
1 



2 



3 

  29e jaargang,  no 3 2017 

Voorwoord      

 
 

Beste leden 

 

Het derde clubblad ligt voor jullie.  

Na een zeer prettige, maar veel te korte vakantie heb ik al een 

aantal werkweken er op zitten (ben bijna al weer aan vakantie 

toe). 

 

Maar we hadden nog een gezellig weekend in Meddo voor de 

boeg. De organisatie had wederom mooie toertochten uitgezet 

voor de heen en terugreis; zo hebben we de zomer weer een 

klein beetje afgesloten.  

September kan ons nog mooie dagen brengen en daar hopen we 

dan ook maar op. Op dit moment houdt het niet over. 

Zeker met het oog op de nog komende evenementen, te lezen 

verderop in het clubblad, zouden we in ieder geval droog wil-

len. 

 

Daarnaast hebben we leuke verslagen ontvangen van motoruit-

stapjes naar het buitenland, welke een aantal leden hebben ge-

daan. 

 

We hebben bericht ontvangen van Henri Freriks, van Expert 

Holterman in Raalte. Hij heeft per oktober de winkel verkocht. 

Via deze weg hartelijk dank voor al die trouwe jaren als adver-

teerder!! M.i.v. het nieuwe jaar zal de advertentie van de kaft 

verwijderd worden. 

 

Veel leesplezier. 
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Agenda MCS 2017 
 
 

 

9 sept.  Klussendag  Clubhuis 08.30 uur  

 

10 sept.  32e Herfsttoertocht 09.00 uur  

 

17 sept.  Blauwebogen toertocht MTC Dalfsen  

 

24 sept.  Pony toertocht 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  

 

1mrt. - 1 

nov. 

Doorlopend evenement diverse ritten  
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Van de Voorzitter  

 
Komkommer tijd. 

Ja, komkommertijd. Maar dan alleen op de televisie. Vele herhalin-

gen. Handig als je het niet hebt gezien maar voor de rest…. Die 

komkommertijd valt wel samen met de vakantieperiode. Goeie tijd 

om tot rust te komen op een mooi strand in verre oorden of toch met 

de motor op pad.  

Een groot aantal van jullie heeft de kilometers buiten onze lands-

grenzen gemaakt. Diegene die ik heb gesproken hebben het enorm 

naar hun zin gehad. Op een enkel spatje na was het top weer. De op-

merkelijkste reis is wel van Bert Stoeten. Hij reis vanaf het noorde-

lijkste puntje van Alaska naar het zuidelijkste punt van Argentinië. 

Ergens in december moet hij daar aankomen. Ik ga ervan uit dat we 

nog vele mooie verhalen van Bert te horen krijgen. Via een mede 

reiziger kun je Bert volgen op facebook. Zelf heb ik de kilometers in 

Nederland gemaakt. De motor voorzien van nieuw schoeisel, want 

een uitstapje naar een ander merk is me niet zo goed bevallen.  

 

Als vaste prik hebben we op de laatste zondag van de bouwvak de 

trial. Onder zonnige omstandigheden hebben we op zaterdag een 

super parcours gemaakt met de nodige hindernissen. Uiteraard wordt 

het parcours met de motor getest en hier en daar iets aangepast. Zon-

dag de wedstrijd. De matadors waren er klaar voor. Het publiek 

stond rijen dik onder de veranda. Maar na 4 rijders kwam het onheil. 

Bij mechanische sport kan de techniek je in de steek laten. De trial-

motor gaf net als het blok van Marquez de geest. Waarschijnlijk 

komt ie niet meer tot leven. Erg jammer. Daar moeten we voor vol-

gend jaar wel iets op vinden. 
De voorbereidingen voor de diverse evenementen zijn in volle gaan. 

Het belooft een mooi najaar te worden. 

Eén ding is zeker, Rossi doet nog goed mee.  

Maar de titel is erg ver weg. 

