27e jaargang, no 4 2014

Voorwoord
Beste leden.
Voor de vierde keer dit jaar valt het clubboekje bij jullie op de
mat of in de brievenbus.
Tijdens de mooie nazomerdagen zit ik hier het boekje te maken. Buiten schijnt de zon en als dit zo doorzet, belooft het een
mooi najaar te worden.
Er is weinig copy binnengekomen, dus het wordt geen dik
boekje.
De voorzitter en secretaris hebben e.e.a. te melden.
Verder nog een stukje van de Ecom en dan de vaste rubrieken,
waaronder Clubproat.

Veel leesplezier,
namens de redactie

Agenda MCS 2014
5 okt.

Middagtoertocht

14.00 uur

26 okt.

Pannenkoekenrit

14.00 uur

15 nov.

Nacht van het Kanaal 20.30 uur

19 dec.

Jaarvergadering

20.30 uur

Van de Voorzitter

Hallo motorleute,
Na een enerverend motorweekend met de Feuerwehrleute uit
Dalfsen en Lemelerveld, in het prachtige Sauerland, was het wel
weer even schrikken bij thuiskomst.
Zet de laptop na de toertocht weer aan en dan gaat het achter elkaar van Kllooiik, weer een mailtje en nog een
stuk of 50 volgen.
Ook bericht van de redactie je moet nu toch echt een stukje inleveren, dus sta je weer met beide benen op de grond weer werk aan
de winkel.

Allereerst wil ik stilstaan bij de boodschap die eerst via Ineke bij
ons binnenkwam dat Gerrit Vowinkel, die samen met Henk onderweg was naar de race in Brno ,een ongeval had gehad. We weten allemaal dat het ons zelf ook zou kunnen overkomen, maar
dan wordt je er wel weer even stil van. Intussen is Gerrit in het
ziekenhuis in Zwolle, waarna hij zal moeten revalideren in de Vogellanden. Zijn toestand is stabiel, maar hij krijgt best nog wel een
heel
moeilijke periode met veel zorg of je wel weer helemaal de oude
wordt.
Gerrit en Gerrie we wensen jullie als club het allerbeste en hopen

Mc Salland
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Postadres : Postbus 2
Postcode : 8150 AA Lemelerveld
Website : www.mcsalland.nl
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Nr. van de Kamer van Koophandel in Zwolle: 40061473
Bestuursleden:
Voorzitter
:Leen Hoogenboom 0572-371245
lhoogenboom@zonnet.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
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kieki@hetnet.nl

Van de secretaris
Dag motorluu, tot op heden hebben we een prachtig zomer gehad
waarbij we lekker veel konden toeren. Hier hebben velen dan ook
gretig gebruik van gemaakt.
Helaas was het ons met de tweedaagse niet gegund, we hebben
enorm veel regen gehad de heenreis. Maar eenmaal op de plaats van
bestemming gekomen waren we dit al snel vergeten. We hebben in
Brielle een enorme leuke avond(nacht) gehad.
Dit keer mogen we weer twee nieuwe leden verwelkomen.
Mariël Teunissen
Tonny Boerkamp
Statumweg 12
Ds. Berkhofweg 45
8148 TB Lemele
8148 NC Lemele
marielteunissen@hotmail.com
ynnot@ziggo.nl
Mariël heeft pas haar rijbewijs gehaald en heeft maar zo snel mogelijk een motor aangeschaft. Ze wil samen met Nathalie Schepers
gaan toeren. We wensen je vele veilige en leuke kilometers.
Tonny kennen we natuurlijk al….De vrouw van!!! Tonny heeft al
lang haar rijbewijs, maar heeft het rijden weer opgepakt door een
paar keer een motor te huren wat haar goed beviel.
Allebei welkom en enjoy the club.
Verder van mijn kant geen schokkend nieuws…..geniet nog van de
prachtige nazomer.
Groet’n Henry

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

VERVOLG VAN DE VOORZITTER
Zelf had ik de GPS versie een week geleden al voor gereden, en
vond het een leuke afwisselende toertocht door ons mooie
Drenthe en daar horen ook een paar kilometer klinkerwegen bij.
Hoop dat jullie er van genoten hebben. Zelf zat ik in hoog Sauerland op detoppen in de dichte mist en dan ben je maar een
paar honderd kilometer verderop.

