28e jaargang, no. 3 2015

Voorwoord
Beste clubleden,

Het derde clubboekje ligt al weer voor jullie. De vakanties liggen achter ons, kort of lang geleden, en we gaan allemaal weer
over tot de orde van de dag.
De afgelopen tweedaagse was voor mij nog een leuke, gezellige afsluiting van mijn vakantie; niet echt ontspannen, te voelen
aan mijn zitvlakspieren en beenspieren op die zondag. Meer
rijden, wordt er gezegd. Oefening
baart kunst.
Nou, dat zal ik dan maar onthouden en hopelijk in de praktijk
kunnen brengen.

Er is weer het een en ander te lezen in dit boekje.
Ook de komende evenementen
staan vermeld. Ik hoop dat we die
met goed weer kunnen rijden, zodat we nog een paar kilometers op de teller erbij krijgen.
Hopelijk hebben jullie veel leesplezier.
Namens de redactie,
Marie
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Agenda MCS 2015

5 sept.

Klussendag Clubhuis

08.30 uur

6 sept.

Blauwebogen toertocht MTC Dalfsen

13 sept.

30e Herfsttoertocht

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

09.00 uur

Zie ook
www.nationaletoerkalender.nl
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Van de Voorzitter
MC Sallanders
Een ander voorzitter.

Ja, een andere voorzitter. Toen Edwin Bruggeman stopte was
het al niet gemakkelijk om een vervanger te vinden die de hamer wilde overnemen. Iedereen was ook erg blij toen Leen
Hoogeboom voor 2 jaar het voorzitterschap op zich wilde nemen. Toen dacht ik: als Leen ermee stopt is het misschien wel
iets voor mij.
Maar een jaar later is onze privé situatie totaal veranderd en
was de ambitie om voorzitter te worden totaal uit mijn beeld
verdwenen. Liesbeth en ik hadden hele andere dingen aan ons
hoofd.
Ondanks verwoede pogingen hadden we na die twee jaar nog
steeds geen opvolger gevonden voor Leen. Bij mijzelf kwam de
gedachte steeds vaker terug om mij beschikbaar te stellen. De
ene dag dacht ik van nee ik doe het niet en de andere dag dacht
ik weer van ja waarom niet. Het is een prachtige club en ik voel
mij er wel op mijn plek. Maar de thuissituatie hield mij tegen.
Uiteindelijk na veel wikken en wegen hebben we eind mei de
knoop doorgehakt en heb ik me binnen het bestuur beschikbaar
gesteld voor het voorzitterschap.
In het stukje van Leen heb je kunnen lezen dat de leden twee
weken de tijd hadden voor eventuele reacties. Die bleven uit en
zodoende is Marko Ekkelkamp toegetreden tot het bestuur en
ben ik doorgeschoven naar het voorzitterschap. Het bestuur is
compleet en we zien de toekomst zonnig tegemoet.
Langs deze weg willen we namens bestuur, leden en iedereen
die iets voor de club betekent Leen bedanken voor het tijdelijke
voorzitterschap.
Vervolg blz 5.
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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. NL95RABO 0127829601
Rekeningnr. i.n.z. Ecom: NL94RABO 0127892281
Rekeningnr. i.n.z. Redactie: NL88RABO 0127809260
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
:Renee Kiekebosch 0572-372807
kieki@hetnet.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
:Marko Ekkelkamp 06-51694917
marko.e@ziggo.nl
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We zien jou en Henny graag in het clubhuis of bij één van onze
evenementen.
Over evenementen gesproken. De jaarlijkse trial viel letterlijk
in het water. De regen kwam met bakken uit de lucht. Daar in
tegen is de bbq goed gebruikt en was het erg gezellig. De trial
is een week uitgesteld en dat pakte voor mij goed uit. Meer geluk dan wijsheid mag ik wel zeggen. Uiteindelijk kan er toch
maar 1 de winnaar zijn.
De 2 daagse is net achter de rug en dat was dit jaar in de Pruus.
Sie haben getrunken, gegessen und hatten viel Spaß. Gutes
Frühstück und kein Kopfschmerzen!!!
Het jaar is nog lang niet om. Er staan nog een aantal evenementen op de kalender, er komt nog een nieuwe website. Dus
genoeg te doen.
Eind augustus tijdens een regio overleg had MTC Dalfsen een
verrassing voor ons.
Voorzitter Ivo Kemper kwam ons namens MTC Dalfsen een
geëtste spiegel aanbieden voor ons 30 jarig jubileum. Dat was
erg leuk om deze in ontvangst te mogen nemen.
Het gaat zeker een plekje in ons clubhuis krijgen. Zie verderop
in het clubboekje.
Eén ding is zeker. Na de wereld race van Dafne Schippers weten we wie de mooiste buik heeft, toch ?
Gas d'rop, koppie d'r bi-j.
René Kiekebosch
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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
Jan Blekkernhorst
Henk Warmelink
Website beheer
Gert Stegeman