 

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 



7 

 

Van de secretaris 
 

Dag motorluu, na een periode van vakantie zijn de meesten weer be-

gonnen met het dagelijkse leven. Behalve Bert Stoeten, hij is met 

zijn enorme reis bezig van Alaska naar Vuurland. Zoals ik zie op in-

ternet zijn de meesten van ons hem aan het volgen. Zijn reismaat 

Fons Henrdrix heeft bijna heel Lemele plotseling als vriend op face-

book en maakt dagelijks mooie verslagen met foto’s … ook Rob en 

Daphne de Jong zijn te volgen; zij maken de reis ook en zijn van de 

organisatie.. 

Ook bij de motorclub heeft het einde van de vakantie weer aangevan-

gen door de jaarlijkse trail….  

Helaas gaf de motor al in een vroeg stadium de geest waarna ieder-

een maar noodgedwongen aan de BBQ. kon beginnen. 

Verder zijn er dit keer weer nieuwe vrijblijvende leden aangemeld 

voor een jaar gratis lidmaatschap. 

Els Boxebeld    Iwan v/d Berg 

Lj Costerstraat 9a   P.Buismanstraat 13 

8141 GN    Heino   8151 BG Lemelerveld 

Els.Boxebeld@hotmail.com  iwgvandenberg@gmail.com  

Rick van der Vegt 

Kerkstraat 34a 

8151 AP Lemelerveld 

Rick_vegte@msn.com       

Dit is tevens het nieuwe adres van Nathalie Schepers. 

 

Veel geluk gewenst in jullie nieuwe woning. (ziet d’r goed uut!!) 

Allen welkom bij de club en wees welkom op een activiteit of na-

tuurlijk op een zondagavond aan de bar. 

 

Verder van mijn kant geen schokkende dingen…….. 

Groet’n Henry. 

mailto:Els.Boxebeld@hotmail.com
mailto:iwgvandenberg@gmail.com
mailto:Rick_vegte@msn.com
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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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Vakantietrip Schwarzwald 2017 

 
Dit jaar gekozen voor een vakantietripje richting het Schwarzwald, 

met in het achterhoofd om er in de toekomst eens een Toerweekend 

van te maken. Vrijdag 11 augustus was de dag van vertrek, na de 

middag verzamelen we ons bij mij aan de Anjerboulevard in Raalte. 

Het was eerst de bedoeling dat onze voorzitter ook zou meereizen, 

maar René liet om begrijpelijke redenen verstek gaan. Zijn plek werd 

nu ingenomen door Bert Bronsvoort, kon hij mooi een lange proefrit 

maken met de pas aangeschafte VFR 1200 Crosstourer.  

We zijn met ons zessen: Peter, Jelle, Dinand, Marko, eerder genoem-

de Bert B en ondergetekende. 4000 cc Kawa geweld versus 2500 cc 

Honda power. Nadat “De bende van Gait maar dan zonder Gait” 

compleet is gaan we op pad voor de eerste meters. De stop van van-

daag staat gepland in Limburg, van daaruit willen we in 2 dagen bin-

nendoor reizen naar het Zwarte Woud. We rijden de omgekeerde te-

rugreis van de tweedaagse van vorig jaar. Betekent dat de route ein-

digt bij Hof van Hulsberg, daar zullen we ook overnachten.  

 

Het is een leuk weerzien daar in Zuid Limburg, we worden goed ont-

vangen. Na het eten maken we te voet een klein ommetje door het 

dorp onder leiding van “Wandelmeister”Bert. 

Zaterdagmorgen regent het als we wakker worden. Na het ontbijt 

word het regenpak aangedaan en de motor gestart voor een rit van 

een kleine 400 km. Overnachten doen we vanavond in het Duitse 

St.Wendel, daar is het hotel al geboekt. Maar voordat we daar zijn 

moet er een flinke rit gereden worden. Al snel rijden we in België en 

dat is altijd weer een verassing hoe de route uitpakt. Het ene stuk rijd 

je over prima asfalt en even later heb je weer een hobbelstuk. Vooral 

met het natte weer is het uitkijken. We rijden op heel houden en doen 

kalm aan. Met de koffiestop kunnen we kiezen uit 2 gelegenheden, 

afgaand op de staat van de bediening kiezen we voor het café aan de 

rechterkant.  Na de koffie kan het regenpak helaas nog niet uit en zet-

ten we koers naar Luxemburg.  
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Daar even goedkoop tanken. Na België is het een verademing om in 

Luxemburg te rijden. Prima asfalt waar de bandjes weer voldoende 

vertrouwen en grip geven ook in deze natte omstandigheden.  