Verder wil ik een graag nog even aandacht voor verhalen
die in het verleden ( soms wel 10 jaar of langer ) zijn
gebeurd. Het schijnt dat die in de club worden doorverteld
die als je er zelf bij bent geweest of het zelf georganiseerd
hebt, in de kern zo naast de waarheid of verdraaid worden
dat er géén touw meer aan vast te knopen valt.
Dit kan mensen ook beschadigen en vaak zitten er dan
twee partijen met de brokken.
Als er zaken zijn die niet duidelijk zijn mag je het bestuur
hier op aanspreken. Het liefst direct en niet jaren later.
Met welles nietes verhalen schieten we niks op. We zijn
een motorclub en laten we onze energie in het
motorrijden steken, en de frisse wind om de oren voelen
is vele malen beter. We zijn toch in eerste instantie een
Motorclub.
Het lijkt me ook goed om voor een evenement of een
toertocht, altijd even ter herinnering een stukje in het
clubblad met de gegevens te vermelden. Zodat voor
iedereen duidelijk is, van wanneer, wat doen we, hoe laat
beginnen we, het programma, de kosten, wie doet wat te
verduidelijken.

VERVOLG VAN DE VOORZITTER
Zo wist ik zelf niet dat je bij bardienst alle rondes
meelapt en de vuilnis aan de weg moet zetten. Ook daar is
nu nog géén duidelijkheid over wanneer de vuilnisophaaldag is
en of het dan wel zin heeft de bak aan de weg te zetten.
Als laatste feit wil ik de jongeren nog even de
gelegenheid geven zich aan te melden voor de functie van voorzitter, want zelf vind ik, dat gezien mijn
leeftijd, de tijdelijke aanvaarding van de functie wel
weer mag worden afgebouwd.
Zo niet, wil ik wel graag aller instemming op de
jaarvergadering voor evt. nog één laatste jaar verlenging
van het tijdelijke voorzitterschap.

wie bied !!

Met vriendelijke groet,
Leen Hoogenboom

Ecom
Trial
Zondag 17 augustus was het weer zover, de jaarlijkse trial.
De weergoden waren niet zo goed te pas ,want het weer was erg
wisselvallig.
Maar met 46 personen die kwamen, kon dat de pret niet drukken.
De opkomst was dus geweldig.
Tijdens het trial rijden bleef het mooi droog, dus kon een ieder
die dat wilde lekker zijn rondje rijden en werd er gestreden om
maar met zo min mogelijk voeten de grond te raken.
Nadat de punten geteld waren bleek dat Koen Boshuizen had
gewonnen.
De bbq was aangestoken en we hebben voor lekker gegeten, en
nog fijn bij gepraat.

Henk van Oene, Jan Boshuizen, Bert Stoeten,
An en Louise de Lange

Info LOOT
Een van onze leden heeft onderstaande gelezen op de LOOT-site.
Veiligheidsvest vanaf 1 juli (niet) verplicht in Duitsland
Vanaf 1 juli 2014 wordt het in Duitsland verplicht om minimaal één
reflecterend veiligheidsvest in je voertuig bij je te hebben.
Het goede nieuws is dat motorrijders zijn uitgesloten van deze regeling.
In diverse Europese landen zijn er echter verschillende regels:
Bij pech of ongeval moeten motorrijders in België, Bulgarije, Kroatië, Luxemburg, Slowakije en Hongarije een veiligheidsvest dragen.
De boetes voor het niet bij je hebben van een veiligheidsvest kunnen
hierbij oplopen tot 1.375 euro in België.
Daarentegen zijn, net als in Nederland, motorrijders in Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië en Spanje vrijgesteld van de verplichting om deze te dragen.

