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  28e jaargang,  no 2  2015 

Voorwoord 
 
Tja en dan zit je alweer bijna voor de vakantie. Het eerste reis-
verslag is al te lezen in het boekje. Dit is geweldige reis zo weet 
ik uit ervaring. 
Er gaan nog meer leden een mooie reis maken in een ander ge-
deelte van Amerika. 
Ook hier hopen we een verslag te lezen in het volgende boekje 
 
Het afgelopen weekend heb ik veel kunnen lezen in op de 
groepsapp van MC-salland. Tja als je niet mee kan moet je op 
die manier maar op de hoogte blijven. Door die app, begint het 
toch wel weer erg te kriebelen...dat is weer het voordeel …….
(of nadeel)…..van de whatsApp. 
 
Ik begreep dat er twee gegadigden waren die een verhaal van de 
Supertoer voor het clubblad wilden maken, helaas heeft de één 

zich terug getrokken of kwam het doordat hij kilometer proble-
men had met de navigatie voor de terug weg. 
Niet het hele verslag van de supertoer paste in dit boekje. Op 

deze manier houden we nog wat te goed voor het volgende 
boekje 
 

Verder rest mij niks anders dan jullie veel leesplezier met dit 
boekje. Hopelijk lekker buiten in het zonnetje…(als deze nog een 

keer komt). 

Kortom laat de vakantie maar beginnen..met HEEEEEL 

VEEEEEL mooi weer. 
 

Een zonnige groet, 

 
Veronie 

 

http://www.bing.com/images/search?q=zonnetje+afbeelding&view=detailv2&&&id=38681174F096E677F347B695ECC31B0A75BD9CD6&selectedIndex=102&ccid=DE3boS20&simid=608044340396951246&thid=JN.sVErI4Qgk64JFosXnCyY4w
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Agenda MCS 2015 
 
 

27 juni    TT  BBQ    18.00 uur 
 

30-juni tm 3 juli Avonddriedaagse MTC Dalfsen 
 

5 juli Regio rit 10.00 uur 
 

6-9 juli  Avonddriedaagse MC Salland  19.00 uur 
 

16 aug. Trial en BBQ                     15.00 uur 
 

29-30 aug. Twee daagse 
 

29 aug.    Oldtimer rit MC Ram Raalte 
 

5 sept.    Klussendag Clubhuis   08.30 uur 
 

6 sept. Blauwebogen toertocht MTC Dalfsen 
  

13 sept. 30e Herfsttoertocht   09.00 uur 
 

20 sept. Pony toertocht MC Free Wheels Heeten 
 

4 okt. Middagtoertocht 14.00 uur 
 

25 okt. Pannenkoekenrit    14.00 uur 
 

14 nov. Nacht van het Kanaal  20.30 uur 
 

11 dec. Jaarvergadering    20.30 uur 
 

 

 
Zie ook  

www.nationaletoerkalender.nl 
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Van de Voorzitter 
Hallo motormuizen, 
 
Woensdag 27 mei hebben wij ( Henny en ik ) met lekker weer de Duitsland 
rit gereden, een mooie afwisselende rit, prima gedaan Bert. Zelfs het stukje 
zandweg was leuk om te doen.  Ook voor ons zou het zondag 7 juni niet 
gaan lukken vandaar deze oplossing. Maar…. hoe snel kun je veranderen, 
heb zondag alsnog samen met Ronnie de snelle Duitslandrit gereden, ook dit 
keer met fraai weer. Was géén straf om dit 2x te doen !!  
 

Verder wil ik ingaan op de nieuwe ontwikkelingen binnen het bestuur. Na 2 
½ jaar tijdelijk voorzitterschap is er gelukkig toch een jonger iemand gevon-
den die het bestuur wil gaan versterken. Marko Ekkelkamp heeft de uitnodi-
ging plaats te nemen in het bestuur uiteindelijk aangenomen. 
In een gezamenlijke bestuursvergadering is hier het voorstel uitgerold om de 
taken dan te gaan herverdelen. Zelf treed ik weer terug naar mijn pensioen 
status, Marko komt in het bestuur als algemeen bestuurslid en binnen het 
bestuur zal René Kiekebosch de voorzittershamer gaan hanteren. 
 