In de buurt van Wiltz even van de route af om wat te eten. In het eet-

tentje kunnen nog mooi even we kwalificatie van de MotoGP van 

Oostenrijk meekijken. Na Luxemburg belanden we uiteindelijk in het 

Saarland bij het hotel in St. Wendel. Bij mooi weer was een het fan-

tastische rit geweest, daar is “De bende” het wel over eens.  

We hadden vandaag slechts 1 bui , die duurde wel de hele dag en dan 

is het genieten wat minder. Het hotel heeft mooie kamers en de mo-

toren kunnen droog onder dak staan. Een gok die goed uitpakt. 

Als we geïnstalleerd zijn word het tijd dat we een hapje gaan eten. 

Een korte wandeling naar het centrum, het hotel heeft daar een res-

taurant. Ik mag een snitzel naar binnen spitten, de rest van de bende 

kauwt op een pizza. 

 

Op zondag zullen we de eindbestemming bereiken, de motoren wor-

den iets voor 9 tot leven gewekt en met een waterig zonnetje gaan we 

van start. Voor vandaag staan er 428 kilometers op de rit en daar zal 

vast nog wel iets bijkomen. Vanuit het Saarland duiken we de Elzas 

in Frankrijk in, dan kan Peter dat land ook weer van zijn lijstje afvin-

ken. Er moet best wel een afstand afgelegd worden, om zoveel moge-

lijk aan het rijden te blijven pakken we ’s ochtends de tank en koffie-

stop samen. Het rijden is geen straf, het weer knapt op en dat maakt 

het een stuk leuker. Met een (gratis) pontje over de Rhein keren we 

weer terug in Duitsland, het oude douanekantoortje is nu een Imbiss. 

Een rijkelijk getatoeëerde dame serveert ons de middaghap. Wij pro-

beren te ontdekken waar haar tatoeage eindigt, verder dan haar navel 

komen we niet. Langzamerhand komt het Zwarte Woud dichterbij, in 

de verte zien we de bergtoppen al opdoemen. Rond de klok  van 2 

uur zien we dan eindelijk het bordje Schwarzwald Hochstraβe in de 

berm staan, we komen in het gebied waar we willen zijn. Op diverse 

punten maken we een (foto) stop, Bert zet z’n nieuwe aanwinst op 

een mooie plek neer en zet het zwarte ding op de foto.  
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Een mooie afbeelding als bureaublad op de 

computer, straks bij thuis- komst.  

 

Verder gaat het en de route word steeds mooi-

er er zit van alles in, grote en kleine wegen 

met lange doordraaiers en krappe bochten. 

Maar het word vooral bochtiger, mooi 

enthousiast sturen zonder dat het te gek 

word. Fijn buiten spelen in een grote speeltuin. 

Bij één van de stops zien we een eekhoorn 

de weg oversteken en aan de andere kant een boom inklimmen. Bij 

het zien van dit zegt de knapste man van Lemele: ”Het is maar goed 

det mien eikel nog niet riepe is, ander was e doar wel achteran ego-

an”.  

Weer terug op de motor. Ongeveer 50 km voordat we bij het eind-

punt van der route zijn mis ik een kleine afslag naar links, en moeten 

even verder doorrijden om veilig te kunnen keren. Marko, die als 

laatste rijder van de Bende iets achter de rest zit vind intussen de 

juiste weg wel en haalt zonder het te beseffen de hele groep in. Komt 

alleen aan bij hotel Adler in Bernau en ziet geen bekende motoren 

staan. Maar als hij goed en wel zijn helm heeft afgezet komt de rest 

van de Bende al aangereden.  

