27e jaargang, no 3 2014

Voorwoord
Goedenavond,
Tja ik doe het me zelf aan eindelijk een mooie avond
om weer eens buiten te zitten en dan moet ik nog even
op het laatste moment het clubboekje maken.
Nog net even op de valreep. Ik zelf sta eigenlijk al
met 1 been in de vakantiemodus..laatste dingen pakken en…..vakantie.
Met mij zijn er meerderen die op het laatste moment
nog even snel een kopie moesten aanleveren.
Maar voor dat ik echt kan afsluiten nog even een
voorwoord voor het derde boekje van dit jaar.
We hebben verschillende evenementen gehad.
Hier is helaas niks van te lezen maar wie weet volgt er
nog wat.
Wel zijn er een paar wist u datjes genoteerd, die zijn
altijd leuk om te lezen.
Voor de bouwvak zijn er nog twee activiteiten...de
avond 3-daagse en de Duitslandrit.
Voor nu zeg ik goede vakantie en hopelijk komen we
allemaal goed weer van vakantie en hebben we ge-

Agenda MCS 2013
7-10 juli Avonddriedaagse MC Salland
19.00 uur
13 juli
Dagrit door Duitsland
10.00 uur
17 aug.
Trial en BBQ
15.00 uur
30-31 aug. Twee daagse
30 aug.
Oldmer rit MC Ram Raalte
6 sept.
Klussendag Clubhuis
08.30 uur
7 sept.
Blauwebogen toertocht MTC Dalfsen
14 sept. 29e Herfsttoertocht
09.00 uur
21 sept. Pony toertocht MC Free Wheels Heeten

Toerkalender

Wed Jul 16, 2014
7pm AVONDRIT 2 - MC' 93
Where: Budde eten en drinken, Grotestraat 167, 7443 BE Nijverdal, Nederland
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Tue Jul 22, 2014
12am DOORLOPENDE RIT - MTC Zevenbergen
Where: Hotel de Borgh, IJshof 1, 4761 BE Zevenbergen
Calendar: Nationale MotorToerKalender
NationaleMotorToerKalender.NL NMTK.NL
Sun Aug 10, 2014
9:30am VAKANTIE RIT - MC' 93
Where: Budde eten en drinken, Grotestraat 167, 7443 BE Nijverdal, Nederland
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Tue Aug 12, 2014
6:30pm AVOND 4 DAAGSE - 12 T/M 15 AUGUSTUS - mc alkemade
Where: Clubhuis, Weteringlaan 22, 2377 XN Oude Wetering

Van de Voorzitter
Beste clubgenoten,
Zo vlak voor de vakantie loop ik rond met een super trots clubgevoel als
ik terug kijk op de perfect georganiseerde
Evenementen. Wat kan het dan toch leuk zijn om als motorclub met elkaar op stap te zijn en allerlei dingen te doen en te beleven.
Neem nou het Hemelvaartvaart weekend eens op een totaal andere wijze
op gezet.
Op het prachtige Terschelling alwaar ons clublid Paulien ons kennis
deed maken met haar woon en verblijf plaats.
Met prachtig weer een mooie overtocht per boot naar het eiland op zich
al geen straf en verder had de organisatie het super goed geregeld.
Bert, Jan B., An , vergezeld van moeder Boshuizen gingen we op
Woensdag gezamenlijk aan boord.
De jongens konden niet zonder moeder en schoonmoeder !!
Een korte samenvatting van dit weekend:
 Oergezellig , met prachtig weer
 Lekker familie weekend voor groot en klein
 Blow karten en Boogschieten op het strand een topper
 Bezoek aan de zeevaartschool met simulator geweldig
Kletsen en bewonderend de oude MV Augusta’s aan de haven gaan bekijken
Organisatie nogmaals dank dit was weer heel iets anders dan lid van een
motorclub als Hell’s Angels of Satudara te zijn.
Ook de XXL toertocht werd een groot succes en ook hier liet de zon niet

