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  29e jaargang,  no 2 2017 

Voorwoord      

 
Dag allemaal, 

 

Iets later dan gepland maar hier eindelijk het tweede clubboek-

je van dit jaar.  

Ik was druk met het twee jaarlijks lemelsefeest en heb totaal 

niet meer aan het clubboekje gedacht totdat onze voorzitter me 

een berichtje stuurde…….oepsie ….totaal vergeten. 

 

Gelijk heb ik er een mailtje uitgedaan met de vraag om kopie. 

Dit boekje met het uiteindelijke resultaat. 

 

Het eerste reisverslag hebben we alweer binnen en staat uiter-

aard ook vermeld in het clubboekje. Net als het laatste stuk van 

de India Reis, die vorig jaar gemaakt is door Bert Stoeten en 

Marko Ekkelenkamp. 

 

Rest mijn nu niks anders dan jullie veel leesplezier te wensen 

en voor als je eraan toe bent een goede vakantie. 

 

Na de zomer ontvangen jullie weer een clubboekje. 
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Agenda MCS 2017 
 

3-6 juli   Avonddriedaagse MC Salland   

   19.00 uur  
 

16 juli   Dagrit door Duitsland       

   tussen 09.00 en 10.00 uur  
 

11-13 juli  Avond driedaagse MTC Dalfsen  
 

26 aug.   Oldtimer rit MC Ram Raalte  
 

27 aug.   Trial en BBQ  

   15.00 uur  
 

2-3 sept.   Twee daagse  
 

9 sept.   Klussendag Clubhuis  

   08.30 uur  
 

10 sept.   32e Herfsttoertocht  

   09.00 uur  
 

17 sept.   Blauwebogen toertocht MTC Dalfsen  
 

24 sept.   Ponytoert. MC Free Wheels Heeten  
 

1 okt.   Middagtoertocht   

   13.30 uur  
 

22 okt.    Pannenkoekenrit  

   13.30 uur  
 

11 nov.   Nacht van het Kanaal  

   20.30 uur  
 

8 dec.   Jaarvergadering  

   20.00 uur  
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Van de Voorzitter  

 
Drukke weekenden. 

 

Ja, drukke weekenden. Hemelvaart weekend, Pinksteren en het 

toerweekend. 3 super mooie weekenden. Om met de eerste te 

beginnen. Een mooie houten ranch op een schitterende locatie. 

Tussen de landerijen, paarden en een stoffig toegangsweggetje 

liet de gastvrouw haar mooie verblijf aan ons zien. We hadden 

dit jaar met 45 personen een grote groep en we hadden het weer 

mee. Op zaterdag was het eigenlijk te warm om te rijden. Een 

aantal ging naar het nabij gelegen strand en een aantal blijf bij de 

ranch. Je kun wel nagaan dat het al vroeg gezellig werd. Maar 

ook de toertocht rijders kwamen niets te kort. Er waren een aan-

tal mooie tochten uitgezet in het Friese en Groningse land. In het 

weekend zelf is er niet van gekomen, maar organisatie bedankt 

voor het top weekend. Super georganiseerd. 

 

Afgelopen winter werd me gevraagd of ik tijdens het pinsterweek-

end mee wilde naar Luxemburg. Een vaste groep gaat al jaren dat 

weekend met elkaar op stap. Met 8 man en 1 vrouw richting Vian-

den. Waar we verbleven bij hotel Heinz midden in het centrum. 

Iedereen kent de weg in Vianden met de kinderkoppen. Na een 

gezellige avond is het best lawaaierig als er s ’morgens een auto 

overheen rijd.  

 

En dan het toerweekend. Wederom uitmuntend georganiseerd 

door Edwin Bruggeman. Dit jaar zelfs voor de tiende keer. Dat 

was natuurlijk een uitgesproken gelegenheid om hem in het zon-

netje te zetten. Na het om doen van de medaille werd hij gehul-

digd als de Tour Master van MC Salland. Edwins trouwe mederij-

der werd zeker niet vergeten. Ook Bert Bronsvoort kreeg de me-

daille. Nogmaals onze dank voor het vele werk wat jullie er al die 

jaren hebben ingestopt. 