Na het aanmelden krijgen motoren een plekje in de garage waar al 

meer (Nederlandse) motoren gestald zijn. Tijd voor een biertje op het 

terras, waar we een prachtig uitzicht hebben op de omgeving. De 

eerstkomende dagen kunnen we rijden zonder bagage, want in dit 

hotel blijven we 4 nachten. 

 

Maandagmorgen rollen om 9 uur  de motoren de garage uit. Met be-

hulp van de computer heb ik 3 dagritten uitgezet, eens kijken wat 

daarvan terecht komt. Voor vandaag staat er een tocht van 275 km 

op het programma. Het is prachtig weer. Als eerste rijden we richting 

het hoogste punt van het Schwarzwald, de Feldberg. Maar daar is 

voor ons niets te zien, verder dan de parkeerplaats komen we niet. 

Bij de Titisee kunnen we door wegwerkzaamheden de route niet vol-

gen en moeten omrijden. Niet erg in deze omgeving.  
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Tegen de middag komen door een dorp met de naam St. Peter. Na-

tuurlijk zetten we Peter op de foto bij het plaatsnaambord. Vanaf nu 

gaat hij door het leven als Saint Peter.  

 

 

Verder gaat het weer, het is hier volop 

genieten van motorrijden in een mooie 

omgeving. In “de Bende van….” heb-

ben we een vaste volgorde van rijden. 

Als Tourmeister mag ik voorop daarna 

komen Jelle, Dinand, Saint Peter,Bert 

en tenslotte Marko als hekkensluiter.  

Op een gegeven moment komt de 

knapste man van Lemele naar voren 

rijden en maakt duidelijk dat er gestopt 

moet worden. De boel word aan de 

kant gezet omdat Jelle zijn kenteken-

plaat dreigt te verliezen. Gisteren ook 

al de plaat onderweg vastgezet 

met ty-raps, vandaag scheurde 

de andere zijde van houder in 

zodat de plaat los rammelde. 

Hoezo Kawasa-

ki…….Rammelzakie. Geluk-

kig hebben we genoeg repara-

tiemateriaal voorhanden.  

 

De toertocht is vlot te rijden, 

en we zijn vroeger bij het hotel dan vooraf gedacht.  

Onder het genot van een biertje bedenken we dat we morgen wel een 

iets langere rit mogen rijden, het weer wil nog steeds goed blijven 

dus er is niets dat ons tegenhoud. Dus als een deel van de bende ’s 

avonds de benen gaat strekken kruip ik achter de meegebrachte lap-

top om de route van morgen te verlengen. We willen er een rondje 

Vogezen bij aanplakken, over Col du Bussang richting de Grand Bal-

lon. De rit gaat van 246 naar 423 km, betekend op het tijd het bed uit 

en in motorpak aan de ontbijttafel.  
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Zo gezegd, zo gedaan. Op tijd op pad om de verlengde rit te rijden. 

We rijden met de klokrichting mee eerst een rondje door Zuid Sch-

warzwald, bijna dezelfde rit als in 

2014 met het Toerweekend XXL. 

Het klinkt eentonig maar het is hier 

prachtig motorrijden. Op diverse 

punten maken we een (foto) stop, 

Bert zet z’n nieuwe aanwinst op een 

mooie plek neer en zet het zwarte 

ding op de foto.  

Als we bijna bij de routeverlenging 

zijn, blijkt opeens de weg te zijn 

afgesloten door wegwerkzaamheden. Geen doorkomen aan, hoge 

hekken staan dwars op de weg. Ik probeer een alternatief te vinden 

maar zit niets anders op dan een stuk omrijden door de bergen. We-

derom niet erg, maar het is even lastig om de juiste route te vinden. 

Vlak voor dat we Franse snelweg opgaan tanken we nog even en 

pakken gelijk een broodje en wat drinken mee. Als de snelweg verla-

ten word is het weer tijd voor bochten en bergen (Col’s)in Frankrijk. 

