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  28e jaargang,  no 2 2016 

Voorwoord    
 

Hier alweer het tweede clubboekje van dit jaar. Dit nu 
het zomerseizoen echt goed op gang is gekomen, voor 
ons als motorrijders, maar ook eindelijk laat de zon 
zich vaker zien.  
 
Zo ook echt met het hemelvaartweekend. Een week 
ervoor werden activiteiten nog gecanceld vanwege het 
weer en met hemelvaart hadden we het mooiste weer 
wat we maar wensen konden.  
Hopelijk zet het nu door en kunnen we van een mooie 
en warme zomer gaan genieten.  
 
De activiteiten die op de agenda staan kunnen ook wel 
mooi weer gebruiken dus hopelijk blijven de weergo-
den ons gezind. 
 
In het clubboekje staan weer verschillende dingen te 
lezen en ook konden we weer leuke wist u datjes note-
ren aan de hand van de activiteiten die zijn geweest. 
 
Kortom veel leesplezier en voor iedereen een goede 
vakantie gewenst als je zover bent. 

 
Een zonnige groet,  

Veronie  
Namens de Redactie 

 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=kamperen+cartoon&view=detailv2&&id=56F7CB7A0089EE43E4432C11C33CC28C79870004&selectedIndex=201&ccid=r4RYMV5D&simid=608031589032068078&thid=OIP.Maf8458315e4377c7c15a90b711f50cabo0
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Agenda MCS 2016 
 
 
 

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 
 
3 juli Regio rit 10.00 uur 
 
4-7 juli  Avonddriedaagse MC Salland   19.00 uur 
 
27 aug. Oldtimer rit MC Ram Raalte                   
 
28 aug. Trial en BBQ                     15.00 uur 
 
3-4 sept.    Twee daagse 
 
10 sept.  Klussendag Clubhuis    08.30 uur 
 
11 sept. 31e Herfsttoertocht  09.00 uur  
 
18 sept. Blauwebogen toertocht MTC Dalfsen 
 
25 sept. Pony toertocht MC Free Wheels Heeten 
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Van de Voorzitter  
 

MC Sallanders 
 
Het weer. 
Ja, het weer. Dat houdt ons dagelijks bezig. Vooral met evene-
menten willen we graag mooi weer. Maar dat is het altijd lang 
niet. Ook dit jaar is het bij een aantal evenementen niet bijster 
weer geweest. Als je zelf iets organiseert is dat het enige wat je 
niet kunt regelen. Neem nou de aanloop naar het hemelvaart 
weekend. Een week voor dat weekend, 27 april. Koud, harde wind 
en winterse buien. De klassieker races in Holten waar ik anders 
heen was gegaan zijn afgelast. Maxima liep mooi te paraderen in 
Zwolle en volgens de nieuws berichten zijn tal van evenementen 
in het land afgelast. De organisatie maakte zich terecht zorgen. 
Want zulk weer wil je echt niet. De weersverwachtingen werden 
dan ook nauwlettend in de gaten gehouden en Paulus Pietsma 
geeft het verlossende woord, het wordt beter. Voor ons zelf was 
het handiger om met de auto te gaan en dan genieten van het 
mooie weer. Alle dagen top weer. Aan de organisatie onze dank. 
Want het was “weer” super georganiseerd.  
 
Het was voor de MC wel een druk weekend en gelukkig is dat in 
goed overleg gegaan. Op zaterdag is de klassiekertoertocht gere-
den. Ook die hadden mooi weer. Een mooie rit en met 50 klassie-
kers een super opkomst. Ik hoop volgend jaar weer.  
 
Zo blijk maar “weer” het enige wat je niet kunt regelen maakt of 
breekt een evenement. 
 
Eén ding is zeker, Hayden heeft zijn eerste overwinning en Ver-
stappen trouwens ook. 
 
Gas d'rop, koppie d'r bi-j. 
 