 

Eén ding is zeker, het waren prachtige weekenden.  

Maar 1 iemand moet ik er altijd bij missen. 

 
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,  

 

Het motor seizoen is weer in volle gang het weer zit tot dusver 

helemaal mee. 

De meeste evenementen die we hadden zijn met geweldig weer 

volbracht dus goede stemming onder de leden. 

 

Vele maken zich langzamerhand op voor de vakantie die hope-

lijk voor iedereen net zo gaat verlopen. 

Tijdens de bouwvakvakantie is er geen barrooster ingepland 

maar tijdens de jaarvergadering besloten we toch maar weer dat 

het clubgebouw gewoon los kan maar zonder barmedewerkers. 

Wil degene die besluit om te gaan dit zelf onder handen nemen 

en bijvoorbeeld via de app kan met elkaar laten weten dat men 

gaat. Ik zal nog even overleggen hoe we de sleutel ophangen 

zondag’s. 

 

Verder van mijn kant geen schokkende mededelingen en hoop 

dat iedereen een geweldige tegemoet gaat. 
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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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Paastoertocht  

16 april 2017 
 

Na ‘s morgens het verkeerde been als leste dat ging alvast goed de 

gordijnen te hebben geopend viel het weer mee het zonnetje 

scheen dat was al een goed begin. De motor uit de schuur gehaald 

foto gemaakt voor op facebook, ja moet de club wel promoten he, 

daarna tank vol en op naar het clubhuis, waar al een paar vroege 

vogels gearriveerd waren, bestuur zal al achter de tafel, de koffie 

kaar, de paas eieren stonden al opgesteld om verorberd te worden 

kortom goed voor elkaar. Ik had afgesproken met opa Jan, Mieke 

en Anton om op tijd te vertrekken omdat opa jarig was en daarom 

ook vroeg terug wilde zijn. Intussen druppelden al andere mc le-

den en gastrijders binnen aan voorinschrijvingen waren al veel be-

langstellenden dus dat leek goed al met al zon honderd deelnemers 

goede opkomst. Om goed 9 uur de motoren gestart om de route te 

rijden er waren twee afstanden waar je uit kon kiezen  van 150 of 

250 na enig overleg kozen we toch voor de lange route ook omdat 

het weer goed leek te blijven, mooi binnendoor ging richting Dif-

felen om bij Hardenberg Wilsum de grens over te steken waar we 

via mooie weggetjes Duitsland doorgingen na een 150 km gereden 

te hebben moest de inwendige mens gesterkt worden nog net in 

Duitsland in de buurt bij losser wat goed was en er een drukte 

heerste met paasbuffetten, het eten op en daar kwam nog een 

groepje mc leden binnen om te schaften. De rit weer opgepakt ja 

want ie kunt um ok nie laten liggen gingen we via losser dus Ne-

derland weer binnen sommige clubleden moesten onderweg nog 

een omgevallen boom van de weg afhalen maar vele handen ma-

ken licht werk ik weet niet of het hout meegenomen is door onze 

houtspeciallist, was nog op filmpje te zien bij tv oost en Vechtdal 

tv dus zijn nu allemaal bekende Nederlanders, de route afgemaakt 

via Dinkelland om zo binnendoor weer bij het clubhuis uit te ko-
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Supertour 2017 

8 tm 11 juni 2017 

 

Het was zo ver donderdagmorgen 07.00 ging mijn trutje af… (de 

wekker) Het moest gebeuren de koffers ingepakt en op de motor ge-

zet worden . Zo dan mezelf in het pak gehesen en koffie drinken bij 

de buren of wel fam Ekkelkamp ja ja die baardaap ging ook mee de 

heenweg…hij had er nog een missie daarover later ietsie meer . Maar 

dat hadden wij ook…. Allemaal weer goed thuis komen na een ge-

zellig weekend. Even het regenpak aan voor 3 drup regen en gaan 

met de motor de eerste 200 km ging over de snelweg dat had Edwin 

goed uit gezet de rest ook goed gedaan “Edwin je bent een kei wat 

nee… een  hunnenbed”. Nu nog even 300 km rijden maar eerst het 

regenpak uit doen wat een mooie omgeving mooie bochten gewoon 

super bij aankomst van het hotel een welkomstdrankje  dat hadden 

we wel verdiend na 495 km rijden even onder de pomp voor sommi-

gen na het verslepen van de koffers naar de kamers zeker nodig tree-

tje voor treetje ( Dus Marko en Olaf de volgende x graag beneden 

liggen).  De rest weet jullie wel hoe dat gaat . Zelfs aan wandelroutes 

was gedacht BB goed geregeld!    

