktijken 476 Mas, McP,Low, Bez, Mil, Mor 16 15

18 Erik Wemekamp The Greensmiles 469 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Mil 18 14,5

19 Sabine Mulder Smooth 464 Mas, McP, Low, Bez, Mir, Bas 20 15

20 Remko Dijkstra Volgende keer slechter 458 Bin, Mas, Low, Bez, MMar, Mor 19 13

21 Rick Reefhuis RRS Racing 449 Mas, Fog, Gar, Rob, Rin, PEsp 21 13

22 Frank Kappert Kappertracingteam 440 Mas, Bin, Low, Bal, Qua, Mor 23 12,5

23 Han Schuurs VTR SP2 Racing Team 432 Mas, Tob, Bez, Low, PEsp, Mor 22 14

24 Emiel Boerkamp Otto en de kliko’s 395 McP, Ant, Bez, Are, PEsp, Mir 25 13

25 Arjan Kamphuis Het giet zo ast giet 386 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Ros 24 13

26 Rikus Tijhuis Voor Fijn Racen 376 Mas, Fog, Ben,Low, PEsp, Mor 26 13

27 Dinette Kleinjan DArkAngel 363 Mas, Kof, Low, Ben, Mir, MMar 27 10,5

28 Stefan Eshuis Imperium 340 Mas, McP, Bez, Arb, Mor, Rin 28 14

29 Jasper Groot Roessink JPXtreme Racing (buiten mededinging) 332 Bin, Fog, Are, Dix, MMar, Vin 29 7,5

30 Dinand Kamphuis Huh. 282 McP, Bin, Lut, Low, Mor, Rin 30 14

MCNH GP-Competitie  2021



 
 

 



 

 

 

Aangezien het Eigen Weekend ook dit jaar niet door kon gaan 

werd er gezocht naar een andere invulling hiervan zodra het 

weer mogelijk was. Hopelijk kunnen we volgend jaar gewoon 

met een flinke club naar Engeland maar voor nu was 

Motorcamping De Berkenhof in Wielen, net over de grens in 

Duitsland een prima alternatief. 

De Geist-gangers waren hier vorig jaar al eens geweest als 

alternatief voor het treffen van MC Geist in Wadersloh dus 

succes gegarandeerd. 

 

Na het verzamelen bij 

het Mollenhol 

vertrokken 

verschillende groepjes 

voor een tocht van 100, 

200 of 300 km richting 

Duitsland. 

 

Fleming zette een paar mooie routes in elkaar zoals Fleming 

dat voortreffelijk kan. Dat ‘ie ze niet heeft na gereden nemen 

we hem helemaal niet kwalijk, want wij van MCNH houden wel 

van een uitdaging toch?  

Het liedje “Zandweg, Grindweg, Grasweg, Hobbelweg…GAT IN 

DE WEG” kreeg voor ons nu eindelijk een diepere betekenis. 

Fleming bedankt we hebben genoten! 

 

 

 

 



 

 

Wij rijden met een clubje de 200km en 

maken er een gezellige tochtje van met 

een lunchpauze bij Landhuis Leuters. 

Dit kan natuurlijk niet anders dan tot 

grote hilariteit en woordgrappen 

leiden. De schnitzel was overigens ook 

voortreffelijk. 

 

 

 

 

 

Tijdens een tankpauze lukte het Steffany bijna om haar 

Honda in te ruilen voor een supersnelle McLaren nadat de 

beste man uit z’n wagen 

was gestrompeld. 

Helaas had hij geen 

cash geld bij zich om 

bij te leggen voor de 

motor dus ging de ruil 

niet door. So close… 

 

Rond een uur of 4 komen we aan bij de motorcamping waar dan 

de eerste MCNH-ers al aan hun biertje zitten.  

De bedjes worden opgemaakt in de Pipowagens, ofwel 

bouwkeet om het iets minder romantisch te laten lijken. En de 

die-hards zetten hun tentje op. Dit keer niet onder de 

lantarenpaal en iets verder weg bij die piepende toiletdeur.  



Wat een verstandige keus was waardoor we dit keer wel 

hebben kunnen slapen. Roland knoopt zijn KTM op de 

aanhanger wat uiteraard op veel commentaar van de 

Harleyrijders kan rekenen. Maar ja een goeie organisator gaat 

ver om de bagage van z’n medeclubleden te vervoeren. 

  
 

Na de nodige aperitiefjes in de vorm van verschillende 

soorten bier was het tijd voor het BBQ buffet. En hoewel ik 

na die dikke schnitzel van die middag dacht nooit meer te 

hoeven eten smaakte het weer prima.  

Vervolgd door een toetje in de vorm van verschillende soorten 

bier tot in de late uurtjes aan het kampvuur.  