René Kiekebosch 

http://www.anhangerschap.nl/songtekst/gas-dr-bi-j.html
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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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Van de Secretaris 
 
Dag motorluu,  
 
Net weer bijgekomen van het fantastische hemelvaartweekend 
is het alweer tijd om een stukje aan te leveren voor het club-
blad. Laat ik nu dit keer helemaal geen ledennieuws hebben. 
Uiteraard kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken het 
aantal leden zit de laatste jaren gemiddeld tussen de 105 á 110 
leden. Dit is toch een leuk aantal gezien tegenwoordig de mo-
torrijbewijzen ontzettend duur zijn.  
 
Nu we midden in het motorseizoen zitten kunnen we natuurlijk 
eens kennissen, familie of vrienden die motorrijden gewoon 
eens meenemen met een middagtoertocht of andere tochten die 
we rijden.  
Alle ritten die de Ecom en Motorclub Salland organiseert zijn 
uiteraard ritten die ook door niet leden gereden mogen worden. 
Iedereen is altijd welkom. 
Als de weergoden ons het gunnen hebben we nog een mooi 
lang seizoen voor de boeg met een aantal zeer mooie tochten en 
weekenden. Dus hou de agenda allemaal in de gaten. Ik zelf zie 
alweer uit naar de dagrit door Duitsland en natuurlijk de super-
toer die Edwin organiseert, deze staat altijd garant voor veel 
rijplezier. 
 
Ik hoor ook alweer veel leden die vakantieplannen hebben met 
de motor. De een zet hem op de aanhanger, andere gaan zover 
weg dat ze een motor (brommer) huren. Er gaat een delegatie 
naar Isle of Man wat ook weer garant staat voor veel motorlol. 
Uiteraard verwachten we in volgende clubbladen verslagen van 
de reizen. 
Ik wens jullie allemaal vele veilige kilometers en we zien elkaar 
op een volgend evenement of uiteraard gewoon zondagsavonds 
in het clubhuis. 
 
Groet’n 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  06-20877096 jboshuizen@hetnet.nl 
Bennie Habers 06-51053777 bennyhabers@ziggo.nl 
Albert Ningbers 0529-452360 
John Zwinselman          06-54093968  
                                       johnensandy@telfortglasvezel.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  
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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@motorclubsalland.nl 
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Gezamenlijke motorrit regioclubs  
3 juli 2016 

 
Deze rit is het vervolg op de tot nu toe gehouden dobbelsteenrit en 
is bedoeld om de leden van de deelnemende clubs nader met el-
kaar kennis te laten maken. 
Nu eens geen dobbelsteen en met zo weinig mogelijk kilometers 5 
verschillende regioplaatsen te bezoeken, maar een puzzelrit met 
foto vragen 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 mor-

gens. 
 Als alle deelnemers zich hebben gemeld bij het clubhuis 

volgt de samenstelling van de verschillende groepen 
(afhankelijk van de opkomst 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 ver-
schillende punten worden gereden waar elk van de opdrach-
ten moet worden uitgevoerd en op het invulformulier wor-
den ingevuld. 

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

 Per groep moet, in onderling overleg, na elke foto-opdracht 
een andere voorrijder naar het volgende opdrachtpunt wor-
den gereden. 

 Na terugkomst in Dalfsen moet het ingevulde formulier wor-
den ingeleverd bij de toerleiding (Ivo Kemper) die er de pun-
tenwaardering 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”. Ver-
der  is er gelegenheid tot het beoefenen van “Oud Hollandse 
Spellen” zoals een “zenuwspiraal” waarbij een ring langs 
een draad bewogen moet worden zonder die draad te raken. 
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  De uitslag van de toerleiding is bindend en bij gelijk aan-
tal punten zal het lot beslissen d.m.v . een dobbelsteen. 

 Van de winnende groep zullen de voornamen van de deelne-
mers op de bokaal van de dobbelsteenrit worden gegraveerd. 

