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Zo dat was een enerverende september, na de gezellige en 

zware clubavond een dagje klussen aan het schuurtje, waarbij 

bukken lastig was, geen aanrader. Om een of andere reden is 

mijn fiets daarbij op de veranda beland, maar inmiddels staat 

deze weer in de schuur stof te vergaren. 

 

Jarno Dijkstra is in dat weekend op Assen onderuitgeschoven 

en geraakt door een mederacer, gevolg flinke blauwe plekken, 

paar dagen IC en een plaat in de gebroken heup.  

Gelukkig is Jarno inmiddels thuis om aan te sterken. 

Beterschap jonguh, we komen je binnenkort de bruine 

fruitschaal brengen zodat je nog sneller opknapt. 

 

Het weekend daarna hebben we Friesland onveilig gemaakt 

met een leuke ploeg, een verslag hiervan is verderop te lezen. 

Klein tipje van de sluier, iets met Stokkers, Luttenberg, 

poesjes op schoot en chicks.  

Het kan verkeren. 

 

Zaterdag de 25e september hebben we ons als club ingezet om 

het evenement “Rit en Rock” te begeleiden.  

Ondanks wat kleinigheden van organisatorische kant, zoals het 

niet verschijnen van de Hermandat en op enkele punten geen 

afgezette grote kruispunten, hebben we dit samen goed 

opgelost.  



De deelnemers hebben hier in elk geval niets van gemerkt en 

hebben we als club de complimenten ontvangen van de 

organisatie, de professionele verkeersregelaars en de politie.  

We kunnen het gewoon aan om ruim 350 motorrijders als 1 

colonne door de omgeving te loodsen zonder incidenten,  

vin’k mooi. 

 

Zondag 26 september hebben we de Bladerrit verreden, mooie 

tocht met hier en daar een weg opbreking, maar niets waar we 

echt niet langs konden. Uitzetters complimenten voor het in 

elkaar sleutelen van deze mooie rit. 

Overigens zagen we onze vieze voorzitter voorbijschuiven op 

een geleende Honda, hoe dat precies zit is te lezen in dit, 

wederom dikke, clubblad.  

 

Van donderdag 30 september tot zaterdag 1 oktober hebben 

we onze handen uit de mouwen gestoken bij de EK-enduro. 

Bij de manege was het de hele voorafgaande week een drukte 

van belang, ons clubhuis ingericht als grootkeuken voor de 

catering en overal in het dorp bordjes met route pijlen die 

gewoon een week blijven staan. Als er maar MCNH op staat 

blijft iedereen er wel af door de goede naam van de club in 

het dorp.  

Een mooi evenement, goed georganiseerd, laat nog maar eens 

zien wat we als MCNH, zonder grote problemen, aankunnen. 

Gewoon meer dan 200 enduro rijders die 3 of 4 rondjes van 

80 kilometer rondom Hellendoorn hun wedstrijd kunnen 

rijden.  

Aan organisatietalent bij de MCNH geen gebrek. 

 



Inmiddels heeft Jorn van Leusen zicht opgegeven als lid van 

de MCNH-toer, aan karakter geen gebrek, na de zware 

clubavond, waarbij ik om 3 uur in de nacht nog een foto van 

hem in het clubhuis voorbij zag komen, gewoon de volgende 

ochtend om 8 uur present om te helpen bij de bouw van de 

schuur. Welkom bij de toerclub Jorn. 

 

Gezien de flinke versoepelingen op het coroningsgebied 

kunnen we eindelijk ons babytreffen door laten gaan, zondag 

24 oktober gaan we de, inmiddels niet allemaal meer echt 

kleine, baby’s van afgelopen 2 jaar verwelkomen. We zijn nog 

even aan het puzzelen met de route en laten jullie per app 

weten hoe laat we vertrekken.  

Het zijn er niet alleen veel, maar de kleine spuiten wonen ook 

nog eens een flink eind uit elkaar. Dus zorg voor een volle 

tank, dit wordt het langste babytreffen ooit. 

 

Op de laatste clubavond heb ik jullie gemeld dat Gerlande 

Nijenkamp getroffen is door kanker, ze is bezig met 

immuuntherapieën, en zal binnenkort horen hoe de behandeling 

aanslaat. Een kaartje vanuit de toerclub is gewaardeerd. 

Gerlande en Wilco, sterkte bij dit gevecht.   

 

De zaterdagen is het clubhuis weer open, hou je zelf even in 

de gaten wanneer je op de lijst bardienst staat? Zou jammer 

zijn dat de drommen mensen voor een dicht hek staan te 

kijken. 

 

Maandag 4 oktober vergaderen we als bestuur, mocht je 

vragen, opmerkingen of tips hebben, schuif dan vanaf 21.00 

uur aan. 



 

Tot slot, vrijdag 8 oktober hebben we weer clubavond, om 

jullie op de hoogte brengen van alle zaken rond de toerclub. 

Vanaf 21.00 uur hebben we de deur open, ik zal proberen rond 

21.30 kort en bondig te “vergaderen”. 

Ik wil onder andere eens met jullie van gedachten wisselen 

over de inrichting van het buiten terrein en over de inrichting 

van het clubhuis. 

 

Ow en dan zijn ook die mooie club-Hoodies te koop voor 

slechts €45,--. Ik kan uit ervaring zeggen dat deze uitermate 

fijn dragen en, al zeg ik het zelf, je loopt er wel heeeeeel hip 

bij. 

 

 

Ondertussen heb ik een nieuwe 

goed gebruikte oliepomp 

gevonden voor die oude Harley, 

maar eens kijken of dit de 

oliewaterval onder uit het blok 

op gaat lossen. Om een of 

andere reden vind Ilona het 

niet zo leuk dat de hele straat 

voor de schuur glimt van de olie.   

 

 

Marcel Schuurman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nadat het bestuur vorig jaar afscheid heeft moeten nemen 

van Wouter, is nu de beurt aan Oscar. Na 8 jaar van trouwe 

dienst heeft hij aangegeven per januari het bestuur te willen 

verlaten en zich dus niet opnieuw verkiesbaar te willen stellen. 

