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  28e jaargang,  no 1 2016 

Voorwoord      
 

 
 
Beste clubleden 
 
Het eerste clubboekje van 2016 ligt voor jullie. 
Na een kwakkelwinter en herfsttaferelen rollen we zo het voor-
jaar weer in. 
 
Heuglijk nieuws is toch wel dat onze nieuwe website is gelan-
ceerd. De site heeft een nieuw jasje gekregen met leuke, nieu-
we items en natuurlijk onze adverteerders vermeld. Tevens kan 
men via hun advertentie worden doorgelinkt naar hun site. 
We gaan er van uit dat deze positieve start dit jaar veel goeds 
brengt voor de club. 
 
De eerste activiteiten zijn inmiddels geweest en de ecom en het 
bestuur hebben er nog meer in de planning voor ons. We laten 
ons maar weer verrassen. Bij de evenementen is het gezellig 
toeven en het is leuk om elkaar te zien en te spreken. 
 
We hopen dat we een mooi, en 
goed rijdbaar 2016 mogen heb-
ben en dat de kilometerteller 
maar flink mag oplopen. 
 
     
 
 
Veel leesplezier. 
 Namens de redactie, 
  Marie 
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Agenda MCS 2016 
 
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 
 
7 mei   28e Klassiekertoertocht  10.00 uur  
 
5-8 mei  Hemelvaart weekend  
 
15 mei   Pinkstertoertocht MC Freeweels Heeten  
 
22 mei   Ladies Ride    13.30 uur  
 
29 mei   Vechtdalrit MTC Dalfsen 
 
5 juni   Dagrit door Duitsland   10.00 uur  
 
6-9 juni   Avonddriedaagse MC Freeweels Heeten  
 
17-19 juni  Toerweekend  
 
20-24 juni   Avonddriedaagse MTK IJsselrijders  
 
26 juni (zondag)  TT BBQ     17.00 uur 
 
28-30 juni   Avonddriedaagse MTC Dalfsen 

 
 

Zie ook  
www.nationaletoerkalender.nl 
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Van de Voorzitter  
 

MC Sallanders 
 
Feest. 
 
Ja, we hadden feest. En voor het eerst hebben wij dat gehouden 
in het clubhuis. Voor een groep van 45 personen moet dat net 
kunnen. We hebben pas laat besloten om feest te geven dus het 
moest in een korte tijd worden geregeld. Even een belletje naar 
Anita en het clubhuis konden we gebruiken. Met vrienden heb-
ben we de veranda voorzien van kleden en het 1 en ander fees-
telijk aangekleed. Daags voor het feest stond onze tuin vol met 
Sara’s met de nodige spandoeken waar veel aandacht aan is 
geschonken. ‘s Avonds op tijd naar het clubhuis waar ons nog 
een kleine verrassing stond te wachten. De ouwe GS stond op 
de veranda met een mooie tekst. Nogmaals onze dank. Niet 
veel later kwamen de eerste mensen binnen. De meesten waren 
nog nooit in ons clubhuis geweest en ze keken hun ogen uit. 
Van vrijwel iedereen kreeg ik de opmerking, wat hebben jullie 
een mooi clubhuis. Mooie veranda en een prachtig plekkie. Wij 
kunnen ons voorstellen dat je hier graag wilt zijn. Die opmer-
kingen zijn natuurlijk allemaal waar. We hebben ook een 
prachtig clubhuis en dat willen we graag behouden. Maar dat is 
nog helemaal niet zeker. Iedereen weet wel dat het nog niet ze-
ker is of we kunnen blijven op deze locatie. Daar moeten wij 
ons wel voor gaan inzetten. We houden de ontwikkelingen in 
de gaten en laat het ons weten als je iets hoort wat een voordeel 
kan zijn voor het clubhuis. 
 