 Door het gooien met de dobbelsteen wordt bepaald wie van het 
winnende team de beker mee naar huis (of het clubhuis) mag 
nemen. 
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Toerweekend  
17-19 Juni 2016 en meer…… 

 

Rond de afgelopen bouwvak ben ik begonnen met de voorbereiding 
van het toerweekend voor 2016. Als reisbestemming had ik eigenlijk 
het Luxemburgse Consdorf in gedachten, in het voorjaar van 2015 
had ik er al een weekend doorgebracht met m’n motorrijdende fami-
lieleden. Alles was klaar, met een klik op de muis zou het geregeld 
zijn. Maar toen de hemelvaartcommissie melde dat zij ook naar 
Luxemburg afreizen, leek het me beter om m’n plannen om gooien 
en een ander toergebied te zoeken. Maar wat in ’t vat zit verzuurd 
niet, luid het spreekwoord. We zullen vast nog wel een toerweekend 
doorbrengen in het Groot Hertogdom. Een deel van de gemaakte 
routes werden nu gebruikt met het afgelopen Hemelvaartweekend, ik 
mag hopen dat de ritten een beetje in de smaak vielen. 
Met het 9e toerweekend wijken we nu uit naar Manderscheid in de 
Eifel. We overnachten bij Motorhotel am Vulkanberg, uitbaters zijn 
de Nederlandse Wim en Marja Slikker. Sinds 2009 kom ik hier al 
over de vloer, ik kwam ze destijds op het spoor nadat m’n pa met de 
MC Klassieker er een motorweekend had doorgebracht. Sindsdien 
breng ik elk jaar wel 1 of meerdere keren een bezoekje aan hun, ook 
Bert en Jenny mogen tot de vaste gasten gerekend worden en komen 
hier regelmatig. Leuke lui die Wim en Marja, je hebt ze mogelijk al 
ontmoet op de motorbeurs in Utrecht waar ze met een standje ston-
den. 
 
Een dag na Koningsdag zijn we op pad gegaan om de gemaakte rou-
tes te na te rijden. Op de kaart in MapSource zag het er al goed uit. 
De heenweg op vrijdag zal de langste rit zijn. We rijden achtereen-
volgens door het Sauerland, Siegerland, Westerwald en een stukje 
Möselstrasse voordat we in de Vulkaaneifel eindigen. Een flinke rit 
van 550 km die begint met ± 160 km snelweg. Gewoon op tijd ver-
trekken, dan komt het vanzelf goed. Wij zijn met narijden om 07.00 
uur vertrokken en waren rond 17.30 uur aan het eindpunt van de rou-
te. Inclusief afhandeling van een valpartij. Ik denk dat het de moeite 
waard is om deze rit volledig te rijden, probeer in elk geval wel voor 
19.00 uur op plek van bestemming te zijn.  
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Lukt dat niet stuur me dan even op tijd een berichtje zodat er in de 
keuken rekening gehouden kan worden met laatkomers.  
Voor de mensen die niet zo lang op de motor willen zitten zal er een 
heenreis zijn met meer snelwegkilometers. Het Sauerland en Sieger-
land laat je dan letterlijk links liggen. Deze snellere route heeft een 
afstand van 490 km, 245 km hiervan is snelweg.  
Voor de zaterdag hebben we een rondrit in 2 varianten. Keuze uit een 
rondrit van 276 km of een kortere versie van 165 km. Vanuit het ho-
tel rijden we tegen de klok in richting de Moezel waarbij de rit van 
276km een groter rondje Eifel er bij pakt. Aan jouw de keuze. 
Zondagmorgen weer naar huis, helaas komt er een einde aan het uit-
stapje. Na het afrekenen van de consumpties (deze gaan op kamernr, 
dus verrekenen met je slaapmaatje(s) kun je aan de rit huiswaarts be-
ginnen. De route heeft een lengte van 480 km. Deze voert je  voor ⅔ 
van de afstand over binnenwegen, voor het laatste stukje zoeken we 
bij Wuppertal de snelweg weer op.  
Zo als eerder in dit schrijven gemeld hadden we in het voorjaar een 
weekend er voor uit getrokken om de routes te verkennen en de ge-
maakte afspraken ter plekke daar nog eens na lopen. Dinand, Marko, 
Jelle en Bert vanaf deze plek nog hartelijk dank voor het meegaan en 
de emotionele ondersteuning na m’n onvrijwillige glijpartij over het 
asfalt. In ieder geval heeft Koen weer wat te doen. Het is maar goed 
dat we zijn afgereisd om tevens de afspraken te controleren, want het 
“partnerhotel” bleek niet voor ons gereserveerd te zijn en was inmid-
dels al volgeboekt.  
 