0572-331530

0529-456870 gertsteg@worldonline.nl
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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

clubblad@mcsalland.nl
Redactie Leden
Marie Mijnheer 0529-456294
Gert Valk
06-15491674
Veronie Kerkdijk 0572-330040

No input = No output

7

8

Van de secretaris
Dag motorluu, er zijn inmiddels weer de nodige activiteiten de
revue gepasseerd, de trail werd even een weekje uitgesteld en
een weekend daarna hadden we de altijd gezellige twee-daagse.
Waarover wel wat te vinden zal zijn in dit clubblad.
Zoals jullie de vorige keer konden lezen… heeft inmiddels René de voorzittershamer overgenomen van Leen. Na verschijning van vorig clubblad hebben geen leden hierover afwijzend
gereageerd. Hier kon men 14 dagen na verschijning van het
clubblad op reageren.
We zijn het natuurlijk met elkaar eens als ik zeg dat we Leen
echt mogen bedanken voor het voorzitterschap dat hij meer dan
twee jaar op zich genomen heeft. Vooraf had Leen aangegeven
om voor twee jaar voorzitter te willen zijn zodat bestuur en leden tijd hadden om een nieuwe voorzitter te zoeken.
Dit valt natuurlijk niet mee, maar doordat we het nieuwe bestuurslid Marko Ekkelkamp erbij hebben kunnen krijgen wou
René wel doorschuiven naar de functie voorzitter.
Hier zijn we erg blij mee. Eerder of verder in het clubblad hierover nog wel meer.
Leden nieuws is er dit keer niet. We zijn aan het stoeien met de
mail die vanuit het bestuur verstuurd worden. We hebben hier
nogal wat problemen mee betreft het toevoegen, veranderen en
verwijderen van adressen. Excuses hiervoor, we hopen het zo
snel mogelijk goed in orde te krijgen.
Met nog drie ritten…herfsttoertocht…middagtoertocht…
pannenkoekenrit, zie ik de meesten vast nog wel een keer.
Groeten Henry