Op Col du Bussang maken we een korte stop bij het gelijknamige 

hotel. In 2014 zijn we hier met het Toerweekend geweest en Mark 

(de eigenaar) herkend ons nog terug. In de schaduw van de grote 

boom drinken we op het terras een glaasje fris. Met Mark praten we 

een beetje bij, hij verteld ons dat hij later dit jaar het hotel te koop 

wil zetten. Zijn tijd is gekomen om het wat rustiger aan te gaan te 

doen. Dus als je nog een paar centen in een ouwe sok hebt zitten kun 

je een mooie uitdaging kopen in de Vogezen. We komen niet weg 

zonder Mark z’n Royal Enfield te bekijken, vooral bij Marko roept 

dit motormerk herinneringen op aan de reis vorig jaar door de Hyma-

laya. Voordat we op de motor stappen lichten we Mark in over de 

komst van Gert en Ria Valk. Zij rijden rond in de Vercors en staan 

over een paar dagen op de stoep bij Mark en Ietske. Een gewaar-

schuwd mens telt immers voor 2……. 

Weer terug in het zadel vliegen we de bergen weer in, het komt mij 

allemaal wel bekend voor. Ik weet zo’n beetje wat er komt maar voor 

Dinand, Marko en Saint Peter is het allemaal nieuw.  

Maar het plezier is er niet minder om.   
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, 

Nog een paar leuke  
 

toertochten in  
  oktober 

 
 
 

De Ecom  heeft weer wat leuks in 

petto voor de Nacht van Kanaal 

ECOM  
Prikbord 
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Aan het eind van het rondje Vogezen pakken we weer een stuk snel-

weg richting Duitsland. De Garmin geeft bij het navigeren naar een 

andere snelweg een rare aanwijzing, zodoende mis ik de juiste weg. 

De rest van de Bende volgt me gelukkig en we rijden het stuk bin-

nendoor i.p.v snelweg wat eigenlijk veel mooier is. In het Schwar-

zwald pakken we de oorspronkelijke route weer op en arriveren rond 

19.00 uur weer bij het hotel. Door alle omleidingen en extra meters 

staat de dagteller vandaag op 472 km. Maar we kunnen terugkijken 

op een mooie dag. 

De volgende ochtend weer de normale gang van zaken. Tegen ne-

genen weer op pad om de laatste dagrit te rijden. Een stuk van deze 

rit had ik via internet en daar had de route de naam: Parade van 

Bergtoppen. Wederom iets verlengd zodat we aan een dagafstand 

van 266 km komen. Kiek’n wat ut wurd. Links de deur uit en in 

Todtnau tanken. De Schauinlandstraβe die we later oprijden heeft 

een weekendsluiting voor motoren. Gelukkig is het woensdag en mo-

gen we hier zonder beperking rondknorren.  

Halverwege maken we een koffiestop op 1204 meter hoogte op de 

Kandelberg Alm. Een prachtig uitkijkpunt, in het zonnetje kunnen 

we  de verwoede pogingen van een paraglider volgen om op te stij-

gen. Als hij uiteindelijk even in de lucht hangt zakt ie als een bak-

steen. 

De afdaling van de berg kan mooier, het stuk van 11 km naar bene-

den is 1 grote rammelstrook. Het lijkt wel of ze het asfalt opgebracht 

hebben met een meststrooier. Jammer maar helaas. In Freiburg hou-

den we halt bij een sportzaak. Jelle heeft zich tijdens alle wandelin-

gen met Bronsvoort het vuur uit de sloffen gelopen en is toe aan 

nieuwe schoenen.  

Met een paar glimmende stappers weer komt hij weer naar buiten. 

“Ai knap bunt steet oe alles” Weer in het zadel rijden we richting het 

noorden en eerlijk is eerlijk de route valt niet tegen.  
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Rond het middaguur maken we een stop bij de Hexenlochmuhle. De 

hele bende besteld een “schweinesteak mit toast” dat klinkt al lekker 

en zo smaakte het ook. Het hele 

gebeuren word opgediend met 

pan en al, dus eten uit de pan. 