Miscommunicatie tussen de beide hotels……maar we hebben het 
weten op te lossen. 
Iedereen die zich heeft opgegeven kan mee. Op een aantal kamers zal 
een bed worden bijgeplaatst. De stelletjes worden allen onder ge-
bracht in 2 pers.kamers. De buren verhuren ook een kamer, daar zal 
ook een stel worden onderbracht. Voor iedereen is dus een bed. 
De deelnamelijst met kamerindeling zullen de mensen begin Juni via 
e-mail ontvangen. Ook de routes, tracks en laatste info zullen dan 
worden verzonden. Voor degenen die graag hulp hebben met het la-
den van de Garmin hebben evenals voorgaande jaren de mogelijk-
heid om de routes vooraf te laden in het clubhuis. I.v.m mijn  
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afwezigheid door bezoek aan de TT-races op Eiland Man zal Bert 
Bronsvoort dit voor zijn rekening nemen. Voorafgaand aan de Duits-
landrit, op Zondag 5 Juni, heb je de mogelijkheid om de routes voor 
het toerweekend te laden in het clubhuis. Vanaf 09.00 uur is Bert 
aanwezig, neem dan wel je SD-kaartje mee. 
Voor meer info www.motorhotelvulkanberg.com 
 
Dan iets anders, het heeft natuurlijk wel met motorrijden te maken. 
Op zaterdag 2 Juli organiseert de MMC’72 weer haar jaarlijkse 
Freakrally. Een prachtig 1-daags toerevenement door België, Duits-
land en Luxemburg. In het verleden hebben Bert Bronsvoort en on-
dergetekende meermaals in het clubblad verslag gedaan van deze 
kraker. Ook dit jaar willen we weer van de partij zijn. Vertrekpunt is 
de welbekende motorcamping In den Hof in Heerlen, hier rijden we 
vrijdagsavonds na het werk naar toe. En als het enigszins meezit, nu 
een keer zonder pech. Op Zaterdag de Freakrally van circa 550 km 
rijden en zondagmorgen weer naar huis. Heb je belangstelling om 
meegaan, meld je dan bij 1 van ons. Rechtstreeks (GPS) aanmelden 
bij de organisatie kan natuurlijk ook, de inschrijving is geopend tus-
sen 11 en 25 Juni via www.mmc72.nl 
 
Tot slot, nog een oproep om je te melden indien je belangstelling 
hebt. En dat gaat over de vakantieperiode 2017. We zijn dan van 
plan om een motorreis te maken naar Noorwegen, een aantal perso-
nen heeft al belangstelling getoond mee te gaan.  
Vertrekdata, reisduur en bestemming in overleg. Wie wil mee?? 
 
Vriendelijke groet, 
 
Edwin Bruggeman  
Mail: st1100pan@home.nl  
Tel: 06-51167589 
 



18 

 



19 

 



20 

Hemelvaartsweekend 
Diekirch Luxemburg 

 

