27e jaargang, nr. 4 2015

Voorwoord
Dit is alweer het laatste clubboekje van dit
jaar.
De sint is alweer in het land en heeft alweer
menig schoentje gevuld. Als deze beste man
weer op de boot naar Spanje zit, klopt de
Kerstman alweer aan.
Kortom een leuke, gezellige maar ook drukke maand is alweer aangebroken.
Ook de maand van de jaarlijkse ledenvergadering, het één en
ander lees je erover in het clubblad. Naast de ledenvergadering
staan er uiteraard ook andere zaken in het boekje vermeld, zo
kunnen we ook het eerste gedeelte van een reisverslag naar de
USA lezen.
Ook wordt er alweer vooruitgekeken naar het hemelvaartweekend. De wijziging hierin ten opzichte van het vorige clubblad
kun je daar vinden.

Via deze weg willen wij de adverteerders bedanken
voor de bijdrage van afgelopen jaar.
Dankzij jullie kunnen we elke keer dit boekje uitbrengen.
Groeten
Veronie
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Agenda MCS 2015
11 dec.

Jaarvergadering

20.30 uur

Agenda MCS 2016
3 jan.

Nieuwjaarsreceptie

16.00 uur

14 feb.

Stamppot buffet

15.00 uur

19 maart

Klussendag Clubhuis

08.30 uur

20 maart

Middagtoertocht

13.30 uur

27 maart

31e Paastoertocht

09.00 uur

10 april

Koekstadrit MTK de IJsselrijders 1974

17 april

Ontbijtrit

08.00 uur

24 april

Lenterit MC Ram Raalte

09.00 uur

7 mei

28e Klassiekertoertocht

10.00 uur

5-8 mei

Hemelvaart weekend

Zie ook
www.nationaletoer
kalender.nl
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Van de Voorzitter
MC Sallanders
Een operatie.
Ja, een operatie. En dat is niet zo leuk. Men zegt wel eens, de reis er naar
toe is soms mooier dan de eind bestemming. Nou, de weg er naar toe is
niet leuk, de bestemming is niet leuk en na die tijd is helemaal niet wat.
Maar meestal moet je wel. In mijn geval moest het op een vrijdag middag gebeuren. Mijn collega’s plagen me natuurlijk de hele week.
Tja…. voor wat, hoort wat. Ben zelf geen haar beter.
Voor mij was het de eerste keer dat ik onder het mes ging. Na de oproep
in de wachtkamer kom ik in de operatiekamer. Vier man sterk. Nou, eigenlijk waren het 3 (knappe) vrouwen en een man. Er volgde een korte
uitleg en ik mocht gaan liggen op de snijtafel. Een snee(tje) van 4 cm en
toen allemaal in mij voelen. Vele vingers en gereedschap zijn binnen
geweest. Voor het eerst zat er een vrouw in mij. Andersom voelde het
dik 30 jaar geleden toch heel anders. En 3 kwartier verder was de wond
gehecht en het gezwelletje ter grootte van een krielei eruit. Ondanks dat
het een kleine ingreep was ging het niet van een leien dakje. De dagen
erna had ik nog behoorlijk pijn en liep ik als een kerel van 80.
Door deze operatie ga je er toch anders over nadenken. Nu weet je een
beetje wat het is. Ook als iemand dat moet ondergaan. Eerder kreeg je
het te horen en een tijdje later hoorde je wel hoe het was gegaan.
Het afgelopen jaar hebben meerdere leden in het ziekenhuis gelegen.
Onder andere Dinand, Gerrit, Henk, Bertus en Marie hebben dit ook
meegemaakt. En bij allemaal waren de operaties groter en complexer
dan die van mij. Vooral die van Marie. Nog steeds gaat het petje hiervoor af en veel respect voor wat ze heeft gedaan.
Nou weten we wel dat de meeste operaties goed verlopen en dat je er
beter van wordt, maar soms is dat niet het geval. En dat is zwaar kloten.
Begin september is de Herfsttoertocht verreden. De deelname was iets
minder dan vorig jaar. Ondanks dat was het een mooie rit. De deelname
aan de pannenkoekenrit was prima en de pannenkoeken waren lekker.
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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
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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Tijdens het schrijven komt de Nacht van kanaal eraan en 11 december is
de jaarvergadering. Met andere woorden het motorjaar zit er alweer bijna
op. En dat is best jammer. Maar plannen voor volgend jaar zijn in de
maak. De agenda voor 2016 is gereed. Vooral het hemelvaart weekend
en de het toerweekend zullen snel volgeboekt zijn. Er is weer veel om
naar uit te kijken.
De thuissituatie is wat minder. Liesbeth heeft verdere uitzaaiingen en is
inmiddels begonnen aan de chemo. Ondanks de lichamelijke beperkingen hopen we dat het verlichting geeft. Het beste er maar van hopen.
Nog even terug komen op de trial. Onze eigen trialmotor had technische
problemen. Jan Koerhuis was de redder in de nood door het beschikbaar
stellen van zijn trial motor.
Gas d'rop, koppie d'r bi-j.
René Kiekebosch
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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
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 Blekkenhorst
Henk Warmelink