Mc Salland
Opgericht : 29 februari 1984
Adres
: Korteveldsweg 18b
Postcode : 8148 RE
Plaats
: Lemele
Postadres : Postbus 2
Postcode : 8150 AA Lemelerveld
Website : www.mcsalland.nl
Bankrelatie:
Rabobank Lemelerveld
Algemeen rekeningnr. 12.78.29.601
Rekeningnr. i.n.z. Ecom: 12.78.92.281
Rekeningnr. i.n.z. Redactie: 12.78.09.260
Contributies:
Leden
: € 50,00
Donateurs
: € 25,00
Gezinsleden
: € 25,00
Lidmaatschapsnr. van de KNMV nr. 0406
Lidmaatschapsnr. van de LOOT nr. 1905
Nr. van de Kamer van Koophandel in Zwolle: 40061473
Bestuursleden:
Voorzitter
:Leen Hoogenboom 0572-371245
lhoogenboom@ziggo.nl
Secretaris
:Henry Kerkdijk
0572-330040
henrykerkdijk@hetnet.nl
Penningmeester :Bertus Stobbelaar 0572-331697
astobbelaar@hetnet.nl
Bestuurslid
:Gerrit Waterink
0529-453994
gjwaterink@vodafonethuis.nl
Bestuurslid
:Renee Kiekebosch 0572-372807
kieki@hetnet.nl

Als je genoeg gegeten en gedronken had kon je in een lekker bed
uitrusten en de volgende dag wederom aantreden en zadelen voor
een volgende super dag. De hoogte punten op rij :
 Grandioos mooi weer ( regen kleding thuis laten )
 Prima gezelschap fijne groep motor liefhebbers
 Toertochten om van te dromen zo mooi
 Veel gein , maar ook hele serieuze gesprekken
 Te gek motorlandschap en wat een bochten
 Asfalt temperatuur oke het rubber krult van de banden
De top tour “ route Zuid Schwarzwald
Edwin onze tourleider had de zaken weer perfect voor elkaar , zowel de hotels als de tochten waren weer grandioos en ik denk namens alle deelnemers te kunnen zeggen :
Hartstikke bedankt en ga zo door !!!!
TT – BBQ en 30 jaar MC Salland :
Ook hier weer het gezegde dat vele handen licht werk maken, vaak
is binnen de club een half woord al genoeg en de organisatie loopt
als vanzelf.
Iedereen pakt al heel snel een stukje van de voorbereiding of een
taak op de avond zelf op.
Allen dank voor de inzet en het slagen van deze oergezellige feestavond , ik heb me perfect vermaakt en een reuze gezellige avond
gehad;
Samenvatting :
 Heel gezellige avond
 Genoeg te drinken
 Perfecte BBQ
 Leuke attentie voor alle aanwezigen in de vorm van de MC Salland col ( Koen nogmaals dank !! )

Overige Commissies
Bar / Bestelcommissie
Ineke Linthorst
0572-330783 inekelin@hetnet.nl
Veronie Kerkdijk
0572-330040 vkerkdijk@live.nl
Anita Stobbelaar
0572-331697 astobbelaar@hetnet.nl
Reserveren clubhuis
Ineke Linthorst

0572-330783 inekelin@hetnet.nl

Onderhoudscommissie
Jan Boshuizen
Bennie Habers
Albert Ningbers
John Zwinselman

0572-331604 jboshuizen@hetnet.nl
0529-456746 bennyhabers@planet.nl
0529-452360
0572-373138 johnzwinselman@home.nl

Tent Verhuur
Jan Blekkenhorst

0572-331530

Huurprijs leden € 75,00 Huurprijs niet leden €125,00
Tent afmeting 5 x 10 meter
Kascommissie
An de Lange
Bert Stoeten
Website beheer

0529-454674
0572-331725

Evenementencommissie
Roelien Visscher
06-27532929
Albert Minkjan
0529-466432
roelien.visscher@hotmail.com
Jan Weelink
0572-372120 jweelink@home.nl
Henk Horsman
06-42349696 Horsmanhenk@ziggo.nl
Bert Bronsvoort
06-53544683 b.bronsvoort@ziggo.nl
Esther Hekkert
06-53737882 estherh117@hotmail.com
An de Lange
0529-454674 louisedelange@hotmail.com
Dirry Zonnebeld
dzonnebeld@live.nl

clubblad@mcsalland.nl
Redactie Leden
Marie Mijnheer
Bennie Huisjes
Gert Valk
Veronie Kerkdijk