Woensdag 4 mei  
Rond de klok van 9 uur zijn we uit Lemelerveld vertrokken na-
dat Lemele en de Goosdijk in Dalmsholte zijn aangedaan. Daar 
stond Jan keurig geknipt en geschoren in zijn nieuwe kloffie. 
Dit had hij mede gedaan omdat hij anders bang was in België 
aangehouden te worden als terrorist- toerist. Ja ja je kunt er 
maar beter op voorbereid zijn. 
Zo’n kleine 6 uur later een paar plas en picknick pauze later 
kwamen we aan op de plaats van bestemming. 
Na inspectie en inrichten van onze tijdelijke onderkomens leken 
de weergoden het goed met ons voor te hebben en werden de 
koffie en de eerste borrels van het weekend in de zon genuttigd 
wachtend op Henry en Olaf die ’s ochtends om half 9 uit Leme-
le waren vertrokken om de tourrit te rijden zij waren rond 5 uur 
op plaats van bestemming.  Na ’s avonds een XXL schnitzels te 
hebben genuttigd de nodige biertjes en sterke verhalen over vo-
rige weekenden werden de slaapplekken opgezocht de klompen 
van Jan zouden een koude nacht tegemoet gaan “D’r zat ies op 
toen Jan de bloase mos legen”. 
 
Donderdag 5 mei   
Na een goed ontbijt de tent opgezet en de koelkast ingepakt met 
de nodige drankjes om zo te zorgen dat de arriverende leden een 
koude versnapering hadden bij aankomst wat de temperatuur 
gestaagd omhoog en al gauw moesten de eerste hempjes en kor-
te broeken tevoorschijn komen. René en Liesbeth Wilco en Es-
ther hadden de route over 2 dagen verspeid toch was het Klaas 
die als eerste arriveerde (let wel hij had de snelste route geno-
men) 
De laatsten  kwamen net voor 7 uur aan en konden bijna gelijk 
door aan tafel daar werd onderleiding van Ria en Wilma alle 
bestellingen doorgesluisd naar de besteller voor sommigen van 
het heel lastig zich te herinneren wat er besteld was. (lijstje zijn 
dan toch heel handig Gerrit) Dit alles leidde tot de complimen-
ten van de Chef over de goed gemanierde groep. Na het eten  
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ging iedereen ff lekker zijn eigen gang om later op de avond in 
de tent nog na te praten over de mooie rit naar Diekirch. Ieder-
een had genoten. Het was  goed verlopen geen panne of andere 
ongemakken nou ja sommige dames achterwerken waren nog 
niet voorbereid op deze km’s blijf oefenen dames! En Jardi 
moest ff flink op zijn tanden bijten na een val van toch wel an-
derhalve meter naar beneden en landen op asfalt. Je wordt er 
dan niet mooier op maar ook dit was na een week niet meer 
terug te zien….. 
Hier en daar was een douche wat aan de koude kant maar dat 
werd door de eigenaar verholpen of je deelde de douche met de 
buren. Het ging voor enkelen nog door tot in de late uurtjes 
maar de meesten waren wel toe aan een goede nachtrust. 
 