Het was een gezellige avond waarin we ontdekten dat de 3 

grootste digibeten van de club niet op pad gaan zonder hun 

Aai-pet. 

 



Na een kort nachtje, waarbij we Jan heel duidelijk hebben 

gemaakt dat we hem niet voor half 9 willen horen en waar hij 

zich dit keer wel keurig gehouden heeft, staat iedereen fris, 

of minder fris weer op. Ook het ontbijt is weer prima 

verzorgd en het zonnetje schijnt dus het beloofd een mooie 

dag te worden. 

 

Nadat de tentjes weer zijn opgevouwen, pipowagens zijn 

ontruimd en alle bagage bij Roland in de camper is gemikt 

vertrekken de eersten weer richting Nederland. 

 

De gebroeders Tol, Wouter en Iracy, Gert, Berit en Dick 

komen over uit Nederland om de zondag-route te rijden. 

Ook deze route is weer een groot avontuur met mooie 

afwisselde wegen. Ik hou er wel van en Steffany kun je niet 

blijer maken dan een zandpad op de route te leggen zodat ze 

ons zandhappend voorbij kan stuiven staand op haar stepjes. 

Al met al weer een zeer geslaagd en gezellig weekend! 

Roland en Fleming bedankt voor de organisatie. 
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We hebben het nog wel eens over rijden in groepen, hoe je 

dat dan zou moeten doen en zo. Iedereen kent het wel. 

Wachten op elkaar bij de volgende afslag, baksteensgewijs 

rijden en binnen de groep niet onnodig inhalen. Dit alles om 

ongelukken te voorkomen. Er zijn clubs die nog een stap 

verder gaan met “Road Captains”, afzetters en hesje voor 

hesje achter rijden. “Dat zijn wij niet nodig” is dan steevast 

het antwoord. Maar afgelopen zondag, tijdens de Molshooprit 

begon ik daar toch vraagtekens bij te krijgen, ook al zal je mij 

nooit in een hesje zien. Niet in een fluorkleur, niet van leer en 

al helemaal niet van spijkerstof. Maar die eerste is misschien 

zo gek nog niet als het gaat om rijden in groepen. 

 

 

De Molshooptoer was dan wel machtig mooi uitgezet, de 

eerste 50 kilometer was niets dan chaos. En eigenlijk bleef 

dat (in mindere mate) tot aan de finish doorgaan. We beginnen 

bij het Mollenhol. Terwijl ik nog shirtjes en truien aan het 

verkopen ben, en ondertussen probeer om een bakkie koffie 

naar binnen te werken meld Marcel dat we weg gaan. Snel de 

helm op en aansluiten dus. Eenmaal op de motor kwam Marcel 

nog een maal bij me, met de vraag of ik mijn extra koplampen 

wil aanzetten. Zo kan hij als voorrijder zien dat de groep van 

uiteindelijk 14 motoren compleet is. 

 

 



 

 
Een deel van de rijders die met stichting “Het gele hesje” op pad ging. 

 

 

Nog voor de rondweg staan we alweer stil. Ik zie Wouters 

motor, maar Wouter niet. Ik zie Steffany ook, maar haar 

motor niet. Als ik af stap en naar voren loop zie ik Wouter 

drukken met Steff’s motor. Waarom was me nog een raadsel. 

Eenmaal midden op de kruising werd duidelijk dat het ding 

voor geen meter stationair liep. De rest reed door om net na 

de rondweg een veilige plek te zoeken, maar Wouter bleef 

midden op de rondweg staan om even later tot de conclusie te 

komen dat dat niet de meest handige plek is. Op dat moment 

denkt Marcel dat we weer compleet zijn, en gaat er samen 

met een man of 7 vandoor. Wij blijven achter met de andere 7 

en vervolgen onze weg, hopend de kopgroep ergens nog terug 

te vinden. 

 

 



 

Net achter Den Ham knapt Dirks ketting. Omdat we stoppen 

om even poolshoogte te nemen komen John en Jan ook terug. 

John neemt snel poolshoogte en vliegt ervan door om de rest 

te waarschuwen, terwijl Jan even aan Dirk wil melden dat 

familie van hem verderop woont. We vervolgden onze weg dus 

met z’n tweeën motoren. Ik rijd ondertussen door om net na 

de kruising op Jan te wachten. Jan komt me voorbij met een 

grote lach en zegt: Ik ben er weer! De volgende afslag naar 

links geeft zijn navigatie echter niet aan waardoor hij vrolijk 

rechtdoor vloog. Ik niet in staat hem te waarschuwen, heb 

mijn route toen vervolgd om niet nog verder achter te raken 

op de rest. Het laatste couplet van “10 kleine tuinkabouters“ 

zong al door mijn hoofd. 