Mochten er leden zijn die bezwaar hebben t.o.v. deze wijziging kunnen ze 
binnen 14 dagen na verschijning van dit clubblad onder vermelding van re-
den hier op reageren. Dit kan via mail naar de secretaris Henry Kerkdijk. 
 

Zelf ben ik blij dat er nu vervanging komt, want de leeftijd gaat toch een rol 
spelen, zeker de ontwikkeling op communicatie en sociale media voel ik me 
niet betrokken of lekker bij. 
Bij mij gaat het nog steeds om het samen promoten van het daadwerkelijk 
pure motorrijden en al die dingen erom heen liggen me niet zo. 
 

De supertoer is dan ook één van DE HOOGTE punten in de kalender die mij 
en vele anderen op het lijf geschreven is. ( kan haast niet wachten ) 
Ook de dobbelrit stopt en gaat in een vernieuwde uitgave terug komen, maar 
dan als een soort foto puzzel / opdrachten rit . 
Hierover ontvangt een ieder via de mail en/of clubblad nog een persoonlijke 
uitnodiging met uitleg hoe één en ander in z’n werk gaat. 
We starten de rit vanuit het clubhuis MTC Dalfsen , waar we op Zondag 5 
juli om 10.00 uur verwacht worden. Het lijkt ons eens heel iets anders om te 
doen in clubverband, dus kom allen om er een succes van te maken. 
 

Tot slot wil ik alle leden een mooie zomer, een goede vakantie en veel veili-
ge motor kilometers toewensen en bedankt voor het vertrouwen. 
 
met vriendelijke groet,  
Leen Hoogenboom. 
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Mc Salland 
Opgericht  : 29 februari 1984 
Adres  : Korteveldsweg 18b 
Postcode  : 8148 RE 
Plaats  : Lemele 
Postadres  : Kingmaweg 1A 
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 
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Van de secretaris 
 

Dag motorluu, nog niet bekomen van de supertoer moet ik nog snel 
een stukje maken voor het clubblad. Supertoer de naam zegt het al 
SUPER was het met mooie lange ritten die niet snel beginnen te ver-
velen. Er zal vast nog wel een stukje de revue passeren over het 
weekend.  
 
Dit keer is er nog wat ledennieuws. 
Koen boshuizen is gaan samenwonen met Mandy in Raalte. 
Hun adres is Reiger 7 
   8103 AL  Raalte. 
 
Twee nieuwe leden hebben zich aangemeld. 
Mark Boezelman     Richard Heuven 
Schoolstraat 4c     Stuwwal 3 
8152 AS Lemelerveld    8105 BM Luttenberg 
mark_boezelman@hotmail.com  heuvenrichard@gmail.com 
tel: 06-52342407     tel: 06-50456278 
 
Welkom bij de club jullie zijn het eerste jaar vrijblijvend lid. 
 
Opgezegd hebben helaas Bennie en Henriët Huisjes. 
 
Zoals jullie in dit blad kunnen lezen zijn we zeer blij dat René zich 
als nieuwe voorzitter wil inzetten. Omdat dit niet tijdens een leden 
vergadering is besloten kan men zoals men heeft kunnen lezen tot 14 
dagen na verschijning van dit clubblad bezwaar maken door mij een 
mail te sturen, maar dit kan ik me niet voorstellen.. 
Ook met het nieuwe bestuurslid Marko Ekkelkamp zijn we erg blij. 
Maar natuurlijk bedanken we ook Leen die zich opperde als tijdelijke 
voorzitter wat uiteindelijk ruim 2 jaar geduurd heeft. Een club kan 
gewoon niet zonder voorzitter en deze taak heeft hij prima vertegen-
woordigd in die tijd.  
Leen namens bestuur en leden enorm bedankt !!!! 
 