Clubproat
Is het daar nog een beetje gezellig in het clubhuis zondagsavonds?,
hoor ik de buurmanzeggen. Ik zei, dat kun je er zelf naar maken,
maar door elkaar genomen is het een mooi clubje mensen van verschillende meningen dat goed aan elkaar gewaagd is.
Er wordt ook veel gelachen en het mooie binnen de club is dat we
elkaar ook respecteren, als je nu op een motor rijdt van 1000 of
30.000 euro.
En er worden dingen zondagsavonds extra een keer aan gestipt zoals weg rijden met een stuurslot in het voorwiel. Iemand die net een
tweedehands Garmin heeft gekocht van een clublid en die hem 4
keer terug stuurt naar het clubhuis.
Alleen jammer dat er die dag net klussendag is !!!!! Die jongen
zakt de moed in de motorlaarzen na de zoveelste terugkomst bij het
clubhuis. Moet je ook nog zeggen dat het ding allang niet deugde
en hem niets voor niets weg deed, ha ha.
Is dan alles rozengeur en maneschijn binnen de club? Nee we hebben de laatstepaar jaren beste tikken om de oren gehad, met het
overlijden van Hettie Habers en Everlien Stoeten. Heel actieve leden; je hoefde maar 1 keer te vragen of er wat georganiseerd moest
worden, nooit geen nee en overal inzetbaar. En als de 2 dames
aanwezig waren wist je niet waar de avond eindigde, altijd dikke
pret en meestal als laatste het licht uit doen.
Als je ze dan moet los laten doet dat pijn veel pijn en later dat gemis voor Bennie en Bert; dat is met geen pen te beschrijven.
En het leven gaat weer verder zo goed en kwaad als het gaat. Bennie is Erna tegen gekomen, zulke mooie dingen gebeuren en ze
wordt zo weer binnen de club opgenomen.
De meeste families hebben wel een hoekje in de keuken of kamer
waar ze hun foto’s hebben hangen van vakantie, jeugd, kinderen

VERVOLG CLUBPROAT

Zo staat Everlien er ook tussen met die vrolijke snuit; je kon zo
zien dat ze positief in het leven stond, ze straalde het uit op de
foto. En als je zelf eens een mindere dag hebt door omstandigheden, en je hebt s’ morgens het brood opgegeten en je wilt de
deur achter je dicht trekken, kijk ik toch nog even naar de foto
van Everlien.
In gedachten denk ik: wees positief, dan kan de dag heel anders
verlopen.
We hebben de laatste tijd ook nog een aantal zieken binnen de
club dat begon met Liesbeth, die met de supertoertocht verleden jaar, veel last van rug, schouders en nek had.
Na een aantal behandelingen van de fysiotherapeut bleek er nog
geen verbetering, dus maar foto’s maken in het ziekenhuis. Dan
krijg je het bericht dat het niet goed is en voordat je het weet zit
je in de molen, ziekenhuis in en uit; je weet niet wat je overkomt. Maar na de nodige kuren gaat het toch weer voorzichtig
de positieve kant op.
Dan de sloper: die gaat met Henk Linthorst op vakantie met de
motor naar de GP in Brno, en stuitert van de motor af, net 70
km voor aankomst hotel. Motor ligt vast onder vangrail, Gerrit
10 meter verder op bewusteloos op de grond, zulke ongelukken
vergeet je direct niet meer zei Henk.
Toen Gerrit in de trauma helikopter wegvloog, krijg je het ineens te pakken. Ik wilde nog foto’s maken met de telefoon,
maar stond helemaal te beven.
Gerrit heeft 14 dagen met een nek kraag in Brno in het ziekenhuis gelegen wat hij gelukkig weer af mocht hier in Nederland,
maar op de MRI- scan hadden ze nog meer gezien. Je kunt het
je niet voor stellen maar er zat een gezwel op de nier wat niet

VERVOLG CLUBPROAT
De motorclubs vergrijzen, hoor je van alle clubs hier in de
buurt, de gemiddelde leeftijd zit al aardig boven de 40+. En er
zijn al verscheidenen die hebben hun 50+ feestje al achter de
rug.
Maar de afgelopen tijd hebben we veel nieuwe jonge leden gekregen binnen de club. Het is toch mooi als je zelf al 25 jaar lid
bent geweest en je ziet de jonge garde Peter, Nathalie, Tiemen,
Mariel, Nienke, Hendry al rijden met de toertochten. En misschien kunnen ze met een paar jaar meedraaien in enkele commissies; ze mogen!!! niets is verplicht.
Zo ook binnen de club. Het draait toch allemaal om vrijwilligers. Noem het maar op: de E-com, redactie, leden die achter
de bar staan, bestel-com, onderhoud-com, tent-verhuur, website, bestuur, Evert die het gras maait en Jennie, die de boel elke
week schoon maakt, Edwin die de supertoer uitzet.
Ik zal er nog wel wat vergeten zijn, en als we mensen nodig zijn
als er wat georganiseerd moet worden: 1 belletje en ze staan er.
Als we geen vrijwilligers hebben, kunnen we de tent wel dicht
doen. Iedere functie wordt gewaardeerd, dat mag ook wel een
keer gezegd worden.
Ik kan het toch niet laten om wat over ons nieuw clublid te
schrijven. Hij is nu een jaar aspirant lid geweest, de meesten
kennen hem als ex- voorzitter van Route 66 uit Ommen, Henk
Warmelink. Je kunt nog zien aan zijn sweater dat hij nog lid is
van de Route, maar draagt om zijn hals toch het sjaaltje van 30
jaar bestaan MC.Salland.
Je kijkt de ogen uit als je bij Henk achter het huis komt. Allemaal hout voor de kachel, zo ver je oog reikt, wat zal daar veel

