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  29e jaargang,  no.4 2017 

Voorwoord      

 
 

 

Dag allemaal, 

 

Zittend voor de laptop met een bakje koffie en een pakje peper-

noten, type ik het voorwoord voor het alweer laatste boekje van 

de jaar.  

Dus ook het laatste boekje voor de jaarvergadering.  

Wat er allemaal in de jaarvergadering besproken wordt is niet 

bekend.  

Wel weten wij als Redactie dat er tijdens de jaarvergadering 

over de keus van het wel of niet voortzetten van het clubboekje 

in welke vorm dan ook, een beslissing moet worden genomen. 

De huidige kaft is niet meer te leveren dus we moeten of over-

stappen op alleen een andere kaft of stappen we over op een 

mogelijke digitale versie. 

 

Binnenkort zullen we de mogelijkheden die wij als redactie 

bedacht hebben naar jullie mailen. 

Dit ter voorbereiding op de jaarvergadering van 8 december 

2017. 

 

Mijn bakje pepernoten en de koffie is op, daarbij wordt het tijd 

op het voorwoord af te ronden.  

 

Voor straks allemaal fijne feestdagen en een goed en vooral 

gezond 2018 gewenst. 

 

Groeten Veronie,  

Namens de redactie. 
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Agenda MCS 2017/2018 
 
 

8 dec.  Jaarvergadering   20.00 uur 

7 jan. Nieuwjaarsreceptie  16.00 uur 

18 febr. Eet/doe dag   15.00 uur 

31 mrt Klussendag   08.30 uur 

1 apr. 33e Paastoertocht  09.00 uur 

8 apr.  Koekstadrit MTK De IJsselrijders 1974 

15 apr. Ontbijtrit    08.00 uur 
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Van de Voorzitter  
 

MC Sallanders 

 

Naaste liefde. 

Ja, naaste liefde. Nu zul je vast denken, wat moet z’n onderwerp in 

het blad van een motorclub. Nou heel eenvoudig. Naaste liefde 

ben je soms gewoon nodig. In ieders leven zijn er gebeurtenissen 

waar je naaste liefde nodig hebt. Binnen onze club zijn er meerde-

ren leden die het wel een keer nodig hebben gehad. De laatste ja-

ren zijn voor mij niet gemakkelijk geweest. Maar ik was verder 

redelijk gezond (op een paar losse steekjes na dan ☺☺☺). Bij 1 

van onze leden loopt het iets anders. De nieren van Wilco laten het 

afweten. En dan staan er mensen op die in mijn ogen helden zijn. 

Esther de partner van Wilco wil de operatie onder gaan om 1 van 

haar nieren af te staan. Hoe geweldig is dat. Ten tijde van het 

schrijven zijn beide operaties geweest en lijkt het met beide goed 

te gaan. Fingers crossed. Binnen onze club is dat al eerder voorge-

komen. Een paar jaar geleden heeft Marie het zelfde gedaan voor 

haar broer. Naaste liefde ben je soms gewoon echt nodig. 
 

Het motor jaar zit er bijna op. Terug kijkend hebben we een mooi 

jaar achter de rug. Bij de meeste evenementen hebben we goede 

deelname en weer gehad. Net nacht van kanaal achter de rug. Het 

thema van dit jaar was film en glamour. De rode loper werd uit 

gerold en iedereen was op z’n best gekleed. Was weer een ge-

slaagde avond.  
 

Voor het komende jaar hebben ook een aantal nieuwe zaken. Vori-

ge jaar is een boomstam gezaagd en op dit moment zijn we bezig 

om een stam tafel te maken. Gaat zeker mooi worden. Ook hebben 

we een nieuw logo gemaakt. Daar op volgend willen we nieuwe 

vrije tijds jackets en shirts laten maken. Op de jaar vergadering 

gaan we het logo onthullen en hebben we een aantal vrije tijd jac-

kets en shirts liggen. Alleen daarom al een goede reden om te ko-

men. 
 

Eén ding is zeker, we hebben weer een GP rijder.  
 

Gas d'rop, koppie d'r bi-j. 