                                  

Dag 2  

Het ging met iedereen goed op één na Anita had een donders zere 

bek die kies……  Die kies moet er uit zei Anita maar nee hoor ….De 

tandarts dacht daar iets anders over . Zuster Janny nog bedankt voor 

de ondersteuning! Bertus nog nooit zo fijn gereden wel moest je te-

gen Leen zeggen koffie hij rijdt maar door en door.  Wederom was 

het een super mooie dag fantastische rit van  334 KM met mooie 

bochten en geweldige uitzichten. ’s Avonds weer goed gegeten en 

weer voor de liefhebbers een mooie wandelroute. Op deze avond is 

Tourmeister  Herr Bruggeman und sein kumpel Herr BB geridderd 

door niemand minder dan Herr GV.  

 

Dag 3 
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wel ff te voet de berg op Dit durfde Leen niet aan maar d’r moest 

ook iemand toezicht houden op de motoren dus Leen bedankt voor 

de oppas. Na het avond eten was het tijd voor heel iets ander kegelen 

Zoals Bertus zeg dat kan toch nie als motorclub stellegie olde wie-

ven. Maar eerlijk is eerlijk was wel gezellig Bertus! 

Peter……. Kan dit 

spelletje ook erg goed  

Het is wel raadzaam 

om als hij de baan op 

komt dekking te zoeken 

de “bal” gaat van links 

achter naar rechts voor 

over 3 banen als hij kon 

zonder een kegel te ra-

ken. Best knap hoor…. 

Kortom na 3 dagen rij-

den, zoepen en vrese-

lijk dom ouwehoeren 

werd het tijd om naar 

ons nest te gaan en zor-

gen voor een beetje 

nachtrust om de terug-

weg ook heel over te 

komen. 

De volgende dag dus 

weer vroeg uit de veren 

om de koffers weer op de motoren te bevestigen en richting Lemele 

te rijden.  Ojee na een half uur misten we er EEN …Wat een pech 

Marko weg…. Tja verliefd zijn is zo leuk maar d’r gaat zoveel tijd in 

zitten vooral als je het in Duitsland zoekt. Maar wat je van ver haalt 

smaakt altijd beter. Veel geluk! 

 

Iedereen en met name Edwin en Bert bedankt voor een gezellig 

weekend. 
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Tussenstand Clubcompetitie 
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Kiekebosch René 5 2 4 2 5 5 2  7 7 2 41 