9

10

11

Van de Ecom
Trial
Zondag 16 augustus stond er weer een Trial ingepland, dus zaterdag maar begonnen met het opbouwen van een zeer mooi
parcourtje, met hulp van Rene K. en Dinand. En dat alles met
een prachtig weertje dus daar kon het niet aan liggen.
Wij waren vol goede moed, vlees voor de BBQ opgehaald, tafels klaargezet voor het vlees + de stokbrood en maar een
nachtje wachten, voordat de battle kon gaan beginnen.
Maar ja, zondagmiddag was het wel even balen: het regende en
niet zo’n klein beetje ook. Dus werd er besloten om maar niet
te gaan rijden, en alleen maar te gaan bbq’en met de 48 personen die er waren.
Het was heel gezellig en lekker druk, maar ja wat doe je met
het parcour wat je niet gebruikt hebt?
Gewoon laten staan en
zondag
23 augustus weer een
kans.
Dus een week later waren
er 9 strijders, die om de
eer gingen strijden en de
beste trial rijder
van 2015 is Rene K. geworden,
gevolgd door Martin G. op plaats 2 en Gert V. op plaats 3.
Al met al was het weer een gezellige boel, waarbij weer veel
werd gelachen.
Bert S, Jan B, Henk v O, An en
Louise
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Supertoer de Harz 2015.
Het vervolg
Ook tijdens deze rit kwamen we in pittoreske dorpjes, zagen
we mooie vergezichten velden met granen, waar het rood en
blauw doorscheen van de klaprozen en korenbloemen.
En kwamen wij tijdens een stop bij het grootste dubbelkruis
van Europa. Deze lag iets van de route af maar we werden er
op attent gemaakt door een dame ter plekke en het was met
de motor te bereiken.
Dus gaan we de berg op en daar hebben we de schnitzels kunnen afvinken. We hebben nog een poging gedaan het kruis te
beklimmen, maar we zijn en blijven Hollanders (€ 3,=
voor 400 treden op en af, dat doen we dus niet!! )
Na de inwendige mens te hebben voorzien op naar het topstuk van de route ,wegnr. B85. Het was geweldig en een aanslag op de stepjes. Mooi dat Pieter van velen super foto’s heeft
kunnen maken.
Hierna de route naar het hotel vervolgd en ja hoor, de laatste
80 km jammer genoeg regen. Rond een uur of 6 waren we
weer in het hotel. Hier wachtte ons rond een uur of 7 weer een
uitstekend smakend buffet. Na het eten waren de meesten vermoeid van de rit. Er werden alvast foto’s en ervaringen
uitgewisseld met toch wel als hoogtepunt de videobeelden van
de B85 van Pieter achter Henry rijdend.
De meesten lagen er niet al te laat in.
We waren op dag 3 rond half 9 weer aan het ontbijt en de
meesten van ons hadden de spullen al gepakt en op de motor
bevestigd. Ja zelfs Dinand was al zover.
Na een stevig ontbijt en een laatste speech van de voorzitter en
de complimenten voor tourmeister Bruggeman gingen we de
laatste kilometers van dit weekend aan weer een mooie route
die langzaam richting Holland ging. Net als bij de heenweg
even de navis checken wat ook wel weer nodig was
want Dinand en Olaf ( route door Dinand erin gezet) mochten
nog ruim 800 km gaan rijden.
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Bert met de fiets/ wandelroute kwam ook niet goed, dan waren
we om 22 uur net terug Dus Jan Boshuizen voorop. Ook hier
weer mooie dorpjes en landelijke vergezichten, soms verstoord
door lelijke windmolens. Het wegdek was weer zeer afwisselend; van super strak en nieuw, nog nauwelijks bereden,
eigenlijk nog niet klaar, maar wij Hollanders kennen sommige
verkeersborden uit Duitsland niet. Dan kan het gebeuren dat je
uit nood een stuk fietspad pakt en joepie de navi van Bert ook
even blij.
Samen met de echtparen een bakkie met gebak
gedaan en daarna afzonderlijk
verder gereden. Na een heerlijke
rit door de Duitse binnenlanden
kregen we nog een laatste stuk
snelweg met regen ....regen en
nog meer regen, dus weinig over
te vertellen.
Wij hadden afgesproken dat we nog wel ergens zouden stoppen
voor een warme hap, zodat die binnen was. Dat werd toch in
Nederland bie Frans op ’n Bult.
Toen nog ff de laatste natte km naar huis gereden.
De appjes bleven nog lang binnenkomen zondagavond ,waaruit
blijkt dat iedereen genoten heeft en weer veilig en heel thuisgekomen is. Dus alle lof en complimenten aan Herr Tourmeister
Bruggeman!!!
Ik heb bij deze geprobeerd een indruk te geven van
het weekend Harz, voor mij ook het eerste weekend met motor
en voor mij geld ook: voor herhaling vatbaar!
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Dag hemelvaart-gangers
Zoals jullie weten gaan we naar Luxemburg,; daar zijn we in
een vergevorderd stadium mee .
Hoewel het nog vroeg is om te beslissen of je meegaat of niet
(zelf ben ik ook niet de eerste), is het toch nodig om op tijd een
plek te vinden, omdat steeds meer leden ervoor kiezen om niet
meer met de tent te gaan. Momenteel hebben zo’n 20 leden
dit aangegeven.Wel leuk natuurlijk maar het maakt het ook
wat lastiger,; dus ik denk dat we voor het gemak beter naar
een bungalowpark kunnen gaan en de tenten in de tuin zetten.
Gekheid natuurlijk … alhoewel ??
We hebben een optie op 3 keer 2 persoons-, 1 keer 4 persoonsen 2 keer 6 persoons huisjes , er zijn niet meer 2 en 4 persoons. Deze zijn al verhuurd.
Incl bed en douche spullen.
Kosten zijn nog niet bekend, maar we stellen voor hier een
prijs van te maken en te delen, maar jullie mogen dat ook onderling regelen.
Het doet mij deugt dat ook Gerrie en Gerrit meegaan, en ik
vind dan persoonlijk dat de mensen met de meeste kwalen of
kwaaltjes(dan bedoel ik de lichamelijke) de eerste keus krijgen.
Nu is het wel zo dat de accommodatie als goed bekend staat,
dus veel verschil zal er niet zijn maar ik doel in het kader van
de privacy …
Zo, dat was op de valreep van de kopij data een kleine update ,
eigenlijk ook weer te laat maar alla.
Indien iemand anders suggesties of ideeën heeft ???? mailen
naar MVDG
Met vriendelijke groet ,
Henderie
Gerrit
En ik zij de gek
Ps. Vind de anderen ook wel leuk die meegaan.
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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,
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Ter gelegenheid van ons 30 jaar jubileum.
Vorig jaar bestond onze club 30 jaar. Als club hebben we een
gezellige avond en een leuke attentie gehad. MTC Dalfsen
heeft er ook aan gedacht en heeft tijdens de regio vergadering
eind augustus een verrassing voor ons meegenomen. Voorzitter
Ivo Kemper kwam ons namens MTC Dalfsen een geëtste spiegel aanbieden voor ons 30 jaar jubileum.
Langs deze weg willen we nogmaals MTC Dalfsen bedanken
voor dit prachtige cadeau. Het gaat zeker een plekje in ons
clubhuis krijgen.
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TRIAL 23 AUGUSTUS 2016
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Vlaskamp
Waterink
Slagman
Heitbrink
Bonen
Mijnheer
Oene, van
Nijhof
Boer,de
Kleinlugtebeld
Bendijk
Ekkelkamp
Stobbelaar
Bloo
Bloo
Frederiks
Besten
Bruggeman
Kooyman
Bolks
Veen, van der
Dijkman
Kleinlugtebeld