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  

 

 

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, weer wat dichter bij het einde van het jaar geko-

men wordt het langzamerhand tijd om ons voor te bereiden op 

de winter….de meeste motoren zullen wel weer tijdelijk op stal 

gaan. De ritten van de MC. Zitten er weer op, en de nacht van 

het kanaal is weer geweest. Zelf ga ik met Martin G. en Gerrit 

V. de carbage run wintereditie rijden (met auto) deze gaat op 5 

februari van start in München. Zal wel te volgen worden via 

facebook.  

Voor ons als club is natuurlijk de jaarvergadering op 8 decem-

ber nog aan bod aanvang 20.00 uur. Hopelijk kunnen we jullie 

dan verwelkomen. 

De notulen van de jaarvergadering van 2016 zien jullie binnen-

kort via de mail verschijnen. 

 

Aan ons ledenbestand kan weer iemand toegevoegd worden. 

 

Jos Boxebeld 

LJ Costerstraat 9a  

8141 GN    Heino 

 

Ja inderdaad de man van Els die al eerder lid werd van de club 

(zie vorig clubblad)...Welkom en we zien  je graag op een van 

onze activiteiten of kom op een zondagavond lekker een pilsje 

pakken aan de bar. 

 

Helaas heeft Berjan Ten Brinke uit ommen zijn lidmaatschap 

opgezegd. Wegens geen tijd van rijden en het verkopen van zijn 

motor. 

 

Verder van mijn kant geen nieuws. 

Graag zien we jullie op de jaarvergadering 

Tot dan!!!! 

 

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 

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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Hemelvaartweekend 

 
Hallo Luitjes, 

 

We zijn als organisatie weer druk bezig met het voorbereiden van 

het Hemelvaartweekend voor 2018 die van 10 t/m 13 mei zal 

plaats vinden. We hebben inmiddels een locatie gevonden en dat 

wordt In den Hof in Heerlen (een deel van jullie zal dit wel bekend 

voorkomen en is er al is geweest). 

 

We hebben daar inmiddels optie genomen op 6 slaap zaaltjes (2 x 

4pers. 1x 6pers. en 3x 8pers.) dit betekend dat er geen 2 persoons 

kamer zijn en er dus stellen bij elkaar moeten liggen als je binnen 

wilt slapen (wat dit jaar ook gebeurd is) of voor wie dat niet willen 

is er de mogelijkheid om met de tent te komen. De clubtent gaat 

ook weer mee voor diegene die overdag niet gaan rijden en dan 

daar kunnen vertoeven.  

 

Donderdag zal er een aanrij route gemaakt worden en voor vrijdag 

een route door Duitsland en België. We willen voor zaterdag een 

activiteit gaan opzoeken waar we met elkaar naar toe kunnen en 

misschien een route voor diegenen die dan nog willen rijden. Het 

is de bedoeling dat we er middags niet te laat er weer zijn want er 

is vanaf 14.00 uur live muziek bij In den Hof van aan aantal band-

jes (was dit jaar ook en zou een geslaagd feestje zijn geweest). 

 

Nu hebben we een arrangement afgesproken wat ongeveer neer-

komt op 225,- euro voor de binnen slapers en 195,- euro voor die-

gene die met de tent komen (en daar ook in slapen) en voor de kin-

deren is dat half geld. Bij dit arrangement zit het volgende in, de 3 

overnachtingen, ontbijt voor 3 dagen, 2x diner en 1x een BBQ en 

3 avonden vrij drinken van 18.00 tot 24.00 uur (standaard drank) 

en daarna is het voor eigen rekening ( ook daarvoor trouwens ;) ). 

Nu willen we als organisatie graag weten wie er allemaal mee wil-

len en of je binnen of in een tent wilt slapen. Dit omdat we tot ja-

nuari nog de tijd hebben om eventueel een slaapzaaltje te kunnen 

annuleren kosteloos mochten en meer mensen met de eigen tent 

komen en er dus minder binnen slapers zijn. 
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Goed we hopen als organisatie weer op een mooie grote opkomst en 

zouden jullie dan ook graag verwelkomen bij In den Hof volgend 

jaar Hemelvaart 

 

Opgave kan in het clubhuis op de opgave lijst op het prikbord of via 

de mail na b.bronsvoort@ziggo.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De organisatie, Albert Edwin en Bert. 