Groet Henry 
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Overige Commissies 
 
Bar / Bestelcommissie 
Anita Stobbelaar 0572-331697 astobbelaar@hetnet.nl 
 
 
Reserveren clubhuis 
Anita Stobbelaar 0572-331697 astobbelaar@hetnet.nl 
 
 
Onderhoudscommissie 
Jan Boshuizen  0572-331604 jboshuizen@hetnet.nl 
Bennie Habers 0529-456746 bennyhabers@planet.nl 
Albert Ningbers 0529-452360 
John Zwinselman 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 
Jan Blekkenhorst 0572-331530 
Henk Warmelink  
 
 
Website beheer 
Gert Stegeman 0529-456870 gertsteg@worldonline.nl 
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clubblad@mcsalland.nl 
 

 

Redactie Leden 
Marie Mijnheer 0529-456294 
Gert Valk 06-15491674 
Veronie Kerkdijk 0572-330040 

 

No input = No output 

 
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 
Louise de Lange 0529-454674 louisedelange@hotmail.com 
Dirry Zonnebeld 06-18570922 dzonnebeld@live.nl 
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Paastoertocht  
5 april 2015 

 
Zondagmorgen 7.45 het bed uit het moet weer gebeuren de 30ste Paas-
toertocht staat weer op het programma. Eerst moest ik nog even bijko-
men van de knalfuif ter ere van de 50 ste verjaardag van ons clublid 
Martin. Dit wat weer een avond waar wel weer over nagepraat zal wor-
den. Hij kreeg het voor elkaar dat we een grote stroomstoring kregen dat 
zelfs Enexis er aan te pas moest komen om dit weer te verhelpen .maar 
dat het wel erg gezellig was en ik daar dus zondagmorgen nog wel iets 
plezier van had.  
 
We zouden als bestuur er rond half negen zijn zodat als alles klaar gezet 
was en  de koffie warm was de rijders vanaf 9 uur konden starten. Na 
eerst tot ongeveer 11 uur achter de inschrijftafel te hebben gezeten. 
Werd het toch tijd om met ons ommerploegje en een verloren zoon uit 
Lemelerveld de tocht te gaan rijden. Maar wat nu? we waren nog niet 
compleet we moesten nog even wachten op onze Henk en Annie nor-
maal nooit te laat maar sinds Henk een scharelerij heeft is dat dus ook 
bij Henk mogelijk. Vanaf Lemele ging het onder Den Ham door richting  
Vroomshoop , Kloosterhaar om daar naar onderen te zakken naar Lange-
veen en vanaf daar over wat minder doorgaande wegen richting Mander 
naar Vasse te rijden met onder weg nog langs het Ria’s eetcafé te komen
( Dat geeft mij een goed gevoel ) maar dat het nog iets te vroeg is voor 
een koffiestop we later in Fleringen een eetcafé vonden waar onze voor-
zitter troffen en ook nog een grote groep boerenjongens en meiden die 
op eerste paasdag  nog een paasbult bij elkaar moeten schrapen dit om-
dat in het verleden de paasbult al voor de Pasen in de hens was gestoken 
maar als je zag wat een materiaal die jongens en meiden bij zich hadden 
dit vast is gelukt. Ze daar ook een kroeghond hadden maar dat onze eens 
zo grote hondenvriend Henk de hond buiten de deur zette en ondanks 
ons commentaar de hond niet weer binnen liet. Na te zijn opgewarmd en 
het buik goed vol ging het verder  via Saasveld weer richting Almelo, 
Geesteren,  De Pollen om in Lemele te eindigen. Het was een mooie rit 
maar ondanks speciaal daarvoor aangeschafte handvatverwarming toch 
vrij fris en dat we daarom met een opkomst van 100 rijders niet mogen 
klagen. 
 
Groeten Gerrit 
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Vernieuwde website 
 

Dat is op de jaarvergadering afgesproken. De werkgroep is in januari 
voor het eerst bij elkaar gekomen om te brainstormen en om sites te 
bekijken. Die sites waren uiteraard motorclub sites (voordat je weer 
andere gedachten krijgt). Maar het viel nog niet mee om een mooie 
en functionele site te vinden. De site moest overzichtelijk zijn, er 
moeten bewegende beelden op staan en natuurlijk moeten de sponso-
ren goed zichtbaar zijn. Na een avond surfen op het net hadden we 
toch een site gevonden die aan onze wensen voldeed. 
 