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,

OOK GEFELICITEERD!!!

Vervolg clubproat
We zijn even naar binnen gegaan voor de gegevens en we weten dat Henk
een verbouwde boerderij heeft: wat een ruimte. We kwamen net langs de
slaapkamer van Henk en de deur stond ook nog los: wat een ruimte daar
binnen, je kun er wel draaien met trekker en kar zonder wat te raken. Je
zou maar vrouw zijn van Henk in die mooie kamer dan heb je toch alles
wat je hartje begeert.
Nu is Henk een stuk rustiger als vroeger, want in de jeugd ging het niet
allemaal van een leien dakje met de meisjes. Henk zal zijn eerste vriendinnetje niet gauw vergeten Ze hadden net een week verkering; eerst een
beetje friemelen je weet wel hoe dat gaat.
Maar op een zaterdag moest het er toch een keer van komen, mooie romantische avond, kaarsjes aan, de sfeer zat er goed in. Het ging toch nog
mis, hij had zijn onder broek ineens nat!!!!!! Oorzaak, hij was veel te gespannen ( volgende keer niet weer in die vieze boekjes kijken vlak voor
tijd).
Bij zijn tweede vriendin dacht Henk: ik moet de spanning toch rustiger
opbouwen; toen het moest gebeuren, was hij weer niet te houden. Wat
was dat fijn, zei Henk, ik wist niet dat je nog maagd was? Zijn vriendin
keek een beetje benauwd. Dat ben ik allang niet meer maar gun me volgende keer meer tijd om mijn panty uit te trekken.
Henk wordt al gauw 60 en heeft af en toe een vriendin in Denemarken die
lid is van een visvereniging. Nu zie ik jullie wel denken wat heeft Henk
daar voor voordeel van.
Dat heeft als voordeel dat zij een aardig hengeltje kan uitgooien en ten
tweede zij kan Henk zijn dobber 2 keer binnen het uur naar beneden trekken.
Henk had in het begin nog een beetje moeite waar hij de motor moest
neer zetten voor het clubhuis, ja meestal voor de ingang; daar staan nu
een paar gele strepen met de woorden NP er in. Viel me nog niks tegen
dat hij direct in de gaten had wat die letters voor betekenis hadden. Ik

September
Nijhof
Boer,de
Bendijk
Heitbrink

Martin
Jan
Jan
Koen

20 sep
21 sep
25 sep
9 sep

Oktober
Ekkelkamp
Stobbelaar
Bloo
Bloo
Frederiks
Besten
Bruggeman

Jeannet
Bertus
Rinus
Stefan
Henri
Willie
Edwin

7 okt
9 okt
10 okt
12 okt
17 okt
18 okt
24 okt

November November
Slagman
Tiemen
Kooyman
Paulien
Bolks
Rik
Ekkelkamp
Marko
Veen, van der Wilbert
Dijkman
Wilma
Kleinlugtebeld Ronnie

