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Info over onze club.

Het clubblad verschijnt 6 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

Inleverdatum kopie : 20 jan. 2012

Van de Voorzitter,
 
In de ochtend van 14 December bereikte mij het trieste bericht dat Hein van Linde is overleden.
Na een lange strijd tegen een ernstige ziekte is onze motorvriend op 13 December veel te jong 
heen gegaan.
 
Ik herinner me altijd nog als de dag van vandaag de gebeurtenis tijdens het weekendje 
binnenland in Wedde. Degene die erbij waren weten waar ik het over heb..
Alle herinneringen blijven bij ons voortbestaan. 
 
Hein we missen je bij de club.
 
 
 
 
Na zo`n trieste mededeling is het toch altijd weer moeilijk om wat op papier te krijgen.
 
Als het goed is heeft iedereen per mail het winterprogramma ontvangen. 
Onlangs kwam mij ter ore dat degene die nog niet is aangesloten op de emailberichten op de 
hoogte word gebracht door de soms overbelastte “sms-duim van Jutten”. Dit werk word heel 
erg gewardeerd evenals al het andere werk wat iedereen die de club een warm hart toe draagt 
doet. 

 
Nog nooit is het zo spannend geweest aan de top van het clubkampioenschap. Op de rand van 
de krant ging het deze jaargang.
De punten zijn bij elkaar opgeteld, de kampioenen worden bijna bekend gemaakt.
Wil je weten wie de lijstaanvoerders zijn kom dan naar het nieuwjaarsfeest.

Nog even en we bestaan 25 jaar. Hou de agenda in 2012 vrij want er komt een knalfeest aan.

Ik zie jullie bij de volgende evenementen.

Groeten,
 
Ivo
 



Verslag bestuursvergadering

5e bestuursvergadering M.T.C. Dalfsen

Datum        : 6 september 2011 
Aanwezig   : Robin Jansen, Ivo Kemper, Gert Braakman, Ronald Jutten, Oscar Mestebeld
                    Alberta Breunis, Ralph Bosch, Rutger Dijkstra (clubhuisbeheer), 
       Jolanda v. Leussen (redactie, afw.),  Adri Dijk (toercommissie, afw)

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

2. Ontvangen post:
 -Clubbladen MC Nieuwleusen, MC Salland, MC Free Wheels Heeten
 -Opgaveformulieren LOOT toertochten 2012 

3. Leden:
 - Nieuwe leden: Erik Kogelman, Michel Buter, Christaan Boer, W. v.d. Vegt 
 - opzegging: Jan Gjaltema, Martine Hilgenkamp
 - Helaas is Henk Kruger op 1 juli overleden, een aantal bestuursleden hebben op 5 juli 
 de crematieplechtigheid bezocht. Op de 1e dag van de avonddriedaagse is hij herdacht.
 - Op 13 juli overleed Harm Jan van Leussen. Op 19 juli hebben we afscheid genomen  
 en hem met een indrukwekkende motorescorte naar zijn laatste rustplaats begeleidt. 

4. Toertochten/evenementen:

Evaluatie: 
 -Evaluatie motor 3-daagse 5-8 juli: goed bezocht, veel deelnemers
 -Bbq 8 juli: weer goed verzorgd, een gezellige avond
 -Bouwvakrit 20 juli: mooie toertocht richting Wanneperveen etc…
 -Nazomerrit, 28 aug.: heel veel regen!
 -Weekend binnenland: het was weer gezellig met ongeveer 20 man/1 vrouw.

Toertochten/evenementen:
 -Op visite toertocht, 11 sept.: 2 mogelijkheden, toertocht rijden bij MC Salland of
 Patrick en Judith binnen halen in Lelystad. 
 -17e Blauwe Bogentocht, 18 sept. 
 -2 oktober Snertrit
 -6 november Pekelrit

5. Clubgebouw
 - eigen clubgebouw: geen nieuws.
  
6. Diversen
 - motorescorte bruiloft Ralph Bosch, 16 sept.: info hierover via de mail. 
 - Redactie: Er moet wel actie ondernomen worden om vervanging te regelen!
 - 25 jaar MTC Dalfsen: ideeën aanleveren!
 - Vervanging secretariaat, nog geen kandidaten.
 - Regio-overleg: de volgende data zijn vastgelegd in overleg met de buurtclubs:
 13e Vechtdalrit 20 mei, Motordriedaagse 3-6 juli, Blauwe Bogentocht 9 september.
 - Dobbelrit is ook besproken, tegenvallend aantal deelnemers. Er is gebrainstormd over 
 wat te veranderen.

7. Rondvraag

Volgende vergadering: 8 november 2011 om 20.00 uur bij Ralph Bosch, Welsummerweg



Verslag bestuursvergadering

6e bestuursvergadering M.T.C. Dalfsen

Datum       : 8 november 2011 
Aanwezig    : Robin Jansen, Ivo Kemper, Gert Braakman, Ronald Jutten, Oscar Mestebeld
                     Alberta Breunis, Ralph Bosch, Shakira Jurrien (feestcomm.)
Afwezig:      : Jolanda v. Leussen (red.),  Adri Dijk (toercomm.), Rutger Dijkstra (clubhuisbeheerder)

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

2. Ontvangen post:
 -Clubbladen MC Nieuwleusen, MC Salland
 -Plaatsing van LOOT toertochten op Nationale Motortoerkalender, afgehandeld.
 -Info stand motorbeurs Evenementenhal Hardenberg, 
 - de motorclub zal hier niet aan deelnemen (geen eigen stand).

3. Leden:
 - Nieuwe leden: Wim Meijer, Kort Wachtmeester, Harry vd Sluis, A. Bisschop 
 - adreswijziging: Mark Veltman 
 - De gezondheidssituatie van Hein van Linde verslechterd. Een aantal bestuursleden zullen een
 afspraak maken voor een bezoekje.
  