0529-456294
0572-373065
0572-372583
0572-330040

Dobbelrit Zondag 29 juni :
De deelname verwachting vanuit de eigen club was na zo’n feestavond tot in de kleine uurtjes natuurlijk niet bijster groot. Toch waren er een aantal bikkels die zich om 10 uur weer melden. De organisatie was weer in goede handen het weer nogal wisselvallig.
Het aantal deelnemers lag toch nog op een 30 rijders die alle stempel
posten langs gingen.
Na de dobbelrit lieten de mensen zich de gehaktbal met brood goed
smaken en kon men zelf de trial motor de baan over sturen of geamuseerd de verrichtingen van anderen bekijken. Al met al was dit bij
elkaar ook weer een geslaagd evenement, zeker omdat de Meister
voor MC Salland de wisselbeker wist te bemachtigen met de minste
km, 100 km ver, dus staat de beker voor het tweede jaar in het clubhuis.
Ook hier wil ik allen bedanken voor de hulp en opbouw van de trial
baan en bij de zondag zelf.

Wat me zelf helemaal in juichstemming bracht was het mailtje van
Liesbeth omtrent haar laatste bezoek aan de oncoloog en de mooie
uitslagen.
Ga zo door en geniet nu lekker van de komende vakantie jullie hebben het echt verdiend.
Nou ga ik zachtjes aan eindigen en wil iedereen die binnenkort van
zijn of haar vakantie gaat genieten een hele fijne tijd wensen , rust
lekker uit en kom heel terug.
En last but not least een goede twee daagse gewenst.
Met vriendelijke groet,

Van de Secretaris.
Dag motorluu, nadat het vorige clubblad wat vertraging had opgelopen is het alweer tijd om wat te tikken.
In die korte tijd hebben we toch al weer wat evenementen gehad
waar je zeker wat van zult lezen in het clubblad. Zelf vond ik de TTBBQ met aansluitend de feestavond vanwege ons 30 jarig jubileum
zeer geslaagd.
De postbus 2 van de motorclub is nu definitief afgelopen. Post kan
nu verstuurd worden naar Kingmaweg 1a, 8148 SJ, Lemele
Vanwege de hoge kosten hebben we dit besluit genomen.
Wat betreft ledennieuws: de heer Mans Olthof die in het vorige clubblad stond vermeld als nieuw lid heeft zich ook alweer afgemeld.
De eerste vakanties zijn begonnen en er zullen wel weer veel leden
erop uit trekken.
Rest mij iedereen een geweldige vakantie toe te wensen, maar hopelijk tot ziens bij de Finale van het Nederlands elftal welke we mooi in
het clubhuis kunnen kijken.
Groeten, Henry

Tweedaagse toertoer
De tweedaagse komt er weer aan in het weekend
van 30-31 augustus as.
Dit jaar naar het mooie vestingstadje Brielle.
We hebben gereserveerd in hotel Atlas.
Het hotel ligt in het hartje van het centrum en heeft
een gezellige bar en brasserie.
Gratis parkeergelegenheid is aanwezig.
's Avonds is er live muziek bij de horeca in de binnenstad want heel toevallig is er Bruisend Brielle.
Prijs per persoon is € 56,- per persoon.
Hiervoor krijg je een driegangenkeuzemenu en overnachting in een tweepersoonskamer incl. ontbijt.
Koopje toch!?
De opgave lijst hangt op het prikbord in het clubhuis,
graag z.s.m. doorgeven.
Opgave doormailen mag ook naar estherh117@hotmail.com
www.atlashotels.nl/brielle
www.facebook.com/BruisendBrielle

Opwarmen van je banden...........
Over het opwarmen van banden gaan er altijd de mooiste verhalen
rond. Daarom hieronder nog eens de zaken op een rij.
De banden worden op een aantal manieren opgewarmd:
1.Door de vervorming tijdens het contact met het wegdek. Het stukje band dat het wegdek raakt, wordt enigszins afgeplat en zodra het
contact met het wegdek over is, wordt de band weer rond. Door het
draaien van het wiel is dit een constant proces. Door deze continue
vervorming ontstaat de meeste opwarming van de band (onder normale omstandigheden). Daarom is het ook zo slecht om met te
zachte bandenspanning te rijden. Buiten een aantal andere zaken,
zoals slechte wegligging, zorgt de grotere vervorming voor een (te)
grote verwarming van de band. En als je denkt dat vervorming geen
warmte oplevert, pak dan maar eens een paperclip en buig die net
zo lang tot hij breekt. Voel daarna meteen aan de breukvlakken. De
eventuele blaren op je vingers direct koelen met koud water !!
2. Remmen zorgt ook voor opwarming. De energie van het draaiende wiel moet ergens heen en wordt in dit geval omgezet in warmte
in de remschijven en remblokken, maar ook in de band, omdat er bij
remmen altijd een vorm van doorglijden ontstaat (niet te veel in de
meeste gevallen)
3. Snel optrekken is ook een factor. Eigenlijk het omgekeerde van
remmen. Bij (snel) optrekken slipt de band (licht) door en door de
wrijving ontstaat warmte.