 

Daardoor is het bestuur op zoek naar een nieuwe metgezel, 

compagnon, makker of simpeler gezegd: een Algemeen 

bestuurslid, zoals Oscars functie ook luidt. In het bestuur 

bespreken we eens per maand op de maandag voor de 

clubavond de gang van zaken binnen de club. We proberen alles 

in goede banen te leiden, werken ideeën uit en zorgen dat de 

vleesschotels worden verdeeld als er weer eens iemand van 

een fiets valt. Oscars takenpakket bestaat vooral uit het 

onderhouden van ons materiaal en houdt contact met de 

beheerscommissie. Hij plaatst onze toertochten op Instagram 

en is net als elk ander bestuurslid, chef bij 1 van de 

toertochten. Het takenpakket moet je niet te zwaar aan 

tillen, mocht je namelijk interesse hebben in een 

bestuursfunctie, dan kan dit gewijzigd en geruild worden met 

een van de andere bestuursleden zodat iedereen doet wat 

hij/zij leuk vindt.  

 

Mocht je interesse hebben, spreek dan 1 van de bestuursleden 

aan, stuur een appje of mailtje, of schuif eens aan bij een 

vergadering om te zien hoe dat in zijn werk gaat. 

Het stemmen zal t.z.t. weer digitaal gaan, dat is vorig jaar ook 

erg goed bevallen. Meer info volgt in het volgende krantje. 



 



 

 

 

 

Nadat we vorig jaar geen babytreffen hadden, gaat deze dit 

jaar wel door. We verwelkomen nu ook alsnog de kiddo’s van 

vorig jaar. Omdat het Helders Fees op zondag 17 oktober zijn 

Oktoberfest viert, verplaatsen wij ons babytreffen naar een 

week later. Zodoende rijden we op 24 oktober naar maar 

liefst vijf potentieel nieuwe leden. 

Hermen Tol van Ellen en Aeger 

Amber Knol van Wendy en Martijn 

Sacha Tol van Keetie en Herman 

Luc Jannink van Nicole en Rick 

June Wolters van Annemiek en Joeri 

 

Een route maken we niet, de Prezi zal voorop rijden en 

proberen om alle huizen uit zijn hoofd te bereiken. 

Advies is dan ook bij de eerste adressen om onze voorzitter 

van niet te veel Klepperslok te voorzien, aangezien hij dan 

geheid een adresje gaat vergeten. 

 

Houd het weer even in de gaten, mocht het koud zijn, pak je 

dan goed in. Sascha woont namelijk bij haar ouders in Meppel. 

We vertrekken om 14.00 bij het clubhuis, dus verzamelen we 

rond half 2 bij het Mollenhol. Nadat we ze allemaal 

verwelkomd hebben bij hun huis, wijden we ze gelijk nog even 

in bij het clubhuis. Misschien is het verstandig om dan 

tussendoor ook je motor even naar huis te brengen. 

 

GH 



 



 

 

 

De laatste clubavond was weer een gezellige avond met een 

grote opkomst van toerleden. En er was uiteraard ook nog van 

alles te melden door de voorzitter van ons toerbestuur. 

 

Menigeen had zich al afgevraagd of het wel goed ging met de 

voorzitter. Onderling werd er al gefluisterd dat hij nu toch 

echt wel een beetje verward was. Het was nl. een warme avond 

in september en onze voorzitter had het ‘zweet blank veur de 

kop stoan’ omdat hij rondliep in een 

warme wintertrui. Maar nee hoor, alles 

uit liefde voor de club. Hij was nl. de 

nieuwe MCNH-hoodie aan het promoten. 

Hierbij een oproep aan iedereen: “laat 

onze voorzitter niet in de kou staan 

(alhoewel hij nu wel een lekkere warme hoodie heeft) en 

koop ook zo’n geweldige MCNH-hoodie, kosten € 45,00 

 

Deze avond hebben we twee nieuwe toerleden mogen 

verwelkomen: Dinette Kleinjan en Jorn van Leusen.  

 

Vanuit het bestuur kwam de mededeling dat Oscar stopt als 

bestuurslid van de Toercommissie. Het bestuur is dus op zoek 

naar een nieuw bestuurslid. De verkiezingsstrijd zal in januari 

plaatsvinden, dus lijkt je het leuk je steentje bij te dragen 

aan onze mooie club, meld je aan bij het bestuur. 

 

 

 



De verbouwing van de schuur loopt prima en het mooiste 

nieuws is dat er een grote koeling in de schuur komt. Dus 

vanaf volgend jaar zullen ook de laatste biertjes op een 

clubavond koud geserveerd kunnen worden. Nu geldt altijd 

nog, kom op tijd want dan heb je de meeste kans op koud bier. 

Maar dat is straks verleden tijd en is er zelfs voor de 

grootste diehard barhangers nog koud bier om 3 uur ’s nachts. 

Waarbij ik me dan toch wel afvraag of zo’n koeling wel nodig 

is, want volgens mij heeft niemand dan nog in de gaten of hij 

lauw of koud bier drinkt. 

 

BEDANKT!!!!!!!!! 

Edwin en Mascha zijn gestopt met hun werkzaamheden voor 

het beheer van het Mollenhol. Ze hebben er jarenlang voor 

gezorgd dat iedereen z’n biertje kon drinken aan de bar, dat 

de droge worsten niet te uitgedroogd raakten, dat we een 

lekker bakkie koffie konden drinken of een bitterballetje naar 

binnen konden werken. Dus Edwin en Mascha BEDANKT. 

En we wensen Jan Stokkers veel succes met zijn nieuwe taak 

als beheerder van het Mollenhol. 

 

En na het verhaal van onze voorzitter mochten wij als 

toerleden ook nog wat vragen en mededelen in de rondvraag. 

Waarbij ons nieuwe toerlid Dinette aangaf dat zij ook nog lid 

is van een andere club: “Bikers for all”. Deze club heeft eigen 

clubkleding en Dinette heeft daar ook het MCNH-logo bij op 

laten zetten in overleg met het toerbestuur. 

 

We zien jullie allemaal weer vrijdag 8 oktober bij de volgende 

clubavond. 

IH 





 

 

 

 

In de MCNHGP is de strijd om de beker nog vol in gang. Met 

nog 4 races op de kalender kan er nog van alles gebeuren. De 

top 5 staat op dit moment 109 punten uit elkaar, waarbij de 

strijd om de derde plek heel erg dicht op elkaar ligt. Iedereen 

in de top 5 kan nog kampioen worden. Met nog 4 wedstrijden 

te rijden, zijn er nog maximaal 180 punten te verdelen per 

team. Dinand doet aan de andere kant van de lijst, wel aardig 

zijn best om de rode lantaarn veilig te stellen. Met 76 punten 

achter Jasper moet er in zijn team nog een wonder gebeuren 

door ineens races te gaan winnen en te klimmen in het 

kampioenschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende wedstrijden zijn in Amerika (3 oktober), Italië 

voor de tweede keer (24 november), Portugal (7 november) en 

de seizoensafsluiter in Valencia op 14 november. 