4. Toertochten/evenementen:
Evaluatie: 
 -Op visitetoertocht 11 sept: weinig deelname. Dezelfde dag kwamen Patrick & Judith    
 terug van hun “wereld” reis met de boot en werden binnengehaald in Lelystad. 
 -Motorescorte rijden huwelijk Ralph Bosch op 16 sept.: 25 rijders deden mee, via een
 omweg begeleiden de motoren het bruidspaar, rijdend in een Porsche, naar de trouwlocatie. 
 Op sommige plekken werd er pittig doorgereden! 
 -17e Blauwe bogentocht, 18 sept., veel reacties op de mooie uitgestippelde route.
 Opbrengst KWF 236,-- euro. Het bedrag a 300 euro (aangevuld door mtc) zal overgemaakt worden
 naar KWF Kankerbestrijding. 
 -Snertrit, het blijft een aparte ervaring, met 25 gr. buiten op het terras snert eten!!
 -Pekelrit, wel koud weer om te rijden.
Activiteiten:
 -Clubavond van december wordt verzet naar 8 december. Op 1 december is het clubgebouw bezet
  i.v.m. opbouw tentoonstelling Duivenvereniging.
 -25-jarig jubileum MTC: Shakira is aanwezig namens de feestcommissie om te brainstormen over het
 jubileumfeest. Een aantal opties worden genoemd. Shakira en Judith gaan samen informeren bij een
 aantal locaties in Dalfsen. Oscar informeert naar een live-band. Sponsoren worden ook uitgenodigd
 voor dit feest. 
Het winterprogramma wordt samengesteld. 

5. Clubgebouw
 -om eventueel geluidsoverlast voor de buren te beperken zal na bepaalde evenementen geen
 afterparty (bijv. terugkomst nieuwjaarsfeest afgelopen jaar) meer worden gehouden in het
 clubgebouw. En bij evenementen zal ook een eindtijd aangegeven worden.
6. Diversen
 - Redactie: nog steeds geen invulling, zeer dringend nodig!!
 - Judith Boelen heeft aangegeven de taak van het secretariaat over te willen nemen. 
 - Afscheid racecarrière B. Veneman in Assen, een aantal leden waren hierbij aanwezig. 

7. Rondvraag
-

 Volgende vergadering: 24 januari 2012 bij Gert Braakman, Stickerstraat 1. 



M
O

TO
RH

ANDEL - SLOPERIJ 

Hilbert Kuterman
Klaas Kuterman

MEELWEG 43 - TEL. 0529 482241
NIEUWLEUSEN

Levering: nieuwe & gebruikte onderdelen. Accessoires.
Onderhoudsproducten. Reparatie´s. Servicebeurten.
Koppen-, cillinders-, krukasrevisie, kleding, helmen.

 Agrarisch loonwerk  Containerverhuur
 Transport  Sloopwerken
 Grondverzet  Bestratingen
 Cultuurtechnische werken 

Wijthmen-Zwolle
Heinoseweg 67   (0529) 40 13  51

www.mulder-eykelkamp.nl



www.garagejansenzwolle.nl

Boerendanserdijk 57
8024 AG  Zwolle

telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121

info@garagejansenzwolle.nl

Verkoop nieuwe  en gebruikte auto’s

Leasing op maat

Auto import

Texaco tankstation

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

schadeherstel  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

GARANTIEBEDRIJF

Korenstraat 6
7722 RP Dalfsen

Telefoon 0529 - 43 35 07
Telefax 0529 - 43 05 73

CNC ENCONVENTIONEEL DRAAIEN
CNC EN CONVENTIONEEL FREZEN
ONTWERP EN BOUW VAN SPECIALE MACHINES



    Hein van Linde

Op 13 december 2011 is ons clublid Hein van Linde overleden.  
Hein is helaas maar 50 jaar geworden.
Hoewel niet meer op de motor was Hein wel vaak aanwezig op evenementen en clubavonden.
We zullen zijn markante humoristische persoonlijkheid binnen de club missen.     

Wij wensen Anita en familie en vrienden heel veel sterkte toe,

bestuur en leden  

MTC Dalfsen



17e Blauwe Bogenrit (18 september 2011)

De 17e Blauwe Bogentocht welke op 18 september jl. georganiseerd werd heeft een 
opbrengst van 300 euro opgeleverd voor het KWF-fonds. 

Het idee om geld in te zamelen voor het KWF-fonds is vorig jaar ontstaan door het 
overlijden van ons clublid Wim Koerhuis. Hij overleed aan de gevolgen van kanker. 

Helaas zijn hierna nog 3 motorclub leden, Harm Jan van Leussen, Henk Kruger en Hein 
van Linde overleden, waarvan Henk en Hein ook aan de gevolgen van deze ziekte.

De opbrengst van het inschrijfgeld en de 
opbrengst van de bar verkoop 
(totaal € 236,=), aangevuld met 
een bijdrage van de motorclub zal 
geschonken worden aan het KWF-fonds.  



Newtonweg 1    Nervistraat 3 
038 - 4603242   038 - 4268800

Autoschade? 
Care helpt u snel weer op weg 



Ingezonden mail

Geweldige escorte!

Mede dankzij jullie kunnen we terug kijken op een fantastisch geslaagde dag!

P.s jullie hebben je visite kaartje wel afgegegeven bij het
gemeentehuis!!!

Welicht dat er nu wat spoediger naar een mooie locatie voor een clubhuis
wordt gezocht!

Groet Ralph & Eefke
Bedankt!



