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  28e jaargang,  no. 4 2016 

Voorwoord      
 

Deze bladzijde hadden we graag afgestaan aan een  
in Memoriam. 
 
Aangezien we er nu twee hebben leek het ons gepaster om deze 
naast elkaar te plaatsen op de volgende twee bladzijden. 
 
Om deze reden houden wij het voorwoord ook korter dan an-
ders om op deze manier stil te staan bij het overlijden van  

 
 
 
   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
De redactie 
 
 
 

Liesbeth  

Kiekebosch- 

De Ruiter 

Jos  

Kroes 

https://www.bing.com/images/search?q=in+memoriam&view=detailv2&&id=C3FFF8D444A4478242FC90BD96DA2690E4331560&selectedIndex=25&ccid=9ILA7nLM&simid=608005853820029941&thid=OIP.Mf482c0ee72cc1ae50ac4deeeda424317H0
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IN MEMORIAM 
 

Liesbeth Kiekebosch 
 

Liesbeth was lid van de achterop zit club. Tot het 

moment dat ze ziek werd zat ze trouw bij René 

achterop. Ze genoot van het motorrijden maar 

ook van de gezellige stops onderweg.  

 

Niet alleen achterop de motor bij René maar ook 

op zondagavond werd regelmatig de tocht naar 

het clubhuis gemaakt. Dit alleen zelf achter het 

stuur maar dan van haar fiets. 

 

We missen in Liesbeth de vrouw naast René, de 

twee-eenheid die ze samen vormden.  

De goedlachse Liesbeth met aandacht voor een 

ieder binnen de club. 

 

Liesbeth is op  

2 november 2016  

overleden. 

 

We wensen René  

heel veel sterkte  

toe. 
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IN MEMORIAM 
 

Jos Kroes. 
 

Jos is na zijn pensionering lid geworden van on-

ze motorclub. Om zijn hobby nog meer aan te vul-

len is hij lid geworden, om zo nog meer uit het  

motorrijden te halen.  

Helaas, had hij een  paar maand geleden aange-

geven dat hij zijn lidmaatschap door zijn ziekte 

per 1 januari 2017stop wilde zetten omdat hij 

werd beperkt om nog te kunnen motorrijden. 

 

Jos is op 10 november 2016 overleden. 

 

We wensen de familie van Jos veel sterkte toe in  

deze moeilijke tijd. 
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Agenda  
MCS 2016 

 
9 december 2016 Jaarvergadering  

aanvang 20.30 uur 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zie ook  
www.nationaletoerkalender.nl 
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Van de Voorzitter  
 

MC Sallanders, 

 
Een bewogen jaar. 
 
Ja, een bewogen jaar. Het afgelopen motorseizoen heeft mooie en 
minder mooie dingen gebracht. Natuurlijk de nieuwe website 
waar we goede recensies op hebben gekregen. Het slechte weer 
bij diverse evenementen. Het mooie weer bij de andere evenemen-
ten. Een paar leden met schade of panne aan de motor en soms 
van pffffffff dat ging nog maar net goed.  
 
Begin november kregen we het droevige bericht van het overlij-
den van ons mede lid Jos Kroes. We wensen Dieneke, kinderen en 
de rest van de familie sterkte met het verwerken van dit verlies.  
 
Zo hebben we allemaal dit jaar wel wat meegekregen. Voor mij 
was het natuurlijk het verlies van mijn meissie. Het voorjaar ging 
betrekkelijk goed. Maar naarmate het jaar vorderde ging het met 
haar slechter. Op 2 november is voor haar de zon veel te vroeg 
ondergegaan. Het laatste ritje met haar was erg speciaal. Vele le-
den hebben de motor nog één keer van stal gehaald om daar aan 
deel te nemen. Een lang lint van motoren voor de rouwauto en een 
indrukwekkende laatste groet die ze kreeg. Nogmaals mij dank 
voor dit bijzondere gebaar, iets om nooit meer te vergeten.  
 