 

mailto:b.bronsvoort@ziggo.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.gravoplex.com%2Fgenerated%2FHeerlen_60ANWBEE__.TTFffffff0000ffff00000.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gravoplex.com%2Fgenerated%2F%3Fpage%3D528&docid=03yKYyKo9aSPEM&tbnid=vT9peM1mi52TvM%3A&vet=10ahUKEwi


14 

 



15 

 

Nacht van het kanaal 
 

Zaterdag de elfde van de elfde maar aan het kanaal wordt geen prins 

carnaval bekent gemaakt. 

Wel is de rode loper uitgegooid voor alle prominente gasten die ver-

wacht werden. Van Charlie Chaplin, Cruella DeVil en  Roger The 

bleus brothers, El Capone, de toppers, Karin Bloemen en vele anderen 

hadden zich uitgedost in de meest uiteenlopende gala kleding. Iedereen 

werd op de gevoelige plaat vastgelegd en ingelijst op de rode loper en 

met champagne en filmmuziek verwelkomt in het clubhuis. De foto’s 

zullen vast ergens opduiken in het clubblad of op “feestboek”.  

 

Het was een avond waar de biertap lekker stroomde en de hapjes goed 

smaakten. 

 

Ook moesten de hersens nog even flink aan het werk met de nodige tv/

film vragen en op het eind nog film en tv intro’s uit de oude doos.  De 

fabriek, Rocky, Tour of Duty, Grease en The Mupperts show. Iedereen 

kent ze, maar ja kom er maar op hoe die heet, als je maar 3 sec hoort. 

De eeuwige MC Salland roem van deze avond ging naar ……... 
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…………….groep 2 van René, Gerrie, Henry B en Henk H. 

Ze waren er zeer blij mee de selfie werd al voor de einduitslag 

gemaakt en was goed mislukt en de hoofdprijs (*lees de niet te 

drinken champie) stond zondag bij het opruimen nog op de bar

(* wat een boer niet kent drinkt hij zeker niet!) 

 

Kortom het was een gezellige en geslaagde avond die tot in de 

late uurtjes nog doorging. 

 

Mochten jullie nog suggesties of ideeën hebben voor een avond 

horen we dat als ECOM graag. 

 

Groeten de ECOM 
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Motorproat 
 
Zo het jaar is al bijna weer voorbij zondag 22 oktober was alweer de laatste 

toertocht van het seizoen. 

Bij de terugkomst kon je de baklucht van de pannenkoeken al goed ruiken. Ze 

smaakten perfect en dat kun je aan Jan en Linda wel toevertrouwen. 

 

Aan het begin van het motorseizoen kon je weer een heel regiment nieuwe mo-

torfietsen bewonderen. 

Peter Schepers is nu ook een echte Kawa - man met zijn Z1000 SX.  

Gert Valk met zijn Ducati Multistrada Enduro, man wat een imposante motor 

als die achter je rijdt en je ziet de neus van de Duc in de spiegels zou je daar 

toch bang van worden. 

Ach denkt Giezen als ze toch allemaal bezig zijn met kopen kan ik wel een 

BMW XR kopen van een jaar oud. Met heel weinig kilometers van een particu-

lier kan ik een duizend of 8 in de zak houden. Wat zit er toch een machtig mooi 

geluid  in dat BMW 1000 blok en wat een brute kracht en als je Martin geloofd 

heeft hij hem nog niet volledig los getrokken, je wordt er bang van je houdt 

geen haar meer over zegt hij!!!!  Dan Henk W alias de Meester, koopt een nieu-

we Yamaha 1300 Explorer met alles  op en er aan. Hij heeft nu al dik 25000 km 

op de teller staan je zou haast denken waar haalt die zijn tijd vandaan. 