 
·       Occasions                                               B. van der Vegt v.o.f.
·       APK                                               Oudeweg 2  
·       Onderhoud                                            Dalfsen  
·       Verzekeringsschade                              Tel: 0529-431754 
·       Stek erkende airco service                    www.bvdvegt.nl



Vakantie Zweden-Noorwegen (25 juli tot 5 aug)

 

Maandag 25-07-2011
De wekker loopt af om 6.00 uur. Ha ha, niet naar de verffabriek,  niet naar KWS en niet naar 
Natuurmonumenten. Samen met Wietse en Wilma op vakantie naar Zweden en afhankelijk van het weer 
naar Noorwegen. Eerst even pissen. Gisteren in “Het Oude Station” geweest. Er was prijsuitreiking van 
Tour de Poule van wedkantoor “Jammer dan”. Daar een “voortreffelijk” optreden van De Bollies. Zingen 
en playbacken kon de man niet, maar z`n broodjes beenham waren goed. Dus bakje koffie, broodje en 
motor naar buiten. Wietse en Wilma zijn precies om 7.00 uur in Dalfsen. 
Moeder komt ons nog even uitzwaaien en dan gas geven. Hardenberg, Leer, Bremen, Hamburg en zo 
naar Putgarden. Om 13.00 uur arriveren we daar. Om 13.25 uur gaat de boot, dus mooi op tijd. Een bakje 
koffie en een uur later staan we in Røgby. Dan is het nog ongeveer 200 km naar Helsingør. Het gaat 
allemaal erg voorspoedig. Nog wel een “klein” buitje, maar dat mag de pret niet drukken. De oversteek 
van Helsingør naar Helsingborg is maar 30 minuten. We zijn niet eens boven op het dek geweest. Toen 
door naar Stadsmotel. Eenvoudig maar goed. Spullen afpakken en op zoek naar een cafeetje. “The 
Bishops Arms” zo heet dit café, was al bekend van een vorige keer. In 2009 zijn we daar ook geweest. 
Lekker biertje, lekker hapje, prima voor elkaar. Nog even nazitten op de kamer. Volgende dag willen we 
door naar Idre. De route ingeklopt in de Tom. Snelle route in 900 km. Oeps wel erg ver. Dan maar in 2 
dagen. Eerst even een tukje doen.

Dinsdag: 26-07-2011
Om 6.30 uur gaat de wekker. Eerst wordt het enorme lichaam van Wietse schoon gepoedeld. Een 
douchegordijn was niet aanwezig, dus de hele douche was één groot zwemparadijs. 
Voor Wilma en Henk was het dus zaak om te proberen met droge voeten uit de douche te komen. 
Helaas. Het ontbijt was eenvoudig, maar goed. Daarna de motor oppakken, eerst een stuk snelweg E6 
en vervolgens een stuk binnendoor. Vlak voor Uddefalle ontstond er een file. Met de motor tussen de 
auto`s door en daar zagen we de oorzaak van de file. Een enorme caravan lag op zijn kant. De auto was 
door de dissel van de caravan opgetild en stond bovenop de vangrail. Wat een puinhoop. Het eerste 
gedeelte van de dag was bewolkt, maar wel droog op een enkele drup na. Dan binnendoor richting 
Karlstad. Mooie weg, mooie natuur en prachtig weer. Onderweg nog even een bakje koffie, getankt en 
weer verder. 
Na deze tankbeurt nog ongeveer 60 km gereden. Vlakbij Sunne (Rottneros) was een camping die ons 
wel wat leek. Hutje besproken. Shit, wel een campingwinkel maar geen bier. Naar Sunne gereden, 
gepind, biertje gescoord samen met wat toastjes, chips, blikje vis en garnalen salade. Terug naar 
de camping en snel het bier in de vriezer en even wachten. Het koude biertje smaakte prima in de 
brandende zon. De ketting van de Suz was nodig toe aan een vette hap. Henk kwam erachter dat een 
moertje van de bagagedrager los was getrild. Deze vonden we snel terug, aangedraaid en alles weer 
voor elkaar. `s Avonds een hapje gegeten op de camping, de laatste biertjes opgemaakt en vroeg plat. 
Het is nog ongeveer 300 km naar Idre.

Woensdag: 27-07-2011
De wekker gaat om 7.00 uur. Even lekker douchen, motor oppakken en om 8.00 uur geven we Suz en 
Yam de sporen. Het eerste stuk richting Mora pakken we een soort Hessenweg. Ontbijten konden we 
niet op de camping dus even bij een benzinestation happen. Wat bracht het ontbijt? Juist, pölse mit brot 
(worst met brood). Dit leek Wilma niet zo`n goede actie dus die nam een koek. Verder gereden door de 
eindeloze Zweedse bossen. Dacht bij mezelf, wat zal het hier in de herfst mooi zijn met al die kleuren. 
Op enig moment zien we in een flauwe bocht een eland staan grazen. Direct gestopt en even terug. De 
eland stond er nog samen met haar 2 kalveren. Mooi gezicht. Een foto gemaakt al waren ze wel wat 
schichtig. De ingetikte route in de Tom ging via een breed leem,- grintpad. Toch maar een klein stukje 
om. Tijden lang zag je niks, geen tegenliggers of iemand om in te halen. Eindeloze bossen, prachtig. 
Op de camping (Sörälvens) in Idre aangekomen, komen we direct de eigenaresse  Sylvia tegen. Een 
hartelijke ontvangst en gelijk een uitnodiging om daar `s avonds  pannenkoeken mee te eten. Het 
vierpersoons hutje, (genaamd Alg) was prima. 



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



Vakantie Zweden-Noorwegen (25 juli tot 5 aug)