 

Vlak voor de Witte Paal in Hardenberg vond ik de andere vier 

terug en besloten we op Jan te wachten. Achteraf bleek dat 

zijn navigatie kuren had en hem rechtdoor had gestuurd, maar 

hij kwam er nu toch zeker aan. Ondertussen hadden we ook 

contact gezocht met Marcel, die een rookpauze had in Ane. 

Daar zouden ze op ons wachten, en zo geschiedde. We konden 

weer verder met 13 motoren. Onderweg moesten we ons om 

een stuk of wat oude trekkers manoeuvreren waarbij 2mm 

tussen trekker, motor en auto voor sommigen van ons genoeg 

bleek te zijn. Op de kruising gingen we linksaf, maar Iracy, 

Wouter en Steff dachten daar anders over. Zij gingen 

rechtdoor en we hebben ze ook nooit meer terug gezien. Met 

z’n tienen is de groep nog groot genoeg. 

Even later zagen we Gerald langs de kant staan, die zich bij 

ons voegde en zo waren we weer met elf motoren op pad. 

 



Bij het pauzepunt hadden ze geen tijd om ons van een goede 

uitsmijter te voorzien. Ze waren te druk met de catering,  

al konden ze volgens ons gewoon geen prioriteiten stellen. 

Afijn, we moesten het doen met een bakkie koffie en een stuk 

appelgebak. Wat een straf! 

 
Je kon eigenlijk ook niet zeggen dat 

het een lullig stukje appelgebak was. 

Dit was zeker voldoende om nog een 

paar kilometer uit te houden tot de 

uitsmijter. 

 

 

 

 
De motoren van stichting “Het gele Hesje” met 1 lid vrolijk op de foto. 

 

Gerald bleek ook navigatieproblemen te hebben, en onder 

genot van een cola wist hij deze op te lossen zodat hij zijn 

weg alleen kon vervolgen.  

 



 

Een deel van onze groep besloot dat het mooi was geweest 

(nee ik moet schrijven: ze hadden nog verplichtingen thuis die 

middag) en keerden met de kortste weg huiswaarts. En zo 

vervolgden we onze rit na het appelgebak met 7 motoren. 

 

Op een paar kleine navigatiefoutjes na, was de chaos eindelijk 

voorbij. We reden heerlijk verder en kwamen een tent tegen 

die wél plek had voor een aantal motorrijders. Scheelt 

misschien ook dat de groep ondertussen was gehalveerd. 

We schoven aan en bestelden uiteenlopende gerechten. De 

een een dikke uitsmijter ham/kaas, de ander een tosti en een 

derde ging voor een goede mosterdsoep. Was dat gemoster 

over de lunch ook eindelijk over. 

 

 
 

Na een fantastisch stuk route kwamen we achter Ommen uit. 

Bij het rechts afslaan de grote weg op, zie ik als laatst 

rijdende een klein zwart bestelautootje afslaan en zei tegen 



Hester: “verhip, dat zijn mijn ouders. Even een praatje 

maken”. 

 

Dus in plaats van rechtsaf te slaan gooi ik mijn motor linksom 

terug naar waar ik vandaan kwam en maakte een praatje met 

mijn ouders. “Mooi aan het toeren?” “Joa, jullie ok zo te zien” 

“Joa, tis wa mooi weer hé?” “Joa dat ist ok we.” “Nou wie goat 

vedan. Kalm an doon.” “Ja jullie ok kalm an. Tjoow” “Tjoow”. 

 

Natuurlijk was de rest van de groep alweer in opperste 

paraatheid, want voor de zoveelste keer waren ze iemand 

kwijt. Marcel, die allang de leiding niet meer had tijdens de 

toertocht, kwam terug. Samen reden we weer verder. 

Verderop stond Ilona te wachten en met z’n drieën reden we 

weer verder. Toen kwamen we respectievelijk Jan en Edwin 

tegen die ondertussen ook waren gekeerd waarop we met 5 

motoren onze weg konden vervolgen. Herold stond nog weer 

verderop te wachten, terwijl Dinand als leider van dit zooitje 

ongeregeld Stichting “Het gele Hesje” heel rustig door reed 

omdat we vanzelf wel weer achterop zouden komen. 

Uiteindelijk hebben we met z’n allen het Mollenhol weer 

gevonden, waarbij bleek dat Dirk ondertussen veilig thuis was, 

de anderen zich braaf bij hun middagverplichtingen hadden 

gemeld en Iracy, Wouter en Steff de lange route reden en 

daarom rechtdoor schoten bij die trekkers. Uiteindelijk kwam 

dus alles weer goed en was er voor niemand reden tot paniek. 

Precies zoals ik mijn clubje ken.  