Binnen de werkgroep is de kennis aanwezig om zelf aan de slag te 
gaan met de bouw van een site. Vele avonden verder waren twee 
concept sites gemaakt. Maar het werd niet 
het gewenste resultaat die we voor ogen had-
den. Wat nu? Een professional? Na wat wik-
ken en wegen en overleg met de penning-
meester kwam de witte rook. Een drietal 
websitebouwers werden benaderd om een 
offerte te maken. De eerst was te duur. De 
tweede vonden we zelf niet wat en de derde 
leek het te worden. Tot die ene verjaardag waar het allemaal weer 
anders werd. Daar was ook een websitebouwer bij ons uit de buurt. 
Een week later zitten we bij hem op kantoor. Daar kregen we veel 
info zoals vindbaarheid, kleuren, indelingen, domeinnaam, zoekfunc-
ties, enz. enz. enz. Willen we de site voor computer, tablet, mobiele 
telefoon of voor alle 3. Want veel sites zijn bijna niet te lezen op de 
mobiele telefoon. En dan komt de vraag of we een gewone site wil-
len of gaan we met de tijd mee en bouwen we een site waar we jaren 
mee verder kunnen. Als werkgroep hebben we voor het laatste geko-
zen. Omdat we vinden dat de club met de tijd mee moet gaan.  
 

De twee concept sites konden naar de prullenbak en de site die we 
voor ogen hadden ook. Weer terug bij af. De websitebouwer heeft 
ons een demosite gegeven waar we een onderlegger konden uitzoe-
ken. Op moment van schrijven zijn we van plan om verder te gaan 
met deze bouwer. Eind juni hebben we de volgende afspraak. 
Wordt vervolgd. 
 
René 
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Gezamenlijke motorrit regioclubs 
5 juli 2015 

 

Deze rit is het vervolg op de tot nu toe gehouden dobbelsteenrit en is 
bedoeld om de leden van de deelnemende clubs nader met elkaar kennis 
te laten maken. 
Nu eens geen dobbelsteen en met zo weinig mogelijk kilometers 5 ver-
schillende regioplaatsen te bezoeken, maar een puzzelrit met foto vra-
gen en rijdersgroepjes  samengesteld uit de verschillende clubs. 
Alle deelnemers krijgen bij aanmelding een kop koffie. 
Spelregels: 
 Vertrekpunt is het clubhuis MTC Dalfsen om 10:00 ’s morgens. 
 Als alle deelnemers zich hebben gemeld bij het clubhuis volgt de 

samenstelling van de verschillende groepen (afhankelijk van de op-
komst 4 tot 6 motoren per groep) 

 Elke groep krijgt een invulformulier en een opdrachten-formulier 
met foto’s en een adres (of postcode) per foto. Door intoetsen op 
ieders navigatie apparaat kan naar de verschillende punten worden 
gereden waar elk van de opdrachten moet worden uitgevoerd en op 
het invulformulier worden ingevuld. 

 Er wordt in 2 richtingen gereden d.w.z. groep 1 vertrekt rechtsom en 
groep 2 linksom, groep 3 even later weer rechtsom en groep 4 weer 
linksom enz. Zo hopen we te voorkomen dat opeenvolgende groe-
pen elkaar snel zullen inhalen. 

 Per groep moet, in onderling overleg, na elke foto-opdracht een an-
dere voorrijder naar het volgende opdrachtpunt worden gereden. 

 Na terugkomst in Dalfsen moet het ingevulde formulier worden in-
geleverd bij de toerleiding (Ivo Kemper) die er de puntenwaardering 
aan toe zal kennen. 

 Het einde van de gezamenlijke rit is gepland om ca 14:00 uur en is 
er voor de deelnemers elk een “broodje bal”. Verder  is er gelegen-
heid tot het beoefenen van “Oud Hollandse Spellen” zoals een 
“zenuwspiraal” waarbij een ring langs een draad bewogen moet 
worden zonder die draad te raken. 

 De uitslag van de toerleiding is bindend en bij gelijk aantal punten 
zal het lot beslissen d.m.v . een dobbelsteen. 

 Van de winnende groep zullen de voornamen van de deelnemers op 
de bokaal van de dobbelsteenrit worden gegraveerd. 