Twee stapelbedden een koelkast, elektrisch fornuis en water uit een jerrycan. Tassen uitpakken, de 
spijkerbroek aan en even het dorp in. Een hapje eten bij de plaatselijke pizzaboer. Biertje, chippies, 
toastje, beleg op het toastje, brood, koffie, eieren en anti mug stonden op het boodschappenlijstje. Terug 
naar de hut en lekker bijkletsen in de zon. Om 18.30 uur pannenkoeken eten. Ben niet zo`n fan van die 
handel, maar met spek en kaas is het prima te bikken. Met z`n 19en aan tafel en Peter, de man van 
Sylvia, maar bakken en wij maar eten. Tot ongeveer 23.00 uur daar gezeten. Toen gaan pitten.
Donderdag: 28-07-2011 
We hadden geen wekker gezet omdat we deze dag toch in Idre zouden blijven. Dus wat langer gebruik 
gemaakt van de stugor (hut). Om 9.00 uur (!!) van bed af. Zo laat van bed af is in tijden niet gebeurd. 
Eerst ontbijtje met gebakken eieren en koffie,  heerlijk. Met Peter hadden we afgesproken om te gaan 
vissen in de forellenvijver. Wij zouden ze vangen en schoonmaken en zouden ze dan `s avonds om 18.30 
uur gerookt op bord terug krijgen. Dus de hengels uitgegooid en 4 stevige forellen gevangen. Wietse 3 
stuks en Henk 1. Wilma had geen behoefte om te vissen, maar wel om te eten. Het vissen gaf toch een 
raar gevoel. 4 jaar geleden zijn we ook op deze camping geweest. Toen was Wim Koerhuis er nog bij. 
Hij heeft toen zo`n lol gehad, maargoed. Na het vissen en schoonmaken aan Peter gevraagd wat een 
mooie route was om te rijden. Grövelsjon, een soort natuurpark, was een mooie plek op ongeveer 50 
km van de camping. Daar naartoe gereden. Mooie weg. Op enig moment wat laten afzakken, om harder 
de bocht door te gaan. De weg was glooiend. Na de bocht een lichte stijging van de weg en bovenop 
het heuveltje zag ik dat Wietse links van de weg stapvoets reed  met naast hem een rendier in galop. 
De remblokken van Zwins maakten overuren, het hart sloeg 2 keer over, maar op tijd stil staan was er 
niet bij. Dan er maar tussen door. Het rendier schrok, maakte een sprong naar rechts, dus richting berm. 
Oef, dat ging maar net goed. Verder gereden en regelmatig een rendier op de weg of in het bos, een 
prachtig gezicht. In het natuurpark was een restaurant, dus daar even een broodje en een bakje koffie 
gedaan. Het natuurpark ligt precies op de grens van Zweden en Noorwegen. Via Noorwegen weer terug 
naar de camping. We moesten een lang grintpad over. Hier hebben we misschien wel 50 rendieren 
gezien. Foto`s gemaakt, genoten van de uitzichten en dat alles onder de stralende zon. Hier en daar een 
schapenwolkje, maar dat was het dan. Terug in Idre even naar de supermarkt om een sapje te halen, 
want vis moet zwemmen, toch?  Even nog naast het hutje gezeten, genieten van de zon. Chipje, biertje, 
toastje je kent het wel. Om 18.30 uur de vis ophalen, maar deze was nog niet klaar. Het was ook zoveel 
dus nog een half uurtje wachten. Om 19.00 uur gaan we weer naar Peter. Klaar. HEERLIJK. In Salland 
zeggen ze altijd “2 happen voordat je uit elkaar barst van het eten moet je stoppen”. Wij hebben het een 
halve hap voor het barsten gedaan. Bijna alles ging op. We konden niet meer. Dan volgt de afwas en 
douchen. Wilma en Zwins nog een stukje gelopen. Dan plat.

Vrijdag: 29-07-2011
Om 7.00 uur het alom bekende gerammel van het meest gehate apparaat in huis “de wekker”. Het 
was licht bewolkt, maar het leek verder wel goed. De vorige avond hadden we Sylvia gevraagd wat de 
weersvoorspelling in Noorwegen zou worden. De PC wist het antwoord nog niet, maar zij wel. “Alleen 
maar regen”, zei ze, gelijk gevolgd door de opmerking “jullie kunnen hier nog wel een dag blijven”. 
Ze hoorde de Kronen alweer rinkelen. Nee, we gaan toch. Nog maar 30 km onderweg of de eerste 
regendruppels teisterden het trio uit Dalfsen. Maar bikkels als we zijn “gewoon deurjaang”. Even tijd 
genomen voor de regenbroek en dan weer verder. Idre, dan richting Røras, Tinset, Dombas en zo 
richting Andalsness. Ongeveer 40 km voor Andalsness gestopt in Bjorllie. De laatste kilometers was het 
weer prima. Nu begon het weer te druppelen dus maar een hutje gezocht. Het eerste adres was “bingo”. 
Prachtig hutje, alles erop en eraan. Prima. Op loopafstand van het dorpje. Eerst een hapje eten. Een 
grote Noorse hamburger met groente en patatjes. Goed te bikken. Wilma shoppen, Wietse en Henk een 
biertje drinken in de plaatselijke pub. Daarna boodschappen doen. Pit Y Pana (ideaal vrijgezellenvoer: 
aardappelen, groente, vlees in één zak; warm maken en vreten), kippenvleugeltjes, of schnitzels (of 
allebei), broodjes, biertje enz. Wilma haalde de boter voor het brood en om de Pit Y Pana in klaar te 
maken. Terug naar de hut en een heerlijk biertje doen in de zon. Eten klaarmaken. Die botter stinkt. Het 
lijkt wel gist. “Klopt” zei Wilma, “dat is inderdaad gist”. Even terug naar het dorp en echte smør ophalen. 
Lekker gegeten, dan afwassen en uitbuiken op de bank. Een blaadje lezen, biertje doen en dan in de 
gestrekte gevechtshouding. 





Vakantie Zweden-Noorwegen (25 juli tot 5 aug)