Voogd de Dinand. 5 2 4 2 5 5 2  7 7 2 41 

Bruggeman. Edwin. 5  4 2 5 5 2  7 7 2 39 

Kerkdijk. Henry. 5 2 4 2 5 5   7 7  37 

Schepers. Henk. 5 2 4 2 5 5 2   7 2 34 

Stobbelaar. Anita. 5 2 4 2 5 5  2  7 2 34 

Stoeten. Jelle. 5 2 4 2  5 2  7 7  34 

Ekkelkamp. Marko 5 2 4 2 5 5 2   7  32 

Schepers. Peter. 5 2 2 2 5 5 2   7 2 32 

Stobbelaar. Bertus. 5 2 4 2 5 5    7 2 32 

Valk. Gert. 5 2 2 2 5 5 2   7 2 32 

Boerkamp Olaf  2 4   5 2  7 7 2 29 

Linthorst. Henk. 5 2 2   5   7 7  28 

Giezen Martin. 5 2 4 2  5 2  7   27 

Horsman. Henk. 5 2 4   5 2   7 2 27 

Lange,de. An. 5 2 4   5 2  7  2 27 

Valk. Ria. 5 2 2 2  5 2   7 2 27 

Waterink. Gerrit. 5 2 4 2  5   7  2 27 

Bronsvoort. Bert. 5 2 2 2  5 2   7  25 

Schepers. Jennie. 5 2 4 2 5 5     2 25 

Stoeten. Bert. 5  2 2  5 2  7  2 25 

Zwinselman. John. 5 2 4  5    7  2 25 

Minkjan. Albert.  2 4 2  5 2   7 2 24 

Warmelink Henk. 5 2  2  5    7 2 23 

Wunnink. Alfred.    2  5 2  7 7  23 

Waterink. Wilco  2 4 2  5    7 2 22 

Bloo Rinus.   6   5 2   7  20 

Kerkdijk. Veronie. 5 2 4     2 7   20 

Lange,de. Louise. 5  4    2  7  2 20 

Zonnebeld Dirrie   4   5 2 2  7  20 
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Boerkamp Tonny  2 4    2 2 7  2 19 

Boshuizen. Jan. 5   2 5 5 2     19 

Hoogenboom. Leen. 5     5    7  17 

Horsman. Annie   6       7  13 

Boshuizen. Koen.  2  2  5 2     11 

Haverkamp Astrid       2 2  7  11 

Kijk id Vegte. Gerrie.   4      7   11 

Kogelman. Sander. 5 2     2    2 11 

Mijnheer. Klaas.  2       7  2 11 

Nijman. Jenny.       2 2 7   11 

Vowinkel. Gerrit.   4      7   11 

Weelink. jan.  2     2   7  11 

Blekkenhorst. Jan. 5     5      10 

Koppelman. Jan.   2      7   9 

Mijnheer. Marie.         7  2 9 

Schepers. Nathalie   4   5      9 

Veen, vd. Wilbert.       2   7  9 

Waterink. Ria.  2       7   9 

Bronsvoort. Hendry          7  7 

Eilert. Ronnie.      5 2     7 

Stegeman. Gert.  2   5       7 

Stobbelaar. Evert.  2    5      7 

Bloo Stefan      5      5 

Bonen. Dick.      5      5 

Dijk. Freddy. 5           5 

Hekkert Ester.      5      5 

Hoogenboom. Henny. 5           5 

Slagman. Adrie.      5      5 

Teunissen. Peter.      5      5 

Woudsma. Jeannet.      5      5 

Boezelman Mark  2     2     4 

Scholten Greet    2   2     4 

Ekkelkamp. Rik.    2        2 

Linthorst. Ineke.  2          2 

Veen, vd. Leon.       2     2 

Vegt van der Linda.  2          2 
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Vervolg India reis 
 

15e dag 

De dag van het hoogste zoutmeer (Panggong) ter wereld, deze lag op 

4600 meter hoogte. Dit meer is 130 km lang, aan de overkant van het 

meer ligt China. We moesten terug over de dezelfde pas omdat de 

andere route dicht was door een aardverschuiving. 

Deze nacht hebben we bij een gastgezin geslapen. We kregen dus 

ook een traditionele diner aangeboden. Deze moesten we in kleerma-

kerszit nuttigen, dit was erg vermoeiend. Na het eten hebben rond 

een kampvuur gezeten, gemaakt van koeienstront. Rond het kamp-

vuur hebben we veel gehoord over India en maffia. 
 

16e dag 

We hebben de volgende morgen bij het gastgezin lekker buiten ont-

beten. Na het ontbijt konden we ons opmaken voor de volgende pas 

van 5320 meter. Hier was amper verkeer met wel goed asfalt, alleen 

beetje veel zand en de laatste kilometers waren weer offroad…maar 

langzamerhand draaien we onze handen daar niet meer voor om. We 

lunchen op een bed van  veldkeien in een rivierbedding. Later heb-

ben we nog een soepje genuttigd voor het nodige zout. Nadat we bij 

het hotel waren zijn we nog verder gereden naar de zandduinen met 

kamelen. Hier was echter geen belangstelling voor. Weer in het hotel 

gekomen. Een mooi hotel, lekker even douchen, sta je onder de dou-

che net ingezeept en dan…..water op…….pfff wat een land. 
 