Afgelopen winter ben ik bezig geweest om mijn motor qua ui-
terlijk te wijzigen naar mijn bekende kleuren. Hopelijk krijgt 
de spuiter het op tijd af,  zodat we de eerste rit op 20 maart 
kunnen rijden. Trouwens de eerste evenementen zijn inmiddels 
alweer achter de rug. De nieuwjaarsreceptie was druk en erg 
gezellig. Dat geldt ook voor het stamppot buffet.  
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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.motorclub-salland.nl 
Email  : info@motorclub-salland.nl 
 
 
Bankrelatie: 
Rabobank Lemelerveld 
Algemeen rekeningnr.     : NL95RABO 0127829601  
Rekeningnummer Ecom  : NL94RABO 0127892281  
 
 
Contributies: 
Leden   : € 50,00 
Donateurs   : € 25,00 
Gezinsleden  : € 25,00 
Lidmaatschapsnummer KNMV  : 0406 
Lidmaatschapsnummer LOOT   : 1905 
Inschrijfnummer K.v.K. Zwolle : 40061473 
 
 
Bestuursleden:  
Voorzitter  : René Kiekebosch  06-23047348 
Secretaris  : Henry Kerkdijk    06-41806371 
Penningmeester  : Bertus Stobbelaar     06-28758802 
Bestuurslid  : Gerrit Waterink        06-13513565 
Bestuurslid  : Marko Ekkelkamp   06-51694917 
Email bestuur      : bestuur@motorclub-salland.nl 
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Die had een iets andere opzet dan andere jaren. In winterse sfe-
ren hebben we een buitenactiviteit gehad. Niet op de motor. 
Maar we hebben de klomp golfclubs ter hand gekregen. Met 
een aantal teams hebben we een rondje Glint gelopen. Ondanks 
het slechte weer was het erg gezellig. Eénmaal binnen in het 
clubhuis was het lekker warm en werd het buffet op een wel 
heel speciale manier geopend. Zie verderop in het clubblad. 
 
 
De voorbereiding voor de klussendag, 
 
 
middagrit,  
 
 
 
 
paastoer- tocht  
 
 

 
 
 
 
en andere evenementen zijn in volle 
gang.  

 
Met andere woorden, het seizoen gaat weer beginnen. Ik heb er 
zin in. 
 
Eén ding is zeker, de website ziet er schitterend uit.  
 
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  06-20877096 J.Boshuizen@home.nl 
Bennie Habers 06-51053777 bennyhabers@ziggo.nl 
Albert Ningbers 0529-452360 
John Zwinselman          06-54093968 Johnzwinselman@home.nl 
                    
 
 
Tent Verhuur 
Jan Blekkenhorst 06-40265034  
 
Huurprijs leden  € 75,00     Huurprijs niet leden €125,00 
Tent afmeting 5 x 10 meter 
 
 
Kascommissie 
Jan Blekkenhorst 06-40265034 
Jan Boshuizen 06-20877096 
 
Website beheer 
Gert Stegeman 06-51119525 
René Kiekebosch 06-23047348 
Gert Valk 06-15491674 
Email webmaster:          webmaster@motorclub-salland.nl  



9 

 
 
 
 
 
 

 

 
Redactie Leden 
Marie Mijnheer   06-29407831 
Gert Valk   06-15491674 
Veronie Kerkdijk   06-29035609 
Email redactie:         clubblad@motorclub-salland.nl  

 

 
 
 

 

 
 
Evenementencommissie 
Albert Minkjan  06-25152698  
Jan Weelink  0572-372120 jweelink@hotmail.com 
Henk Horsman  06-42349696 Horsmanhenk@ziggo.nl 
Bert Bronsvoort  06-53544683 b.bronsvoort@ziggo.nl  
Fam. de Lange  0529-454674 louisedelange@hotmail.com 
Dirry Zonnebeld  06-18570922 dzonnebeld@live.nl   
Dinand de Voogd 06-13798759 dinanddevoogd@hotmail.com 
Jelle Stoeten  06-42991165 jelle.stoeten@kpnplanet.nl 
Rinus Bloo   06-18570922 Rinusbloo@hotmail.com 
Tonny Boerkamp          06-28045991       ynnot@ziggo.nl 
Email evenementencommissie:                 ecom@motorclub-salland.nl 
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Van de secretaris 
 

Dag motorluu. 
Het nieuwe jaar is alweer anderhalve maand bezig op moment 

van schrijven. 
2015 hebben we afgesloten met wel heel mooi weer, de motor-
rijders die wilden konden tot en met eind december volop rij-

den zonder zout op de weg of andere extreme gevaarlijkheden. 
Nu de start van 2016 is wel even iets anders….extreme glad-
heid dus veel zout en natuurlijk de vele regenbuien die we op 

ons dak hebben gekregen zorgen er wel voor dat ik in ieder ge-
val de motor nog mooi even op de brug kan laten staan om de 
winterbeurt toe te passen. 