0572-331530
06-51627297

Website beheer
Gert Stegeman

0529-456870 gertsteg@worldonline.nl
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Evenementencommissie
Albert Minkjan
06-25152698
Jan Weelink
0572-372120
Henk Horsman
06-42349696
Bert Bronsvoort
06-53544683
Fam. de Lange
0529-454674
Dirry Zonnebeld
06-18570922
Dinand de Voogd
06-13798759
Jelle Stoeten
06-42991165
Rinus Bloo
06-18570922

jweelink@home.nl
Horsmanhenk@ziggo.nl
b.bronsvoort@ziggo.nl
louisedelange@hotmail.com
dzonnebeld@live.nl
dinanddvoogd@hotmail.com
jelle.stoeten@kpnplanet.nl
Rinusbloo@hotmail.nl

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

No input = No output
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Hoi motorluu,

Van de secretaris

Alweer het laatste clubblad voor dit jaar en ik geloof dat zo langzamerhand
de motoren ook weer steeds vaker in de schuur blijven gezien de weersomstandigheden de laatste tijd.
Er is in dit laatste clubblad ook weer wat ledennieuws, het betreft een tweetal adreswijzigingen en een tweetal nieuwe leden.

Wijziging: Sharon Bloo
Den Hulst 164
7711 GV Nieuwleusen
Nieuw lid en donateur:
Astrid Haverkamp (lid)
Dorpstraat 85
8015 PH Zwolle
Theoenastrid85@home.nl

Rik Bolks
Stegerdijk 6
7737 PT Stegeren.
Greet Scholten (donateur)
Kerkweg 15
8148 PX Lemele
greetscholten@live.nl