Ik dank jullie allen die Liesbeth en mij de afgelopen jaren zo 
goed en liefdevol hebben bezocht en interesse in ons hebben ge-
toond, en voor alle lieve woorden gesproken en geschreven. 
 
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 MC-Sallanders,  
 
Het laatste clubblad van dit jaar alweer. het rijden is zo langza-
merhand wel afgelopen het eerste zout is weer gestrooid. 
De afgelopen periode is er veel gebeurd, trots zijn we dat we als 
motorclub veel hebben kunnen betekenen tijdens het afscheid 
van Liesbeth. 
Zeer indrukwekkend om te zien dat we met ruim 35 motoren de 
laatste rit van haar hebben mogen begeleiden.  
Een paar dagen later bereikte ons het bericht dat Jos Kroes ook 
de strijd tegen kanker heeft moeten opgeven. Jos had al aange-
geven dit jaar nog lid te willen blijven en daarna vanaf 2017 te 
stoppen omdat het rijden door zijn ziekte niet meer ging. 
De ziekte Kanker in welke vorm dan ook is iets wat veel men-
sen bezig houd. bijna iedereen kent wel iemand die hier mee te 
maken heeft.  
 
Ook de afgelopen tijd zijn er aantal ouders van leden die deze 
strijd hebben moeten opgeven.  
 
Normaal zou in dit clubblad ook de agenda voor de jaarverga-
dering bijgevoegd worden, maar door bovengenoemde reden is 
de commissie vergadering niet doorgegaan en hebben we nog 
geen agenda kunnen maken. 
De agenda zal ik mailen samen met het verslag van 2015. 
  
Stefan Bloo is eerder dit jaar al verhuisd maar dit is op één of 
andere manier niet bij mij overgekomen. bij deze nog de adres-
wijziging. 
Kloosterstraat 9 
8152 AP  Lemelerveld 
  
Groeten 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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De Najaarsrit  
 
 
Als je in het bestuur zit van M.C Salland wordt er van je verwacht 
dat een rit uit zet dit is meestal de voor- of najaarsrit. 
Ik heb dan voor de mode om Edwin te bellen voor een oude rit uit 
zijn archief en die heeft er wat in zijn bestand zitten. Dus Edwin 
gebeld krijg ik als antwoord " Ik maak wel even een nieuwe" en 
dat met 2 vingers in de neus met een avondje MapSource op 
de computer liggen stoeien en hij gooit er 2 ritten uit. Dit keer 
door het Twentse land met 2 afstanden de korte een 160 km en de 
lange 212 km. 
 
En wat gebeurt er 11 September, prachtig mooi weer voor een na-
jaarsrit ik zelf ben dit keer ook maar eens mee geweest samen met 
Anita.  
De tocht gereden met de ploeg uit Ommen Wilco voorop en daar 
achter Henk met Annie achterop.  
Ik zit toch iedere keer met verbazing naar Annie haar kussentje te 
kijken is dit nu tegen een zere kont of dat ze over Henk heen kan 
kijken? Om de boel in de gaten te houden (toch maar een keer vra-
gen). 
 
Nu kan ik alle dorpjes wel gaan opnoemen waar we door gekomen 
zijn, maar dat doe ik niet. Al met al hadden we prachtig weer met 
een mooie deelname, die allemaal goed te spreken waren over de 
rit en daar hoef je dan met Edwin ook geen zorgen over te maken 
nogmaals bedankt daar voor. 
 
                                             Bertus  

 

 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=herfst&view=detailv2&&id=3C5B53D2A3932DD20B6C8257E158C472B8F17B5C&selectedIndex=4&ccid=%2bbihwGRZ&simid=608014048623266435&thid=OIP.Mf9b8a1c06459d3ac109045fdbf1f2d06H0
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Excusses voor het late plaatsen van het laatste deel van het reisver-
slag naar Isle of Man…... 
 