 Door het gooien met de dobbelsteen wordt bepaald wie van het win-
nende team de beker mee naar huis (of het clubhuis) mag nemen. 
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Bruggeman. Edwin. 5 2 2 2 5 5 2  5 7 35 

Schepers. Henk. 5 2 2 2 5 5 2  5 7 35 

Ekkelkamp. Marko 5 2  2 5 5 2  5 7 33 

Linthorst. Henk. 5 2 2  5 5   5 7 31 

Stobbelaar. Bertus. 5 2 2  5 5   5 7 31 

Bloo Rinus. 5 2 2 2  5 2  5 7 30 

Bronsvoort. Bert. 5 2 2 2  5 2  5 7 30 

Kerkdijk. Henry. 5 2 2 2  5 2  5 7 30 

Valk. Gert. 5 2 2 2 5 5 2   7 30 

Warmelink. Henk. 5 2 2 2  5 2  5 7 30 

Zonnebeld Dirrie. 5 2 2 2  5 2  5 7 30 

Boerkamp Olaf 5  2 2 5 5 2   7 28 

Boshuizen. Jan. 5 2 2  5 5 2   7 28 

Stoeten. Bert. 5 2 2 2 5 5    7 28 

Stoeten. Jelle. 5 2 2 2 5 5    7 28 

Voogd de Dinand. 5 2 2 2 5 5    7 28 

Wunnink. Alfred.  2  2 5 5 2  5 7 28 

Stobbelaar. Anita. 5 2 2   5   5 7 26 

Kiekebosch René 5 2 2 2 5 5 2    23 

Waterink. Gerrit. 5 2  2  5 2   7 23 

Waterink. Wilco  2  2 5 5 2   7 23 

Hoogenboom. Leen. 5     5   5 7 22 

Horsman. Henk. 5 2 2 2  5   5  21 

Nijman. Jenny.  2 2   5   5 7 21 

Schepers. Peter.  2 2 2 5 5   5  21 

Weelink. jan.  2    5 2  5 7 21 

Valk. Ria.  2 2 2  5 2   7 20 

Zwinselman. John.  2 2 2 5 5 2    18 

Blekkenhorst. Jan. 5   2 5 5     17 

Hoogenboom. Henny. 5     5    7 17 

Tussenstand Clubcompetitie 
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     Viva Las Vegas 
 
Binnen de club gingen er vorig jaar stemmen op om met een aantal perso-
nen naar Amerika te gaan wij besloten om ons daarbij aan te sluiten en 
gestaag kreeg e.e.a. steeds meer vorm. 
De organisatie CrossRoads werd ge-contact en een afspraak stond ge-
pland. Het bleek dat het overgrote gedeelte van de mensen hun voorkeur 
uitsprak om de regio noord USA / Canada te bezoeken. Dit was niet onze 
voorkeur, wij wilden omdat het onze eerste kennismaking met Amerika 
zou worden wat meer toeristische highlights ontdekken. 
Zo gezegd zo gedaan en kwamen we in contact met Travel2Explore, deze 
hadden een aanbie-
ding in MotoPlus 
voor een 10 daagse 
trip die startte in Las 
Vegas(!) die toevallig 
precies in onze ver-
schoven vakantie pe-
riode viel! We wer-
den enthousiast en 
besloten mee te gaan. 
 

Na een kennisma-
kingsavond met de 
mede reisgenoten, de 
groep bestond uit 8 
motoren en 3 duo passagiers, totaal waren we dus met 11 personen en 
reisleider Edwin die met de auto de bagage vervoerde.  
Op 8 juni om 05.00 uur ‘s morgens stonden bepakt en bezakt op Schiphol.  
Na een portie ongezonde stress vanwege een foutje in de Esta aanvraag 
vlogen we om  
09.00 uur (met 1 uur vertraging) Las Vegas via Detroit tegemoet. 
Na de landing voltrok zich bijna het zelfde scenario als 15 jaar geleden 
toen een delegatie van de MC dit ook ondervond. De hitte kwam als een 
moker slag bij je binnen! 
Afijn na dit te hebben overleefd en in het hotel te zijn aangekomen, gin-
gen we ‘s avonds maar niet meer Las Vegas in we waren gebroken door 
de lange reis.  
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De volgende ochtend gingen we de motoren ophalen. 
Na de formaliteiten te hebben doorlopen ging het dan nu echt beginnen, de 
Harley’s werden tot leven geroepen en we gingen op pad. In de 7 rijdagen 
die volgden bezochten we Valley of Fire, Zion park, Bryce Canyon, Grand 
Canyon, Monument Valley, en reden we over de legendarische Route 66 
en nog veel meer. Alles 
was even prachtig en in-
drukwekkend. 
 