 

En zie je nou wel. Die hesjes hebben wij helemaal niet nodig. 

 

GH 





 

 
 

 
 

De Horex VR6 Raw is de droommotor van Glenn Hakkers.  

En ik moet zeggen het is werkelijk een pracht van een fiets 

met een voor motoren uniek motorblok, namelijk een VR6.  
 

 
 

De Horex VR6 Raw – De droommotor van Glenn om naast zijn HD in de schuur 

te hebben staan. Goede smaak kan Glenn niet ontzegd worden. Een black 

beauty met zijn 1218 cc metende zescilinder motorblok die 163 pk levert met 

een top van 250 km/h. 

    

  

 Horex 

VR6 Raw 

 

 

 
Monsterlijk 

   mooi 



Maar laat ik eerlijk zijn, voordat Glenn met zijn droomfiets 

op de proppen kwam wist ik niet eens dat een aantal mensen 

onder de naam van Horex weer was begonnen met het 

bouwen van motoren. In 2010 zijn ze officieel opgestart 

onder de naam HOREX Motorcycles GmbH en is sinds 2015 

een dochteronderneming van 3C Carbon Group AG. Sindsdien 

maakt het klassieke motormerk een gestage ontwikkeling 

door met regelmatig vernieuwde modellen.  

Ik weet dat eind jaren 50 mijn broer een Horex Resident 

had en dat hij super tevreden was over de kwaliteit van deze 

motor. Begin jaren 60 ingeruild voor een Triumph Tiger 100 

wat direct heel wat meer sleutelwerk opleverde, herinner ik 

me nog heel goed. 
 

 
 

Hier zien een we een Horex van voor WO II. Maar met deze modellen zitten 

we meer in het marktsegment van Marcel Schuurman. 



  
 

Links een Horex Regina 350 uit 1953. Deze motor had een één cilinder 

motorblok die zo’n 23 pk leverde. Rechts de Horex Resident 350 uit 1956. 

Deze motor was de opvolger van de Regina met een één cilinder motorblok 

met 24 pk. 
 

Onder een Horex Imperator 400 met bouwjaar 1955. Deze motor was de 

opvolger van de Resident en had een twee cilinderblok dat 26 pk leverde 

waarmee deze Horex een top van 150 km/h haalde.  
 

 
 

De Imperator was duidelijk een modernere versie vergeleken met de Regina 

en Resident, waarvan ook nog een 450 cc versie met 33 pk is uitgebracht. 

Helaas heeft dit alles Horex niet kunnen redden en ging in 1958 ter ziele.  

Deze motor inclusief motorblok heeft model gestaan voor de Japanse motor 

industrie in de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw.  



Stond de Horex vroeger bekend om zijn wat sobere maar 

oer degelijke motorfietsen, bij de ontwikkeling van de VR6 

hebben ze daar dan wel een heel andere draai aan gegeven. 

Deze motor met een VR6 blok dat het midden houdt tussen 

een zescilinder in lijn en een V-zescilinder, kende de nodige 

aanloopproblemen met de betrouwbaarheid. Daarnaast zijn 

dikke zescilinders in de sportieve sector nooit echt in grote 

aantallen verkocht. Kijk maar naar de Benelli Sei en de 

Honda zescilinder uit de jaren 70 / 80 van de vorige eeuw en 

de huidige zescilinders van Honda en BMW. 

Toch heeft een groep enthousiastelingen de draad weer 

opgepakt toen het merk in 2015 voor de tweede keer failliet 

dreigde te gaan. Sindsdien is Horex Motorcycles GmbH een 

dochteronderneming van de 3C-Carbon Group AG.   
 

 
 

Black Gloss en Black Matt. De nieuwe versie weegt nu een keurige 220 kilo 

(droog) en heeft volgens Horex sportievere vering, een ander uitlaatsysteem, 

gesmede aluminium wielen en een geïntegreerd zadel. De huidige goedkoopste 

uitvoering van de VR6 heeft een prijskaartje van € 35.500,00 en kan zich 

daarmee op financieel gebied meten met de Ducati Panigale V4 en de Electra 

Glides van Harley.  



De huidige assemblagefabriek van Horex staat in de stad 

Bad Homburg in de Duitse deelstaat Hessen.  
 

VR-motor 
 

Een VR-motor is een type verbrandingsmotor waarbij twee 

cilinderrijen dicht bij elkaar staan. Een VR-motor is in feite 

een combinatie van een V-motor en een lijnmotor.  

De motor is een ontwerp van Volkswagen die in de jaren 80 

met het probleem zaten dat ze een V6 motor in de kleine 

auto’s als de Golf wilden bouwen. De gewone 6-cilinder 

motoren waren te groot. Dat probleem kende ook de Benelli 

Sei en de Honda zescilinder waardoor de wegligging nou niet 

bepaald hun sterkste punt was. Het waren zwabberkonten. 
 