GH 



Plaats Naam Teamnaam Score Rijders Vorig budget

1 Edwin Luttenberg Vage Kennissen 994 Mas, Fog, Low, Bez, Mil, Qua 1 12,5

2 Fleming Broeze The HRC Empire strikes back 899 Bin, Gar, Bez, Gar, MMar, PEsp 2 10,5

3 Dennis Laing D.L. Racing 888 Bin, McP, Gar, Low, Mil, Mir 3 14,5

4 Herman Tijhuis Dreamtime 886 Fog, Gue, Low, Gar, Mir, PEsp 6 13,5

5 Edwin van Petersen KTM Racing (buiten mededinging) 885 Onc, Sas, Gar, RFer, Oli, Bin 5 6

6 Lars Dekker Brandmannetje 2021 884 Mas, Fog, Gar, Dix, Rin, Qua 4 10,5

7 Rick Jannink Pruttelbak 868 Mas, Bin, Low, Bez, Qua, Rin 7 13,5

8 Erik Laarman Dikkop Racing 859 Mas, Fog, Bez, Gar, Rin, Mor 8 14,5

9 Gert Dekker Brandman 2021 856 McP, Fog, Bez, Low, Qua, Rin 9 13,5

10 Daan Broeze De Duvel Zelf (DDZ) 811 McP, Bin, Bez, Gar, Mor, Mil 10 13,5

11 Sjors Wermink Kettinkje Knap 799 Bin, Gar, Gar, Ben, Mir, Mor 11 13

12 Martijn Knol StalKnol 771 Mas, Mig, Low, Bez, Mir, Rin 13 15

13 Oscar Kleinjan Mijn Antwoord 759 Fen, McP,Gar, Bez, Mor, Rin 12 13,5

14 Gert Teesink Red Light Team 755 Mas, Bin, Low, Gar, Mor, Rin 15 15

15 Bert-Jan Gottemaker BJG racing team 753 Mas, Bin, Gar, Ben, Mir, Mor 14 13,5

16 Sabine Mulder Smooth 736 Mas, McP, Low, Bez, Mir, Bas 17 15

17 Alwin Jacobs Team AJ 727 Mas, McP,Low, Gar, Mor, Vin 16 14,5

18 Erik Wemekamp The Greensmiles 716 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Mil 18 14,5

19 Rick Reefhuis RRS Racing 698 Mas, Fog, Gar, Rob, Rin, PEsp 19 13

20 Remko Dijkstra Volgende keer slechter 698 Bin, Mas, Low, Bez, MMar, Mor 20 13

21 Glenn Hakkers Vieze Praktijken 688 Mas, McP,Low, Bez, Mil, Mor 21 15

22 Frank Kappert Kappertracingteam 654 Mas, Bin, Low, Bal, Qua, Mor 22 12,5

23 Han Schuurs VTR SP2 Racing Team 620 Mas, Tob, Bez, Low, PEsp, Mor 23 14

24 Emiel Boerkamp Otto en de kliko’s 617 McP, Ant, Bez, Are, PEsp, Mir 25 13

25 Arjan Kamphuis Het giet zo ast giet 604 Mas, McP, Low, Bez, Rin, Ros 24 13

26 Rikus Tijhuis Voor Fijn Racen 573 Mas, Fog, Ben,Low, PEsp, Mor 27 13

27 Dinette Kleinjan DArkAngel 570 Mas, Kof, Low, Ben, Mir, MMar 26 10,5

28 Stefan Eshuis Imperium 517 Mas, McP, Bez, Arb, Mor, Rin 28 14

29 Jasper Groot Roessink JPXtreme Racing (buiten mededinging) 515 Bin, Fog, Are, Dix, MMar, Vin 29 7,5

30 Dinand Kamphuis Huh. 439 McP, Bin, Lut, Low, Mor, Rin 30 14

MCNH GP-Competitie  2021



 

  

 

 

De voorlopige kalender van het MotoGP kampioenschap voor 

2022 is uitgelekt. Niets staat nog vast, maar het lijkt er op 

dat er komend jaar maarliefst 21 races komen tussen maart 

en november. Het seizoen zal zoals de afgelopen seizoenen 

gebruikelijk was ook in 2022 begin maart geopend worden in 

Qatar en half november afgesloten worden op het Ricardo 

Tormo Circuit in Valencia. 

 

Nieuw in 2022 op de kalender zijn het Mandalika International 

Street Circuit in Indonesië, een volledig nieuw circuit in 

Lombok waar men momenteel bezig is met de laatste fase van 

de bouw, en de Kymiring in Finland. Laatstgenoemd circuit zou 

ook in 2021 al deel uitmaken van de MotoGP kalender maar 

vanwege de corona perikelen werd het Grand Prix weekend van 

de kalender gehaald. 

 

 



Voorlopige MotoGP kalender 2022 

 

6 maart – Losail (Qatar) 

20 maart – Mandalika (Indonesië)*  

3 april – Termas de Rio Hondo (Argentinië) 

10 april – Circuit of the Americas (Texas, USA) 

24 april – Portimão (Portugal) 

1 mei – Jerez de la Frontera (Spanje) 

15 mei – Le Mans (Frankrijk) 

29 mei – Mugello (Italië) 

5 juni – Barcelona (Spanje) 

19 juni – Sachsenring (Duitsland) 

26 juni – TT Assen (Nederland) 

10 juli – Kymiring (Finland)* 

7 augustus – Silverstone (Engeland) 

21 augustus – Red Bull Ring (Oostenrijk) 

11 september – Aragon (Spanje) 

18 september – Misano (San Marino Italië) 

2 oktober – Motegi (Japan) 

9 oktober – Buriram (Thailand) 

23 oktober – Phillip Island (Australië) 

30 oktober – Sepang (Maleisië) 

13 november – Valencia (Spanje) 
 

*Nieuw circuit op de kalender 
 

Zoals vermeld betreft bovenstaande kalender een gelekte 

voorlopige 2022 MotoGP kalender. De verwachting is dat de 

FIM en Dorna op korte termijn bovengenoemde kalender als 

eerste voorlopige 2022 MotoGP kalender bekend zullen gaan 

maken. 

