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Info over onze club.

 

Het clubblad verschijnt 5 keer per seizoen. 

De club regelt een aantal tourritten per seizoen. 

De kosten zijn voor niet leden 3,50 euro. 

Leden gratis. 

Er kan gereden worden in groepsverband of alleen. 

Voor elke rit worden er punten uitgedeeld. 

Dit zijn punten voor de clubkampioenschappen. 

De punten verdeling staat vermeld in het 

clubkampioenschapoverzicht. 

Clubavonden zijn er 11 keer per seizoen en iedereen is welkom. Er 

worden soms extra activiteiten georganiseerd tijdens deze avonden, 

dit wordt vermeld in het clubblad. 

Hiernaast worden er nog extra aktiviteiten georganiseerd zoals: 

nieuwjaarsreceptie, weekend buitenland, weekend binnenland, 

barbeque, enz. hiervan verdere info in het blad. 

Verder is er een mogelijkheid om een motorescorte te krijgen bij een 

bruiloft of feest. Dit kan dan doorgegeven worden aan de redactie 

en wordt dan vermeld in het clubblad. 

Ideeen voor in ons clubblad of voor de club in het algemeen zijn 

altijd welkom!!!



Woordje van de voorzitter

Hallo motorrijders,
 
Afgelopen tijd is er weer een boel gebeurd op motorgebied.
 
Onlangse werd Dalfsen getrakteerd op een hele mooie demo race georganiseerd door de 
SAM.
Een aantal club leden hebben hier met veel plezier aan meegeholpen.
De één deed parkeerbeheer, de andere nam de vlag ter hand en ging de hele dag als 
baancommisaris langs de baan staan, ook waren er nog een aantal die hebben geholpen 
met opbouwen en afbreken, de ander nam de fluit ter hand en wees het publiek de weg 
naar het gedeelte van het circuit waar ze mochten komen.
 
Zelf vond ik de 50 cc klasse het mooist.
Dat snerpende tweetakt geluid klinkt bij mij altijd als muziek in de oren.
Ik sprak één van de rijders (allemaal puuristen van het beste soort), deze deelnemer van 
de 50cc klasse ging er in de vroege ochtend nog ff een ander tandwieltje opzetten. Hij had 
toch wat meer chicanes verwacht. Dat werd dus nog gauw ff sleutelen.
Het was allemaal heel mooi om van dichtbij mee te maken!
Iedereen die namens MTC Dalfsen heeft meegeholpen: ENORM BEDANKT!
 
De Dobbelrit werd onlangs gereden. De organisatie had voor deze jaargang een extra 
huzarenstukje ingebouwd.
Je mocht trail rijden met de trailmotor van MC Salland. Dit bleek nog niet al te gemakkelijk. 
Er waren diverse hindernissen die moeilijk te nemen waren. 
 
Iets wat er ook altijd tussen uit schiet is de avond driedaagse.
Allemaal perfect in elkaar gesleutelde routes en iedere avond weer een andere richting op!
 
Met twee man van het bestuur zijn we ook nog even richting de motorclub van Heeten 
geweest.
MC Freewheels vierde onlangs haar vijfentwintigjarig bestaan.
Dit wouden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan en boden ze namens MTC Dalfsen 
een hele mooie spiegel aan. 
Evert Kroeze had er weer een speciaal kunstwerk van gemaakt.
Het hele logo van Freewheels had hij er in verwerkt. SUPER MOOI!
 
Ik ben na 6 jaar lang stug volhouden met de route rol, gezwikt voor hetgeen wat gemak 
heet. ik heb mie maar eens getrakteerd om een mooie Zumo.
Potdikkie wat is zo`n wegwijs kassie op het stuur toch gemakkelijk.
Ineens kan iedereen voorop rijden tijdens een route.
Vroeger (2maand geleden) was het nog spannend. Je wist bijna niet welke straat je in 
moest slaan. Bij bijvoorbeeld de tweede weg Rechts legde ik altijd een vinger op de 
koppelingshendel. Zo vergat ik niet dat we al een zij weg gehad hadden. Daarna "vloog" je 
zo de tweede weg rechts in.
Tegenwoordig volg je zo het lijntje op je beeldscherm. Je kijkt niet meer naar 



straatnaaambordjes of je goed bent gereden.
Wat ik eigenlijk met het verhaal probeer te vertellen: de charme van het "op 
papier"rijden is er helemaal vanaf.
Dit is het enige nadeel.
Het voordeel is natuurlijk dat het allemaal veel veiliger is geworden op deze 
manier.
Soms gebruik je het wegwijskastje ook om te zien wat voor `n bocht eraan komt. 
Of het daar zoveel veileiger van word weet ik niet. 
 