Maar toch schrik je iedere keer opnieuw als er een tegenligger plot-
seling achter een heg vandaan komt. Je hebt de neiging om de ver-
keerde kant uit te wijken, eerst even nadenken (maar niet te lang) 
voordat je wat doet. Onderweg stoppen we even om van het uitzicht 
te genieten en foto’s te maken. Je weet wel hoe dat gaat met die 
stops onderweg, vaak worden elkaars motoren nader bekeken of zijn 
het gespreksonderwerp. Jos z’n handen hebben het dit keer voorzien 
op de flexibele knipperlichten aan de achterzijde van Jelle’s Kawa. 
Deze trilden behoorlijk op de bergweg hier naar toe. Allerlei knop-
jes, klepjes, schakelaartjes - kortom alles wat bewegen kan - heeft de 
aandacht van Jos. “ Woar is det knoppie veur?” Gauw maar weer 
opstappen en verder rijden, nu werkt alles nog. Weer terug bij  het 
huisje smaakt een koude Stella Artois wel heel erg lekker. Maar niet 
voor Ernst en Koen, zij gaan terug naar Ramsey om nogmaals de 
mountainroad te rijden. Bij terugkomst zegt de lach op hun gezicht 
en de rullen op de achterband genoeg, ze hebben zich prima ver-
maakt. ’s Avonds gaan Bert en Jelle naar “Pigs on the Wing” een 
coverband van Pink Floyd in het centrum van Douglas. De rest van 
de groep blijft thuis: het bier smaakt hun ook wel zonder muziek. 
Woensdag is weer een racedag. Om iets voor 8 rijden we ’s ochtends 
naar Greg Ny Baa. Hier willen we vandaag de races gaan bekijken, 
de catering is hier ook op loopafstand. Niet onbelangrijk. Voor 10 of 
12 pond word er een tribunekaart gekocht en mogen we lekker een 
dag met de kop in de zon zitten. 
Petje op en smeren maar met dat 
zonnebrandspul. Elders op het 
circuit is het lang niet zulk stra-
lend weer, op een aantal plekken 
is het aardig mistig. We horen op 
de radio dat de races uitgesteld 
worden, in afwachting van goed 
zicht bij  
 
 

https://www.bing.com/images/search?q=isle+of+man&view=detailv2&&id=E9697032D1A96AA58D6AE907DEA7F4727A6069B1&selectedIndex=22&ccid=HM5XgVzW&simid=608020495362755536&thid=OIP.M1cce57815cd6457006dca3dd8fbffe4fo0
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helder weer. Bij mistige omstandigheden vliegen de helikopters niet, 
het is dan niet veilig genoeg om de races te laten doorgaan. Dus is 
het domweg wachten, of een beetje luieren in het gras zoals een 
meid achter ons dat doet. Jaaaa, zegt Bert “daar kun je beter mee in 
bed liggen dan met 40 graden koorts”. Na anderhalf uur vertraging 
word er dan toch begonnen met racen. Op de plek waar wij zitten 
kunnen we de rijders mooi zien aankomen, we kunnen ze zo’n an-
derhalve kilometer volgen voordat ze bij ons zijn. Het gaat volgas 
heuvelafwaarts en binnen een paar tellen rijden ze voor je neus 
langs.  