GH 



 



 

 
 

 
 

Zondag de 26ste was de laatste toerrit van de MCNH. De 

uitzetters van deze rit zijn zoals de laatste jaren al het 

geval is Aeger Tol en Gerald Ekkelkamp. 

In het voorjaar ken ik de kastelen rit van MC De Graafschap 

maar deze Bladerrit zou daar echt niet voor onder doen. Als 

je goed oplette zag je de diverse kastelen en havezathen 

onderweg en dan met name in Salland. Wat dat betreft 

hoeft Salland niet onder te doen voor de Achterhoek. 

Het eerste deel van de route verliep via het Wierdense veld 

via Lemele naar Dalfsen en vandaar binnendoor over Wijhe 

naar Deventer. Tijdens dit deel van de route kregen we een 

keur van kastelen en landhuizen te zien. Zie hiervoor de 

foto’s en mocht je je vervelen in de wintermaanden, dit zijn 

ook prachtige wandelgebieden.   

 

  

Het eerste 

Kasteel dat 

we 

tegenkwamen, 

Rechteren, de 

trots van 

Overijssel 

met zijn 

donjon 

rondom 

speurend naar 

naderende 

vijanden. 



  
 

Links havezathe den Berg waar vroeger de heer van Dedem woonde die de 

Dedemsvaart liet graven en daarmee de aanzet gaf tot de ontwikkeling van 

land ten noorden van de Vecht. Rechts de havezathe Aalshorst tussen Heino 

en Hoonhorst. 
 

  
 

Links kasteel Nijenhuis en rechts de havezathe de Aalderdinck beide bij 

Heino. Je moest wel even goed tussen de bomen doorkijken om ze te zien.  
 

  
 

 

 

 

 

 

Minder bekend 

maar daarom 

niet minder 

mooi de 

havezathe “De 

Gelder” aan de 

oostkant van  

Wijhe.  



Wat trouwens opviel dat er een ghostrider meedeed aan de 

Bladerrit. Normaal krijg je de kans niet om deze spookrijder  

fotografisch vast te leggen. Maar dit keer had hij toch een 

inschattingsfoutje gemaakt. Bij de machine die hij ter 

beschikking kreeg was de acceleratiesnelheid duidelijk lager  

dan dat ie normaal gewend was. Maar ja, wie is die 

ghostrider hier……… met wat doorspeuren viel ons iets op aan 

de kleding……… 
 

  
 

Links overduidelijk de ghostrider op een Honda dit keer maar de outfit  

van de figuur rechts komt akelig overeen met onze ghostrider. Het kan 

gezichtsbedrog zijn maar toch……. Nu nog een naam erbij………… 
 

In Deventer werd een stop gemaakt net over de oude 

IJsselbrug voor een kop koffie. Na de koffie ging het 

verder door de IJsselvallei naar Apeldoorn waar toch ook 

een aardig optrekje staat van voormalig koningin Wilhelmina, 

genaamd Het Loo. In Ugchelen buiten Apeldoorn werd het 

tijd voor een belegde boterham. Hier werd even de tijd 

genomen om je achterwerk even een ander gevoel te geven 

dan alleen het motorzadel.   



  

 
 

Nog net voor de lunchpauze kwamen we langs paleis het Loo in Apeldoorn. Als 

je oranje geboren bent krijg je zo’n optrekje ter beschikking. 
 

 
 

Tijd voor een broodje of pannekoek, hier nabij Ugchelen. 

 

 

Naast de vele kastelen 

en havezathen in 

Overijssel en de 

Achterhoek waren er 

natuurlijk ook de 

Hanzesteden. 

Hier de skyline van 

Deventer. 



Na de pauze kregen we een mooi stukje over de Veluwe. 

Helaas zaten in dit stuk diverse wegopbrekingen. Dit gaf 

niet de indruk dat deze route kort tevoren nog 

gecontroleerd was maar na wat omzwervingen kwamen we 

uiteindelijk toch weer op de ingeladen route uit. 
 

 
 

Voor we de IJssel weer overstaken kwamen we nog langs huize Voorstonden in 

de buurt van Brummen. 
 

 
 

Hier de typische skyline van Zutphen. Net als Deventer is dit ook een van de 

oude Hanzesteden. 
 

 

Tja en wij moeten het hier doen met villa 

Palthe die nog net boven de bomen uitstak 

vanaf de toeristenweg. 
 

Al met al een mooie zondag met 

goed weer en een verrassende 

route met vele mooie optrekjes. GT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goed verzekerd 
   toert fijner!

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

 



 

 

Zo'n Europees kampioenschap enduro vergt nogal wat 

organisatie. De endurocommissie heeft maandenlang 

vergaderd. En de opbouw nam zowat een volle week in beslag. 

Op dinsdag werden de eerste proeven al afgezet met 

kilometers lint. Op donderdagochtend werden vervolgens de 

motoren van de deelnemers gekeurd en werden de laatste 

puntjes op de i gezet. Hier nog een spandoekje ophangen, het 

springkussen opblazen en de biertapwagen keuren op kwaliteit. 

 

De hele redactie was de afgelopen dagen aanwezig bij de 

Heuvelrit om te helpen. Want een evenement waar een dikke 

250 deelnemers aan mee doen met proeven verspreid langs de 

Helderse Reggevallei, dan ben je er nogal wat nodig. Daarom in 

dit krantje nog geen volledig verslag van de Heuvelrit. Een 

evenement van dit formaat, daar schrijf je geen verhaaltje 

over op een druilerige zondagochtend. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

Degenen die dit jaar laat vakantie hadden, hebben tijd zat 

gehad om een route uit te stippelen. Dit blijkt ook wel uit de 

inzendingen van deze maand. De top 3 van vorige maand is 

ineens volledig van de troon gestoten. Jo (961 km), Ben (959 

km) en Marcel (398 km) staan ineens niet meer op het 

ereschavot. Om dit jaar te winnen moet je dus toch zeker een 

stukje van huis af en moet je minstens Duitsland voorbij 

steken. 