Zaterdag: 30-07-2011
Het wordt eentonig, maar weer gaat de wekker om 7.00 uur. Het eerste wat we doen  is uit het raam 
kijken. Mountain Bjorllie, zo hebben wij de berg genoemd die achter onze hut lag, is in nevelen gehuld. 
Hmm, weten niet goed wat we er van moeten denken. Douchen, ontbijten, motor oppakken en een 
lunchpakketje maken. Het lunchpakketje van Wietse en Zwins bestond uit een stevig broodje met een 
schnitzel. Het water liep ons in de bek, maar dit broodje was voor tussen de middag. Wel of geen 
regenbroek? Toch maar doen. Om 8.30 uur vertrekken, sleutel inleveren en wegwezen. Nog ongeveer 35 
km naar Trollstigen. 
Vandaar naar Trollsvigen, één lange rij haarspeldbochten naar boven. Op ongeveer een kwart van de 
berg een paar foto`s gemaakt, maar toen was al duidelijk dat het uitzicht boven knudde zou zijn. Eén 
grote mistwolk. Wilma zei: “als je vooruit wilt gaan, ga dan maar”. Oké, gas geven en naar boven. Daar 
even een stukje gelopen, maar het zicht was maximaal 10 meter. Toen weer naar beneden. Van het 
ene op het andere moment was de mist weg. Dus weer gas geven. Vlak voor dat we met de boot een 
oversteek moesten maken hebben we nog een bakje koffie gedronken. De oversteek Linge-Eidsdal stelde 
niet veel voor. Toen richting Geiranger, vervolgens richting Görtlie en dus weer naar boven. In de derde 
haarspeldbocht staat daar zo’n loempia-fan (Chinees) midden op de weg z`n auto te keren. Geen bus, 
auto of motor kon er meer langs. Dus gewoon wachten. Daarna verder richting Lom. De wereld wordt 
kleiner en kleiner. Geen 15 meter zicht, op het hoogste punt was alles grijs. We draaien de berg over en 
2 bochten later is het het helderste weer van de wereld. Strak blauwe lucht  met hier en daar een klein 
wolkje. Onvoorstelbaar. De mooiste uitzichten, eeuwige sneeuw en prachtig blauw water. Dan is het 
eindelijk lupa-time. De broodjes schnitzel gaan erin als gesneden koek. Wilma had een appeltje. Even 
tanken, pinnen en weer verder. Dan gaan we richting Jotunheimen, een nationaal park. Mooie bochten en 
redelijk tot goed asfalt. Mooie uitzichten. Boven was het verrekte fris, maar net als met de mist was dit zo 
weer weg toen we gingen dalen. ( Onder het mom van “van dikke nippels tot parels op het voorhoofd” ). 
Doorgereden tot aan Skjölden. Camping Vasbakken was al bekend van de trip uit 2009. De Suz was niet 
schadevrij uit deze dag gekomen. De nieuwe ketting had flink op z`n donder gehad en moest gespannen 
worden. De achtermoer was met geen mogelijkheid los te krijgen, tilde gewoon de achterkant van de 
motorfiets op. Een hele eenvoudige oplossing voor dit probleem. Siebenga, ga jij eens even op de Suz 
zitten. Gedaan, geen tillen meer aan en de moer was los. Altijd makkelijk, 0,1 ton-plus als tegengewicht. 
Wietse raakte met z`n fijnste T-shirt de Suz aan. Jammer een Yamaha fan met Suzuki zot in z`n shirt, goh 
wat jammer. Moertje van de bagagedrager was pleite, op de camping een nieuwe gehaald en alles weer 
op en top. Dit werk gebeurde in de brandende zon, in het leren pak, dus zweten als een echte meneer. 
Tijd voor het burgerkloffie en niet te vergeten een koude rakker. Vanuit Nederland berichten van 
15°C-17°C. Dat was hier wel anders. Hapje eten, bakje koffie en snurken.

Zondag: 31-07-2011
Om 7.00 uur is er het gerammel van de wekker. Even douchen, motor oppakken en ontbijten. Het weer  is 
goed. Een beetje mist tegen de berg aan, maar voor de rest is de lucht strak blauw. We rijden een klein 
stukje terug van de route van gisteren en volgen dan Årdal. Tot boven de boomgrens strak blauwe lucht 
en overal witte vlekken van de eeuwige sneeuw. Geweldig om te zien. Toen weer naar beneden, de ene 
haarspeldbocht na de andere. Mooi om te rijden. Daar even een bakje koffie en vervolgens van Erdal  
naar Aurland. Je kunt deze route ook via een 24 km lange tunnel rijden, maar dat hadden we al een keer 
gedaan. Nu gaan we helemaal boven langs. Smalle wegen, adembenemende uitzichten, prachtig. Het 
mooie weer hielp daar natuurlijk ook aan mee. In Aurland de 50 opgedraaid en naar Hol gereden. Daar 
een hapje gegeten en toen nog een klein stukje verder naar Geilo. Daar een hutje gezocht. De eerste 
camping was direct “kassa”. Het is zondag dus een biertje in de supermarkt kopen kun je schudden. 
Dus in de campingwinkel een biertje gehaald en in de stralende zon lekker buiten gezeten. Blaadje 
lezen, toastje, biertje. Het leven is zo slecht nog niet. Dan de route voor de volgende dag in Tom gezet. 
Gedachten gingen uit naar Bergen. Even op teletekst kijken. Het zal redelijk worden daar, maar in Odda, 
vlakbij Bergen, was het knudde. Dus toch maar niet doen. In Bergen regent het 300 van de 365 dagen per 
jaar. Van Geilo naar Thunhovd en dan de 40 op, is het plan. Even spulletjes opruimen, hapje eten en een 
bakje koffie. Wietse had het wachtwoord gevraagd om te kunnen internetten en je hebt er geen kind meer 



Wist u dat.. en Verjaardagskalender

Wist u dat
 
- onze First lady graag een biertje drinkt
- dat ze dan helemaal los gaat
- soms iets te veel drinkt
- dit moet bekopen met een val van de fiets
 
- de escorte bij R en E super was
- het een super feest was
- er super veel gezopen is
- G.G. niet meer weet dat er ook vuurwerk was
- de day-after veel feestgangers slecht waren

-Er met de club avond van December een zuid/wester storm stond 
-Maar de drie bikkels uit Hoonhorst er toch waren ( klasse !!!!!! )

December
3 Frans Nijenhuis
9 Jan Wesselink
10 Arjan Willems
11 Jeanet Huisman
12 Sakira Jurrien
25 Martine Hilgenkamp
29 Harold Nijenhuis 
30 Gerbrand Dijk

Januari
15 Patrick van Rossum
17 Alberta Breunis
17 Ilona Bokhove
18 Ralf Bosch
21 B.J. van Nee
27 Henk Nijman
28 Robin Jansen



Vakantie Zweden-Noorwegen (25 juli tot 5 aug)

aan. Vanmiddag zei ik tegen Wietse, kijk eens naar je achterband. Even schoongemaakt, nog slechter 
dan ik dacht. Dit gaat niet goed komen. Reisplan gewijzigd. Morgen naar Oslo, een nieuwe achterband 
halen. We zijn er eerder geweest. 4 jaren terug had Wietse een lekke band. Die band is nu versleten. 
“Even” googlen en een adres gevonden. ADM motoren. Tom aangepast en plat.