Hans
Gerrit
Coby
Koen
Dick
Marie
Henk
Martin
Jan
Erik
Jan
Jeannet
Bertus
Rinus
Stefan
Henri
Willie
Edwin
Paulien
Rik
Wilbert
Wilma
Ronnie

4 sep
5 sep
9 sep
9 sep
10 sep
11 sep
8 sep
20 sep
21 sep
24 sep
25 sep
7 okt
9 okt
10 okt
12 okt
17 okt
18 okt
24 okt
12 nov
15 nov
17 nov
20 nov
24 nov
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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-Oct

Linda van der Vegt

Jan Weelink

11-Oct

Jan Blekkenhorst

An de Lange

18-Oct

Henk Horsman

Jelle Stoeten

25-Oct

René Kiekebosch

Edwin Bruggeman

1-Nov

Evert Stobbelaar

Henk Warmelink

8-Nov

Ronnie Eilert

Gert Valk

15-Nov

Albert Minkjan

Henk Linthorst

22-Nov

Hennie Hoogenboom Leen Hoogenboom

29-Nov

Jan Gerrits

Henk Schepers

Bar open: 18.30 tot 22.30 uur
Bij een evenement neem je het om 18.30 uur over
Bij verhindering voor een vervanger zorgen
Flesjes Heineken en Grolsch in de goede kratten
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Freakrally 2015
Zaterdag 4 juli was het weer zo ver, de freak rally van de MMC-72 en
dit jaar zouden we hem rijden met 3 personen, Edwin, Hendry en ondergetekende.
De voorspellingen waren dat we een hitte golf zouden krijgen met temperaturen van ruim boven de 30 graden en aangezien Hendry nog geen
doorwaaipak had werd er vrijdagmiddag nog besloten om even bij ten
Kate te gaan kijken daarvoor. Na wat gepas toch een mooi pak gevonden
alleen met passen werd er een naad losgetrokken dus een probleem omdat er geen zelfde maat meer was. Na wat onderhandelen konden we het
pak met extra korting mee krijgen en op de terugweg even bij oma aan
die deze vakkundig weer heeft dicht genaaid. Ook voor ons allebei nog
een coolvest mee genomen.
We hadden rond 18.00uur afgesproken in Raalte en om vandaar richting
Heerlen te rijden.
Op de rondweg bij Deventer begaf de CBR van Hendry het en na het
plaatsen van een nieuwe zekering liep hij weer even maar niet voor lang
en had hij er geen zin meer (denk ook vanwege de warmte).
Na eerst de ANWB gebeld te hebben maar die zou nog wel even op zich
laten wachten Koen Boshuizen gebeld (BMS) en die stuurde Mandy op
weg met buurman en bus om de CBR op te halen.
Inmiddels ook al even contact met het thuis front gehad en bij thuiskomst had vrouwlief haar CBR al op de straat staan om daar de reis mee
te verrijden en met een anderhalf uur vertraging kwamen we rond
22.00uur toch aan in Heerlen.
Het was er rustig in vergelijking met andere jaren. Dat zou mede komen
door de verwachte temperaturen van ruim boven de 35graden. Na ons
bedje gespreid te hebben en beneden nog wat gedronken te hebben om
23.45 maar te ruste gelegd omdat de wekker ook weer om 6.30 zou afgaan.Na het inschrijven (hierbij ook een flesje water gekregen) hebben
we het ontbijt genuttigd en zijn we om 7.20 vertrokken voor een rit van
ruim 500km. De temperatuur was al ruim 25 graden dus dat zou nog wat
beloven voor de dag. Via leuke wegen gingen we richting Ardennen om
vandaar naar de Eifel te rijden.
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Gezien de warmte hadden we besloten om wat vaker te stoppen om extra
te kunnen drinken. Na een 2.5 uur stonden in een bocht een aantal motorrijders te zwaaien en bleek er allemaal rolsplit te liggen, waar de voorste
rijder door onderuit was gegleden en wat schade aan zijn GS had, maar
verder viel het gelukkig mee. Vanaf daar zijn we verder af gezakt richting
Prum en Bitburg naar Echternach. Daar even een stukje eigen route van
Edwin naar een motorhotel waar hij het voorjaar met zijn oom en neven
was geweest, Helaas was deze gesloten dus werd er verder gereden en de
route weer opgepakt. Na wat getankt te hebben en een paar broodjes naar
binnen gewerkt te hebben bij een wel zeer goed werkende airco was het
wel even afzien toen we weer buiten kwamen en de temperatuur inmiddels
ruim boven de 30 graden was geworden. Wat waren we blij met onze
doorwaaipakken en coolvesten want hierdoor was het toch heerlijk rijden
met deze temperaturen.
Na het 2e deel te hebben opgepakt die ons door Luxemburg en Ardennen
leiden kwamen we nog kort bij de herberg de Paljas langs, dus daar even
aan voor een tussenstop en nog even met de eigenaar gesproken; het blijft
een leuk en apart café en jammer dat die zo ver van hier zit, anders zou ik
er denk ik wel wekelijks komen haha.