Volkswagen kwam nu met de VR6-motor waarbij de V staat 

voor “Verkürzter (verkorte) en de R voor “Reihenmotor” 

(lijnmotor). De VR6 heeft een uitzonderlijk kleine blokhoek 

van 15˚ waardoor een zeer compact motorblok ontstond. 
 

       
 

Links is duidelijk het V-design te zien terwijl rechts zichtbaar is dat de VR6-

lijnmotor slechts iets groter is dan een traditionele viercilinderlijnmotor. 



Deze VR6 met TOHC (Triple Over Head Camshaft) ofwel 

drie bovenliggende nokkenassen en met drie kleppen per 

cilinder zou de basis worden van de wederopstanding van het 

motormerk Horex. 
 

  
 

   
 

Voor remmen en ontsteking heeft men ook echt voor kwaliteit gekozen, 

namelijk de Italiaanse Brembo en het Duitse Bosch. 

 

 

 

 

 

 

 

De Black 

Edition van de 

Horex VR6. 

De kracht en 

de robuustheid 

straalt van 

deze motor af. 



  
 

Met een Horex VR6 Roadstar heb je wel een unieke fiets in motorland.   
 

Glenn ik kan er helemaal inkomen dat dit je droommotor is 

maar gezien het prijskaartje van € 35.500,00 denk ik dat 

dat voorlopig ook wel even bij dromen zal blijven. Je zult je 

voorlopig moeten blijven vermaken met je eigen vertrouwde 

Harley Davidson en daar is ook niks mis mee. 
                GT 

    

De Harley van Glenn Hakkers. Ook een pracht fiets om te zien.  



 



 

 

 

40 jaar geleden, toen ik nog een lief klein meisje was, gingen 

we ieder jaar op vakantie naar mijn geboortegrond Drenthe. 

Op een dag huurden we een huifkar en maakten we een mooi 

ritje door het Drentse land. Ik was op slag verliefd op Peter, 

het paard, want ja 9-jarige meisjes worden nou eenmaal 

verliefd op paarden en willen trouwen met hun vader. Gelukkig 

is mijn smaak in de jaren wat bij getrokken hoewel mijn man 

soms best gelijkenissen vertoont met mijn vader en ik nog 

steeds van PK’s hou, alleen dan iets meer PK’s. Maar goed toen 

maakten mijn vader en ik al het plan om eens een vakantie 

achter de kont van zo’n paard in de huifkar door te brengen. 

Het kwam er nooit van, tot nu… 

 

Voor zijn 75e verjaardag kreeg mijn vader dus een trektocht 

met huifkar cadeau, samen herinneringen maken, hoe 

waardevol is dat een vader-dochter uitje. 

Omdat mijn vader ervaring heeft in het verzorgen en mennen 

van paarden konden we voor 2 dagen een paard met huifwagen 

huren in Gees. Mijn ervaring met PK’s was niet voldoende 

helaas.  

Het weekend na Hemelvaart was gepland en de weergoden 

planden onweer, regen en harde windstoten. Geen weer om op 

de motor te gaan zitten maar helemaal niet om met een paard 

op stap te gaan. Gelukkig konden we het verzetten en waren 

de weergoden ons toen juist heel goed gezind.  

 

 

 



Op maandagmorgen stonden we om half 10 in Drenthe voor de 

instructie van het inspannen, de route en het verzorgen van 

het paard. Ik kan je vertellen dat een motor toch echt minder 

dagelijks onderhoud nodig heeft, nou ja de meeste dan, 

Harley’s en onze vooroorlogse motoren kunnen er ook wat van. 

We kozen bewust voor de maandag en de dinsdag omdat er 

dan minder fietsers en motoren op de weg zijn op al die mooie 

kleine landweggetjes. De paar motorrijders die we 

tegenkwamen gingen keurig van het gas af en passeerden ons 

heel rustig. Een enkeling had het niet helemaal goed begrepen, 

kwam rustig langs en gaf meteen een dot gas zodra ze 

gepasseerd waren. Gelukkig hadden we een relaxed paard die 

zich de pis niet lauw liet maken. 

 

 

De prachtige route ging over mooie kleine weggetjes en 

zandwegen en door oude dorpjes. Bij ieder zandpad had het 

paard de neiging te gaan galopperen waardoor zo ongeveer alle 

keukenraad door de huifkar vloog, daar hielden we de teugels 

maar een beetje strakker om dit te voorkomen. Onderweg 

hielden we pauze midden in de natuur, we hadden immers zelf 

ons huisje bij ons, het is net een camper maar dan anders. 