 
Ik zie jullie bij al het andere motormoois!
 
Groeten,
 
Ivo



Van de redactie

Al weer halverwege het seizoen en ja met het clubblad gaat het snel berg afwaarts er 

wordt zo goed als niets in gezonden en dan is de tank snel leeg, het valt dus niet mee 

om er nog wat van te maken. Je komt  veel foto`s tegen als opvulling en zonder tekst. 

We moeten er maar eens over na gaan denken of we het clubblad niet definitief in de 

wilgen hangen en volstaan met de website. (overigens draait ook de website niet 

vanzelf wil daar wat nieuws opkomen zal ook iemand de moeite moeten nemen om 

dit te schrijven en op te sturen). 

Evert Kroeze redactie@mtcdalfsen.nl

mailto:redactie@mtcdalfsen.nl


Tractoren 
Werktuigen
Tuin- & parkmachines
Constructie 
Gereedschappen

Hessenweg 59
7722  PJ  Dalfsen

0529 - 431277
info@lmbprins.nl
www.lmbprins.nl



Autoschade Jan Masman
Wannestraat 30, Dalfsen, tel. (0529) 43 31 71, fax (0529) 43 31 82

AUTOSCHADE KOMT

GEGARANDEERD

WEER GOED

janmasman@hetnet.nl

www.autoschadejanmasman.nl

schadeherste l bedr i j f

Tevens verzorgen wij 
uw autoschade met 

de verzekering

- Specialist in totale autoschade
- 4 jaar schriftelijke garantie
- Geen verlies fabrieksgarantie
- Originele onderdelen
- Vervangende auto beschikbaar

䝁剁乔䥅䉅䑒䥊F

-�CNC�Draaien/frezen�3-8�assig� 3- 350Ø Ø
-�CNC�Automaten�draai-�en�freeswerk
-�CNC�Frezen�3-5�assig

-�CAD/CAM�Programmering
-�Van�prototype�tot�grote�series
-�Ontwerp�en�bouw�van�machines�en�onderdelen

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Leasing op maat

Auto import

Texaco tankstation

Boerendanserdijk 57
8024 AG Zwolle

telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121

info@garagejansenzwolle.nl

www.garagejansenzwolle.nl

Korenstraat�6
7722�RP��Dalfsen
Tel.:��0529�433507
Fax.:�0529�433507
E:info@deruitermetaal.nl



zaterdagmiddagrit





Newtonweg 1    Nervistraat 3 
038 - 4603242   038 - 4268800

Aanbieding 40 jarig jubileum

Ö Agrarisch loonwerk Ö Containerverhuur
Ö Transport Ö Sloopwerken
Ö Grondverzet Ö Bestratingen
Ö Cultuurtechnische werken 

Wijthmen-Zwolle
Heinoseweg 67  

�

(0529) 40 13  51

www.mulder-eykelkamp.nl





*  Occasions
*  APK
*  Onderhoud
*  Verzekeringsschade
*  Stek erkende airco service

B. van der Vegt v.o.f
Oudeweg 2
Dalfsen
Tel: 0529-431754
www.bvdvegt.nl



e4  bestuursvergadering 2014 M.T.C. Dalfsen

Datum� � : 10 april 2014   
Aanwezig� : Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Raymond Ulkeman Evert Kroeze (red.), Anita van Linde, 

�   en Judith Boelen
Afwezig:� : Ronald Jutten met kennisgeving en Robin Jansen

1.� Opening:
Ivo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2.� Ontvangen post:
- Clubbladen: MC Nieuwleusen, MC Free Wheels

3.� Leden:
- Nieuwe leden: Ben Fortuin en Henry Fortuin
- Adreswijziging: geen
- Opgezegd: geen

�
4.� Toertochten/evenementen:

Evaluatie: 
· Openingsrit, het weer was niet zo mooi als we gewend zijn bij de openingsrit maar met 28 

rijders en 2 passagiers hebben we er weer van genoten. 