17e dag 

De dag van de hoogste pas. Na uiteraard eerst weer een klooster te 

hebben bezocht, waar de hoogste boeda zich bevond. Konden we ons 

gaan opmaken voor DE pas. Uiteraard ging dit ook niet zonder wat 

strubbelingen. Door een modderverschuiving was een brug en een 

bocht weggespoeld. Verder was er veel verkeer op die weg wat uiter-

aard voor veel opstopping zorgde. Dit gekoppeld met de indische 

mentaliteit, begrijp je al dat dit heeeel laaaaang duurde. 

Maar de Nederlandse nuchterheid maakte hieraan een eind en regel-

den dat het voor wat soepeler ging. 

Nu toch echt door naar de top…..YES,YES,YES. We hebben het 

gehaald, we zijn op het DAK van de wereld. De hoogste berijdbare 

pas ter wereld. 
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rem d’r op en kunnen we niet echt lekker door rijden. 

Daarnaast nog een kleine panne, een lekke band door spijkers. Vol-

gens Bert is dit onnodig, spijkers kun je tenslotte zien liggen dus kun 

je er om heen. Deze Lemelese humor snapt niet iedereen. 

Aangekomen in het hotel in Leh, waren wij bekaf, maar de meisjes 

die in het hotel werken liepen fluitend met onze koffers naar de 3e 

verdieping en weer naar beneden om de volgende koffers te halen…

respect!! 

Na deze overwinning even de stad in naar de pinguïn. Hier konden 

we erg goed eten en drinken. Dit om de goed afloop van de reis te 

vieren. 

Leh, is de hoofdstad van de provincie en ligt op 3500 meter hoog. Is 

alleen te bereiken via de weg die wij hebben gereden. Daarbij komt 

dat deze stad maar een 6 maanden per jaar over de weg te bereiken is 

en dus ook alleen dan maar kan worden bevoorraad. In de winter-

maanden kunnen kleine dingen wel met het vliegtuig worden ver-

voerd. 
 

18e dag. 

We beginnen de dag met het laten maken van t-shirts van de Hima-

laya reis. Verder konden we de dag zelf invullen met souvenirs zoe-

ken, uitrusten en ons op te maken voor de terugreis. 
 

19e dag. 

De vliegreis van Leh naar Delhi, dit is de mooiste binnenlandse 

vlucht ter wereld. Het vliegtuig vliegt tussen de toppen van de Hima-

laya door. Dus dit was erg indrukwekkend en erg mooi om te zien. 

Nadat we waren geland in Delhi bleek het daar 45 graden te zijn met 

een luchtvochtigheid van 90%. Dus weer terug in de vieze stikkende 

stad. 
 

20e dag 

De laatste dag van deze bijzonder onvergetelijke reis. 

We stappen weer in het vliegtuig terug naar Frankfurt waarna we 

doorvliegen naar Amsterdam. 

Hier worden we opgewacht door onze fans. Die ons weer terugbren-

gen naar het vertrouwde Lemele. 
 

We kijken terug op een geweldige reis al schrijvende komende de 

verhalen en de belevenissen weer boven water.  
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Reisverslag 

SwarchWald 2017 
 

In de vakantie brochure van Horizon Motor Reizen werd onze 

aandacht getrokken door een reis naar het Zwarte Woud. 

3 jaar geleden was ik daar met het toerweekend ook geweest en 

dat was me goed bevallen. 

Op de motorbeurs in Utrecht deze reis geboekt en tevens Jan en 

Gonnie uit Limburg, die we in Amerika ontmoet hadden, van 

onze plannen op de hoogte gesteld. Dit leek hen ook een leuke 

trip en zo stonden we zondagmorgen 14 mei in Panheel om 

10.00 uur bij deze mensen op de stoep en werden ontvangen 

met koffie en Limburgse vlaai! 

Na bijgepraat te hebben werden de motoren gestart en gingen 

we op weg naar Cochem want daar hadden we een extra over-

nachting geboekt. 

De volgende ochtend na het ontbijt de track (die door toer-

meister Bruggeman vakkundig was geoptimaliseerd) opgestart 

en kwamen we via een mooie route aan in Ettenheim / 

Rebstock bij het hotel waar we 4 nachten zouden verblijven. 