Maakt veel indruk hoe ze toch op tijd de boel geremd krijgen en met 
een slippend achterwiel sturen ze de haakse bocht voor ons in. Met 
de ellebogen aan de grond en met de oren door het gras.  Prachtig 
om te zien. De hele dag zitten we op water en brood, na de races stu-
ren de we motors gauw terug naar Douglas. Tijd voor iets anders. Te 
voet gaan we richting promenade, waar we ons een lekkere steak 
laten voorschotelen. Echt heerlijk.  
Als ik de volgende ochtend wakker word heeft Ernst er al een rondje 
Man op zitten. “Als je op tijd bent kun je ‘s morgens goed opschie-
ten”…..ahum. Na het ontbijt lopen we richting rennerskwartier, kij-
ken wat daar te beleven valt. Het verschil in welvaart tussen de deel-
nemers is groot. Oud winnaar John McGuinness heeft een zeer luxe 
motorhome tot z’n beschikking, terwijl een paar meter verderop ie-
mand staat te sleutelen in een oude roestige veewagen. Maakt ook 
niet uit, alle rijders zijn hier helden. Bij één van de vele kraampjes 
worden de laatste T-shirts en andere souvenirs gekocht. Tussen de 
middag is het tijd voor een typisch brits culinair hoogstandje: Fish 
and Chips. Nu we er toch zijn…. Een beste bak vol, teveel voor mij 
in elk geval. Nadat we zijn uitgekeken in de paddock stappen we 
weer op de motor. De setting op Jos z’n fiets word teruggezet. ’s 
Avonds zijn alle deelnemers van Ride-On Motor Tours uitgenodigd 
voor een barbecue in Peel. We gaan er met een taxibusje naar toe, 
om 18.30 uur moeten we op de camping in Peel zijn. Na een kort 
welkomstwoordje en uitleg lopen we met 300 man naar de BBQ lo-
catie, een oud zwembad aan zee. De bbq valt een beetje tegen, zodra 
deze ten einde loopt gaan we onze eigen weg. Iets verderop is een 
strandcross bezig, daar willen we gaan kijken. Maar net als we daar 
aankomen is het afgelopen. Op zoek naar een pub dan maar. Hans,  
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Ernst en Jos zijn hier eerder geweest, halen herinneringen op en we-
ten een leuke pub aan de haven terug te vinden. Buiten op het terras 
gaat de tijd snel voorbij, de taxi is er eerder dan verwacht om ons op 
te halen. 
Vrijdag is de laatste en belangrijkste racedag. Al vroeg rijden we 
naar Braddan Bridge. Na 8 pond toegang nemen we een plaatsje in 
op een bankje op het terrein van Old Braddan Church. Van hieruit 
hebben we goed zicht hoe de coureurs door de chicane over de brug 
komen. Er staan voor de slotdag 2 klassen op het programma. Eerst 
de zijspannen voor hun 2e race, gevolgd door de Senior TT. Dit is de 
kroon op de TT en de laatste race, waarin coureurs van alle solo-
klassen tegen elkaar rijden.  Jammer dat publiekslieveling Guy Mar-
tin dit jaar besloot van deelname af te zien, ik had hem graag willen 
zien rijden. De snelle Scania monteur wilde echter een eindje gaan 
fietsen in Australië, deelname aan een mountainbikewedstrijd van 
4000 km. Volgens het programmaboekje zullen ze vandaag om 
10.15 uur beginnen en naar verwachting zal het dan rond 15.00 uur 
klaar zijn. Maar helaas, andermaal gooit mist roet in het eten. De 
start van de races word een paar uur opgeschoven, pas tegen 13.30 
uur worden de zijspannen losgelaten. Het punt waar we zitten is per-
fect, je kunt goed zien dat de rijders alles moeten geven om hun ma-
chine op de baan te houden. Langzamerhand word het tijd voor de 
slotact, de Senior TT. Met inmiddels lekker weer krijgen we een 
mooie race over 6 ronden (360 km!) te zien. Alles rijd door elkaar, 
zware en lichte viertakten en ook een snerpende 2-takt is van de   
partij. 
De eerder aangehaalde Michael Dunlop rijd het absolute 
ronderecord, de 60 km rijd hij in een tijd van 16 minuut 53. Een ge-
middelde van 113.9 mijl per uur, wat overeen komt met ruim 214 
km/u. Dat schiet pas op!! Na afloop van de races duurt het tijdje 
voordat de weg word vrijgegeven, door de drukte zijn we pas na ze-
venen weer terug op ons nest. Daar gaan de laatste hamburgers op de 
grill en maken we een pracht van een salade. “Goed tegen jicht” al-
dus Jelle. Aan alles komt een eind, ’s avonds moeten de spullen weer 
ingepakt worden voor het vertrek naar huis. Als de koffers klaar 
staan kijken we nog naar een samenvatting van de race van vandaag 
op tv. Blijkt dat er vandaag helaas weer 2 coureurs zijn verongelukt, 
eerder deze week hebben ook al 2 rijders het leven gelaten. 