 

 

Ten eerste deed Gert een poging. Halverwege Frankrijk, iets 

onder Dijon plakte hij een sticker op de Gorge de La Saine. Ik 

neem aan dat Berit de fotografe in dit verhaal is en dat ze 

samen een fantastische vakantie hebben gehad. Het weer was 

in ieder geval een stuk beter dan tijdens de Molshooptoer. 

Met de Suzuki noteert hij daarmee 873 kilometer en de 

derde plek in het kampioenschap. 

 



 
 

 



Jo en Jos deden samen nog een gooi naar het kampioenschap. 

Een team is immers altijd sterker toch? Ze bleven plakken op 

de Col de Grimone, die goed is voor 982 kilometer. 

 

Voor Jo is het een verbetering in de tussenstand, die met zijn 

oude stand 961 kilometer aantikte, Jos echter, doet er 

verderop nog een schepje bovenop. Prolongeert Jos dan dit 

jaar zijn titel?? 

 



Als derde deed Erik Jansen een worp naar het kampioenschap, 

door de eerste plek veilig te stellen met maar liefst 2 

kilometer meer dan Jo. Op de Edelweißspitze plakte hij een 

stickertje. Hiermee stelde hij een afstand van 963 kilometer 

veilig. Hij had waarschijnlijk onderweg al wel door dat het niet 

genoeg was en vond een sluwe wijze om toch kampioen te 

worden. 

 

 
Erik op de Edelweißspitze, goed voor 963 km. 



Erik bedacht zich dus, dat wij hadden gezegd dat we gewoon 

de plaatsnaam intikken. En dat het centrum hiervan geld voor 

de afstand. Slim als Erik is, reed hij dus door naar de grens 

van Slovenië en plakte een sticker op het landsbord bij de 

grens. Hopend dat wij vanaf centraal Slovenië zouden tellen. 

 

Snel vlamde hij zijn Honda richting Slovenië. Helaas trof hij 

onderweg deze goedlachse agent. 

De agent had dorst gekregen van al dat lasergamen en vond 

dat Erik zijn welverdiende biertje moest betalen. 

 

 



Erik had onthouden, dat wij hadden gezegd, dat we gewoon de 

plaatsnaam intikken. En dat het centrum hiervan geld voor de 

afstand. Slim als Erik is, reed hij dus door naar de grens van 

Slovenië en plakte een sticker op het landsbord bij de grens. 

Hopend dat wij vanaf centraal Slovenië zouden tellen. 

Helaas voor hem, wist onze geheime P&S correspondent 

Herman Dad, codenummer nulnulniks, deze grensovergang te 

vinden waardoor zijn kilometers behoorlijk terug werden 

gedrongen. Van 1226 naar 1097, waar het bordje van de 

grensovergang staat. Desondanks, nog steeds goed voor de 

eerste plek… 

 

 
Diezelfde Erik aan de Sloveense grens, goed voor 1097 km. 

 

Ondertussen was Jos ook op vakantie geweest. Hij zocht het 

wat zuidelijker dan Erik, maar moest het toch met 36 

kilometer minder doen. Ben je een dikke duizend kilometer van 

huis, zit het vast op een retourtje Wierden. Zijn felbegeerde 

en gloednieuwe beker moet hij dus komend jaar alweer 

afstaan. Jos noteerde 1061 kilometer op de Passo Pordoi in 

Italië. 



 
Heel klein, maar hier wijst hij de MCNH sticker aan. 

 

 



Van Arjan Kamphuis zijn we gewend dat hij niet veel doet. 

Maar hetgeen wat hij doet, doet hij ook gelijk goed. Geen 

gelul dus met 30 of 40 kilometer meer of minder, maar gelijk 

helemaal door naar zuid Frankrijk. Monaco om precies te zijn. 

We hebben nog geprobeerd om een dorpje Monaco in noord 

Frankrijk te vinden, maar hij is écht helemaal naar de andere 

kant van Europa gereden om een stickertje te plakken. Of zal 

hij daar een boot hebben liggen? En waar doet hij dat dan 

van? We zullen Herman Dad nog eens op pad sturen om dat uit 

te zoeken. Voor nu: Arjan noteert 1324 kilometer en gaat 

daarmee duidelijk aan de leiding in het kampioenschap. 

 

     



In de tussenstand staat het nu als volgt: 

 

Arjan Kamphuis   1324 km  Monaco (FR) 

 

Erik Jansen    1097 km  Slovenië (SL) 

 

Jos Middelkamp   1061 km  Passo Pordoi (IT) 

 

Jo Kappert    961 km  Pontresina (CH) 

 

Ben Rikkert    959 km   Stelvio (IT) 

 

Gert Teesink   873 km  Gorge de La Saine (FR) 

 

Marcel en Ilona   398 km  Timmenrode (DE) 

 

Frank Kappert   383 km  Veldenz (DE) 

 

Jeffrey en Glenn  105 km  Münster (DE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GH 



 
 

 



 

 

 

Ook dit jaar gooide Corona weer roet in het eten en ging het 

jaarlijkse treffen van MC Geist in Duitsland niet door. Omdat 

het 3e weekend van september al jaren met een groot kruis in 

de agenda staat bedachten we ook nu maar weer een 

alternatief. Het werd motorcamping ’t Witveen in Eastermar. 

 

John en Renate, Steffany, Frank en Inge, Jan, Stefan en 

Ineke vertrokken vrijdag ’s ochtends via een mooie route 

richting het Hoge Noorden. Edwin, Marcel en ik hebben 

minder flexibele bazen en namen na het werk de snelste weg. 

 

In eerste instantie zou Stefan mijn Honda lenen omdat zijn 

Harley hem in de steek liet. Het geeft je toch te denken, de 

Honda was namelijk ook al gereserveerd door Glenn voor de 

Bladerrit, omdat ook zijn Harley hem liet staan. John kwam 

ook met een hoop geknutsel aan de motor over dit weekend en 

de Harley van Marcel staat inmiddels ook weer eens bij Oude 

Monnink. Zegt dit nu iets over de betrouwbaarheid van de 

Harley’s of de wens van de heren om ook 

eens op een makkelijke en betrouwbare 

fiets te rijden?  Misschien moet ik de 

Shadow toch maar aanhouden als 

HuurHonda ofwel HoerHonda voor 

Harleyrijders met pech. Knok knok on 

wood…ja ja ik weet dat ik nu iets over mezelf afroep… 

Overigens pech voor de heren, de Shadow is inmiddels 

verkocht. Maar jullie mogen ook best achterop hoor! 