Iedereen is weer van harte welkom op de jaarvergadering welke gehouden
word op vrijdagavond 11 december om 20.30 uur in het clubhuis.
Agenda vergadering opening
Notulen 2014
Verslag Penningmeester
Verslag Redactie
Verslag Ecom
Bar commissie
Onderhoud commissie
Tent / Verhuur
Website
Toerweekend Edwin
Rondvraag
Clubkampioenschap
Huldigingen
Sluiting.
De notulen van vorig jaar staan ook in het clubboekje vermeld, die kun je
nog even lezen en als er op of aanmerkingen zijn dan kun je die ten gehore
brengen tijdens de vergadering.
Groet’n Henry
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Jaarvergadering MC Salland 19 december 2014
Aanwezig waren 32 Leden. B. Br onsvoor t, R. Bloo, D. Zonnebeld, A. Stobbelaar, L. de Lange, J. Schepers, N. Schepers, R. Ekkelkamp, H. Horsman, G. Stegeman, H. Schepers, A. de Lange, E. Bruggeman, O. Boerkamp, M. Ekkelkamp, T.
Boerkamp, H. Linthorst, J. Blekkenhorst, H. Warmelink, G. Valk, B. Huisjes, J.
Eilert, R. Eilert, D. de Voogd, J. Stoeten, B. Stoeten, J. Boshuizen, G. Watering, B.
Stobbelaar. L. Hoogenboom, R. Kiekebosch, H.Kerkdijk.
Afwezigen met kennisgeving; M. Giezen, J . Zwinselman.
Opening.
De voorzitter Leen Hoogenboom heet iedereen welkom.
Notulen 2013
Over de notulen waren geen op of aanmerkingen.
Verslag penningmeester en kascommissie
Het verslag van de penningmeester. Het saldo van 2014 ligt iets lager tov
van 2013. Dit heeft grotendeels te maken met het 30 jaar jubileumfeest. De
grootste post was de kol met clublogo die de aanwezige leden hebben kregen.
Kascommissie, B. Stoeten en H. War melink hadden dit jaar de contr ole over
de kas, het zag er netjes uit. Complimenten aan de penningmeester.
B. Stoeten gaat uit de kascommissie, J. Blekkenhorst neemt deze taak over.
Verslag Redactie
Bennie Huisjes neemt het woord. Dit jaar was er weinig kopie en zijn 3
adverteerders ermee gestopt. Zoals gewoonlijk zag het financieel verslag er
verzorgd uit. Na 28 jaar heeft Bennie besloten om met de redactie te stoppen en draagt hij zijn taken over aan Bertus Stobbelaar. De voorzitter bedankt Bennie met een oorkonde en bloemen voor alle inzet en tijd van de
afgelopen 28 jaar.
Gert Valk neemt het woord over en komt met een voorstel en vraagt om
een reactie van de leden. Het voorstel is om met de geprinte versie van het
clubblad te stoppen. In plaats daarvan het clubblad te digitaliseren zodat
die op de site wordt geplaats. Er komt een kleine discussie en de reacties
zijn verschillend. Daar uitkomende is dat het clubblad voor 2015 gewoon
blijft en dat er een werkgroep wordt gevormd. Gert Valk, Gert Stegeman,
Bert Bronsvoort en René Kiekebosch nemen plaats in deze werkgroep. Zijn
gaan uit zoeken wat mogelijk is voor op de website.
Verslag evenementen commissie
Bert Bronsvoort neemt het woord. We hebben een goed jaar achter de rug,
met een goede opkomst voor alle evenementen. Volgend jaar wil de ecom
een middag rit organiseren voor de dames. Dit wordt goed ontvangen en
krijgt een vervolg. Verder zijn er binnen de ecom geen wijzigen en worden
de club kampioenen gehuldigd.
Diversen bestuur
Geen nieuwe ontwikkelingen voor het clubhuis. Wel bij de gemeente ge
weest en het e.e.a. besproken. In het verleden is het clubgebouw ontstaan
door middel
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van een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 WRO. Volgens dit
artikel kunnen we op deze locatie verblijven. Bij eventuele aankoop van
het perceel vindt er een kadastrale wijziging plaats. Het huidige gebruik
van het clubgebouw kan worden voortgezet, maar er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden of verschuivingsmogelijkheden.
H. Linthorst geeft aan dat er op dit moment geen verdere ontwikkelingen
zijn.
Er is een voorstel gekomen om het clubhuis in de vakantie open te houden. De leden gaan akkoord, maar moeten zelf de bardiensten verzorgen.
Toerweekend
Edwin licht het weekend toe. Edwin en Bert zijn twee keer naar de
Hartz geweest om de routes te maken en er is een hotel besproken
Hemelvaartweekend
De vraag is wie wil het organiseren. Helaas meld zich niemand.
Bar commissie
Loopt goed, geen opmerkingen.
Onderhoud commissie
Is wel onderhoud gewenst in 2015. Onder andere het dak en er moet het
e.e.a. worden geschilderd.
Website
Gert Stegeman geeft aan dat website normaal verloopt. De bezoekers
aantallen nemen toe bij de open evenementen en als er foto’s zijn geplaatst. Via de werkgroep komen de eventuele voorstellen om de website
aan te passen.
Tent / verhuur
Loopt goed, geen opmerkingen.
Rondvraag
Henk Warmelink vraagt of de opgave van evenementen via de email kan.
Dat kan.
Clubkampioenschap.
Uitslag clubkampioenschap
1e Edwin Bruggeman
2e René Kiekebosch
3e Wilco Watering
De volledige lijst wordt in het clubhuis opgehangen.
Huldiging jubilarissen i.v.m. 25-jarig lidmaatschap
Volgens onze gegevens zijn de volgende personen een kwart eeuw lid
van de motorclub;
Anita Stobbelaar, Louise de Lange, Rik Ekkelkamp en Jan Koppelman.
Ze krijgen de felicitaties en de gebruikelijke bloemen en aandenken. Helaas is Jan Koppelman niet aanwezig. Bloemen en aandenken worden
door de voorzitter bij zijn huis gebracht.
Sluiting
Leen Hoogenboom bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de
vergadering.
11
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30e herfstrit MC Salland
13 september 2015
Zelfs ik moest er als bestuurslid aan geloven: Heel heel vroeg op de
club zijn, voorbereidingen treffen en natuurlijk routes organiseren.
Gelukkig mocht ik deze route ook zelf meerijden, en er een verslagje
over schrijven (och wat houd ik hier van). Na de nodige kopjes koffie
reden we weg bij de club. En begon onze eerste kilometer van de ruime 200. Ik had het genoegen om niet in mijn eentje te rijden maar
met een paar andere clubleden en gasten. Ditmaal bracht de navigatie
ons via Holten en Borculo naar de Achterhoek toe. En toen kwam
voor menig persoon het grote twijfelpunt: veel of iets meer mooie
weggetjes berijden. En daar was de keuze voor ons gelukkig snel gemaakt, want wij houden wel van de mooie routes door de Achterhoek
dus kozen wij voor de iets meer. Ongeveer op de helft aangekomen
lekker gegeten bij het door iedereen wel bekende Bruggink in Heurne. Gelukkig waren de eieren in overvloed, want uitsmijters voor iedereen schud je niet zomaar uit je mouw. Dan nog een paar kopjes
koffie en glazen sap (gezonde jongens bij de club!) en we konden
met de volle 90%
verder rijden. Deze
keer was de koers
noord met plaatsen
als Westendorp en
Doetinchem op de
route. En daar kwamen de verschillende routes weer bij
elkaar. Lekker rijden door de landerijen richting Wichmond en Harfsen.
En dan via Heeten
en Luttenberg terug naar de club. Bij terug komst hoorden we dat er
55 rijders waren waarvan de helft als gastrijder.
Ook de laatste gehaktballen opgemaakt en voldaan naar huis gegaan.
Door het prachtige weer en de perfecte route genoten van het rijden.