Voor 06.00 uur zaterdagmorgen moeten we ons melden bij de termi-
nal. In de schemering staan we te wachten tot dat we aan boord mo-
gen. De snelle catamaran van de “Steampacket Company” brengt 
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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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Het is nog vroeg. Een bak koffie en broodje helpen je wakker te wor-
den. De ontscheping in Heysham gaat vlot, wel gaan weer een paar 
motorrijders onderuit bij het verlaten van de boot. De vloerogen en 
rijplaten zijn spekglad, goed opletten waar je rijd. Ook nu hebben we 
weer een hele dag om de volgende boot te halen, de vooraf aange-
reikte toersuggestie van Ride-On komt goed uit de verf. We rijden 
onderlangs de Yorkshire Dales, wat een mooi gebied blijkt te zijn. 
Het is een leuke route van 230 km waar alles in zit: bochten, smalle 
wegen, snelle stukken en mooie uitzichten. Voor wie de Promotor 
leest: in nr. 6 van Juli staat een uitgebreide reisreportage over de 
Yorkshire Dales en het eerder genoemde Peak District, compleet met 
foto’s. Ook de beschreven route kun je t.z.t downloaden. Onderweg 
gaan we even van de route, tijd voor een kop koffie. Eigenlijk is het 
restaurant nog niet geopend, maar de serveerster wil ons wel voor-
zien van een vers bakkie en een lekkere sandwich. Het is goed weer, 
dus willen we buiten gaan zitten, rooktechnisch is dat ook beter voor 
Ernst. Bij het naar buiten lopen ziet Jos een kruiwagentje over het 
hoofd dat dienst doet als bloembak. De bloemen rollen over straat. 
En met een stalen gezicht zegt ie: 
“ Godverdomme hey, zet die rotventé hier een kruuwagen neer”. 
Veel te vroeg komen we aan in Hull voor de 2e boot van de dag, 
maar we zijn lang niet de enigen die goed op tijd zijn. Na verloop 
van tijd begint het boarden van de  motoren. Betekend voor ons dat 
we mooi op tijd kunnen douchen en plekje in de vreetschuur kunnen 
bemachtigen voordat de meute komt. We gieten er nog een paar bier-
tjes bij in en als klap op de vuurpijl nog een allerlaatste. Op tijd lig-
gen we in bed, de zee is rustiger dan op de heenweg. Dat slaapt wel 
zo lekker. Midden in de nacht word ik wakker door gebonk op de 
deur. Ernst moest een plasje doen, met een slaperige kop trekt ie de 
verkeerde deur los en voordat hij het door heeft staat ie in z’n onder-
goed op de gang. De deur op slot. We laten hem gauw weer binnen, 
kan hij verder ronken. 
Zondagmorgen verlaten we om 09.45 uur de boot in Rotterdam. On-
derweg gooien we nog even de tank vol en nemen afscheid van el-
kaar. Net na de middag zijn we weer thuis. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde trip naar Isle of Man. Be-
dankt allemoal !! 

Edwin Bruggeman. 
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Nog een vervolg van het USA reisverslag. 
 