Na een dagje totaal onthaasten kwamen we tegen het eind van 

de middag aan op een mooie natuurcamping in Westerbork. 

Uiteindelijk hebben we die dag zo’n 20 km afgelegd waarbij 

we regelmatig werden ingehaald door fietsers.  

Het paard werd in de wei losgelaten, wij borrelden, aten, 

wandelden, haalden herinneringen op en sloten de dag af met 

een goeie whisky.  

De volgende dag werd, na een 

lekker ontbijtje in de zon, 

het paard weer ingespannen, 

althans een poging toe want 

het dier weigerde mee te 

werken. En aangezien 

paarden hun berijders 

spiegelen hadden we al snel door dat dit vast aan ons zelf lag. 

Een verkeerde beweging of een riem die niet goed zit en zo’n 

dier denkt doe het maar lekker zelf. Ook daarin verschilt z’n 

paard niet veel met die oude motoren. Uiteindelijk, met wat 

hulp, konden we weer op weg. Wederom een dagje onthaasten 

op mooie kleine weggetjes.  

 

Helaas, voor die dikke BMW, had zijn bestuurder nog nooit 

van onthaasten gehoord. Op een heel smal weggetje met 

bomen op krap een meter afstand in de berm hoorden we 

ineens een schurend geluid naast ons. Ja hoor, de meneer met 

de dikke BMW moest en zou ons, onaangekondigd, inhalen. 

Aangezien er geen spiegeltjes op zo’n wagen zitten en je niet 

iedere minuut achterom kijkt hadden we niet door dat hij 

achter ons zat, anders hadden we meteen wat plaats voor ‘m 

gemaakt.  



Met als gevolg dat z’n auto klem tegen de huifkar aangedrukt 

zat en hij aan de bestuurderskant niet kon uitwijken vanwege 

de bomen. Meneer besloot gas te geven en er als een haas 

vandoor te gaan, met een totaal gedeukte en bekraste 

rechterkant van zijn auto, jammer joh, wat een droeftoeter. 

Gelukkig kan zo’n metalen constructie van de huifwagen een 

stootje hebben en heeft het paard van alle consternatie niets 

mee gekregen of bleef er in elk geval heel rustig onder. Wij 

konden er in elk geval hard om lachen. 

 

    
 

Na 2 heerlijke dagen kwamen we enthousiast en vol nieuwe 

herinneringen en verhalen thuis. Dat Drenthe mooi is wist ik 

natuurlijk ook al van de vele toertochtjes met de motor, maar 

achter de kont van zo’n paard is dit toch weer een heel andere 

beleving. En zeg nou zelf, samen herinneringen maken da’s 

toch onbetaalbaar! 

 

IS 

 



Ommerweg 121 7447 RC Hellendoorn 
Telefoon : 0548-656880 / 06-22 740 752 
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Tevens afspraak in de avonduren en in het weekend mogelijk! 



 

 

 

 

Zo als de zomer begint, is de nieuwe mode verkocht en dus in 

het wild te spotten. Die nieuwe pakken lijken natuurlijk 

allemaal zo prachtig mooi op de catwalk en in de folders, maar 

kleden ze in het echt wel net zo mooi af? 

 

 
 

Om te beginnen met de textiel pakken: Wit is dé kleur voor 

2021. Goed te dragen als combi met bijpassende broek, maar 

ook zien we steeds meer de motorjeans overwaaien van de 

cruiserhoek naar de toerrijders en zelfs naked bike rijders. 

De mensheid is al zo gewend aan de spijkerbroek, dat ‘ie 

overal goed bij staat. Zelfs op een Suzuki, met een witte jas 

en een pothelm. 



 
 

 

Ten tweede is er nog een opvallende verschuiving binnen de 

motorfashion wereld gaande. Waar de motorjeans zich 

verschuiven van Harley en cruiserrijdend volk naar de 

toerbuffels, zien we tegenwoordig racepakken op de cruisers. 

Die dingen krijgen uiteindelijk ook allemaal steeds meer 

vermogen en snelheden boven de 100 km/h zijn geen 

uitzonderingen meer. Een simpel jasje met een kevlar broekkie 

volstaan dan simpelweg niet meer. Het model in kwestie is 

zelfs voorzien van kniestukken, voor de écht krappe bochten. 