 

 



Stefan bedacht zich waarschijnlijk dat ‘ie zou vallen voor de 

Honda en besloot toch maar met de auto te gaan, zo jammer. 

 

Na een gezellige eerste avond met te veel bier en te weinig 

eten kropen we ons tentje in. Die overigens eerder op de 

avond met veel hulp binnen recordtempo stond.  

  
Over hulp bij het opzetten niets te klagen.  Kom op tijd, op is op… 

De volgende ochtend vertrokken we na een ontbijtje richting 

Leeuwarden voor de Friese Wouden Tocht. Een prachtige 

tocht langs de Friese meren, steden en wouden. 

Al snel merkten dat we de tocht in tegenovergestelde richting 

reden, ach dan zetten we de Garmin op z’n kop en komen we er 

ook wel. Gevolgd door 3 Friese vrienden zonder navigatie, die 

hadden ze vergeten terwijl ze een toertocht gingen rijden, 

hoe dan? Compliment voor: ons ze besloten zich aan te sluiten 

bij het meest sympathieke groepje en laten wij dat nou zijn… 

De rest van de deelnemers was nogal op leeftijd, wat geloof ik 

ook ons voordeel werkte. Nou ja wij hebben de vrienden een 

dagje gezellig onder ons hoede genomen. 

        
             Lekker een dagje sturen… Uiteraard met voldoende pauzes onderweg… 



Na een heerlijk dagje toeren in het zonnetje langs mooie 

plekken kwamen we weer op de camping aan. Hier werd al snel 

de BBQ aangestoken en mochten we ons verdringen om de 

hete kolen, geleerd van de vorige avond besloten we maar 

meteen flink wat vlees binnen te hengelen voor het weer op 

was. Prima camping maar als je te weinig eten inslaat scoor je 

geen punten. Hoewel de oorzaak misschien ook lag bij een 

groep stoere bikers, althans dat vonden ze zelf, met van die 

mooie leren vestjes die niet al te sociaal zichzelf ruim 

bedeelden van eten zonder rekening te houden met anderen. 

Verder werd het werd weer een gezellig avondje… 

   
Waarbij Jan z’n billen brandde, Stefan een Luttenbergje deed en Edwin eindelijk een  

poesje op schoot had nadat hij had bekend vaker kerst dan seks te hebben… 

 

De volgende dag besloten John en Renate de snelste route 

naar de kids te nemen (hoewel dat met een beetje sleuteltijd 

toch weer wat langer werd, iets met een condensator ofzo), 

pakten Stefan en Ineke de auto en maakten de overblijvers er 

nog een mooie rit van via kleine weggetjes, havens en 

instagrammeble plaatsen. 

Op speciaal verzoek van Edwin verstoorden we zondagsrust in 

een haven met schitterende sloepen en schepen. Waarna Stef 

ons naar een hippe tent leidde voor koffie met gebak.  



Zonder route met een beetje links een beetje rechts werk 

kwamen we via wat zandwegen, wegopbrekingen en andere 

mooie wegen weer thuis.  

              

  
De heren scoren eindelijk een chickie…    Edwin zoekt zich een bootje uit… 

eerlijk delen mannen!  

      

 
En maar weer even lunchen… 

             IS 





 

 

 

 

Een verleden blijft een mens altijd achtervolgen. Mijn eerste 

motor was een Honda, en zelfs, nu ik al sinds 2009 geen Honda 

meer rijdt, blijft dit me achtervolgen. Ondanks dat ik al meer 

dan 11 jaar HD rijdt, blijven mensen me vragen om mijn mening 

over hun Honda. Het is dan ook onvermijdelijk dat het er eens 

van moest komen. En zo heb ik tijdens de Bladerrit de Honda 

van Ilona aan een test onderworpen. Hieronder volgt  

mijn -onvervalste- mening. Scherp als altijd. 

 

Het noodlot sloeg toe, een week voor de Molshooptoer. Een 

klein olielek bij mijn HD (dat doet ie normaal nóóit!). Snel weg 

gebracht, maar er bleek meer aan de hand dan een gesprongen 

pakking. Lang verhaal kort, mijn HD zou niet op tijd klaar zijn. 

Meerdere leden, waaronder enkele Honda rijders boden me 

aan met hun motor op pad te gaan. Wat zoal de revue 

passeerde: een VTR, een VFR, een KTM Adventure, een BMW 

en een Harley. Maar ook de Honda Shadow van Ilona. Gelukkig 

kon ik het afwimpelen door te besluiten dat weekend droog in 

Hellendoorn te blijven. Nat worden doe ik nu eenmaal liever in 

een zwembad, dan op een motor in de Eifel. 

 

Omdat de reparateur wel aan vakantie toe was van al dat 

gesleutel, was mijn HD met de Bladerrit nog niet klaar. En 

aangezien die rit prachtig weer had (lees het verslag ergens in 

dit krantje) kon ik niet nogmaals de Shadow weigeren. 

 



 
De Honda VT 750C2 Shadow Ace zoals hij voluit heet.  

  

Met een behoorlijke bandana en dito zonnebril die het 

voornaamste van mijn gezicht bedekten kwam ik 

zondagmorgen aan bij het clubhuis. Tamelijk overdreven, want 

er was vrijwel niemand. En aangezien de temperatuur buiten 

de koelkast nog niet veel verschilde met die van de 

binnenkant, zaten de meesten binnen met een bakkie koffie. 

Gelukkig, geen foto’s die tegen me konden worden gebruikt.. 

 

Ilona had de navigatie er af gehaald, zodat ik wel met haar en 

Marcel op pad moest. Ik kan het me nog herinneren als de dag 

van gister: “Haha, dat Hondaatje dat altijd achter die twee 

HD’s aan moet zien te komen…” 

Die Honda had ik nu onder m’n kont, en Ilona zit op een HD. 

Ergens had ik kunnen weten dat “boontje komt om z’n loontje” 

op waarheid was gebaseerd. Nouja, Ik hoorde Ilona altijd 

zeggen dat ze flink moest doorrijden om ons bij te houden, 

dus dat werd ook mijn strategie. 



Thuis had ik even proef gezeten, en de lampjes en schakelaars 

goed bestudeerd zodat ik me daar niet druk over hoefde te 

maken. Zag er allemaal logisch uit, maar moest er wel even aan 

denken dat de knipperlichtschakelaar links zit, en niet aan 

beide kanten. Ook even opletten dat ze niet vanzelf uit gaan. 