Het rijden met deze grote 
stamper ging ons gaande 
weg steeds beter bevallen 
(het blijft toch een 2 cilin-
der ). Hij wil het liefst 
recht uit en loopt op rails, 
nu is in Amerika het we-
gennet heel veel recht 
door dus dat komt goed 
uit. Met muziek aan boord van o.a. CCR / Led Zeppelin / The Doors / 
Normaal en vele andere blues / rock artiesten voelden we ons de King of 
the Road, ge-wel-dig! 
 
De weersomstandigheden waren ideaal, 25º á 35º C. af en toe een heel 
klein buitje maar de laatste dag was het 45º C. niet normaal. Voor 2 perso-
nen werd dit bijna te veel en zochten verkoeling bij de airco in de auto, 
daarom besloten we de Hooverdam niet te bezoeken en de finish over the 
Strip te cancelen. Dus rechtstreeks naar het verhuurbedrijf EagelRider om 
de motoren in te leveren. Alles bij elkaar hadden we bijna 2300 km afge-
legd door mooi Zuid West Amerika. Na ‘s avonds in Las Vegas gegeten 
en van alles bekeken te hebben, wat een drukte en indrukwekende licht-
shows, vertrokken we ‘s morgens weer naar the Airport en in no-time 
stonden we op Schiphol. En toen ging de wekker niet!, we hadden alles 
live meegemaakt de tijd is voor voorbij gevlogen. Grote pluim voor de 
organisatie en reisleider van Travel2Explore, alles was uitstekend gere-
geld. 
Voor meer details over de reis, check mijn Facebook ff daar staat alles uit-
gebreid beschreven. 
 
Have a nice day,   
Ria en Gert   
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Supertoer 2015 
de Harz  

Vrijdagmorgen rond de klok van kwart over 9 was het zover verzamelen 
aan de Berkhofweg. 
Nog een de laatste tassen bij elkaar in de koffers stoppen nog een ff een 
bakkie en een sanitaire stop en dan gaan. Tijdens de koffie regende het 
toch helder op dus toch ook maar even het regenpak aandoen de laatste 
check of de navigatiesystemen kloppen. Dan toch echt op weg! 
Het eerste stuk kunnen we kort en snel over zijn snelweg …….  Zoals 
afgesproken net voor we de snelweg zouden verlaten een pitstop in 
Bunde gemaakt voor een bakkie en een bockworst zodat die alvast kon 
worden afgestreept.  
 
Hierna werd de route een stuk interessanter vooral als je comfortabel 
achterop mag zitten. Alleen een navigatie systeem voor wandelaars en 
fietsers is niet aan te bevelen. Gelukkig waren er meer. Dus Dinand 
voorop , dan kan het wel zijn dat je over fietspaden gaat en de navi zegt 

dat je rechts moet terwijl je 
links of rechtdoor moet. 
Het landschap wordt steeds 
mooier er was genoeg te 
kijken. Er waren genoeg 
bochten te nemen gelukkig 
met vangrails toch sander 
en de stepjes zijn genoeg 
getest. De route ging door 
pittoreske dorpjes die zo op 
een ansicht kaart kunnen. 
Voor Duitse begrippen 

hadden we goede wegen met hier en daar een kleine uitzondering wat 
het ook wel weer leuk en spannend maakten.  
Na ongeveer 150km toch maar weer even stop gemaakt voor een bakkie 
en een sanitaire stop in een café. De regenpakken konden weer opge-
ruimd worden. Toen we binnen kwamen was het alsof we 100jaar terug 
gingen in de tijd het café stond tjokvol met oude rommel ook wel antiek 
genoemd als je liefhebber bent. Hierna het laatste stuk gereden rond half 
6 kwamen we aan bij het hotel waar al meerdere rijders waren. 
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Na het vetten van de kettingen de kamer inspecteren douchen en op naar 
een wel verdiend biertje De eerste werd ons aangeboden door de eige-
naar . Om 7 uur werd het diner opgediend en hoe …. Het was zeer uitge-
breid. Er waren nog wat fanatiekelingen die nog ff de benen gingen 
strekken door nog een bergwandeling van ruim een uur deden ppfff.  
Maar die twee hadden wel meer dingen samen….. 
De rest ging de kroeg in de rest is in te vullen. En dit ging voor sommi-

gen nog tot in de late uurtjes door. 