De jaarvergadering die we in december hebben gehad is weer 
goed bezocht, de notulen komen niet in het clubblad. Als ie-
mand de notulen wil inzien kan mij een berichtje doen zodat ik 

ze dan even naar je mail. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is 
sturen we de notulen natuurlijk vlak voor de volgende jaarver-
gadering wel rond naar de leden. 

De eerste activiteiten in 2016…jaarvergadering….stamppot 
buffet zijn weer achter de rug en we maken ons op voor de eer-
ste middagtoertocht die we hopelijk weer met wat beter weer 

kunnen rijden.  
Leden nieuws is er dit keer niet, je kunt echt merken dat het 
even winterstop is geweest. 

Wel voegen we dit keer de ledenlijst toe aan het clubblad dus 
als je nu ziet dat er gegevens niet kloppen of ontbreken mail me 
dit dan even zodat ik het kan aanpassen. 
Het bestuur heeft nu wel een nieuw mailadres gekregen be-

stuur@motorclub-salland.nl op de nieuwe website staan ook 
een aantal nieuwe adressen van bijv. clubblad. 
 

Ik wens iedereen weer een fantastisch motorjaar toe met vele 
veilige kilometers. 
 

Groet’n Henry 
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 De nieuwe website 
 
Eindelijk is het dan zover, de nieuwe website is online! In het grijze 
circuit was deze al eerder te zien maar voor alle anderen is het lange 
wachten nu beloond. 
De oude site die sinds 2004 in de lucht hing is nu niet meer zichtbaar 
en mocht je het oude adres nog gebruiken dan wordt je automatisch 
door gelinkt naar de nieuwe site. 
Wij, “de webmasters”  hebben van webdesigner en vormgever Mar-
cel Zwakenberg (Cariama IT) een training gehad hoe de site te behe-
ren. Het is nu voor ons mogelijk om de site te onderhouden en aan-
vullende informatie, foto’s of clubboekjes etc. te plaatsen. 
Het kan voorkomen dat de site niet op alle computers hetzelfde zal 
worden weergegeven.  
Dit kan komen doordat er op verschillende computers andere brow-
sers zijn geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld Fire-fox, Chrome, Explorer 
of Safari.  
Dan is het handig door op je toetsenbord Ctrl - Z tegelijk in te druk-
ken en dan de + of – toets zodat het formaat wordt aanpast en alles 
beter zichtbaar wordt en mooier te zien is. 
Op sommige tabblads of telefoons is de site heel slecht te zien, dit 
ligt aan het apparaat wat waarschijnlijk komt doordat er een ouder 
besturingssysteem op is geïnstalleerd.   
Mochten er nog dingen ontbreken dan horen wij dat graag daarbij 
opgemerkt dat niet alles mogelijk is en vaak zit er een wel overwo-
gen keuze achter om sommige dingen weg te laten. 
We adviseren de site regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven 
en er aanvullende info voor een activiteit te vinden maar realiseren 
ons ook dat via WhatsApp, E-mail en Facebook het meeste club-
nieuws snel(ler) gedeeld wordt. 
Òf gewoon ouderwets in het clubhuis het laatste nieuws met elkaar 
delen, minstens zo belangrijk!! 
 