Maandag: 01-08-2011                          
7.00 uur is de vaste tijd om op te staan, dus vandaag ook. Die luie kok had het ontbijt pas om 8.30 uur 
klaar. Wij druk, druk, druk. Geen wachten op. De sleutel in de brievenbus en succes ermee. Eerst richting 
Thunhovd en vervolgens de E16 op naar Oslo. We hadden ongeveer 80 km gereden toen de Yam en de 
Suz dorst hadden en het trio uit Dalfsen honger kreeg. Juist, pölse mit brod, heerlijk. Bij het tankstation 
was duidelijk te zien hoe slecht de achterband was. Een grote witte plek was zichtbaar op de band. 
Dus voorzichtig doorgereden naar Oslo, niet te hard. Het was mooi weer dus dat was geen probleem. 
Onderweg, vlak voor Oslo, kwamen we langs het eilandje Utøya. Dit is het eiland waar de totaal gestoorde 
en verknipte Anders Breivik zoveel mensen heeft dood geschoten. Ter nagedachtenis aan de overledenen 
was er een ware bloemenzee ontstaan. Dit was erg indrukwekkend. De rillingen liepen ons over de rug. 
Vlak voor 12.00 uur zetten we de motoren bij de motorzaak neer. De Tom had goed werk geleverd. Het 
was niet dezelfde zaak als 4 jaar geleden, maar goed. De Bridgestone BT021  hadden de mannen daar 
zelfs op voorraad. Natuurlijk een paar kiekjes gemaakt en binnen het uur was de klus geklaard. Toen 
kwam voor Wietse het volgende dilemma. Het middageten was er bij in geschoten. Dus snel Oslo uit, 
richting Drammen en bij het tankstation Statoil getankt en een stokbroodje kip (2X) en een stokbroodje 
garnalen naar binnen gewerkt. Toen verscheen er weer een glimlach op het gezicht van Wietse. Zo, 
nieuw bandje, buikje vol. Alles goed. De motoren weer aangetrapt en richting Kongsberg. Mooi weg uit de 
drukte van Oslo. Nog ongeveer 100 km gereden en een nachtje pitten in het plaatsje Hovin. Een plaatsje 
kleiner als Hoonhorst. Je kunt dus wel nagaan, dat wordt big feest vanavond. Hovin had echter wel een 
supermarkt, dus even inkopen gedaan. 
BBQ leek ons wel een goed idee. Zo gezegd, zo gedaan. Vlees, salade, saus, brood, bier enz . werden 
opgehaald. Eerst in het zonnetje zitten en dan gaat de fik in de BBQ. De BBQ doet het goed en de eeste 
schnitzels worden erop gemikt. Na een minuut of 20 draaien zijn ze klaar. Als ik aan Wilma de ketchup 
vraag, die Wietse heeft uitgezocht, blijkt het tomatenpuree te zijn en geen ketchup. Deze dag heeft toch 
meer indruk op hem gemaakt als gedacht. Een bemoedigende schouderklop en de belofte dat ik het aan 
niemand zal vertellen, stelt hem gerust. De Osteschinke, kipfilet, salade en verder alles wat we ingekocht 
hadden smaakte prima, behalve de puree. Dan volgt er lichte paniek. Het bier raakt op. Even naar de 
camping winkel. Six beers please. De mevrouw: “ I am not allowed to sell beer with alcohol, but I have 
alcoholfree”. De wenkbrauwen fronsen, een verwoestende blik naar de dame in kwestie. “Nee, hol die 
troep ma” was het antwoord. Dan maar een bakje koffie, afwassen en dan slapen.

Dinsdag: 02-08-2011
Het is nog geen 7.00 uur als we gewekt worden door de zon, die uit alle macht probeert het condens 
van onze motoren te halen en ons teveel warmte gaf om te blijven liggen. Motor oppakken en gaan. 
Een broodje doen we onderweg wel. Rjukan was de eerst plaats die de Tom aangaf. De weg die we 
moesten volgen bleek opgebroken, dus een alternatieve route. Vlak voor Rjukan een broodje en een 
bakje koffie. In Rjukan de pinautomaat beroofd en verder maar weer. Door eindeloze bossen, langs 
prachtige meren en stromen. Toen naar Rauland, Haukelie, Bykle en zo naar Valle. Leuk hutje gevonden. 
Valle was de eindbestemming. Eerst even boodschappen doen en dan lekker in de zon zitten. Natuurlijk 
stonden er weer biertjes op het boodschappenlijstje. Per abuis greep Zwins 6 x 0,5 ltr caloriearm bier 
mee. Beetje jammer. `s Middags zijn Wilma en Henk nog even het dorp in geweest. Wilma had een leuke 
souvenirwinkel gezien en wilde even kijken. Jammer, ging om 16.00 uur dicht en het was al 16.40 uur. 
Dan samen maar het terras op. Wietse zat als een waakhond in ons hutje, dus de spulletjes waren veilig. 
Het avondeten bestond uit Pit Y Pana, maar dan een ander soort als de vorige keer. Dan de afwas, onder 
de pomp en nog even op de veranda zitten genieten van het mooie weer.  
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Woensdag: 03-08-2011
Het is `s morgens 6.30 uur als ik de resten van het Ringnesse bier moet wegbrengen. Dan bekruipt me 
een raar gevoel. Ik mis de koperen ploert. Schuif de gordijnen opzij en zie dat het pijpenstelen regent. 
Dat is deze vakantie nog niet eerder voorgekomen. Nog maar een uurtje doorpitten, want met dit weer 
de hoogvlakten in is niks. Dan opgestaan, spulletjes gepakt en zowaar het klaart op. Voor de zekerheid 
toch maar de regenbroek aangedaan, maar bleek achteraf niet nodig. Van Valle naar Nomeland, 
Svartevatten, Brykjedal, Tonstad naar de Flekkefjorden. Weer een totaal ander landschap als eerder. We 
reden wel op hoogte, maar geen tot weinig haarspeldbochten. Wilma vond dit niet zo erg. Redelijk tot 
goed asfalt. Einden ver kon je kijken. Met name het tweede gedeelte, Lysseboth, was prachtig. Het was 
prima motorweer. Beetje wind, zon en 22°C – 24°C. Ondanks dat we wat later vertrokken zijn er toch nog 
redelijk kilometers gemaakt. In Flekkefjord was het even zoeken naar een plekje, maar een oud adres ven 
Wietse en Wilma (vakantie 2005 met Hein, Anita en Bartelo), bracht uitkomst. Een te grote kamer en iets 
te luxe, maar prima. Even boodschappen doen. In het huisje was een oven, dus een flinke portie lasagne 
ging er wel in. Een paar Carlsbergers tegen de dorst, chipje toastje enz. Met z`n drieën: soep vooraf en 
2000 gram lasagne. `s Avonds route in Tom gezet. In het appartement was een TV aanwezig. Toen we de 
weersvoorspelling zagen, bracht dit niet veel goeds. In heel zuid Noorwegen werd veel regen voorspeld. 
Maar even afwachten. Douchen en een snurkje doen.