oppervlaktes het best warmte absorberen. Wat dat betreft zit asfalt dus
helemaal goed. Een dagje brandende zon op zo’n wegdek en je kunt er
een ei op bakken.
6. Constructie van de band. De ene band warmt sneller op dan de andere.
Over het algemeen kan worden gesteld dat “sportieve” banden sneller
opwarmen (en slijten) en “toer” banden minder snel opwarmen (en minder slijten)
Belangrijkste factor voor het opwarmen van banden is dus de vervorming.
Remmen doe je niet elke minuut, optrekken doe je ook onvoldoende en
de bochten liggen in het vlakke Nederland te ver uit elkaar om echt
warmte op te leveren. Deze factoren (remmen, optrekken en bochten)
leveren alleen voldoende warmte, bijvoorbeeld op het circuit, bochtige
weggetjes, of in de bergen. Daar volgen deze handelingen elkaar zo snel
op, dat ze effect hebben.
Wat de warmteafgifte van het wegdek betreft kunnen we kort zijn. Midden zomer helpt dit bij het opwarmen van je banden, maar in het voorjaar, najaar en de winter dus echt niet. Sterker nog, met een beetje pech
is het wegdek kouder dan je band en koelt het wegdek je band dus af. Tel
daarbij je rijwind op en dan blijft er weinig warmte over.
En zo komen we dus tot het antwoord dat onder normale omstandigheden in deze tijd je banden eigenlijk NOOIT voldoende op temperatuur komen om een echte bijdrage te leveren aan extra grip.
Blijft er nog één puntje over, namelijk de constructie van je band. En daarbij geldt het gezegde van onze grote filosoof Johan Cruyff: Ieder voordeel
heeft zijn nadeel, en ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Kies je voor een zachte (sportieve) band, dan heb je door de compound
meer grip (voordeel). Maar door het gebrek aan groeven is de grip in de
regen aanzienlijk minder, vooral als je op de profielloze zijkanten terecht

Maar helaas zorgt de hardere compound ook voor minder grip
(nadeel) en zal deze band op het circuit minder goed warm worden
(nadeel).
Bij de keuze van de band zul je dus moeten afwegen wat je van je
band verwacht. Ben je een sportieve rijder, die ook graag het circuit
opzoekt en bij regen de motor lekker binnen laat staan, dan is de logische keus om een zachtere sportband te kopen.
Rijd je veel woon-werk verkeer, is snelheid in de bochten niet je passie en rijd je in weer en wind, dan kun je beter een hardere toerband
kopen.
En zo is het antwoord op de vraag “Hoe lang duurt het voordat in deze tijd van het
jaar mijn banden voldoende zijn opgewarmd?” toch nog een lang antwoord geworden.
Bron; LOOT infowijzer.

Andere mogelijkheden voor het dragen van de
clubkol.

VLH

banden

motoren
transportdiensten
Ommerweg 121 7447 RC Hellendoorn
Telefoon : 0548-656880 / 06-22 740 752
Email : Info@vlhmotoren.nl
www.vlhmotoren.nl / www.vlhbanden.nl
Uw adres voor: autobanden, motorbanden,

Juli
Poelarends
Zonnebeld
Bronsvoort
Wunnink
Horsman.
Stobbelaar
Waterink
Zwinselman
Teunissen
Scholing
Blekkenhorst
Augustus
Drenten
Eilert
Vlaskamp
Vowinkel
Valk
September
Vlaskamp
Waterink

Berna
Dirrie
Hendry
Gerrit
Albert
Anita
Wilco
John
Peter
Ginus
Jan

4-jul
7-jul
8-jul
9-jul
12-jul
13-jul
14-jul
16-jul
19-jul
28-jul
28-jul

Berry
Ronnie
Dick
Gerrit
Ria

8-aug
16-aug
17-aug
27-aug
29-aug

Hans
Gerrit

4-sep
5-sep

24-aug
31-aug
7-sep
14-sep
21-sep
28-sep
5-okt
12-okt
19-okt
26-okt
2-nov
9-nov
16-nov
23-nov
30-nov