Groeten de Webmasters  
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Stamppottenbuffet  
Hallo luitjes, 
  
Zondag 14 februari was het alweer zover,""het STAMPOT-
TENBUFFET". 
De opkomst was hoog, 40 mensen hadden zich aangemeld. On-
der het genot van een kop koffie werd ons medegedeeld, dat we 
eerst nog een buitenspel gingen doen. We hebben zelf  groepen 
gemaakt, om dan buiten een potje boerengolf te gaan spelen, 
wat je ook nog eens een punt opleverde voor de clubcompetitie. 
Dit werd door 24 aanwezigen gedaan. 
Het weer was vies en nat, maar dat kon de pret niet bederven. 
Onderweg werd er veel gelachen, omdat bij  " de damesgroep ", 
regelmatig de bal in de sloot vol met water belandde. Maar het 
lukte om de bal zonder een nat pak weer uit de sloot te krijgen. 
Halverwege de route (rondje Glint) konden we onder het genot 
van een Mummelmannetje en een zakje snoep even opwarmen 
in een pas gebouwde prachtige schuur. 
Daarna weer de pas erin, en snel naar de motorclub. Daar ston-

den de heerlijk ruikende dampende stamppotten al op ons te 

wachten. 

Maar voordat we konden aanvallen, werd het nieuwe motorsei-

zoen en het buffet door Tonny en Louise op een zeer ludieke 

wijze ingezegend; zelfs de wierook ontbrak niet. Iedereen kon 

de grap zeer waarde-

ren. 

 

De stamppotten 

smaakten heerlijk en 

niemand had haast om 

naar huis te gaan. 
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Het was een zeer geslaagde middag, en we willen iedereen, die 
aanwezig was, bedanken voor de gezelligheid!! 
Wij, als ECOM, wensen iedereen een heel goed en veilig mo-
torseizoen. 
Tot ziens, en vergeet niet dat zondag 20 maart de eer-
ste middagtoertocht wordt gereden. 
 
 
 
Voor de leden die zondag 
niet aanwezig waren staat 
hier onder de tekst die is 
voorgezongen onder be-
geleiding van een Grego-
riaans koor.  
 
 
 
 
Het gebed van een motorrijder. 
Onze motor die in de garage staat, 
uw merk worde geheiligd. 
het mooie weer kome. 
Uw wil geschiede, 
op de rechte stukken zowel als in de bochten. 
Geef ons heden onze dagelijkse rij lol. 
Vergeef ons onze schuivers. 
Gelijk ook wij andere hun brokken vergeven. 
Rijdt ons niet in de vernieling 
en verlos ons van het dagelijks sleutelen. 
In naam van de wielen, het stuur en de ronkende uitlaat 
 
             AMEN 
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ECOM  

Tourrit zondag 20 maart 2016 

 

De eerste tourrit van dit jaar. 

De rit gaat mooi binnendoor over mooie doorgaande wegen 

richting Duitsland. Bij Hardenberg zullen we de grens over-

gaan. Daarna binnendoor richting Ulsen om uiteindelijk via 

Lage weer richting grens te rijden. 

Op ongeveer 80 kilometer kun je een 

koffiestop maken dit is nabij de 

grens. De tocht is ongeveer 155 km 

lang.  

 

 

We hopen op een mooie opkomst en goed weer. 

 

 

 

Groeten De ECOM 
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 VLH banden/motoren 

Uw adres voor:  

Aan-/verkoop van motoren, auto’s, campers  

Onderhoud en schadeherstel motoren  

bandenhandel  

Ommerweg 121 7447 RC Hellendoorn  
Telefoon : 0548-656880 / 06-22 740 752  
Email : Info@vlhmotoren.nl www.vlhbanden.nl  
Tevens afspraak in de avonduren en in het weekend mogelijk!  

 
_______________________________________________________________________ 
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Ria Valk, 25 jaar lid van de club, Gefeliciteerd!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marko Ekkelkamp, clubkampioen 2016. 

Gefeliciteerd!!! 
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Vervolg reis USA 

Dag 7  

Om vijf uur gaat de mobile wekker en zitten we om halfzes op 

de motor met veel kleding aan, want het heeft licht gevroren en 

dus niet erg warm. Je moet er wat voorover hebben om een Bi-

zon of misschien een bruine beer te zien. We kunnen zonder 

ons pasje het park in, want er is nog niemand in het hokje dus 

rijden we door. We zien in de ochtendschemer een grote Bi-

zonstier langs de weg lopen, nog geen vijf  meter van ons af. 

Doch deze loopt rustig door en denkt: daar heb je weer van die 

halve gekken en hij heeft gelijk want in de middag zien we er 

honderden lopen dus zinloos vroeg opgestaan.  