Bleef er toch 1 lampje over die mij maar bezig hield. 

Wat hield die “S” toch in op dat oranje lampje? 

 

 
 

Van Shadow? Dan wordt je er continu aan herinnert waar je 

ook alweer mee op pad bent. 

Misschien van Snel.. Echter, rijden als Marquez leverde geen 

resultaat, dus dat zal wel niet. 

Het blijft een Japanner, misschien kon ik er Sushi mee 

bestellen, maar ook dat werkte niet.. 

Misschien de S van standaard.. En ja hoor, motor op contact 

met de standaard uit laat dit lampje branden. Eigenlijk een 

overbodig lampje dus, aangezien de motor toch uitvalt als je 

hem in de 1 zet. 



Ik zag de geniepige oogjes en die grijnzende lach in de helm 

van Ilona al voor me. Die had ik al verwacht. Dus bij het 

clubhuis had ik snel nog versterking mee genomen. Denk je nu 

echt dat ik als enige Honda rijder met drie van die Harley’s op 

pad ga? Ik ben toch niet gek? En zo werden Erik en Jan mijn 

vrienden voor die dag, terwijl Marcel, Ilona en Jan S. ons 

vergezelden met hun HD’s. 

 

Nadat we Hellendoorn uit waren en in Daarle waren beland had 

ik al aardig door hoe je dit beestje moest bedwingen. Flink gas 

op de rechte stukken en in de bochten veel laten doorrollen en 

vaart houden. Ik ben natuurlijk een Electra Glide gewend, dus 

het voelde een beetje aan als een brommertje. Stiekem wel 

fijn, want dat stuurt toch best soepel zo’n ding. En als je goed 

vooruit kijkt en op tijd gas geeft, valt me het vermogen 

allerzins mee. Er wordt vaak gezegd dat een Honda zich 

makkelijk laat rijden. Dat kan ik wel bevestiging na deze dag. 

Je rijdt er zo mee weg en het sturen en schakelen gaat 

soepel. Alleen van de 1 naar de 2 wil de Neutraal nog wel eens 

voorbij komen, waardoor je nog een keer moet schakelen. 

 

Bij het aanremmen duikt ‘ie wat in de vering, maar dat kan ook 

komen omdat hij geen mensen van mijn postuur gewend is. Nu 

we over remmen praten; hij doet niet onder voor de Harley 

hoor. Nu zie ik jullie allemaal lachen, want het klopt een 

Harley remt niet als een MotoGP machine, maar dat hoeft ook 

niet. De compressie van die twee stampende Amerikaanse 

emmers compenseren dat meer dan voldoende als je het gas 

dicht draait. Wie zich daarbij niet iets van het stuur af drukt 

zal onbedoeld de tank een kusje geven. 



Wat ik meer bedoel te zeggen: zo’n Hondaatje uit 1997 met 

een enkele schijf voor en een trommelrem achter, doet dus 

niet onder voor een HD van 2002 met dubbele schijf voor en 

enkele remschijf achter. 

Net voor Dalfsen had Marcel’s navi wat moeite met de route, 

waardoor Ilona naast me kwam te staan en vroeg hoe het tot 

nu toe beviel. Natuurlijk wilde ik zeggen dat het lang geen HD 

was en dat ie voor geen meter rijdt, maar “beter iets dan 

niets” hahaha  haha  ha… Ik moet toegeven (voordat 

zij dat doet) dat ze een glimlach op mijn gezicht zag. Het 

Hondaatje reed toch eigenlijk best lekker voor een 

toertochtje, maar naar de Eifel had ik hem zeker laten staan. 

 

  
Keurig gescheiden geparkeerd. Honda’s bij de Honda’s, HD’s bij HD’s 

 

De opmerkingen vlogen om mijn oren, maar dat kon ik wel aan. 

Na 5 weken zonder motor rijdt alles goed toch? Misschien dat 

ik daarom zo positief ben over de Shadow. 

Maar laat ik dat maar niet hardop zeggen, want het feit dat 

we een motorclub hebben, waarbij je, als je even zonder 

motor zit, er ineens meerdere tot je beschikking hebt is 

gewoon een fantastisch feit. En een gegeven paard moet je 

niet in de bek* kijken. 
*mond voor de paardenliefhebbers 



Na de lunch moest ik rap terug naar het Mollenhol, want ik 

moest nog een Honda vriendje uit de brand helpen had Martijn 

beloofd samen met hem de bardienst te draaien. 

 

Ik reed terug door Apeldoorn, tankte hem na 140 kilometer 

nog even af met 7,5 liter benzine (verbruik van 1:18 dus 

ongeveer hé!) en vloog de snelweg op. Één streep naar Holten 

om daar nog even de Holterberg over te schieten en terug 

naar huis. 

 

Op de snelweg was het me meteen duidelijk waarom ik een 

Electra Glide rijdt en geen Shadow. Het schermpje was te 

laag (al kun je dat aanpassen) waardoor er veel herrie was. 

De benen waaiden bij 140 zowat van de stepjes en de 

schouders vingen toch aardig wat wind. Licht krampachtig 

klemde ik me aan het stuur om thuis te komen. Nee doe me 

dan die HD maar. Waarbij je het gevoel hebt dat jouw butler 

zo naast je komt rijden om je koffie bij te schenken, terwijl 

jij in je Chesterfield van Apeldoorn naar Holten rijdt. De 

teller meet niet verder dan 160 km/h en ik durfde dat 

eigenlijk ook niet te testen, ook al zeggen ze altijd dat er 

nooit iets van een Honda valt, behalve de berijder. 

 

Mijn conclusie luidt uiteindelijk dat ik mijn opmerking over 

dhr. Honda die het bij grasmaaiers had moeten houden, terug 

moet nemen na vandaag. Mijn eerste motor was een Honda, en 

na vandaag kan ik niet meer beloven dat dat mijn laatste zal 

zijn. Al zal ik ook geen afscheid kunnen nemen van HD. Meer 

daarover, misschien wel in het volgende krantje.. 

 

GH 





 

 

 

 

Vanuit Bunja Tanjung, meer specifiek Gerard Kleine Staman, 

zijn we als MCNH benaderd om de rit bij hun Rit en Rock 

festival te begeleiden.  

Dit is een evenement om euro’s bij elkaar te krijgen zodat hun 

stichting een school op de Molukken kan ondersteunen. 