Groet Marco Ekkelkamp
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Update voor hemelvaartweekend
en voor de hemelvaartweekendgangers ..
Er is een kleine verandering opgetreden, we gaan nog wel naar
Luxemburg maar niet meer naar camping kohnenhof, we waren toch
bang dat er gênante dingen zouden gebeuren op weg naar de wc, dit
in verband met de afstand die moest worden overbrugt.
Ook konden we niet garanderen dat na 12 uur het volkslied van normaal niet zou worden ingezet. De camping is namelijk een familie
camping daar boven op kwam nog dat de huisjes voor 4 nachten gehuurd moesten worden wat weer niet bevorderlijk was voor onze eigen omzet .
Al met al denken we een goed alternatief te hebben gevonden in
camping op der Sauer in Diekirch deze ligt aan de rand van het dorp.
De eigenaresse deed ons meteen denken aan de goede oude hippie
tijd (love and peace) en volgens mij speciaal rookgerei.
Het bijbehorende cafeetje bied een goed vooruitzicht op gezelligheid
hoewel dit weer afhangt van het bezoekende publiek.
Maar even voor de goede orde we hebben een optie op vier persoons
huisjes en 1 of 2 zes persoons huisjes.
Willen degene die na een avondje stappen elkaar nog willen vergezellen, dit even doorgeven zodat een en ander kan worden vastgelegd en we dit dan alvast kunnen vastleggen bij de camping.
Grrrrrrrroeten Henry Gerrit en Martin
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Reisverslag
Vakantie
USA CANADA