We rijden verder en rijden een rondje om een aantal warmte-

bronnen te zien en ons een beetje op te warmen. Rond acht uur 

komen we bij een groot restaurant waar we ons ontbijt bestel-

len,  warme koffie en chocola melk naar binnen werken om 

weer een beetje op temperatuur te komen.  

We gaan rond negen uur naar buiten, want dan gaat de geiser 

stoom af blazen. Dat gebeurt om de anderhalf tot twee uur en 

inderdaad het warme water 

komt wel dertig meter hoog 

uit de bron ( na vijf minuten 

doet Bert de kraan dicht en is 

het afgelopen met de pret ).  

We rijden verder het Yel-

lowstone park door dat onge-

veer zo groot is als de provincie Utrecht. Later op de dag zien 

we vele kuddes Bizons en zien we in de verte een bruine beer 

met haar jongen.  
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Kroes Jos 1-mrt 

Mijnheer Klaas 10-mrt 

Hekkert Esther 10-mrt 

Wunnink Alfred 23-mrt 

Koppelman Jan 28-mrt 

Kiekebosch René 29-mrt 

Giezen Martin 5-apr 

Gerrits Jan 6-apr 

Ekkelkamp Rik 9-apr 

Boshuizen Jan 16-apr 

Warmelink Henk 25-apr 

Veltmaat Herman 28-apr 

Lange,de An 30-apr 

Waterink Ria 2-mei 

Kogelman Sander 6-mei 

Huzen Jan  9-mei 

Linthorst Henk 10-mei 

Habers Brian 10-mei 

Uitslag Dinand 12-mei 

Horsman Henk 13-mei 

Roddenhof Bennie 19-mei 

Boshuizen Koen 28-mei 

Schepers Jenny 2-jun 

Hoogenboom Henny 10-jun 
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Tijdens een stop merkt Ronald dat hij een lekke achterband heeft van de 
Harley; zijn Carmin 590 gaf drukverlies aan dus de Harry van Kees er af 
en de motor van Ronald er weer op. Het is er prachtig mooi rijden en rond 
de middag kan de warme kleding weer plaats maken voor het doorwaai-
jasje. 
Ook in het Yellowstone hebben in het verleden bosbranden schade aange-
richt maar de natuur herstelt zich wel weer. In een klein dorp nog aange-
legd voor een hamburger met groenvoer en een sapje. Daarna rijden over 
het dak van USA dat is een hoogvlakte met alleen bochten voor; onze col-
lega Harley rijders niet zo leuk wand we passeren ze links en als niet an-
ders kan rechts. 

Op een parkeerplaats genieten we van de prachtige omgeving en de verge-
zichten. 
Aan het eind van de middag komen we in Red Lodge aan waar we de mo-
tor van Ronald naar een motorzaak annex bandenboer brengen om de band 
te repareren: daarna naar het motel voor de opknapbeurt en een Budwei-
ser. Rond zeven uur gaan we naar het restaurant wat Ronald had bespro-
ken.  
Om tien uur gaan we terug naar ons Motel en gaat de jeugd (Pascal en Jo-
nathan) nog even naar de saloon om het nachtleven van de stad te proeven. 
 
Dag 8       
Na een sober ontbijt vertrekken we om acht uur uit Red Lodge en krijgen 
we wegen met veel wegwerkzaamheden. We rijden door een glooiend 
landschap met alleen gras en hier en daar een koppel vee. De temperatuur 
is prima en we hebben een korte koffie pauze. We gaan verder en na een 
tijdje geeft Emma aan dat er iets mis is met de Harry. Jonathan is met de 
bus doorgereden en we hebben geen gereedschap, dus rijden we naar de 
volgende afslag waar we aan het spoor stoppen. Bert Bronsvoort gaat weer 
aan de slag en terwijl we wachten, komt er een olietrein langs met meer 
dan honderd wagons. Dit is, denk ik, de eerste Harley die niet aan de weg 
gemaakt wordt maar aan het spoor. 
Als de boel is gemaakt, gaan we verder en rijden we door prachtige mooie 
graanvelden; zover je kijken kunt en hier en daar een combine en enorme 
graansilo’s.  
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6-Mar Peter Teunissen  Klaas Mijnheer 
13-Mar Gert Stegeman   Benny Habers 
20-Mar Jenny Nijman   Bert Bronsvoort 
27-Mar Leon van der Veen  Wilbert van der Veen 
3-Apr Dirry Zonnebeld  Rinus Bloo 
10-Apr Linda van der Vegt  Jan Weelink 
17-Apr Jan Blekkenhorst  An de Lange 
24-Apr Sander Kogelman  Dinand de Voogd 
1-May Ronnie Eilert   Gert Valk 
8-May Evert Stobbelaar  Henk Warmelink 
15-May Albert Minkjan  Henk Linthorst 
22-May Hennie Hoogenboom Leen Hoogenboom 
29-May Henk Horsman  Jelle Stoeten 
5-Jun Marie Mijnheer  Veronie KerkdijkC26 
12-Jun Martin Giezen    Jan Valk 
19-Jun Koen Boshuizen  Alfred Wunnink 
26-Jun TT BBQ TT BBQ 
 