Donderdag: 04-08-2011
Hetzelfde ritueel van de hele vakantie speelde zich ook vandaag weer af, 07.00 uur opstaan. Het was 
bewolkt en een spatje regen. Dan volgt al snel de vraag “wat doen we”. De bedoeling was om zaterdag 
naar huis te gaan, maar om nou vandaag de hele dag in de regen te rijden, dat is ook niks. De knoop 
wordt doorgehakt. Vandaag naar Kristiansand. Proberen een plekje te reserveren op de boot van vrijdag 
(05-08-2011). Het is nog ongeveer 100 km rijden naar Kristiansand, dus tijd genoeg. Hapje gegeten en 
op naar de havenplaats. Het Radison hotel, bekend van eerdere vakantie geboekt dus geen probleem. 
Boot geboekt, geen probleem. De magen beginnen te knorren, dus het terras op voor een hapje en 
een drankje. We zaten aan de winkelstraat, Patricks Place, waar we een goed uitzicht hadden op de 
rondingen van de Noorse dames. Zeer korte rokjes, die volgens ons bij windkracht 3 al een stevige 
blaasontsteking zou veroorzaken. Nog even wat souvenirs gekocht, T-shirt, kalender enz. Daarna weer 
het terras op en genieten van het langs flanerende publiek. Het begon te regenen. De gevolgen van 
regen en vrouwenborsten kennen we. Dop, dop. `s Middags hadden we gezien dat er op het marktplein 
een feesttent werd opgezet. `s Avonds zou er een bandje optreden. Dus daar ook maar even kijken. 
Beregezellig. Goede band. U2 en Stones waren de favorieten van de band, maar ook een paar Noorse 
platen waar het publiek uit volle borst meezong. We kwamen aan de praat met een Australiër en een 
Schot. Leuk zitten kletsten. Volgens ons waren de dames nog mooier dan `s middags. We komen aan 
de praat met Ingrid. Een prachtige blonde Noorse meid. Meer als een kus zat er niet in. We moesten 
vertrekken. De volgende dag 900 km op de motor zitten. Om 6.00 uur gaat de wekker.

Vrijdag: 05-08-2011
Zoals gezegd gaat de wekker om 6.00 uur af. De voorbereiding was niet geweldig. De lange zit op het 
terras en bij de band eiste z`n tol. Een donders dreuge bek. Tas inpakken, motor oppakken en dan naar 
het ontbijt. Werkelijk alles was er aanwezig. Van gebakken aardappelen, vis, beschuit, brood enz. enz. 
Dus snel eten, want we moeten om 7.00 uur bij de boot zijn. We zijn precies op tijd. Van hotel tot haven 
is maar een paar honderd meter. Ingecheckt, motor vast gezet en dan een bakje koffie. Exact 8.00 
uur vertrekt de boot en om 11.15 uur zijn we in Hirsthals (Denemarken). Van Hirsthals de E39 op en 
vervolgens de E45 op naar Hamburg. Daar was het, zoals gewoonlijk, weer file voor de Elbetunnel. Maar 
met de motor kun je er vrij makkelijk tussendoor. Heeft wel extra tijd gekost, maar ging toch redelijk. Dan 
richting Bremen. De 1 op, vervolgens de 30 om bij grensovergang “De Lutte” Nederland weer in te gaan. 
De snelwegen 1 en 30 waren voorzien van een nieuwe laag asfalt, dus de kraan werd flink open gedraaid. 
Om ongeveer 21.00 uur weer terug in Dalfsen. Afgestapt met het gevoel of je kont van blik was. Prachtige 
vakantie, mooi weer en ongeveer 4600 km gereden.

  Groet,            
  Wietse, Wilma en Zwins.  
 





Clubkampioenschap 2011

 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 tot.