Henk is toch aardig veranderd met het inruilen van de motor nu gaat hij dat ge-

woon overdag doen. Het is bekend dat hij dat vroeger liefst  ’s avonds deed met 

mistig en aarde donker weer. Als de handel was door gegaan en hij de nieuwe 

motor overdag ophaalde schrok zich de verkoper een rolberoerte. Die heb ik niet 

ingeruild!!!! Jawel zei Henk kijk maar in het koop contract daar staat het kente-

ken wel op. Nee over handel hoef je Henk niks te leren maar tijden veranderen. 

Als Henk ’s morgens wakker wordt en hij kijkt uit het raam van de keuken, ziet 

hij zijn grond zover het oog kan reiken tot aan de horizon van de Lemelerberg 

dat is allemaal van mij. 

Dat Henk een kapitaalkrachtige man is weten de meesten dan wel. Maar het vol-

gende probleem dient zich aan hij is de zestig gepasseerd en gaat is na denken 

hoe krijg ik al dat geld toch op. Laat ik eerst maar een nieuwe motor kopen en 

geregeld een feest geven heb toch geen vrouw dus daar hou ik ook weer geld 

van over.  

Jongens nog veel veilige kilometers gewenst met de nieuwe motoren. 

 

Toch zijn er nog andere dingen waar je vaak aan terug denkt aan clubleden die 

een geliefde hebben verloren. 

Op 2 november is het al weer een jaar geleden dat Liesbeth is overleden. Een 

aantal weken geleden heeft René nog de 24 uur estafette gelopen SamenLoop  
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voor Hoop, met familie en bekenden om geld in te zamelen voor kankeronder-

zoek. Het eindbedrag met alle teams samen  ging dik over de 70 duizend euro 

dat is een  mooi bedrag.  

Gaat mijn herinnering terug over Liesbeth een paar dagen voor haar overlijden 

kreeg Anita nog een laatste app van haar zoals zo velevan haar hebben gekre-

gen. Ze bedankte samen met René de laatste paar jaar van haar ziek zijn voor 

de kleine dingetjes zoals een kaartje of een belletje of andere dingen. 

Ze kon haar vingers niet meer zover krijgen om de toetsen van de mobiel in te 

drukken. Tjonge wat heeft ze gevochten tegen de kanker, maar moest toch de 

ongelijke strijd opgeven. 

De afscheidsdienst zal ik niet gauw meer vergeten van haar hoe René zelf al-

les geregeld had indrukwekkend daar neem ik mijn pet voor af. 

De morgen voor de afscheidsdienst moesten we met de motoren samen komen 

aan de Binnenweg, zodat we samen met haar onder politiemotor begeleiding 

naar Zwolle gingen. 

Bij aankomst moesten we allemaal in een halve cirkel staan voor het cremato-

rium Kranenberg, en bij aankomst van Liesbeth een paar keer flink gas geven 

als laatste groet. Daarna was het ijzingwekkend stil alleen Sander ging er ook 

nog een rookgordijn bij doen.  

De Aprilia was zo heet geworden het blijven Italianen!!!! Die heeft hij  dan 

ook maar een jaar gehad met dat 12 liter tankje, je moet zo vaak tanken zei hij 

dat ding zuipt nog harder dan ik zelf doe. 

Tijdens de dienst werd stil gestaan bij het leven van Liesbeth met toespraken 

en mooie muziek, zo kwam ook het lied van Leonard Cohen voorbij ‘ Hallelu-

jah ‘ wat is die plaat vaak gecoverd uit 1984. Kippenvel muziek, dat werd te-

gelijk gespeeld met het fotoboek van 

haar op de beamer van jong meisje tot volwassen vrouw. 

Dan komen de herinneringen boven zoals ik haar ken, bij René samen achter 

op de motor. Komen ze ons voorbij ‘ Knappen’ steekt ze nog even haar hand 

op, ja ze werd er niet warm of koud van of ze nu 50 of 200 plus kilometer per 

uur gingen. 

En wat kon ze mooi aan de bar zitten rug kaarsrecht als het nu aan het begin 

van een toertocht was of de Nacht van het Kanaal. Tjonge wat kon die meid 

een bier op en ze veranderde er weinig van en een grote blaas je zag haar niet 

vaak naar het toilet lopen. 