Met een dikke buik vervolgen we 

de route en rijden ontelbaar veel 

bochten in de heuvels. Zoek 

maar eens op Deutsche Uhren-

staβe, ook passeren we wereld’s 

grootste koekoeksklok. Op diver-

se punten maken we een (foto) 

stop, Bert zet z’n nieuwe aan-

winst op een mooie plek neer en zet het zwarte ding op de foto. Veel 

te snel komt het eind van de route in zicht. Op de laatste 10 km tan-

ken we nog even af voor morgen en slaan een voorraadje drank in 

voor vanavond. De koffers aan de Pan European bewijzen hun nut 

wel weer. Het hotel heeft vandaag “ruhetag” hetgeen betekend dat je 

zelf achter je natje en droogje aan moet. In het dorp sturen we Marko 

bij een restaurant naar binnen om een tafel te reserveren voor van-

avond. Kan hij mooi zijn Duits ophalen, hoe wel hij de laatste tijd 

opvallend goed Duits spreekt…hoe kan dat toch? Weer terug in het 

hotel nemen we plaats in de zithoek in de kelder en onder het genot 

van een biertje evalueren we de routes. Voor mij persoonlijk was de 

rit vandaag de mooiste tocht van de gereden rondritten, echt een top-

pie van Bergparaden. 

Donderdag 17 augustus, vandaag gaan we Schwarzwald verlaten. 

Voor het ontbijt hebben we de bikes al opgezadeld met bagage. De 

slijtage van Marko’s achterband neemt snel toe, de verwachte regen 

schuift gelukkig voor hem (en ons) nog een dagje op. Na het ontbijt 

het verblijf afrekenen, dat valt enigszins mee. Ondanks de mooie lig-

ging zal dit hotel niet mijn keuze zijn als we ooit met een toerweek-

end naar het Zwarte Woud afreizen. Begrijp me niet verkeerd, het 

hotel is niet slecht maar de klik is er niet. We rijden noordwaarts 

over de B500 veelal over de Schwarzwald Hochstraβe.  
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Dit schiet lekker op en het is mooi rijden. En enkele keer gaan we al 

dan niet gedwongen door een wegomleiding links of rechts er even 

vanaf. Voor de middagstop had ik vandaag voorgenomen om een 

Currywürst mit Pommes te scoren, hadden we de hele vakantie nog 

niet gehad dus ook tijd om dat van het lijstje af te vinken. En jawel, 

kortbij een tankstation vinden een tentje met dit culinaire hoogstand-

je, het kan niet mooier. Na het eten pakken we stukje snelweg rich-

ting Noord Frankrijk, wel iets saaier natuurlijk. Als we dat uiteinde-

lijk achter ons hebben gelaten komt na het Saarland de Eifel binnen 

bereik. Het is inmiddels bloedheet geworden achter de kuip van de 

Pan European en ik heb al een paar dagen spijt dat ik m’n zomerpak 

heb thuisgelaten. Met een stop in de schaduw bij een beekje trek ik 

maar weer een droog (thermo)shirt aan. Eindpunt van vandaag is Mo-

torhotel GuS in Höxel/Morbach, voor de meesten van de lezers een 

bekend adres. Vlak voor dat we arriveren tanken we de handel nog 

even af. Het weer veranderd, de temperatuur daalt merkbaar en met 

regendruppels op het vizier draaien we bij GuS achter het terras langs 

zo de garage in. Het scheelt als je de weg weet.  

Amper vanaf de motor gestapt of Susan komt ons al verwelkomen 

met een biertje. Ontvangst is even hartelijk als vanouds. We ploffen 

neer op het terras, tijd voor een drankje. Ze zijn zelfs Bert’s speciale 

recept met 2 bolletjes nog niet vergeten. Voor het eten gauw nog 

even douchen, klaar is klaar. Jelle krijgt maar geen genoeg van zijn 

nieuwe stapmaatjes en maakt na het eten samen met Bert een rondje. 