René Kiekebosch
Evert Stobbelaar
Ronnie Eilert
Albert Minkjan
Gerrie Kijk In De Vegte
Hennie Hoogenboom
Henriet Huisjes
Jan Gerrits
Marie Mijnheer
Martin Giezen
Koen Boshuizen
Jan Boshuizen
John Zwinselman
Ginus Scholing
Rik Bolks

Bar open: 18.30 tot 22.30 uur

Edwin Bruggeman
Ronnie Kleinlugtebeld
Gert Valk
Henk Linthorst
Gerrit Vowinkel
Leen Hoogenboom
Jeanet Woudsma
Henk Schepers
Veronie Kerkdijk
Jan Valk
Alfred Wunnink
Henri Freriks
Henry Kerkdijk
Bertus Stobbelaar
Stefan Bloo

Vervolg van blz 2

Toerkalender

Thu Aug 14, 2014
6:30pm AVOND 4 DAAGSE - 12 T/M 15 AUGUSTUS - mc alkemade
Where: Clubhuis, Weteringlaan 22, 2377 XN Oude Wetering
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Fri Aug 15, 2014
6:30pm AVOND 4 DAAGSE - 12 T/M 15 AUGUSTUS - mc alkemade
Where: Clubhuis, Weteringlaan 22, 2377 XN Oude Wetering
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Sat Aug 16, 2014
9am FEESTWEEKRIT - AMCO
Where: De Halte, Aldringastraat 13, 9822 AM Niekerk Grootegast
Calendar: Nationale MotorToerKalender
9am TOUR DOOR LIMBURG - Ger. Yvonne en Coen
Where: Camping Natuurlijk Limburg, Roodbos 3, 3791 Voeren, België
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Tue Aug 19, 2014
12am DOORLOPENDE RIT - MTC Zevenbergen
Where: Hotel de Borgh, IJshof 1, 4761 BE Zevenbergen
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Sat Aug 23, 2014
4pm ZONSONDERGANGRIT - MC Mijlentellers
Where: Clubhuis MC Mijlentellers, Archimedesstraat 14a, 7701 SG Dedemsvaart
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Sun Aug 24, 2014
9am RABOBANKTOERTOCHT - MC Mios´93
Where: Zalencentrum ´Het Oude Wapen´ Hoofdweg 70 9697 NL Blijham
Tel.:0597-561237
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Sat Aug 30, 2014
9am 3E MZV GILDERIT - Motorclub Zeeuws-Vlaanderen
Where: Feesttent Gildefeesten, Minister Lelyplein, 4541 Sluiskil
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Sun Aug 31, 2014
9am 18E OPEN PANTOUR - Club Pan-European Nederland
Where: Wapen van Ameide, Benedendamsestraat 3, 4233 EN Ameide
Calendar: Nationale MotorToerKalender
Fri Sep 5, 2014

Wist-u-datjes














Klaas M blij is dat er sinds de tweedaagse in Osnabrück
eindelijk ruimte is gekomen in zijn kast.
Ronnie E hierover mee kan praten.
Jan W van warm lui wordt hij dus liever koud eet.
Hij tussen de middag ook graag even een tukje doet 50+
kwaaltje??
De supertoer super was geregeld.
De topkoffer goed vast hoort te zitten
Jan zo hard door de bocht gaat dat het rubber er vanaf vliegt
Hij een franse Band moest laten monteren hij hierdoor een
stuk vlotter door de bocht kon
Leen en Henny het altijd met elkaar een waren
Het wel handig is dat je eerst het slot uit het voorwiel haalt
voor dat je gaat rijden.
De vrouw het slot eruit moet halen links– of rechtsom.
Dirrie de volgende keere een fietsbroek onder haar pak aantrekt dit om rode billetjes te voorkomen.
De berggeiten in Frankrijk hele korte voorpootjes hebben
en heeeele lange achterpoten.



Er ook een politiemotor bij de club is.



Er oude herinnering van kampeer weekenden op werden
gehaald bij 30-jarig feest van de club.
Dit dankzij de clubfotograaf mogelijk was.
De goede muziek van Gert S zeker niet mocht ontbreken op
het grote feest.
De clubkol tijdens de feestavond al op meerdere manieren
werd gebruikt.
Deze dus multifunctioneel is.
Het bestuur hier hartelijk voor bedankt wordt.