Vorig jaar kwam de vakantie ter sprake en een aantal leden van MC Salland
wilde wel weer een reis maken door de USA aangezien ik daar nog niet was
geweest leek mij dat ook wel wat want ik ga maar minimaal op vakantie.
In oktober met een man of zes richting Autotrom in Rosmalen om daar wat
reizen te bekijken en te vergelijken
Enkele leden hadden al ervaring met verschillende organisaties en zo kwamen we uit bij Crossroads motortours.
Aangezien de meesten alleen maar in de bouwvak kunnen kwamen we uit op
de trip door noord west Amerika en Canada wat op de breedte graad licht als
ons kaaslandje dus ongeveer de zelfde temperatuur en weersomstandigheden.
Eind november komt Ronald van Crossroads in het clubhuis tekst en uitleg
geven over de reis en de financiële kant van het verhaal en geldige reis documenten en op wat voor soort motors we willen rijden.
De keuze is beperkt ze
hebben alleen Harley Davidson (de Harry’s) en een
Honda Goldwing
Eind december moet de
eerste aanbetaling binnen
zijn om mee te kunnen en
de reis documenten moeten
in orde zijn.
Voor de meester houd dat
in een nieuw paspoort
want de oude is al jaren
verlopen (kom toch nooit
van huis) en een nieuw rijbewijs deze is nog niet verlopen maar tweedelig in
twee stukken dus en ik
denk dat USA local Police
daar niet mee akkoord gaat dus alleen daar voor al zo’n twee honderd Euri’s
achter op.
In april de laatste Euro’s overgemaakt en een Esta verklaring aanvragen en
invullen een soort verklaring van goed gedrag de Amerikanen willen alles
van je weten zoals crimineel verleden belastingfraude hebben gepleegd en
andere rand zaken alleen maar moeilijke vragen dus toch even Bert Stoeten
17
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gevraagd hier mee om te gaan om toch zonder gewetensbezwaren de boel
netjes aan te leveren volgens Bert overal NEE in te vullen en dan opsturen
en hopen dat het goed gaat als het goed is dan wordt er veertien Dollar van
je creditcard kaart gehaald en kun je USA in.
De mannen die meegaan zijn Bert Bronsvoort, Bert Stoeten Marko Ekkelkamp, Edwin Bruggeman, Ronnie Kleinlugtebeld, Berry Drenten, Gerard
Bloemen (Gait), Pascal Dogger (alias Casper Jasper) en ondergetekende
(de Meester).
Donderdag 23 juli om zes uur staat Gait op de dam en gaat het richting
Raalte naar Edwin waar de rest ook aanwezig is.
Rond acht zijn we op Schiphol auto parkeren in een Schiphol taxi naar het
vliegveld we kunnen als groep inchecken en dat scheelt mij een hoop ellende want dat is niet mijn ding al dat gedoe met computers, de bagage met
tape verzegeld zodat ze er niets uit kunnen of er wat in doen.
Plunjebaal ingeleverd en dan door de douane wat niet helemaal van leien
dak gaat maar na een driedubbel controle kunnen we naar de gate een hapje eten en dan het vliegtuig in.
We zitten achter in het vliegtuig en kort bij de keuken en hebben de laatste
blikjes Budweiser opgemaakt.
Na negen uur vliegen landen we in Philadelphia USA weer door de douane
en weer de klos met drie dubbele controle maar we zijn in USA
Twee uur later kunnen we met een binnenlandse vlucht naar Seattle wat
ongeveer vier uur duurt.
We zijn rond acht uur in Seattle en worden opgewacht door Ronald en zijn
zoon Jonathan, er is een taxi geregeld en de rest gaat bij de reisleiding in
de bus. Na een half uur zijn we bij het hotel in Renton er staat Budweiser
koud dus het begin is goed na de kennismaking met de andere
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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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reisgenoten een stel uit Putten en ene Kees bij Utrecht vandaan.
Na wat huishoudelijke regels volgt de kamerindeling en kom ik bij Pascal op
de kamer de jongste deelnemer van de groep en enorm handig met de telefonie in verband met de wifi-code want dat gaat mij boven de pet, en dus is het
handig om contact te krijgen met het thuisfront en ik zorg dat hij er s’morgens op tijd uit is, dus een goeie combinatie.
Na een goeie nachtrust worden we na het ontbijt om acht uur opgehaald door
een busje van het verhuurbedrijf waar de koffie klaar staat. Na de nodige formulieren en uitleg over de motor gaan we op pad.
De verkeersregels zijn iets anders, de stoplichten staan voorbij de kruising
dus als je denkt ik sta voor de stoplichten dan sta je midden op de weg wat
niet bevorderlijk is voor de gezondheid en op een gelijkwaardige kruising wie
het eerst komt gaat voor.
Ronald rijd voor op en volgens de briefing moeten de snelle jongens achter
Ronald rijden en de mindere goden achter aan. Als laatste volgt Jonathan met
de grote Ford bus met bagage en een aanhanger met reserve motor en koelboxen met Budweiser voor s’
avonds, en water en fris voor
overdag.
Uit veiligheidsoverwegingen rij ik
achter aan dan weet ik dat ik niet
van achter word getorpedeerd bij
een noodstop want Harry en hard
remmen ik weet het niet????.
Na een uur rijden tijd voor een
bak koffie en kennis maken met
de ander drie mederijders.
Daarna gaan we de bergen in richting een gletsjer en komt het mooie bochten
werk hierbij valt Kees door de mand want hij komt haast geen bocht door.
Boven aan de gletsjer tijd voor een hamburger en Kees gaat achteraan rijden
en we wachten wel bij de volgende afslag wel.
Aan het eind van de middag nog even bij Harley Dealer een scherm besteld
voor de motor van Emma en die kan dan bij een andere Harry Dealer ophalen
de volgende dag.
We overnachten in Yakima de motors mooi netjes op een rij en de bus met
aanhanger er voor eventuele diefstal van de Harry’s (kan me niet voorstellen
dat iemand een Harry jat).
Als Ronald de kamers bespreekt nemen we een Budweiser op de eerste
mooie dag en gaan s avonds T-bone steak eten in een steakhouse en nadien
nog even gezellig napraten bij het motel met een drankje, om elf uur kap ik er
mee en ga in het mandje.
21