Vrijdag 6 mei. 
We werden in het restaurant ontvangen en begroet door een wat 
excentrieke eigenaresse met een super uitgebreid ontbijt die 
ERG VREEMD opkeek toen iedereen zijn eigen rommel mee 
naar binnen nam dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar 
we zijn echt wel netje en keurig opgevoed. 
De meeste leden gingen na dit ontbijt de motor op om de eerste 
dagroute te rijden. Een route om te genieten van de  mooie om-
geving het glooiende landschap en de lekkere bochten onder-
weg en uit eindelijk zijn we gedurende rit misschien maar een 
50 km va Diekirch geweest. Het was weer genieten Edwin. De 
achterblijvers genoten wandelend van de omgeving en het stad-
je Diekirch waar gewinkeld werd en op het terras zijn dikke 
sorbets genuttigd.  
Het avond eten liep met behulp van geleende leesbrillen (ook 
die worden er niet jonger op of was echt er toch erg donker bin-
nen) weer soepel onderleiding van Ria en Wilma. Onder het 
eten werden ook de plannen voor de volgende dag bedacht voor 
wie even iets anders wilden doen. De jeugd kwam langs met 
een lijst wie er mee ging kanoën. Daarna ging de jeugd nog 
midget golven  of iets wat daar op leek Jelle moest er nog aan 
te pas komen om de ballen hoog te houden en de stok te verlos-
sen. Dus heb je een probleem 
roep………….JJJEEEELLLLLEEEEEEE 
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Zaterdag 7 mei 
Ook vandaag begonnen we met een goed en stevig ontbijt en wer-
den de plannen voor de dag gemaakt enkelen gingen nog weer 
een toertocht rijden en anderen dus kanoën en anderen zochten 
het zwembad op of gingen bij bekenden op bezoek. Het vervoer 
naar de start kanoplek ging met 2 volgeladen auto’s en een aantal 
motoren. En toen begon het avontuur voordat iedereen in de kano 
zat sommigen met “rots”blokken voorin als contra gewicht en na 
het nodige oponthoud was het dan toch echt zover dat iedereen 
ook Anita en Dinand in de boot zaten ……..maar dat duurde niet 
lang. Nog geen 30 meter gevaren en dan lig je op de kop en het 
eerste waar Anita naar ademhappend van de kou naar Dinand 
roept “UT TONNEGIE” Dus Anita in het koude water achter de 
ton aan als zij die eindelijk te pakken heeft komt zij de peddel 
ook nog tegen bij Anita aankomend is het eerste wat hij kan zeg-
gen zo nu eerst pissen. Uiteindelijk is de boot weer vaarwaardig 
en kunnen zij ook op pad. 
Rene en Liesbeth hebben het een en ander van de kant gezien en 
die schrokken er wel van het leek erger dan het gelukkig was. De 
anderen hebben uiteindelijk op elkaar gewacht nadat ze door ons 
op de eerste fotoplek op de hoogte zijn gebracht. De route zou 
ongeveer 2,5 uur duren maar er stond een redelijke stroming in de 
beek waardoor wij net op de aankomstplek waren toen de groep 
samen aankwamen. Dus daar ging ons plan om ff te neuzen op de 
vlooienmarkt en genieten van het zonnetje aan de waterkant. 
Bij terugkomst werden de nodige verhalen uitgewisseld en werd 
er genoten van een heerlijke bbq het bleef ook ‘s avonds nog lang 
gezellig in de tent. 
 

Zondag 8 mei 
Hier kunnen we vrij kort over zijn: 
Voor het ontbijt werd alles bij elkaar gezocht en de tent door de 
mannen afgebroken idee van….JJJEEELLEEE Nadat iedereen de 
inwendige mens goed had verzorgd werden de auto’s en motoren 
gestart en ging iedereen weer richting huis sommigen de korte en 
snelste route (Lees Klaas) Ook nu is iedereen gelukkig weer ge-
zond en wel thuis gekomen.   
 
Op naar het volgende uitje Veronie en Tonny 
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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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Ladiesride 
Zondag 22 mei 2016 

 
Het weer leek vanmorgen beter dan voorspeld dus we gaan ge-
woon. Deze week zijn er al de nodige app-jes aan vooraf ge-
gaan. OF het bijvoorbeeld ook beter was om gisteren al te ver-
trekken of vanmorgen heel vroeg. Maar na alle gekheid verza-
melen we ons gewoon op de vastgestelde tijd. 
 
Aankomend bij de motorclub stond de clubfotograaf al klaar 
om de eerste foto’s te maken….ahum ik had mijn jas nog niet 
goed aan… 
Anita heeft voor ons de koffie klaar, ze kan dan wel niet meerij-

den maar dan zorgt ze voor de nodige bakken koffie. Langza-

merhand komen er meer vrouwen en ook mannen die ons willen 

zien vertrekken.  

Het is toch wel lastig weer hoor, moet er nog een binnenbroek 

worden aangedaan? Manlief wordt gebeld om de binnenbroek 

maar even mee te nemen…...uiteindelijk word deze toch niet 

aangedaan……(vrouwen….!!!)….. 

Nadat er 6 mcs lady’s en 1 ram lady waren besloten we maar te 

vertrekken. Uiteraard moet eerst nog de blaas geleegd wor-

den...tja drie keer raden wie!! 