Activiteiten:
· Oranjetoertocht, 27 april: Oscar, Anita en Judith zitten weer bij de inschrijving. Vrijwillige 

bijdrage “Tegenkracht” i.p.v. een bijdrage om mee te rijden.
· Zaterdagmiddagrit, 10 mei: 
· LOOT toertocht (Vechtdalrit), 25 mei: de feestcommissie regelt het ontvangst de toercommissie 

de toertocht via GPS als op papier.
· Weekend buitenland, 7-8-9 juni: Ivo neemt de organisatie weer op zich.

5.� W.v.t.t.k. (wat verder ter tafel komt)
- Voor de dobbelrit op 29 juni moet Dalfsen nog de dobbellocatie doorgeven. Raymond geeft ons 
clubhuis door.
- De LOOT toertocht (Blauwebogentocht) valt samen met de LOOT toertocht van Salland. Judith zal 
de LOOT tocht van Dalfsen afmelden op de LOOT kalender en doorverwijzen naar de LOOT 
toertocht van Salland.

� - In het vervolg de data van de LOOT toertochten van Dalfsen meenemen naar het regio-overleg in 
augustus.
- Van de rondvraag jaarvergadering, kachel/cv. Overleggen met Duivenvereniging. Datum nog 
prikken.
- Oranjevereniging Oudleusen heeft de toercommissie (d.m.v. mail naar Ivo) benaderd voor het 
organiseren van een toertocht op een zaterdagmiddag. We kunnen wel een tocht aanleveren. 

8.� Rondvraag:
Er is niets voor de rondvraag.

�

Volgende vergadering: 
- 26 juni om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Singel.

Verslag bestuursvergadering



Veldweg 16, 7722 TW Dalfsen, Tel.06-53896859

Stationsweg 4, 7722 HA  Dalfsen   T (0529) 434273



Vechtdalrit

Na 3 keer met regen (n.b met de oranjerit 
maar 1 deelnemer) nu wel mooi weer, en een 
giga mooie route die begon bij de duiventil, via  
Vilsteren  Ommen verder naar het oosten door 
het altijd mooie en gastvrije Tukkerland. 
1e keer gestopt voor een bakkie met wat 
lekkers bij het Oale Bakkershoes in Hermte. 
dan weer verdan ri Borne, Delden, 
Hengevelde en een  hele bult mooie 
stuurweggies naar lochem richting Barchem 
en dan ist al weer tiet veur een uitsmieter bij 
De Groene Jager,(lekker man). Van uut 
Lochem giet de korte route(178 km) ri het 
noordwesten, de keerls doet er nog een lussie 
bij via Barchem, Ruurlo, Beltrum, Borculo, 
Geesteren en weer naar Lochem zodat die 
aan 230 km komt, maar dan eerst tanken 
(Italianen stoat  zo wat dreuge), en dan op 
huus an via Laren Bathmen Heeten Broekland Heino Dalfsen.
 
63 deelnemers x €........= een mooi bedrag voor de stichting tegenkracht.
Toercommissie bedankt.
 
JRL dut ut ok met nattigheid

Vechtdalrit



IJsselmeertocht



verkoop        -        onderhoud        -        banden        -         tuning



 

  
 
 
 

 

 
 

Avonddriedaagse



 

 
  

 
 

Ivo krijgt van de deelnemers van het weekend buitenland een diner cheque voor het meerijden met 

de bus.  

diversen

MC FREEWHEELS  HEETEN Bestaat 25 jaar en 

MC SALLAND 30 jaar beide ontvingen een 

spiegel van MTC DALFSEN





Racedemo



INSTALLATIEWERKEN

GAS  -  WATER  -  ELECTRA  -  DAKBEDEKKING  -  ZINKWERK  -  CV  -  SANITAIR

Molenhoekweg 9

DALFSEN

Tel. 0529  -  40 10 10

Mob.   06   22523499

bergman-installatie@planet.nlbergman-installatie@planet.nl

Bergman



Racedemo