We spreken de dag van morgen nog even door. We hebben een toer-

route van 324 km die in de buurt bij Venlo eindigt, voor de laatste 

stuk huiswaarts kiezen we de snelweg. Met elkaar zo’n 500 km. 

Mocht het morgen inderdaad hard regenen dan zoekt Marko vanwege 

zijn versleten achterband direct de snelweg op. We houden het nog 

lang vol op het terras, Gerben komt er nog even bijzitten. Als het 

werkelijk te fris word, gaan we nog even binnen zitten.  
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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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De volgende morgen bij het ontbijt zoekt Marko via de app nog even 

contact met Koen Boshuizen. Hij heeft nog wel een nieuwe band lig-

gen voor Marko, die moet er dus vandaag op want morgen word de 

rit met Versys 1000 naar het Sauerland gereden. We houden buienra-

dar in de gaten en er lijkt niet veel neerslag te komen, dus we nemen 

de gok. Marko rijd met de Bende mee naar huis. Jelle trekt voor ons 

allemaal het regenpak aan, dan blijven we wel droog zegt ie.  

Het eerste stuk blijkt Jelle’s aanpak te werken, maar dan komen er 

toch enige druppels. Heb er geen hinder van, achter de kuip blijf ik 

mooi droog. Het regenpak hoeft niet aan. De koffiestop maken we bij 

een bakker, bij de bakkerij blijkt een soort van jachthut te zijn waar 

we mooi kunnen zitten. Vlak voordat we de snelweg bereiken tanken 

we de motoren voor de laatste keer deze trip af. Het is druk op de 

snelweg, verschillende keren komen we terecht in een file, veroor-

zaakt door het vakantieverkeer.  

Onderweg stoppen we nog een keer voor koffie. Met een handdruk 

nemen we afscheid van elkaar, het is een mooie week geweest van 

meer dan 3000 km en zeker voor herhaling vatbaar. Bij Deventer be-

gint “de Bende van Gait, maar dan zonder Gait” uit elkaar te vallen. 

Bert gaat rechtdoor over de A1, ik stuur in Raalte de Anjerboulevard 

weer op en Marko ververst bij Koen de achterband.  

Kunnen er niet veel nazeggen dat je na vakantie thuiskomt met een 

hagelnieuwe achterband.  

 

 

 

Bedankt allemoal!! 

Edwin Bruggeman 
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Hoe kom ie d’r bie? 

 
 

Jan Boshuizen wordt dit keer geïnterviewd door Dinand de 

Voogd.  

Jan is 60 jaar en is 43 jaar in dienst bij Exel. 

 

 Wanneer kwam je bij de motorclub? 

 Vanaf het begin. Tijdens een filmavond in Dalmsholte, 

 kwam het idee om een motorclub op te richten. 

 Toen heb ik me direct aangemeld. 

 

 Wat is de langste tijd dat je met 1 motor hebt gedaan? 

 22 Jaar met een Honda Goldwing. 

 Nogal een tijd; heb ik toch een beetje spijt dat ik hem 

 weg heb ge daan. 

 

 Welke herinneringen heb je aan die motor? 

 Ik heb daarmee in een ver verleden indruk gemaakt op 

 een meisje. Duurde 25 jaar maar nu ze dan toch al 11 jaar 

 mijn maatje. 

 

 Wat doe je allemaal bij de MC? 

 Klussendag een Trail organiseren. 

 En op zondagavond dom lullen aan de bar. 

 

 Wat is het leukste dat je meegemaakt hebt bij de MC? 

 Ik ben 2 x clubkampioen geweest en meerdere keren 

 trailwinnaar. 