 
 
 
 
 

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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Rond de middag hebben we lekker een pizza weggewerkt. 
In Great Falls nog even bij een Harley boer langs geweest om 
rond te kijken en een bakkie koffie te scoren: het is er lekker 
koel in de toko door de airco. 
Om een uur of vijf komen we aan bij het Hilton hotel voor de 
overnachting. Na een paar biertjes even onder de pomp en dan 
op zoek naar een eetgelegenheid om een lekkere steak naar 
binnen te werken met een lekker glas rode wijn erbij. 

Dag 9 
We vertrekken om acht uur uit Great Falls en rijden een uur op 
de snelweg. Vervolgens gaan we door mooi glooiend land-
schap met graanvelden. In een klein plaatsje gebruiken we de 
lunch, waarna we verder gaan; op een mooi recht stuk laten 
Berry en ik ons terug zakken om dan vol gas met de Harry’s te 
gaan en ik krijg er honderdvijf mijl voor, dat is honderdzeven-
tig kilometer per uur; dat valt 
mee en de Harley rijdt 
nog prima.  

 

Vlak voor een grote afslag, 
komt ons een auto tege-
moet die dertig meter voor 
ons de berm in schiet en vlak 
voor Berry en mij weer 
de weg op gaat,aan de anndere kant door de berm weer de weg 
op gaat en dan alle toeters en bellen aanzet: het is de High Way 
Police. We schrikken enorm van deze actie, maar het is dus 
niet voor ons. Ze moeten de anderen hebben, dus als Ronald 
stopt met de groep, rijden wij mooi door en wachten op een 
parkeerplaats op wat komen gaat. Later blijkt dat Pieter en Em-
ma op een doorgetrokken streep een trekker hadden ingehaald, 
doch het loopt met een sisser af. 
In Browling stoppen we voor een drinkpauze bij een winkel 
waar vuurwapens in alle soorten en maten te koop zijn.  
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Even legitimeren en je loopt bij wijze van gewapend de winkel uit, 
maar met een blikje bier op straat kan niet, want dat is een misdaad. 
De eigenaar van de winkel komt met de boodschap dat het Glacier 
Nationaal Park aan de oostkant is afgesloten in verband met een 
hevige bosbrand van ongeveer vierduizend hectare. 
We gaan naar de andere kant van de weg tanken en om ijsblokjes in 
te slaan om de bier koel te houden. 
Als  we staan te wachten komt er een auto tanken en als de man 
klaar is steekt die een  heel verhaal op waar geen touw aan vast te 
knopen is.  
als hij te close word met Ronald komt Jonathan de bus uit en brengt 
de man terug naar zijn koekblik: blijkt de man in Syrie tegen IS te 
hebben gevochten en de weg een beetje kwijt is en met vuurwapen 
in de auto rond rijd. In de USA kan dat en geen wonder dat er soms 
schiet incidenten zijn. 
We rijden om het park heen om vandaar de berg op te rijden; on-
deraan het park een drinkpauze, het is er zo warm dat de koelhesjes 
voor de dag komen. 
Jonathan mag niet met de bus het park in en rijd vast naar Whitish 
om een garage op te zoeken, want de remmerij is niet helemaal jo-
fel. 
 