Na aankomst snel even wat gedronken en gedoucht want om 

19.00 uur moesten we aan tafel. De groep bestond uit 25 perso-

nen waarvan 6 duo’s, tijdens het diner werden we door reislei-

der Martie bijgepraat over de route van de volgende dag en zo 

ging dat alle avonden. Het weer was uitstekend dus ideaal om 

een lekker tempo te rijden. In Zwitserland de Rheinfalle in 

Schaffhausen nog bezocht, verdere toeristische trekpleisters 

hebben we links laten liggen want we kwamen immers om te 

rijden.. 

 

Het rijden door de bergen van het Zwarte Woud kan ik ieder-

een aanbevelen, erg mooie en afwisselende bochten, goed as-

falt, geen drempels en geen flits camera’s (tenminste niet ge-

zien..)  

En dat was maar goed ook want de Enduro gedraagt zich als 

een grote meneer en  

heeft ons vertrouwen na deze 2500 km volledig gewonnnen!! 
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Alle dagen hadden we stra-lend weer behalve de laatste dag, zoals 

voorspeld zou het gaan regenen en dat deed het, met bakken kwam 

het uit de lucht. Nu geen toeristische route maar functioneel over 

de Autobahn naar de finish, geen bal aan maar je hebt geen keus. 

Volledig doorweekt kwamen we thuis maar met een Big-Smile 

kijken we terug op een fijne week met een gezellige groep en 

machtig mooi motorrijden. 

 

Na terugkomst de Duc klaar gemaakt voor de volgende trip, het 

toerweekend, maar daar valt vast meer over te lezen elders in dit 

voortreffelijke clubblad :)  

Tjuuuus, 

 

Rider Gert / Co-Pilot Ria 

Uitzetten van een toer-tocht voor de middagrit van 1 oktober en de pannen-koekenrit 

Prikbord  
ECOM  

 Druk bezig met de       

voorbereidingen voor de 

nacht van het 

kanaal 
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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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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 

Valk   Duèn  27-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 
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2-jul Ronnie Eilert Gert Valk 

9-jul Evert Stobbelaar Henk Warmelink 

16-jul Albert Minkjan Henk Linthorst 

27-aug Trial + BBQ  

3-sep Hennie Hoogenboom Leen Hoogenboom 

10-sep Marie Mijnheer Veronie Kerkdijk 

17-sep Henk Horsman Jelle Stoeten 

24-sep Martin Giezen Henk Schepers 

1-okt Koen Boshuizen  Alfred Wunnink 

8-okt René Kiekebosch Edwin Bruggeman 

15-okt Olaf Boerkamp Marko Ekkelkamp 

22-okt Jan Boshuizen Adrie Slagman 

29-okt John Zwinselman Henry Kerkdijk 

5-nov Ginus Scholing Bertus Stobbelaar 

12-nov Esther Hekkert Wilco Waterink 

19-nov Rik Bolks  Stefan Bloo 

26-nov Gerrit Waterink Bert Stoeten 

Bar open: 18.30 tot 22.30 uur 

 

Bij verhindering voor een vervanger zorgen 

 

Flesjes Heineken en Grolsch in de goede kratten 
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Wist-u-datjes  

 
 De interviewer van de nieuwe rubriek Hoe kom ie 

d’r bie al in de vakantiemodus zit, waardoor hij geen 

stukje daarvoor kon aanleveren.  

 Dit beloofd in het derde nummer dan wel een 

heeeeel leuk stukje te worden. 

 

 De catering en inkoopkwaliteiten van verschillende 

organiserende clubleden tijdens het hemelvaart-

weekend goed uit de verf zijn gekomen. 

 Organisatie het hemelvaartweekend was errrruugg 

goed voor elkaar….TOPPPPP!!! 

 

 De animatie voor de volwassen werd ook spontaan 

geregeld al hebben Henk en Jenny S daar nog een 

extra duit bij in het zakje gedaan. Of had dit een an-

der motto…? 

 Dit wel een nat pak opleverde. 

 

 We hopen dat er in het volgende nummer weer een 

reisverslag is te lezen van clubleden die de zomer-

vakantie al reizend op de motor doorbrengen. 

 

 De sluitingsdatum voor het 3e boekje  

 27 augustus is. 

 De sluitingsdatum voor het laatste boekje van 2017 

12 november is. 
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