
EET- EN DOE MIDDAG 

Motorproat 

Mededeling: 

Is er nieuws, laat het ons weten: dan maken wij de motorproat weer kloar!!!!! 

NR 2018-01 

IN DIT NUMMER 

• Eet– en Doe middag 

• Toerweekend 

 

 

 

 

AGENDA 2018 

18 febr. Eet/doe middag               
 15.00 uur  

18 mrt. Middagtoertocht           
 13.00 en 14.00 uur  

31 mrt. Klussendag Clubhuis 
 08.30 uur  

1 apr.  33e Paastoertocht     
 09.00 uur 

8 apr.  Koekstadrit MTK de      
 IJsselrijders 1974  

15 apr. Ontbijtrit                    
 08.00 uur 

22 apr. Lenterit MC Ram Raalte  

5 mei  29e Klassiekertoertocht 
 10.00 uur  

10-13  Hemelvaart weekend               
mei 

20 mei  Pinkstertoertocht MC 
 Freeweels Heeten 

27 mei  Vechtdalrit MTC Dalfsen  

3 juni  Ladies Ride               
 13.30 uur 

4-7 juni  Avonddriedaagse MC 
 Freeweels Heeten 

18-22 Avondvierdaagse MTK 
juni  IJsselrijders                

21-24  Toerweekend             
juni 

1 juli  TT  BBQ                       

Datum: 04-02-2018 

 

ZONDAG 18 februari 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVANG: 15.00 UUR 

Chinees buffetmet activiteit  

 

 

KOSTEN: € 15.= per persoon. 

Kinderen: € 7.50   

Opgave voor 7 februari  2018 bij een van 

de ecom leden dit ivm bestellen. 

  Of op de lijst in het clubhuis! 



 

KOP VOOR ARTIKEL OP 
BINNENPAGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toerweekend 

 21 juni t/m 24 juni 
Het 11e toerweekend zal ons naar het Duitse Odenwald voe-
ren. Door een mooi artikel in het blad Promotor(5-2017) 
werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld om in deze omgeving 
een kijkje te nemen. In het artikel werd een motorvriendelijk 
hotel genoemd en op de site van Promotor kon je een twee-
tal korte rondritten downloaden, startend vanuit het ge-
noemde hotel. Kijk, daar heb je wat aan. 
 
In de bouwvak ben ik samen met Albert Minkjan daar gaan 
verkennen. Van tevoren een heen en terugroute in elkaar ge-
knutseld, konden we mooi één en ander uitproberen. 
Het Odenwald ligt niet naast de deur, het ligt een kleine 30 
km onder Darmstadt. Dus aan een stuk aanrijden via de snel-
weg viel helaas niet te ontkomen. Maar goed, alle routes ge-
reden en op het laatst bleek alleen de terugroute bruikbaar. 
Maar daarvoor ga je ook verkennen. Wel was het onderko-
men in orde, en hebben we gelijk maar het hotel  gereser-
veerd voor juni 2018. Hotel Lärmfeuer heeft denk ik het 
mooiste uitzicht van alle onderkomens die we met de toer-
weekenden bezocht hebben. Wel is er werk aan de winkel 
met de toertochten, maar dat gaat wel lukken. Heb inmiddels 
een nieuwe heenreis en 5 dagritten uitgezet. Week 17, in 
April ga ik samen met Assistent Tour(wandel)meister Bert op-
nieuw een week naar het Odenwald om de ritten uit te pro-
beren. Van de 5 ritten die klaarliggen zullen er uiteindelijk 2 
overblijven die daadwerkelijk gereden worden met het toer-
weekend. Ik weet inmiddels dat er een aantal wegen 
(Zotzenbach, Krähberg en Sensbachtal) in het weekend zijn 
afgesloten voor motoren, dus die stukken moeten we in de 
rondrit voor de vrijdag zien te prutsen. Maar dat gaat vast 

 

 

Wil je van de meest ac-

tuele zaken op de hoog-

te blijven volg de club 

ook op facebook:  

Motorclub Salland 

 

Of de publieke site: 

MC-Salland 



 

 

 

BARROOSTER 2018  

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 

1-apr Marie Mijnheer  
 Veronie Kerkdijk 

8-apr Martin Giezen    
 Henk Schepers 

15-apr Koen Boshuizen   
 Alfred wunnink 

22-apr René Kiekebosch  
 Edwin Bruggeman 

29-apr Olaf Boerkamp  
 Marko Ekkelkamp 

6-mei Jan Boshuizen 
 Adrie Slagman 

13-mei John Zwinselman  
 Henry Kerkdijk 

 

 

 
 

Mailadres redactie:  

clubblad@motorclub-

salland.nl 

 
Zo als vermeld vinden we onderdak bij hotel Lärmfeuer. Eigena-
ren Stefan en Isabella Beck zijn echte motorrijders, op maandag 
zit het hotel dicht en pakken ze zelf de motor of gaan met de 
gasten rijden. Zij rijden met een BMW GS in 
“Rennkuh”uitvoering, zeg maar een gekietelde versie. Stefan is 
meestal in de keuken te vinden, Isabella doet de bediening en 
weet ook veel van motorroutes. Van haar heb ik een aantal 
tourtips gekregen.  
 
Doordat de TT van Assen een week is verschoven zijn we met 
het Toerweekend ook een week later gaan zitten. Het Toer-
weekend zal van 21-24 Juni plaatsvinden. (donderdag – zon-
dag). We hebben voor 25-30 personen gereserveerd. Er zijn 4 
eenpersoonskamers beschikbaar, mocht je hiervoor belang-
stelling hebben geef dat dan even door met opgave.  
De kosten zullen ± 170 Euro p.p bedragen. Opgave kan via de 
lijst in het clubhuis, of per mail/telefoon bij ondergetekende. 
Uiterlijk 1 Mei moet bekend zijn wie er mee gaan, het liefst nog 
eerder i.v.m afzeggen of bijboeken van kamers. De deelnemers 
krijgen t.z.t meer informatie via de mail, mogelijk ook via het 
nieuwe infobulletin. 
 
Tot slot het internetadres van het hotel, via die site kun je ook 
een filmpje bekijken over het hotel en het Odenwald. Kun je 
alvast zien waar je terecht komt. 
www.laermfeuer.de 
 
Dan nog een linkje naar een motorfilmpje van het Odenwald: 
https://www.youtube.com/watch?v=AL6GnkLzLxU 
 
Edwin Bruggeman st1100pan@home.nl / 06-51167589 
 

http://www.laermfeuer.de
https://www.youtube.com/watch?v=AL6GnkLzLxU
mailto:st1100pan@home.nl


    

    

    

    

    

    

Met dank aan de trouwe adverteerders: 

http://vlhbanden.nl/