Dag 13 
 

Na een goeie nachtrust een eettentje opgezocht voor een broodje ei 
en kaas en voor we wegrijden even benzine tanker de temperatuur 
loopt dan al aardig op rond koffietijd komen we bij een meer waar 
we een beren safari gaan doen omdat we nog weinig beren hebben 
gezien na de koffie kunnen we de boot op voor rondvaartboot op 
eerst even vijfenzeventig Canadese Dollars inleveren ook als je geen 
beer hebt gezien. 
Na een uur rondvaren hebben we in de verte een zwarte beer gezien 
met haar jongen en hebben we een waterval bezocht in het Berenbos 
maar gelukkig geen beer tegengekomen. 
Na nog even ronddobberen gaan we weer aan wal waar we op de res-
taurantboot een hapje eten.na de lunch gaan we verder met een tem-
peratuur die verder op loopt wat wel lekker rijden is op de mooie 
doorgaande wegen. 
Omdat ik achteraan rij zie ik dat Bruggeman problemen heeft met de 
Harry het schakel pookje is weer los gerammeld en dat is de derde 
keer al Edwin is er schijtziek van de stoom komt hem bijna uit de 
oren Bronsvoort pakt maar weer de hamer en knijptang om de een 
asje om te draaien zodat er alleen de teen schakeling het doet en wat 
tie-wraps erom en de handel zit weer vast en houd het vol tot het ein-
de na de tankstop krijgen we nog een mooie glooiende weg met heel 
veel bochten.na een drinkpauze gaan we verder en komen eind van 
de middag om een uur of vijf in Clinton aan het is nog prachtig weer 
en temperatuur is nog heel fijn om buiten bij de bieraanhanger te ver-
toeven we hebben er vierhonderd kilometer op zitten. 
Na een tijdje komen er twee Canadezen bij ons ze zijn benieuwd 
waar we vandaan komen en het doel van reis.  
Ze zijn beiden met pension dus klaar met werken en komen uit Van-
couver en zijn ook bezig met de vakantie we geven ze een Budweiser 
en raken aan de praat over motorrijden en motor treffen ze gaan elk 
jaar naar treffen in Colffoot in  Alaska Colffoot ligt halverwege Fair 
Banks Deadhorse en dat treffen is in de zomer. 
Na een aantal biertjes nodigen ze ons uit om volgend jaar mee te 
gaan Alaska voor dit motorfeest Bert Stoeten Berry en ik hebben er 
wel zin in om dit een keer te doen en als we gaan willen we ook hele-
maal naar het  
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noorden rijden naar Deadhorse de noordelijkste stad die over de weg te 
bereiken is. Berry geeft zijn kaartje en noteert de gegevens van Randy 
Curtain. 
Als we willen eten blijk het restaurant al dicht het is dan al acht uur 
geweest doch als we voor tien uur in de saloon zijn kunnen we nog 
pizza eten met een man of vijf zijn we nog op tijd binnen en eten we 
samen drie grote pizza’s op. 
Rond een of uur een wil de serveerster de toko gaan sluiten dus na het 
laatste rondje rekenen we af en zoeken we onze kamers op voor een 
paar uurtjes slapen. 
 