Dag 2 We hadden afgesproken rond half 9 te ontbijten en dan tussen half 
10 en 10 uur te star-
ten. Het ontbijt was 
super voor elkaar en 
ook weer uitgebreid. 
Voor elk wat wils ….. 
Dit was voor sommi-
gen al te veel en an-
deren gingen alleen 
voor eieren die wel 
lastig te pellen waren 
vooral als je aan de 
verkeerde kant be-
gint. 
Na de nodige oponthoud van nog in je ondergoed staan tot een motor die 
er geen zin in heeft of binnenvoeringen van handschoenen die niet mee-
werken. Uiteindelijk toch vertrokken met 2 groepen achterelkaar aan. 
Het was jammer dat de wegen hier en daar nog behoorlijk nat waren 

want de route had weer van 
alles in zich bochten, heu-
vels, klinkerwegjes, stukje 
opgebroken weg en met als 
hoogte punt een weg om 
van te smullen als motorrij-
der met vele mooie boch-
ten. De omgeving was een 
genot om naar te kijken en 
je kon nog goed zien waar 
het vroegere oost Duitsland 
was. 

Vervolg in volgende clubboekje 
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VLHbanden 

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, 
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16-aug Sander Kogelman Dinand de Voogd 

23-aug Gert Stegeman Benny Habers 

30-aug Gerrit Waterink Bert Stoeten 

6-sep Peter Teunissen Klaas Mijnheer 

13-sep Adrie Slagman Dick Bonen 

20-sep Leon van der Veen Wilbert van der Veen 

27-sep Dirry Zonnebeld Rinus Bloo 

4-okt Linda van der Vegt Jan Weelink 

11-okt Jan Blekkenhorst An de Lange 

18-okt Henk Horsman  Jelle Stoeten 

25-okt René Kiekebosch Edwin Bruggeman 
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Poelarends Berna 4-jul 

Bronsvoort Hendry  8-jul 

Wunnink Gerrit 9-jul 

Horsman. Albert 12-jul 

Stobbelaar Anita 13-jul 

Waterink Wilco 14-jul 

Zwinselman John 16-jul 

Teunissen Peter 19-jul 

Blekkenhorst Jan 28-jul 

Scholing Ginus 28-jul 

Drenten Berry 8-aug 

Eilert Ronnie 16-aug 

Brouwer Henk 17-aug 

Vlaskamp Dick 17-aug 

Vowinkel Gerrit 27-aug 

Valk Ria 29-aug 

Vlaskamp Hans 4-sep 

Waterink Gerrit 5-sep 

Slagman Coby 9-sep 

Heitbrink Koen 9-sep 

Bonen Dick 10-sep 

Mijnheer Marie 11-sep 

Oene, van Henk 18-sep 

Nijhof Martin 20-sep 

Boer,de Jan 21-sep 

Kleinlugtebeld Erik 24-sep 

Bendijk Jan 25-sep 
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Wist-u-datjes  
 
 Klaas M zal nooit een racer kopen; 9 maanden in de 

foetushouding vond hij lang genoeg!!! 
 
 De amerika gang(st)ers op moeten letten bij het invul-

len van het Esta formulier: 
 In het paspoort nummers staan, geen klinkers (A/E/I/

O/U) 
 De O is dus cijfer 0 en I is cijfer 1 
 Dit helpt om stress en problemen op het vliegveld te 

voorkomen!!! 
 

 Gastrijder 1 dacht met de ouderensoos een weekend 
mee te gaan. Toch sociaal dat hij dat aandurfde. 

 Hij genoten had van ‘n mooi stuk motor jaagn en een 
bulte schik had ehad. 

 

 Dinand goed is in afschuiven ………………volgende 
stukkie giet zelf hij doen!!! 

 De navi’s nogal een kuren hebben vooral die van Di-
nand, het lag nooit aan hem! 

 Bert en Jelle veel samen doen rijden, lopen en gaan 
liggen. 

 De foto’s van het toerweekend zijn te te vinden op: 
https://
m.facebook.comStovisfotografiealbums/487790198044580/ 

 Er naast foto’s ook een filmpje op Youtube staat: 
https://youtu.be/y7ZjDUvlsM0 

 De sluitingsdatum van het volgende 
clubboekje 7 september is. 

https://m.facebook.com/Stovisfotografie/albums/487790198044580/
https://m.facebook.com/Stovisfotografie/albums/487790198044580/