Na de rit weer te vervolgen over toch wel wat mindere wegen in de Ardennen zijn we rond 18.15 weer aangekomen in Heerlen.
Na ons afgemeld te hebben bleek Hendry de jongste deelnemer te zijn en
kreeg hij hier voor een beker.
Na wat gedronken en gegeten te hebben zijn we ons even gaan douchen en
zijn we weer op het terras gaan zitten. Het was er rustig en door de warmte
van de dag begon dat toch wel zijn tol te eisen en gingen langzaam onze
lichtjes uit en voor 0.00uur lagen we dan ook weer in ons bedje.
Zondagmorgen werden we wakker van een onweersbui en na de spullen
opgepakt te hebben en het ontbijt te hebben gegeten, zijn we begonnen aan
de terug reis met een route van 360km. Deze had Edwin gemaakt voor Jelle dus konden we hem mooi narijden. Het was een stuk frisser dan de dag
er voor en de wegen waren soms nog behoorlijk nat van de buien die over
getrokken waren.
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Hoe verder we richting de middag kwamen, hoe warmer het werd
en het heerlijk rijden was (soms over zandwegen). Na 2.5 uur
even wat gedronken bij een restaurant die een grote groep oldtimers verwachten die daar tussen 11.30 en 13.00 zouden arriveren; vervolgens zijn we weer vertrokken voor het vervolg van de
rit die via Duitsland om vandaar weer de achterhoek in te trekken.
Nog even wat gegeten en de lucht werd onstabiel en begon het
weer wat te regenen, dus weer verder tot aan Holten waar Edwin
richting Raalte ging en wij richting Nijverdal en bij thuiskomt
weer ruim 1200km bij de teller op gereden.
De volgende Freak Rally is op zaterdag 2 juli 2016
Met vriendelijke motor groet, Bert

Wist-u-datjes











Veel leden last hebben van krimpend leer van de motorpak
ken!!
De reden hiervan is tot nu nog niet achterhaald!!
De tweedaagse toertocht door mooi Duitsland ging.
Er 30 personen mee waren,
Waarvan er 6 op één kamer lagen…
Hier niets achter gezocht moet worden.
We een lekker warm en koud buffet konden nuttigen.
Het gezellig was en voor herhaling vatbaar
‘s Nachts heel erg geonweerd en geregend heeft.
Dit de lucht opklaarde voor de volgende dag, want wij hebgeen drup regen gehad op de terugweg.

Sluitingsdatum voor de kopie van het volgende clubblad is 15 november 2015
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