We rijden het park in en stoppen bij een riviertje om af te koelen; 
daarna rossen we naar boven en maken onderweg nog even een 
groepsfoto met de vlag van Pascal ( de vlaggen van NL UAS en 
Canada ). Op de top nog even met de Harry op portret. 
Naar beneden gaat het rustiger, omdat er veel toeristen onderweg 
zijn. Onder aan het park gaan we nog even ijsje schoren en dan rij-
den we over de High Way naar Whitish. 
Om zeven uur komen we bij het motel aan en is Jonathan er niet. 
Na een belletje komt hij er aan met de koude Budweiser. 
`S avond lekker bij de Mexicaan gegeten op het terras en lekker na 
zitten; iets voor twaalf zijn we weer terug bij het motel waar we  
Ronald feliciteren met zijn verjaardag en de laatste Budweiser op-
maken. 
 
Dag 10 
De volgende morgen zitten we om zeven uur op de motor en rijden 
naar Eureka, waar we om half negen aankomen en we het ontbijt 
nuttigen; de toerleider word betaald. 
Voor we verder gaan, tanken we de motors af en rijden we naar de grens met 
Canada. 
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nuttigen; de toerleider word betaald. 
Voor we verder gaan, tanken we de motors af en rijden we naar de grens 
met Canada. 
Na twaalf kilometer komen we bij de grens en gaat het officiële gedeelte in 
van netjes antwoord geven en dat we met een vriendengroep zijn, want an-
ders moet Ronald Dollars dokken en dat gaat van het verjaardagsfonds af. 
Na een uurtje zijn we door de douane en rijden we Canada in; na twee ki-
lometer staat de groep stil, want het schakelpedaal van de Harry van Brug-
geman is los gerammeld. Ronnie en Bert Bronsvoort storten zich op de 
motor om de handel weer vast te zetten en na een half uur zit het pedaal 
weer vast. We gaan weer op pad en rond de middag werken we nog een 
bak groenvoer naar binnen. Daarna is het een saaie weg de High Way 95 
naar Radium Hot Springs, waar we om drie uur aan komen. Hier blijven 
we twee dagen. 
Als we de sleutels van kamers hebben, gaan we onder de pomp, wasje 
draaien en dan biertje drinken op het terras van het motel. 
`s Avonds gaan we met de hele club naar een Schnitzel restaurant, want in 
Radium Hot Springs wonen veel Duitsers en Oostenrijkers en dus nemen 
we een lekker Duits biertje en een menu van het huis. 
Na het diner gaan we weer terug naar het motel waar we nog lang na zitten 
op het terras en de koelbox leeg maken op kosten van de jarige Ronald. 
Als dat klaar is, gaan we ons mandje op zoeken voor de nacht. 

Dag 11  
Rust dag, dus ’s morgens rustig naar een restaurant een ontbijtje halen en 
op een bankje met prachtig uitzicht op de omgeving dit opeten. Er is ook 
een wasserette voor diegene die alles netjes schoon wil hebben, ook kun je 
er de motor wassen, m.n.voor de Harry liefhebbers. Ik doe daar niet aan 
mee, want dat doe ik thuis ook niet; een een dag regen en ze zijn weer vuil. 
De rest van de dag video kijken van Pascal zijn reis door Vietnam; beetje 
bijpraten, biertje er bij en zorgen dat we in de schaduw blijven, want de 
temperatuur loopt op tot rond de vijfentwintig tot dertig graden. 
Ronald monteert een rugsteun voor mij op de Harley want ik had last van 
de rug; hopelijk gaat het nu beter. 
Ronald en Jonathan hebben voor de avond een BBQ in mekaar gezet en 
vlees gehaald bij de plaatselijke slager en maïskolven bij de groenteboer. 
Rond acht uur word de boel opgestart en kunnen we lekker genieten van de 
BBX van de organisatie en kletsen we onder het genot van Budweiser na 
over de reis van de afgelopen dagen.  
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Hoe later het word, hoe meer er het mandje op zoeken; ik hou 
het om een uur of twaalf voor gezien. 
 