We zijn vertrokken met mooi rij weer, de route ging richting 

twente...altijd mooi, zo bleek vandaag ook wel weer. Net goed 

en wel op weg worden we vanuit de berm langs een mooi stukje 

kanaal, begluurt en vastgelegd door de paparazzi, het was weer 

diezelfde die ook bij clubhuis stond..zat mijn helm wel goed??  

In Vasse werd het toch wel tijd dat we een keer een gezellig 

bakkie gingen doen, de benen moesten even worden gestrekt. 

Lees voor menige Lady was het lang geleden dat ze op de  
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motor zaten en tja we zijn een middagje uit. Eentje had zelfs 

klotsende okseltjes, jaja je moet veel doen hoor op de motor… 

tja ook wij vrouwen praten na over het gereden stukje toer-

tocht…..heb je die hond gezien en de paparazzi?  De hond had-

den we allemaal wel gezien maar de paparazzi niet, tja hij lag 

ook in een mooie bocht, zo eentje waar we ook even goed 

moesten opletten...ja hij weet ook wel waar hij gaat fotografe-

ren. 

Na gezellige babbels, een bakje koffie, een taartje…(.tja vrou-

wen!!!)...op een terras en uiteraard een plaspauze (deze keer voor 

alle Lady’s), konden we onze weg vervolgen. Hopelijk geen 

paparazzi of andere soortige fotograven meer in de berm. 

Niks van dit alles alleen wel een nat pak het laatste half uur, 

even kort overleggen maar unaniem besloten we dat we gewoon 

ook bikkels zijn en de rit uitrijden. 

Bij het clubhuis aangekomen, was alleen Bert B er namens de 

Ecom, maar binnen 10 minuten kwam het publiek om samen 

met ons nog een na te praten van de gezellige geslaagde rit.  

Van de organisatie kregen we nog een Goodie bag als aanden-

ken van de eerste verreden ladiesride.  

Maar ja hoe neem je zoiets mee op een motor?  Een pak wat 

strak zit soms misschien zelf te strak…(vrouwen!!!), maar zo creatief 

zijn we ook. 

Kortom we keken allemaal goed terug op een leuke gezellige 

middag, de eerste plannen voor een volgende rit zijn alweer ge-

maakt…tja we blijven tenslotte toch vrouwen!!!! 

Lady’s, publiek, barjuffrouw –man, paparazzi en sponsors be-

dankt voor deze leuke middag.  

De Frontlady.   
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Schepers Jenny 2-jun 
Hoogenboom Henny 10-jun 
Bloo Sharon 12-jun 
Ningbers Albert 14-jun 
Stobbelaar Nienke  15-jun 
Weelink jan 17-jun 
Kerkdijk Henry 17-jun 
Lange,de Louise 21-jun 
Stegeman Gert 29-jun 
Zonnebeld Dirrie 7-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 
Vlaskamp Dick 17-aug 
Vowinkel Gerrit 27-aug 
Boerkamp Tonny 28-aug 
Valk Ria 29-aug 
Vlaskamp Hans 4-sep 
Waterink Gerrit 5-sep 
Boerkamp Olaf 6-sep 
Slagman Coby 9-sep 
Heitbrink Koen 9-sep 
Bonen Dick 10-sep 
Mijnheer Marie 11-sep 
Oene, van Henk 18-sep 
Boer,de Jan 21-sep 
Bendijk Jan 25-sep 
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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   

5-jun Marie Mijnheer Veronie Kerkdijk 
12-jun Martin Giezen  Jan Valk 

19-jun Koen Boshuizen Alfred Wunnink 

26-jun TT BBQ TT BBQ 

3-jul Jan Gerrits Henk Schepers 

10-jul René Kiekebosch Edwin Bruggeman 

17-jul Olaf Boerkamp Marko Ekkelkamp  

28-aug John Zwinselman Henry Kerkdijk 

4-sep Ginus Scholing Bertus Stobbelaar 

11-sep Rik Bolks Stefan Bloo 

18-sep Esther Hekkert Wilco Waterink 

25-sep Anita Stobbelaar Jeanet Woudsma 

2-okt Peter Teunissen Klaas Mijnheer 

9-okt Gert Stegeman Benny Habers  

16-okt Gerrit Waterink Bert Stoeten 

23-okt Jenny Nijman Bert Bronsvoort 

30-okt Leon van der Veen Wilbert van der Veen 
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Bruggeman. Edwin. 5 2 3 5 2 5 2 7  31 