Dag 3
Na een goeie nachtrust sta ik om zeven uur naast mijn bed en na het ontbijt
staan we om acht uur klaar voor vertrek. Eerst veel Highway en koffie drinken bij een Starbucks, koffiebekers variëren van normaal tot bloemen vazen.
Onderweg veel grote graanvelden en glooiende prairie gras.
Bij de volgende tankstop geeft de Harry van Pascal de geest en wil niet
meer starten dus meten is weten en blijkt dat de dynamo en de accu naar
zijn grootje zijn een Harry boer gebeld en die kon de handel pas maandag
maken dus reserve motor er af en de kapotte er op.
Na een korte drinkpauze komt het betere stuurwerk volgens Ronald dus ga
ik direct achter hem aan en komt er meer snelheid uit Harry’s na tijdje even
wachten op de rest kan de kraan weer open en kunnen de andere ook mee
rijden en blijven de mindere goden vanzelf achter.
Na een schrikmomentje (er komt vlak voor ons een Eland jong de weg op )
jagen we strak achter de leiding aan en als Ronald ons niet los kan rijden
wachten op een parkeerplaats op de rest van de groep.
Na een half komt Kees ( door Jasper racekees genoemd ) aan met de volg
bus, na een drinkpauze gaan we direct achter Ronald rijden die wel gas geeft
dus vallen er weer gaten dus gasje er bij mooi strak door de mooie lange
door draaiers, nadeel de Harry’s hebben weinig grondspeling dus handel aan
de grond na weer hergroepering even bij een Harry boer een scherm op de
motor van Emma gezet.
Bij de volgende tankstop blijkt de uitlaat van Bert Bronsvoort zijn Harry is
los gerammeld een sigarendoosje van Ronnie er tussen geknutseld en de
boel zit weer vast.
Als we in Baker City aankomen regelt Ronald de kamers en genieten we
van de Budweiser en een mooie dag rijden.
Als we de sleutels van de kamers hebben gaan we ons opmaken voor het
avond programma we eten voor de verandering streek gerechten en maken
het af met een biertje van de lokale brouwerij. Terug bij het motel de laatste
Budweiser aan kant gemaakt en dan het mandje in.
Dag 4
De volgende morgen bij het naast gelegen restaurant een Amerikaans ontbijt
met pancakes eieren en spek naar binnen gewerkt.
Om acht uur weer rijden, eerst even benzine tanken en de gaskabel van Kees
zijn Harry gesmeerd zodat hij wat makkelijker de gaskraan kan opendraaien
wand daar schort het nog al is aan.
Het eerste gedeelte is mooi landbouw gebied met onderweg oude landbouwmachines langs de weg dan begint het mooi te worden en rijden we
de Hels Canyon een heuvelachtig gebied met hele mooie lange
22