Dag 14 
 

Na een korte nachtrust wandel ik met Pascal naar het restaurant voor 
het ontbijt ik neem twee pannenkoeken doch deze vallen groter uit dan 
ik dacht dus een gedeelte kan terug naar de kippen.  
Om acht zitten we weer op de motor maar niet iedereen is okselfris na 
de vorige avond. 
De eerste honderd kilometer gaat door heuvel achtig gebied met in-
drukwekkende landschappen en vergezichten tijdens een mooie boch-
tensessie moet Ronnie flink aan de bak wand bij een bij  een haakse 
bocht weigert de achterrem van de Harly Ronnie houd de boel met 
moeite onder controle doch de volgende bocht weer geen achterrem en 
Ronnie moet alle zeilen bij zetten om de motor op de weg te houden en 
dat lukt hem ook al gaat het we zeer kort langs de betonrand zonder in 
paniek te raken. Tijdens een koffiepauze zijn een aantal van de groep 
drukker bezig met de Wificode dan met koffie drinken volgens de eer-
ste verslaafden aan Wifi. Als we verder willen begint het regenen en 
gaat we over op de regenkleding de regen blijft aanhouden tot we Van-
couver naderen we gaan wel over mooie wegen ondanks de regen. 
Als we Vancouver naderen kunnen we de Pacific Ocean zien. 
Vancouver is een miljoenenstad dus duurt het even voor we bij het ho-
tel zijn. Na het gebruikelijk ritueel van biertje brinken kamers regelen 
is het s avonds ieder voor zich maar na overleg spreken met reisleiding 
af om acht uur voor het hotel het stel uit putten was de andere kant op 
gelopen. We lopen naar de rivier en gaan met watertaxi naar de over-
kant Ronald weet daar een restaurant waar we uitzicht hebben op de 
Skyline van de  stad en op de grote brug die twee helften van de stad  
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met elkaar verbinden. Om tien uur gaan weer terug naar het hotel ik 
ga met Ronnie nog een paar Whisky borrels drinken de rest gaan de 
bar van het hotel. 
 
Dag 15 
 
We zoeken s morgens een eetgelegenheid en wat op valt dat er veel 
portieken daklozen liggen en dat in een grote stad ook veel armoede 
is na een broodje ei en een beker koffie gaan we terug naar het hotel 
om de bagage op te halen en krijgen we de laatste briefing over de 
laatste rit naar Seattle en over de passage bij de douane van Canada 
naar de Staats. 
Het duurt even voor we Vancouver uit zijn en krijgen we alleen grote 
wegen tot aan de grens. Bij de grens naar de Staats word alles streng 
gecontroleerd en moeten een voor een naar voren ik ben de laatste 
motor alleen Jonathan met de bus moet nog door de douane.  
Ronald zou bij de eerst volgende kruising wachten doch hij staat nog 
bij grens voor een extra controle en dus mis ik hem en ben de groep 
kwijt Bert S had het voorspelt dat er een door zou rijden dat ben ik 
dus maar geen noot de het mobieltje brengt uitkomst en een half uur 
is de groep weer compleet bij een weg restaurant waar we wat eten 
en drinken daarna is het allen High Way naar Seattle rond de middag 
nog even wat eten bij  een tentje langs de snelweg. 
Om vier uur zijn we weer terug bij de motorzaak waar de reis begon 
het is mooi weer en dus nemen we een Budweiser op de goede af-
loop van ongeveer zeventigduizend kilometer met de groep zonder 
noemmens  waardige problemen op een zevental  na waarvan zes 
schakel en een uitlaat reparatie. 
 
 De motors worden nagekeken op eventuele schades en krijgen we 
een vrijbrief dat alles goed is. Een bus van de Harley zaak brengt ons 
terug naar het motel in Renton waar alles begon. 
Het is prachtig weer dus zitten we de hele avond bij de butweiser 
aanhanger waar we glad werk maken met bier alle lege blikken wor-
den platgeslagen en doen we in de koffers van de motor van Ronald 
met een bedank brief er bij voor de mooie  motorreis. 
Rond middernacht zoeken we het mandje op voor een paar uur rust. 
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Dag 16 
 
De taxi bus staat om acht  voor het motel en niet iedereen is superfris 
maar een beker vla en een beetje fruit doen wonderen na een driekwartier 
zijn we op het vliegveld en moeten we twee uur wachten voor het toestel 
in kunnen. 
Eerst het geklooi bij de douane wat weer niet van zelf gaat drie rondjes 
door scan en alles waar metaal in zit inleveren dan wachten tot we het 
vliegtuig in kunnen tijdens het inchecken ben ik weer het haasje en krijg 
ik een andere zit plaats ditmaal pakt het beter uit en zit ik businessclass en 
dat is een stuk beter en ook de bediening is uitgebreider. 
Om elf uur stijgen we op voor een tussenvlucht naar Philadelphia de 
vlucht duurt ongeveer vijf uur dus een beetje slapen lezen en we krijgen 
een maaltijd aan boord. 
In Philadelphia moeten we een paar uur wachten en hebben we even tijd 
voor maaltijd salade n een blikje fris. 
We kunnen nu zo inchecken en krijgen we een plekje achter in het toestel 
de vlucht naar Amsterdam duurt ruim acht door het tijdverschil landen we 
om tien uur op Schiphol.  
 