Knee-downs zijn voor racers namelijk niet meer cool. Die zijn 

tegenwoordig meer van het ellebogenwerk, net als hun grote 

idolen die op ’s werelds circuits hun kunstje doen. 
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Bij Harley Davidson heeft een half alfabet aan letters voor de 

typeaanduiding van hun modellen. Daaraan kun je hun motoren 

dus ontleden. Zo staat in FLHT de F voor het type blok, de L 

voor de dikke voorpoten met de dikke voorband en HT staat 

voor de Electra Glide. Echter heeft Harley bij het model FXD 

voor een andere codering gekozen. Je zou zeggen dat je daar 

van alles aan kunt ontleden, maar ik zie in de naam “Dyna 

Super Glide” niet echt de letters FXD terug komen. Daarom 

hebben we Geheime Gerrit maar weer eens op pad gestuurd 

voor wat gedegen onderzoek. Wat blijkt nu, FXD staat voor 

Female Xenophobic Defector. Wat vrij vertaald “Vrouwelijke 

overloper met een vreemdelingenfobie” heet. Misschien 

fronsen nu je wenkbrauwen en denk je, hier heb ik wat uitleg 

bij nodig. In dat geval volgt hieronder de uitleg. 

 

Ene IS (verder in dit verhaal verwijzend naar FXD) heeft 

nogal een hekel aan Harleys of beter gezegd, een overdreven 

liefde voor Honda’s en liet dat maar al te graag en al te vaak 

merken. In het vorige krantje kon je lezen hoe zij zogenaamd 

undercover is gegaan door de aanschaf van een Harley FXD. 

Echter, de letters verklappen dus precies wat er werkelijk aan 

de hand is. Deze Female Xenophobic Defector is gewoon een 

overloper, die nu ineens haar – eens zo geliefde – 

Hondavrienden in de steek laat. Ondertussen papt ze aan met 

de Harleyrijders. Zo getuigd ook het feit dat ze meer dan 

eens samen met Harleyrijders op pad gaat. 



 
Hier is FXD rijdend te zien op (toen nog) haar Honda, onderweg naar 

het Amerikanenkamp om een andere brommer uit te proberen. 

 

 
Met een grote glimlach ging ze proef zitten, al zei ze nog dat ondanks 

alles haar Honda veel fijner was. Op zich ook niet gek, Dat Japanse 

ding is een imitatie van die Harley. Dan moet het er wel op lijken 

toch? Imiteren kunnen die Japanners immers als de beste. 



Kijk daarvoor maar eens naar onderstaande vergelijkende 

foto’s; links telkens de originele HD, rechts de Honda Shadow. 

 

Het zadel: 

   
Het origineel heeft een slank design met geïntegreerde 

passagierszit, imitatie is lastig na te maken, dus een losse 

buddy biedt dan uitkomst. 

 

Het achter-zijaanzicht: 

   
Links een stevig spatbord met extra “knik” voor de stevigheid, 

om dat te imiteren is lastig, dus een gewalst stukje blik is 

afdoende. De knipperlichten zijn origineel binnen de lengte 

van de motor gehouden, waar dit bij de Honda zorgt voor maar 

liefst 80mm extra motor. Ook moet zelfs de kentekenplaat 

nog fungeren als extra stukje spatbord. Daar heeft de 

Japanse fabriek toch wel een steekje laten vallen. 



Het klokkenspel: 

   
Het origineel heeft controlelampjes op de stuurplaat zitten, 

de teller zit daar boven gemonteerd zodat je beter zicht op 

de weg kunt houden. Op de tank zit het enige dat op een tank 

thuis hoort, een tankdop en een benzinemeter. Bij het 

imitatiemodel is een erg grote plaat chroom te zien, die de 

tank bedekt met een teller, allerlei lampjes en daartussen zit 

nog ergens een tankdop verstopt. 

 

De snelle conclusie luidt dan ook. Als je imiteert zul je altijd 

in de schaduw staan. Daar zal die Honda z’n naam dan ook wel 

vandaan hebben. 

 

Voor zover de D van Defector in FXD. Dan naar die X… 

 

Door haar Xenofobie durft ze dus geen vreemde mensen, 

rijdend op andere merken motoren meer aan te spreken, laat 

staan omgang mee te hebben. Ze weigert overigens bijna om 

met andere merken op pad te gaan, getuigd ook de foto op de 

volgende pagina, waarbij volledig rechts in beeld haar FXD 

staat, vergezeld door alleen maar Harley-Davidsons. 



 
 

We zullen proberen haar van haar fobie af te helpen. Dat is 

namelijk nogal een lastige bijkomstigheid in een club waar elk 

merk welkom en vertegenwoordigd is. Om te beginnen hebben 

we haar op pad gestuurd met Stichting “Het gele Hesje” die 

allerlei activiteiten organiseert om mensen van hun fobieën af 

te helpen. Wij geloven er in dat alles wel goed komt, en 

proberen haar mee te lokken met ritjes waarbij vooraf niet is 

gezegd dat er ook andere merken mee rijden. 