doordraaiende bochten en een aangename temperatuur om te rijden, bij de
eerst volgende afslag wachten we op racekees en de volgwagen met Jonathan
aan het stuur.
We rijden weer een mooi stuk verder en houden een drinkpauze vlakbij de
Brownlee Stuwdam.
Overal in de Canyon hangen luitsprekers in de bomen of aan lantaarnpalen
die in verband met hevige regenval want dan kan de Canyon in een paar uur
zeer snel stijgen en worden bezoekers opgeroepen om zo snel mogelijk weg
te gaan om niet verrast te worden door het snel stijgende water.
Na een halfuurtje gaan we weer verder de Canyon uit en rijden we door het
Boise nationaal Forest park waar geen vijf honderd meter recht stuk weg tegenkomen, omdat ik achter aan rij heb ik mooi tijd om foto’s te maken en
mijn eigen tempo te rijden, omdat de rest van de groep mooi doorrijd kan ik
voor mij het gemiddelde wat hoger leggen. Als we in een klein dorpje komen
met een benzinepomp en een restaurant is het ook tijd voor een bak groenvoer dit om niet al te veel aan te sterken.
Na de lunch gaan we verder en komen we in Pendelton waar we een zadelmakerij bezoeken waar zadels gemaakt worden voor de Rodeo, een goed zadel met de hand gemaakt kost ongeveer 20 000 Dollar en dan heb je nog
geen paard om daar het zadel op te doen.
Na een uur gaan we weer verder en rijden we door mooie landbouw gebieden
en komen we eind van de middag in Boise aan motors parkeren en dan volgt
het zelfde ritueel als de vorige avond.
Dag 5
De volgende morgen komt Kees met de mededeling dat hij niet verder mee
rijd hij heeft last van zijn handen en ook ernstig last van hoogtevrees ( hij
eet ook niet uit een diep bord bij wijze van ) en gaat met Jonathan mee in de
bus. We rijden weer een heel stuk door het Boise nationaal park en daar krijgen we en een dikke regen en hagel bui voor de kiezen dus regenkleding
voor de dag en rustig verder rijden tot we in een klein plaatsje komen en ik
een lekkere warm pizza bestel. De regen kleding van Emma van het merk
Harry is niet zuiver waterdicht en de leren cowboy laarsjes al helemaal niet
en warm heeft ze het ook al niet. Na een uur gaan we weer verder en krijgen
daarna grote landbouwgebieden en komen bij een groot maanlandschap gebied na nog enkele drink en eet pauzes komen we aan in Idaho Falls waar we
in het Hilton hotel verblijven. S’avonds in een naastgelegen restaurant lekker
gegeten, met lekkere rode wijn erbij komen de mooie verhalen vanzelf wel
los. Later in het hotel nog paar afzakkertjes met zelf bediening van Berry en
later wel afgerekend en rond een uur of een in het mandje gerold voor een
paar uur slaap.
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Dag 6
Na een korte nachtrust en een ontbijt vertrekken we uit Idaho Falls en gaan
we richting Jackson waar we bij een koffietent een lunch scoren voor de
middag. Na de koffie gaan we de bergen in met veel bos en het motregent
een beetje, bij een rustpunt fotootje maken van een verkeersbord met een
aantal kogelgaten er in. Rond de middag komen we bij een groot meer bij het
Yellowstone park waar we onze lunch naar binnen werken en weg spoelen
met een flesje fris.
Bij de ingang van het park 40 Dollar aftikken voor het bezoeken van een aantal parken waaronder ook het Yellowstone National park.
Bij een van de drink pauzes bezoeken we een warmwaterbron waar we ook
even de benen kunnen strekken, voor een wandeling langs een aantal bronnetjes waar van het water bloedheet is en kraakhelder. Een enkele bron werkt
als geiser waarvan het water enkele meters omhoog komt.
Als we in West Yellowstone aankomen tanken we eerst de motors af en ga ik
met Berry de stad in met de Harry om een USB stick te scoren om daar muziek op te zetten zodat ik muziek kan luisteren op de motor.
In het motel waar we verblijven maken we ons op voor het avond programma
en zet Pascal muziek op mijn usb stick zodat ik niet de hele dag USA muziek
hoef te luisteren.
We maken een wandeling door de stad met veel souvenirs winkels en eet
tentjes.
Als we in een van de restaurants wat gaan eten blijkt dat er geen alcohol
word geschonken, omdat we al een plek hebben en er het erg druk is in de
stad blijven we maar en wordt dit ons eerste en laatste diner met een frisje.
We mogen wel bier of wijn kopen en in het restaurant opmaken doch dat
geeft en gedoe om eerst naar de slijterij te gaan om drank in te slaan.
(Wordt vervolgt)
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28