Dag 17 
 
Als we geland zijn en zonder problemen door de douane zijn gekomen is 
het wachten op de schipholtaxi die ons naar de parkeerplaats brengt waar 
de auto s staan we stoppen bij het wegrestaurant van Ome Jan in Amers-
foort om een uitsmijter te nuttigen en een bak koffie daarna gaan we op 
huis aan en ben zet Gait mij om twee uur weer thuis op de dam af. 
We kunnen terug kijken op een mooie motorvakantie door Amerika en 
Canada. 
 

Was getekend de meester. 
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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   

4-Dec Ronnie Eilert Gert Valk 

11-Dec Evert Stobbelaar Henk Warmelink 

18-Dec Albert Minkjan Henk Linthorst 

25-Dec 1e kerstdag 1e kerstdag 

1-Jan Nieuwjaarsdag Nieuwjaarsdag 

8-jan Nieuwjaarsreceptie  16.00 uur 

15-jan Hennie Hoogenboom Leen Hoogenboom 

22-jan Henk Horsman Jelle Stoeten 

29-jan Marie Mijnheer Veronie Kerkdijk 

5-feb Martin Giezen Henk Schepers 

12-feb Koen Boshuizen  Alfred Wunnink 

19-feb René Kiekebosch Edwin Bruggeman 

26-feb Olaf Boerkamp Marko Ekkelkamp 

5-mrt Jan Boshuizen Adrie Slagman 

12-mrt John Zwinselman Henry Kerkdijk 

19-mrt Ginus Scholing Bertus Stobbelaar 

26-mrt Rik Bolks  Stefan Bloo 

2-apr Esther Hekkert Wilco Waterink 

9-apr Anita Stobbelaar Jeanet Woudsma 

16-apr Gerrie Kijk in de Vegte Gerrit Vowinkel 

23-apr Gerrit Waterink Bert Stoeten 

30-apr Peter Teunissen Klaas Mijnheer 
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Wij van de redactie  van Motorclub Salland 

willen jullie allemaal alvast fijne feestda-

gen en een goed en vooral gezond 2017  

wensen. 

Met veel mooie en veilige kilometers op de 

motor. 
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Met plezier hebben we het clubboekje dit jaar 

weer gemaakt. 

           Gert, Marie en Veronie 
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Wist-u-datjes  
 
 Wij blij zijn met de reisverslagen die wij ontvangen.  

 Op deze manier ervaringen en belevenissen voor an-

deren leuk zijn om te lezen. 

 Wij dan ook onze excuses willen maken voor het 

late plaatsen van de vervolgen van de reisverslagen. 

 Er alweer een reisverslag in de maak is van Bert en 

Marko van hun motorrondreis naar het dak van de 

wereld in India. 

 Alleen de puntjes nog op de i moet worden gezet 

door hun persoonlijke assistente. 

 Wij dan ook hopen dat Bert een verslag of blog van 

zijn volgende reis wil bijhouden. 

 De inleverdatum voor de kopie 

medio februari zal zijn. 

 Dit afhankelijk is van de nog vast te stellen agenda. 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=vuurwerk+2017&view=detailv2&&id=C1DD685B090A9B36FCEF92A5A8F50A03317D9E0D&selectedIndex=41&ccid=LoKD7xK2&simid=608009792309495677&thid=OIP.M2e8283ef12b637b08763d9a98b704bd2o0
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