 

Een stukje terug in dit krantje is ook het verslag van een 

toerrit met deze stichting terug te lezen. Als je ziet hoe dat 

er gaan toe gaat snapt iedereen dat dit een goede remedie 

voor haar Xenofobie is. 
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He-j stoefzaand in oe bier a-j 

drinkt met oe meuge,  

 

dan is de sommer machtig 

dreuge. 



 

 

 
 

Januari 

8 clubavond 

15 Feestavond 
 

Februari 

5 clubavond 

12 ledenvergadering 

19 dropping 
 

Maart 

6 Toerkampioenschapkilometertellerregistratiemiddag 

12 digitale clubavond MCNH Pubquiz 

14 Klappertandrit 

 

April 

9 clubavond 

18 familiedag 

 
Mei 

2 Voorjaarsrit 

14 clubavond 

21-24 Eigen Weekend 

 

Juni 

5-6 minitreffen 

11 clubavond 

13 Molshooprit 

22-25 avondvierdaagse 

25 Pre TT BBQ 



 

 

 

Juli 

3–4 VMC rit 

9 clubavond 

11 zomerrit 
 

Augustus 

11 Klepperrit 

25 grote schoonmaak 

27-29 Molshooptoer 
 

September 

10 Clubavond 

17–19 Treffen MC Geist  

26 Bladerrit 

 

Oktober 

30-9 / 2-10 Heuvelrit EK Enduro 

8 clubavond 

17 Babytreffen 

23 Mountainbike Mania 

 

November 

12 clubavond 

 

December 

10 clubavond 

31 Carbid knapp’n 



 

 

Eindelijk, de wereld is weer open en er worden weer volop 

toertochten georganiseerd. 

Kijk even op de https://knmv.nl/kalender/motorrijden voor de 

toertochten iets verder weg het land, in deze lijst staan de 

toertochten en avondritjes van de buurtclubs vermeld. 

 

 

7/21 juli     Woensdagavondrit IMC Wisent  

100 km  

https://www.imcwisent.nl 

11 juli  Zomerrit MCNH   

225 km   

https://www.mcnh.nl/toer/toertochten 

14 juli     Avondrit MC93 Nijverdal   

110 km  

https://www.mc93.nl 

17 juli    3e avondrit mtc Tuf Rijssen  

125 km  

https://www.mtctuf.nl/tour 

18 juli    Toertocht IMC Wisent Den Ham   

200 km  

https://www.imcwisent.nl 

25 juli     Vamac Varsseveld Vakantietoerrit  

250 km   

https://www.vamac.nl 

11 augustus  Klepperrit MCNH Hellendoorn  

100 km  

https://www.mcnh.nl/toer/toertochten 

 

 

https://www.imcwisent.nl/
https://www.mcnh.nl/toer/toertochten
https://www.mc93.nl/
https://www.mtctuf.nl/tour
https://www.imcwisent.nl/
https://www.vamac.nl/
https://www.mcnh.nl/toer/toertochten


 

 
 

Nederland is weer open gegooid en we hebben het eerste 

weekend van big party’s, voetbalwedstrijden in een vol stadion en 

sportwedstrijden met publiek overleefd. 

Nu we ondertussen bijna allemaal magnetisch zijn en een goede 

interne 5G ontvangst hebben, is het ook tijd om het Mollenhol 

weer open te gooien. De clubavonden mogen weer en ook de 

zaterdagen wordt het clubhuis weer opengegooid.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Juli 
Za.  3 Wilco Nijenkamp   

Vr. 9 Clubavond Jos Middelkamp en Edwin v. Petersen 

Zo. 11 Zomerrit 

Za. 17 Edwin Luttenberg 

 

Vakantie: 24 juli t/m 22 augustus 
 

Augustus 
Wo. 11 Vakantierit 

Wo. 25 Grote Schoonmaak:  IEDEREEN WELKOM 

Za. 28 Wouter Lodewijckx 

 

September 
Za.  4 John Olthof 

Vr. 10 Clubavond Ben Rikkert en Yvo Rutgers 

Za. 18 Dirk Poffers 

Za. 25 Marcel Schuurman 

Zo. 26 Bladerrit 

 

Schoonmaakrooster 
Jul Jose en Ilona  keuken/koelkast 

Aug Grote Schoonmaak 

Sep Marscha en Roxanne  gang/gangkasten 

 

 



 

Crono-Time data en electric instruments 
 
 

Termignoni Exhaust Technology 
 

GSG Valblokken 

    QD Exhausts   
 Zandona Body protection 

 
 
 
 

Giannelli Exhausts 

Verheul, Vriezenveenseweg 18, 7681 DS Vroomshoop (Ov.) 
 

Meer info. WWW.Verheul.nu 
Tel. 0546-641689 
Of bij jouw motorzaak 