Linthorst
Stobbelaar
Slagman
Hendriks
Nijman
Habers
Minkjan
Bronsvoort
Woudsma
Hoogenboom
Huiskes
Valk
Hallink
Veen, van der
Voogd de
Kijk in de Vegte
Kok
Valk
Stoeten
Stoeten
Kerkdijk.
Schepers
Dijk
Preuter
Mijnheer
Hekkert
Wunnink
Koppelman
Kiekebosch

Ineke
Evert
Adrie
Gerrit
Jenny
Benny
Albert
Bert
Jeannet
Leen
Jan
Jan
Frits
Leon
Dinand
Gerrie
Erwin
Gert
Bert
Jelle
Veronie
Henk
Freddie
Bas
Klaas
Esther
Alfred
Jan
René

7-dec
8-dec
9-dec
10-dec
17-dec
24-dec
24-dec
10-jan
11-jan
13-jan
14-jan
17-jan
17-jan
22-jan
23-jan
27-jan
29-jan
31-jan
5-feb
10-feb
20-feb
27-feb
29-feb
8-mrt
10-mrt
10-mrt
23-mrt
28-mrt
29-mrt
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Fijne feestdagen
en een
goed en
gezond 2016

De sluitingsdata voor
het clubboekje in 2016
zijn:
1e boekje 6 maart
2e boekje 5 juni
3e boekje 28 augustus
4e boekje 13 november
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29-nov
6-dec

Jan Gerrits
Marie Mijnheer

Henk Schepers
Veronie Kerkdijk

13-dec
20-dec
27-dec

Martin Giezen
Koen Boshuizen
Jan Boshuizen

Jan Valk
Alfred Wunnink
Henri Frederiks

3-jan
10-jan
17-jan
24-jan
31-jan
7-feb

Bestuur
Olaf Boerkamp
Jan Boshuizen
John Zwinselman
Ginus Scholing
Esther Hekkert

Bestuur
Marko Ekkelkamp
Adrie Slagman
Henry Kerkdijk
Bertus Stobbelaar
Wilco Waterink

14-feb
21-feb
28-feb
6-mrt
13-mrt
20-mrt
27-mrt

Rik Bolks
Anita Stobbelaar
Gerrit Waterink
Peter Teunissen
Gert Stegeman
Jenny Nijman
Leon van der Veen

Stefan Bloo
Jeanet Woudsma
Bert Stoeten
Klaas Mijnheer
Benny Habers
Bert Bronsvoort
Wilbert van der Veen

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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Wist-u-datjes






De nacht van het kanaal goed is verlopen.
Menig oorsmeer het zwaar te verduren heeft gehad deze
avond.
Het dan ook gezellig druk was buiten.
De kachel dit dan ook niet aan kon.
DdV heeft al zijn krachten moeten bundelen die avond om
de vrouwen van warmte te voorzien.




Het reisverslag van USA nog lang niet af.
Ons hartje vol verwachting wacht
op het volgende boekje met het 2e
deel van het reisverslag.



Niet overal de spellingscontrole optimaal werkt.
Hierdoor soms hilarische zinnen
ontstaan in stukjes die ingeleverd
worden.





Volgend jaar een nieuwe versie van
de verjaardagskalender zal worden
gemaakt.



De redactie niet verantwoordelijk is
voor de inhoud van de aangeleverde
kopie.

Tot
2016
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