 Ennnn nog steeds geniet ik van de mooie toertochten. 
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Oene, van  Henk  18 sep    

Boer,de  Jan  21 sep    

Bendijk  Jan  25 sep    

Ekkelkamp  Jeannet 7 okt     

Stobbelaar  Bertus 9 okt     

Bloo   Rinus  10 okt    

Bloo   Stefan 12 okt    

Frederiks  Henri 1 17 okt    

Besten  Willie 18 okt    

Bruggeman  Edwin 24 okt    

Teunissen  Mariël 25 okt    

Slagman  Tiemen 11 nov    

Kooyman  Paulien 12 nov    

Haverkamp  Astrid 15 nov    

Bolks   Rik  15 nov    

Ekkelkamp  Marko 17 nov    

Veen, vd  Wilbert 17 nov    

Dijkman  Wilma 20 nov   

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    
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Vercors 2017 
 

Op facebook werd mijn aandacht getrokken door een groeps-

reis naar de Vercors met Horizon Motorreizen. De Vercors is 

een ruig natuurgebied met talloze watervallen, grotten en diepe 

kloven die tot de bekendste van Europa behoren. 

We hebben ons hierin verdiept en dit leek ons een mooie trip 

om mijn ver-

schoven va-

kantie een 

zinvolle in-

vulling te 

geven.  

 

Na de Duca-

ti van vers 

rubber te 

hebben 

voorzien en een uitgebreide poetsbeurt te hebben gegeven 

stond hij er glimmend bij, dat vind ik altijd mooi als je er op uit 

gaat. 

Zaterdags s’morgens vroeg uit de veren en jawel hoor het re-

gende, wat een pech alle poets werk was voor niets geweestL  

maar er zijn ergere dingen. 

Onze eerste overnachting was in de Vogezen en daar kwamen 

we op tijd aan en konden zodoende nog mooi even rond kijken 

daar.  

 

De volgende ochtend op tijd vertrokken en via de (niet altijd 

even) aantrekkelijke aanrijroute arriveerden we bij het hotel 

waar we enthousiast werden ontvangen door de reisleiding en 

tevens Ducati freaks, goed volk dus haha.  

Elke dag kon je kiezen uit een korte of lange route van ca. 

275 / 350 km al naar gelang waar je voorkeur naar uit ging. Wij 
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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 

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  Oud-

jaarsavond 

  Oud-

jaarsavond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar open: 18.30 tot 22.30 uur  



32 

 

Zie voor toertochten  
   ook 
www.nationaletoerkalender.nl 
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De woensdag rit leek ons op voorhand de mooiste te gaan wor-

den met een uitstapje naar de Alpen. De grotere cols zoals de 

Telegrave / Galibier en de Alpe du Huez stonden op het pro-

gramma, toevalligerwijs gingen we die dag samen met de reis-

leiding op pad.  

Deze mannen kennen de weg en zodoende konden we in een 

zeer straf tempo (..) de extra lange route met diverse alternatie-

ve secties compleet in mijn/ons element afleggen, geweldig! 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdags zat het er weer op en vertrokken we terug naar de Vo-

gezen, nu naar Moto hotel Col de Bussang. Vlak voordat we 

daar aankwamen leek het te gaan regenen en precies nadat we 

de motor hadden geparkeerd en onder het afdak stonden begon 

het te regenen, nu hadden we dus gelukJ 

Zaterdags weer naar huis en terug kijkend wederom op een 

prachtig week motorrijden onder zon overgoten omstandighe-

den. 

 

Au Revoir, 

 

Rider Gert  / Co-Pilot Ria 
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Wist-u-datjes  
 

 Het soms lijkt dat M. van de G wil gaan vliegen? 

 Wanneer je achter hem rijdt, zie je dat hij de armen uit-

strekt als een vogel….. Maar ja, hij blijft gewoon met 2 

wielen op de grond. 

 Het weekend naar Meddo gezellig was 

 Er dat weekend mooie toertochten zijn uitgezet 

 Er op de Nederlansde stukken heeeeel veeeeel bulten zitten 

 Het weekend ook zonnig was met alleen ‘s avonds een flin-

ke bui 

 Ze daar een heel fijn, groot kampvuur hebben om warm te 

worden en gezellig bij te zitten 

 

 

 

  

  

  

 Copy kan worden ingeleverd voor 12 november 2017 
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