Dag 12  
We verlaten het motel in Radium Hot Springs om zeven uur in 
de ochtend en gaan de High Way  93 op die door de Rocky 
Mountains gaat. We rijden door een valley met mooie lange 
bochten en vergezichten. We stoppen bij een beekje voor een 
drinkpauze; als Bert Stoeten en ik een grote steen in het beekje 
willen gooien, lukt het niet;: de steen is te zwaar voor ons bei-
den,  doch Jonathan pakt hem op en gooit deze in het water dus 
gaan we met deze jongeman heel vriendelijk om. 
De volgende stop is Lake Louise in het Banff National Park. Het 
is een groot meer waar veel Japanse toeristen komen. We gebrui-
ken onze lunch in een restaurant bij het meer. 
Op de parkeerplaats gaat de warme kleding plaats maken voor  
de doorwaai-jas en spijker- broek. 
Door alle drukte op de par- keerplaats 
gaat de bus eerder weg en als we 
wat later weg willen, wil Harry niet 
starten. Wat blijkt: door alle druk-
te ligt de sleutel met de co- de in de 
bus en als de sleutel verder dan onge-
veer twintig meter weg is dan doet 
de motor het niet. Ik heb geluk: 
Berry is er nog en gaat ach- ter de rest 
aan om de sleutel terug te halen. 
Na dit oponthoud gaan we benzine 
tanken en komen we een Zwitsers 
gezelschap tegen dat ook een mo-
tortocht rijd door Canada en de USA. De volgende stop is bij een 
gletsjer die zich elk jaar verder terug trekt. 
Na de gletsjer rijden we het Jasper National Park in waar we op 
een parkeerplaats weer een motor repareren met schakel proble-
men. Als we het park verlaten maakt Jasper nog even een foto 
bij het bord van het Nationale Park dat naar hem is vernoemd. 
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Het laatste stuk High Way is saai maar wel mooi besneeuwde 
bergtoppen. 
We komen eind van de middag in Vattemount aan en hebben er 
vijfhonderdveertig kilometer op zitten. 
Het motel waar we overnachten heeft problemen met de warm-
watervoorziening, dus zitten we op het terras met een biertje en 
zakje chips te wachten tot de boel op regel is. Als Ronald groen 
licht krijgt brengen we de bagage naar de kamer. Ronald regelt 
een restaurant en wij gaan lekker onder de pomp. Het begint 
hevig te waaien en we krijgen een grote zandstorm te zien.  
Om acht uur worden we bij het restaurant verwacht, waar we 
een heerlijk Canadees streekgerecht bestellen en een goed glas 
wijn uit de streek. 
Rond tien uur brengt Ronald ons weer terug met de bus en pra-
ten we nog wat na bij de aanhanger tot de tweede groep er ook 
is. 
 
 
Vervolg van dag 13 t/m 17 kunnen jullie lezen in het volgen-
de clubboekje. 
 
Notitie van de redactie: 
Wat een belevenissen daar in Amerika, maar wat een gesleutel, 
jongens. Ik kan me voorstellen dat je dat wel een keer zat bent. 
Nu maakt het land met zijn mooie natuur veel goed, als je daar 
toert met de motor. 
 



34 

Wist-u-datjes  
 Het stamppottenbuffet reeds  heeft plaatsgevonden. 

 Dit gebeurde onder winterse omstandigheden. 

 Het dus sneeuwde en koud en nat was. 

 Wij met de dames een groep vormden. 

 Wij koud waren toen wij weer bij het clubhuis arriveerden. 

 Wij de 2e helft  niet actief gespeeld hebben met de klomp-

jesgolf. 

 We zo snel mogelijk naar het clubhuis wilden. 

 Onze schoenen en sokken nat waren. 

 Wij dezen op de kachel te drogen hebben gelegd en onze 

voeten tegen de kachtel hebben gevleid. 

 We toch maar mooi een extra competitiepunt hebben ge-

scoord. 

 We heerlijk hebben gesmikkeld van de verschillende ver-

snaperingen. 

 Het wel lekker was om een beetje beweging te hebben ge-

had. 

 Er nog wat laatste informatie volgt op de mail over het he-

melvaart weekend. 

Sluitingsdatum voor de kopie van het volgende club-
blad is 5 juni 2016 
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