Stobbelaar. Bertus. 5 2 2 5 2 5 2 7  30 

Boerkamp Olaf 5 2 3 5  5 2 7  29 

Kiekebosch René 5 2 3 5  5 2 7  29 

Valk. Gert. 5 2 3 5  5 2 7  29 

Ekkelkamp. Marko 5 2  5 2 5 2 7  28 

Stobbelaar. Anita. 5 2 3  2 5 2 7 2 28 

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

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

Waterink. Gerrit. 5 2  5 2 5  7  26 

Valk. Ria. 5 2 3   5 2 7  24 

Lange,de. An. 5 2 2 5 2 5 2   23 

Stoeten. Bert. 5 2 2 5 2   7  23 

Boshuizen. Jan. 5 2 3 5  5 2   22 

Horsman. Henk. 5  3  2 5  7  22 

Kerkdijk. Henry. 5 2 3   5  7  22 

Waterink. Wilco 5 2   2 5  7  21 

Bronsvoort. Bert. 5 2 3    2 7  19 

Zwinselman. John. 5 2 2    2 7  18 

Minkjan. Albert. 5 2 3   5 2   17 

Mijnheer. Klaas. 5 2 2     7  16 

Warmelink Henk. 5 2   2 5 2   16 

Weelink. jan. 5 2   2 5 2   16 

Boerkamp Tonnie  2 3     7 2 14 

Bolks Rick     2 5  7  14 

Kerkdijk. Veronie.  2 3     7 2 14 

Schepers. Peter.  2 3  2 5 2   14 

Schepers. Henk. 5 2 2  2  2   13 

Koppelman. Jan.      5  7  12 

Schepers. Nathalie 5 2 3      2 12 

Lange,de. Louise. 5  2    2  2 11 

Linthorst. Henk.  2     2 7  11 

Schepers. Jennie. 5 2 2      2 11 

Blekkenhorst. Jan. 5     5    10 

Drenten. Berry.   3     7  10 
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Wist-u-datjes  
 

 De weergoden hebben bijgedragen aan een super mooi he-
melvaart weekend in Diekirch 

 De rest mede te danken was aan de heren van de organisatie 
van het weekend.  

 De tenten die meegaan steeds minder worden.  

 Er dit jaar maar twee stonden.  

 Eentje op de primitieve manier was ingericht 

 De andere was voorzien van een elektrische deken…  

 JJJJEEEEEELLLLLLEEEE de helpende hand was van het 
weekend.  

 Dit niet alleen voor het afwassen maar ook de kinderen heb-
ben hulp van hem gehad als ze die nodig hadden. 

 Eén keer hij niet op de plek was waar de hulp het grootst 
was… 

 DdV en Anita op zich zelf waren aangewezen in de strijd met 
het water. 

 Bij het merendeel van de AUTOrijders een week later een 
mindere kant van het weekend aan de deur werd bezorgd..hihi 

 Dit voor zover bekend, alleen autorijders betrof….tja wat 
doen die daar ook met een motorweekend. 

 

 Menig man nog een keer kijkt als blijkt dat een groep motor-

rijders, allemaal vrouwen blijken te zijn. 

 De mannelijke motorrijders waarschijnlijk vaker zonder mo-

tor zitten aangezien de ladies vaker op pad zullen gaan. 

 Een RAM-lady zelfs aansloot bij deze groep. 

 

 Dat de sluitingsdatum voor het 3e     

boekje .. September 2016 is. 
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