Natuurlijk zijn wij erg sociaal ingesteld en voor dit soort 

goede doelen trekken we dan ook alles uit de kast om het tot 

een succes te maken. En dat was nodig ook, maar daar over 

later meer. 

Omdat we als echte verkeersregelaars aan de weg moesten 

staan werden we door de voorzitter gesommeerd om mee te 

doen aan een cursus hiervoor. Het vertrouwen van de 

voorzitter in het intellect van de leden was zo groot dat hij 

ons allemaal tegelijk in het clubhuis de cursus liet doen. Zo 

wist hij zichzelf ook verzekerd van hulp bij de vragen van de 

cursus. Resultaat hiervan dat iedereen slaagde voor de cursus, 

waarbij Bjorn Tempert gewoon de 100% score behaalde. En ja 

ook de voorzitter slaagde, met de hakken over de sloot. 

 

Uit de wat warrige comunicatie met Rit en Rock had Jos 

Middelkamp toch een vrij gestructureerd geheel kunnen 

maken, zodat we op zaterdag 25 september allemaal in 

principe op de juiste tijd op de juiste plek stonden.  

De beloofde politiemotoren die vooraan de colonne zouden 

rijden bleken uit te blijven, waardoor we snel moesten 

schakelen en degene die de laagste score bij de cursus 



wegafzetten hadden gehaald werden gesommeerd om vooraan 

te gaan rijden.  

De voorzitter en de 

penningmeester konden 

zodoende hun motoren voor de 

350 deelnemers van de rit 

parkeren en exact om 11.14 

(volgens het draaiboek 11.00 

uur maar ja, Frank en Marcel 

kunnen nog geen klokkijken), 

zette de colonne zich in 

beweging.  

Zo kon het gebeuren dat de 

omgeving van Hellendoorn door 

de stilzetten van alle 

kruispunten en afslagen door 

onze verkeersregelaars een 

compleet 

verkeersinfarct 

meemaakte, 

waarbij de 

inwoners van 

Hellendoorn na 

het vrijgeven van 

de kruisingen 

compleet 

verdwaast van wat 

ze langs zagen 

komen hun weg 

konden vervolgen. 

 



Bij het pauzepunt aangekomen bleek, volgens de officiële 

verkeersregelaars die ook links en rechts wat kleine 

weggetjes moesten afzetten, dat het hoge tempo van de 

voorrijders er voor zorgde dat de verkeersregelaars in GP-

tempo door de omgeving raceten om op tijd op hun plek te 

komen. Wij als MCNH hebben daar niet zo’n probleem mee, 

maar die officiële jongens waren wat minder geamuseerd. 

 

Om in de middagrit herhaling te voorkomen van de racepartij 

van Frank en Marcel werd de groep verdeeld in 3 groepen. De 

eerste groep tufte netjes achter Frank en Marcel aan, die hun 

tempo zo omlaag brachten dat ze zelfs door scootmobielen 

werden ingehaald. Ploeg 2 stond onder leiding van Dinette en 

Bjorn, ploeg 3 werd geleid door Ilona en Inge en Renate en 

John namen ook een ploeg voor hun rekenig. 

Op zich ging het tweede deel van de rit best goed, een enkele 

officiële verkeersregelaar had de verkeerde route ontvangen 

en staat nu waarschijnlijk nog op de verkeerde rotonde te 

wachten tot we langs komen.  

Hier en daar ontbraken wat regelaars op best wel drukke 

punten, maar ach, daar redden we als MCNH ons ook wel mee.  

 

En zo konden Ilona 

en Inge eindelijk een 

keer doorrijden om 

na het afzetten van 

een weg hun hele 

ploegje van de One 

Hundred Boys 

voorbij te schieten. 

Overigens zijn de One Hundred Boys volgens Ilona wel heel 



knappe jongens met hippe kleding, maar ja, zij is de voorzitter 

gewend en dan is eigenlijk alles al snel hip. 

 

Door een kleine fout in de communicatie was ook het kruispunt 

voor het politiebureau niet afgezet, maar Frank en Marcel zijn 

de beroerdste niet en stopten met woeste blik alle verkeer in 

Nijverdal, de blik was zo woest dat zelfs de in het bureau 

aanwezige agenten het niet aandurfden hun te wijzen op het 

feit dat dit eigenlijk helemaal niet mag. 

Net over de brug bij Hulzen werd de colonne gestopt om als 

een groep aan te komen bij het openlucht theater, op zich een 

goed idee, maar aan de stress onze voorzitter te zien toen hij 

daar het verkeer moest regelen, was een ander plekje 

misschien wel beter geweest. Verder geen probleem, behalve 

dat Dinette en Bjorn een alternatieve route bedachten en van 

de andere kant naar het verzamelpunt onderweg waren, 

Gerard er geen genoeg van kon krijgen en rondjes bleef rijden 

tot zijn tank leeg was. 

Na het ophalen door Glenn van een enkele gestrande motor, 

we noemen geen merken, konden we ons tussen de deelnemers 

van de rit mengen.  

Na enig zoekwerk naar de juiste 

persoon die ons zou voeren, 

hebben we ons tegoed gedaan 

aan een fijn bakje nasi of bami, 

waarna we onze avond hebben 

voortgezet bij het clubhuis, 

waar het nog lang onrustig was. 

   

B.R. Utus 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is 't in oktober 2021  

nog nie koald,  

 

 

dan bin ik awier  

82 joar oald. 



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! 



 

 

 
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 Weekendje Friesland 

26 Bladerrit 

 

Oktober 

30-9 / 2-10 Heuvelrit EK Enduro 

8 clubavond 

17 Babytreffen 
 

November 

12 clubavond 
 

December 

10 clubavond 

31 Carbid knapp’n 



 



 

 
 
 

 

Oktober 
Za.  2 Aeger Tol 

Vr. 8 Clubavond Han Schuurs en Gert Teesink 

Za. 16 Peter Valk 

Za. 23 Rikus Tijhuis  

Za.  30 Ilona Schuurman 

 

November 
Za. 6 Erik Wemekamp 

Vr. 12 Clubavond Herman Tol en Jan Vloedgraven 

Za. 20 Ramon Wolters 

Za. 27 Jeffrey Vrielink 

 

 

Schoonmaakrooster 
Okt Geke en Berit bar 

Nov Janneke en Inge redactieruimte 

 

 



 

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 