11 nov
12 nov
15 nov
17 nov
17 nov
20 nov
24 nov

5-Oct

Henriet Huisjes

Jeanet Woudsma

12-Oct

Jan Gerrits

Henk Schepers

19-Oct

Marie Mijnheer

Veronie Kerkdijk

26-Oct

Martin Giezen

Jan Valk

2-Nov

Koen Boshuizen

Alfred Wunnink

9-Nov

Jan Boshuizen

Henri Freriks

16-Nov

John Zwinselman

Henry Kerkdijk

23-Nov

Ginus Scholing

Bertus Stobbelaar

30-Nov

Rik Bolks

Stefan Bloo

7-Dec

Esther Hekkert

Wilco Waterink

14-Dec

Henk Warmelink

Benny Huisjes

21-Dec

Jenny Nijman

Bert Bronsvoort

28-Dec

Olaf Boerkamp

Marko Ekkelkamp

Toeragenda 2014
Sun Sep 21, 2014
9am DAUWTRAPRIT - MAC Veenendaal
Where: MAC Veenendaal, Groeneveldselaan 7, 3902 HA Veenendaal
9am TILBURG TOERRIT - M.C. ´t Motorrijerke Where: clubhuis M.C. ´t
Motorrijerke, Matterhornstraat 1, 5022 PA Tilburg
Sat Sep 27, 2014
9am 31E DIEKENTOER MZV - Motorclub Zeeuws-Vlaanderen
Where: Camping Zonneweelde, Baanstpoldersedijk 1, 4504 PS Nieuwvliet
Sun Sep 28, 2014
9am 31E DIEKENTOER MZV - Motorclub Zeeuws-Vlaanderen
Where: Camping Zonneweelde, Baanstpoldersedijk 1, 4504 PS Nieuwvliet
9am NAJAARSTOCHT - AMCO
Where: De Halte, Aldringastraat 13, 9822 AM Niekerk Grootegast
9:30am NATTE BLADERENRIT - mc alkemade
Where: Clubhuis, Weteringlaan 22, 2377 XN Oude Wetering
Sun Oct 5, 2014
9:30am NAJAARSTOCHT NOORD - MC' 93
Where: Budde eten en drinken, Grotestraat 167, 7443 BE Nijverdal, Nederland
12am DOORLOPENDE RIT - MTC Zevenbergen
Where: Hotel de Borgh, IJshof 1, 4761 BE Zevenbergen
Sun Dec 14, 2014
9am 39E WILDRIT - MC Keizer Karel
Where: Cafè Zaal de Markies, Graafseweg 600, 6603 CM Alverna
(Wijchen)

Vervolg clubproat
Dat Henk goed kan motorrijden hoef je niemand te vertellen. Hij kan
goed overweg met de Triumph, maar tijdens de supertoer moest hij toch
een paar keer in de uitlaten van Henk L en Gert V kijken wat op zich
geen schande is.
Henk heeft ook nog een handicap aan zijn been, net als ik. We hebben
allebei een nog al een zwaar motorongeluk gehad en je krijgt iets wat
nooit meer weg gaat. Ik heb al een paar keer een slaapkamer met Henk
gedeeld tijdens toertochten, als we de motorbroek laten zakken kun je
zien dat we lotgenoten zijn. Allebei moeten we de steunkous uit trekken
voor we ( afzonderlijk ) onder douche gaan, ik heb een heel dun been
i.v.m. zenuwbeschadiging en nog een klapvoet. Henk heeft zowat het
zelfde met meer botbreuken en reconstructies dat hij er over de volle
lengte meer figuren in heeft zitten.
Verder nog overeenkomsten: ja we snurken allebei, nu kunnen enkele
clubleden Henk nogal moeilijk verstaan ik weet ook niet als dat direct
al bij de geboorte is ontstaan? Je kunt nog aan zijn gezicht zien dat de
bevalling niet vanzelf is verlopen.
Na de nodige pilsjes zijn Henk en ik toch maar naar bed gegaan, ik kon
niet gelijk slapen dacht dat er houtwormen in het nachtkastje zaten wat
een vreemd geluid hoorde ik. Heb het licht op het nachtkastje maar aan
gedaan zag het gelijk!!!!!! Henk had zijn kunstgebit op het kastje gelegd, maar daar zat nog zoveel leven in van
het drukke praten die avond dat het trilde als
een gek!!!!!!!!

Wist-u-datjes



Er geen wist-u-datjes zijn.



Klaas zich af moest melden voor de 2-daagse toertocht.



Ronnie E. dat helemaal niet jammer vond.



Hij dus allang voorzien was van een nieuwe room-mate.



Dit zijn eigen vrouw was.



Het blijkbaar toch niet beviel met een man op de kamer.



Wij alle zieken vanaf deze kant ook beterschap en sterkte
willen wensen.