Dat kun je haast niet met An vergelijken, als zijn prostaat een flesje Grolsch 

hoort los tikken begint die al tegen de plasbuis en blaas te stuiteren!!!!!!!  
 

Als in de late uurtjes tijdens de Nacht van het Kanaal René vraagt aan Lies-

beth zullen we naar huis gaan? Is goed knikte ze. René had aan een oogwenk 

genoeg ze kennen elkaar door en door. Of zult wie er noch iene nemmen Re-

né? riep ze dan als laatste borrel, ja ja zult wie er noch iene nemmen onvoor-

stelbaar. 

‘Uit het oog maar niet uit ons Hart Liesbeth’  En René zijn meissie staat mooi 

op de foto naast Everlien op het kastje in de keuken. 

                      De Banditrijder 
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26-nov Gerrit Waterink Bert Stoeten 

3-dec Anita Stobbelaar Tonny Boerkamp 

10-dec Gerrie Kijk in de Vegte Gerrit Vowinkel 

17-dec Peter Teunissen Klaas Mijnheer 

24-dec Kerstavond Kerstavond 

31-dec Oudjaarsavond Oudjaarsavond 

7-jan Nieuwjaarsreceptie  16:00 uur 

14-jan Jenny Nijman Bert Bronsvoort 

21-jan Gert Stegeman Benny Habers 

28-jan Leon van der Veen Wilbert van der Veen 

4-feb Dirry Zonnebeld Rinus Bloo 

11-feb Jan Blekkenhorst An de Lange 

18-feb Sander Kogelman Dinand de Voogd 

25-feb Ronnie Eilert Gert Valk 

4-mrt Evert Stobbelaar Henk Warmelink 

11-mrt Albert Minkjan Henk Linthorst 

18-mrt Hennie Hoogenboom Leen Hoogenboom 

25-mrt Henk Horsman Jelle 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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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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Bronsvoort Bert 10-jan 

Woudsma Jeannet 11-jan 

Hoogenboom Leen 13-jan 

Huiskes Jan 14-jan 

Valk Jan 17-jan 

Veen, van der Leon 22-jan 

Voogd de Dinand 23-jan 

Kijk in de Vegte Gerrie 27-jan 

Kok  Erwin 29-jan 

Valk Gert 31-jan 

Stoeten Bert 5-feb 

Stoeten Jelle 10-feb 

Kerkdijk. Veronie 20-feb 

Schepers Henk 27-feb 

Dijk Freddie 29-feb 

Kleinlugtebeld Ronnie 24-nov 

Scholten Greet 30-nov 

Linthorst Ineke 7-dec 

Stobbelaar Evert 8-dec 

Slagman Adrie 9-dec 

Hendriks Gerrit 10-dec 

Nijman Jenny 17-dec 

Habers Benny 24-dec 

Minkjan Albert 24-dec 
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Wist-u-datjes  

 
 De kaften van de clubboekjes op zijn, we moet dus wat an-

ders….. 

 De nacht van het kanaal, dit jaar weer errruug gezellig was 

iedereen had de moeite genomen om in stijl van het thema 

de rode loper te betreden. Dit werd uiteraard ook vast ge-

legd door de ‘pers’. 

 De wereld reiziger onder ons inmiddels in het zuiden van 

Chili / Argentinië is beland.  

 Menigeen al op de hoogte is van zijn belevenissen, maar 

om de verhalen live te kunnen, zal het niet erg lang meer 

duren voordat hij weer op Nederlandse grond is. 

 

 De Sloper, De Gieze en Kerkdiek de Wintereditie van de 

Carbagerun 2018 gaan rijden.  

 

 Deze run gaat van München via Slovenië, Servië, Roeme-

nië, terug naar Hongarije en uiteindelijk naar Bratislava in 

Slowakije.  

 

 We graag via deze weg de adverteer-
ders willen bedanken voor het adver-
teren in ons clubboekje het afgelopen 
jaar. 

 

 

 

 

 
Fijne feestdagen en een goed, ge-

lukkig maar vooral gezond 2018. 
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