1 I. Kemper 5 5 3 3 5 5 3 3 6 3 7 16 15 3 30  5  30 5 3  7 3 10  17 8 3 3  3 5  214

2 J. Rumpf 5 5 3 3  5 3 3 6 3  16 15 3 30 10 10  30 5 3 3 7 3 10   8  3 13 3   208

3 B.  Damman 5  3 3 5 5 3 3 6 3  16 20 3  10   30 5 3 3 7 3  14 17 8 3 3 13 3 5  202

4 A. Dijk 5 5   5 5  3   7 16 15 3 30  5  30 5 3 3 7  5  17 8   13  5  195

5 R. Dijkstra 5 5 3 3 5 5 3 3 6 3 7 16  3 30  10  30 5 3 3  3 10   8 3 3 13  5  193

6 R. Huisjes 5 5 3 3 5 5  3 6   16 12 3 20 10 14  30 5 3 3  3    8 3 3 13    181

7 R. Jutten 5  3 3 5 5 3 3 6 3 7 16 9 3  10    5 3 3  3 10  17 8 3 3 13 3 5  157

8 A. Middelkamp 5  3 3 5 5 3  6 3   11 3  10   20  3 3  3  14 17 8 3 3 13 3 5  152

9 H. Zwinselman 5 5 3 3 5  3 3  3   8 3 30 10   20 5    3 10  17  3 3  3 5  150

10 H. Kloosterman 5    5  3 3  3 7 16  3   9  20 5 3  7    17 8 3 3 13 3 5  141

11 R. Ulkeman  5 3 3   3 3 6 3   10 3     20 5 3 3 7 3  14 17  3 3 13 3 5  138

12 O. Mestebeld 5  3 3 5 5 3 3 6 3 7   3   15  30 5 3  7  10   8  3  3 5  135

13 R. Jansen 5  3 3 5  3   3  16    10 6  20 5   7 3 5   8  3 13  5  123

14 M. Bannink 5    5 5  3   7 16 7    13  20 5 3 3     17 8     5  122

15 G. Hilgenkamp 5   3 5 5 3 3  3 7  9 3     20 5 3 3 7 3    8 3 3 13 3   117

16 J. Lammerink 5        6 3 7   3  10 5  30 5 3 3      8 3 3 13 3 5  115

17 H. Kroes 5  3 3 5 5 3  6 3    3     30 5 3 3  3 10    3 3 13  5  114

18 G. Willems        3    16 15      30  3  7   14  8   13    109

19 E.J. Kroeze        3 6    7    12  30  3  7    17 8   13    106

20 Andre Willems        3 6  7  15   10   30  3     14     13    101

21 AHJ Breunis 5  3  5 5  3   7 16       20 5       17 8    3   97

22 G. Ekkelenkamp       3      5 3 30  8  20 5 3   3 10    3   3   96

23 B. Peters 5   3 5  3 3     5 3     30   3 7 3 5     3 13 3   94

24 G. Goos 5  3 3 5 5 3 3    16     11  10         8 3 3 13    91

25 J. Moraal           7        30 5 3 3     17 8 3 3  3 5  87

26 G. Stegeman         6 3         30 5 3 3 7     8   13    78

26 Arjan Willems        3   7 16 15      10       14     13    78

28 J. Kelder        3    16     5  20 5 3       8   13    73

29 B. Rozeboom        3 6    18      20    7     8       62

30 E. Kogelman                   20 5 3    10   8 3 3  3 5  60

31 G. Vulkers         3         5  20 5        8   13    54

32 H. Meulenbelt                   30         8   13    51

32 M. Veltman 5  3  5  3  6 3    3     10 5     5     3     51

34 A. Ekkelenkamp 5  3 3           3     20 5  3       3 3     48

35 F. Ekkelenkamp 5     5             30 5               45

35 H. Kodden 5                7  20            13    45

37 HJ Hilgenkamp                   30 5        8       43

38 G. Lammerink 5 5             30                    40

38 H. van Lenthe           7          3      17    13    40

40 F. Bongers                   30         8       38

40 R. Bosch 5  3     3      3   5    3          13 3   38

42 J. Pekkeriet 5       3           20         8       36

43 J. Wesselink 5                  20         8       33

43 J. Boelen                           17 8    3 5  33

45 J. van Leussen 5    5    6  7                 8       31

46 H.J. Linthorst                   30                30

47 H. Goos     5   3        10   10                28

48 H. Nijman        3     8        3          13    27

48 M. Buter                    5 3   3 10    3 3     27

Overzicht clubkampioenschap 2011 

1 Nieuwjaarsfeest 7 jan

2 Dorf Munsterland 15-16 jan.

3 clubavond februari

4 clubavond maart

5 jaarvergadering 18 mrt

6 Dance Classics 1 april

7 clubavond 7 april

8 openingsrit 10 april

9 zaterdagmiddagrit 23 april

10 clubavond 5 mei

11 krulspeldenrit 15 mei

12 12e Vechtdalrit 22 mei

13 dobbelrit

14 clubavond 9 juni

15 weekend buitenland 10-13 juni 

16 zaterdagmiddagrit  18 juni

17 puzzelrit 26 juni

18 clubavond 7 juli

19 motordriedaagse 5-8 juli

20 bbq 8 juli

21 bouwvakrit 20 juli

22 clubavond 4 aug.

23 nazomerrit 28 aug

24 clubavond 1 sept

25 weekend binnenland 2-4 sept

26 op visite toertocht bij MC Salland 11 sept.

27 17e Blauwe bogentocht 18 sept.

28 snertrit 2 okt

29 clubavond 6 okt

30 clubavond 3 nov

31 pekelrit 6 nov

32 stamppottenbuffet

33 clubavond december

34 oliebollenparty



Kranteknipsels
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33 clubavond december
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Snertrit 1 (2 okt 2011) 

Snertrit 2 oktober 2011

Als ik ’s morgens wakker wordt denk ik dat er nog een waas op mijn ogen zit van het feestje van 
gisteravond. Dit blijkt toch niet zo te zijn, het is gewoon erg mistig.
Ik hoop toch wel dat het beter wordt, want ik heb geen mistlampen op mijn Triumph.
In de middag richting Dalfsen, maar eerst even langs de pomp voor een beetje peut.
Als wij de singel opdraaien is het een mooi gezicht want er staan al veel motoren.
Tegen de klok van 13.00 uur zijn er 43 motoren geteld en met 2 laatkomers komt het 
totaal op 45. Veel bekende gezichten, maar ook een aantal nieuwe en dat is een goede zaak.
Na een bakkie leut gaan wij op pad.
De voorzitter komt nog de bocht omzeilen met een vuurrode machine, wat een kanon. Het is te 
hopen dat Ivo dit beest onder controle kan houden.
Als wij een uurtje sturen door het Twentse land, gaat de motor op de standaard en op een 
prachtige plek (´t Maatveld in Bornebroek) gaan wij aan de goed gevulde snert.
Toch een raar gezicht al die mensen aan de snert, terwijl een tafel verder mensen aan een 
sorbet zitten. Melktandje werd gespot in de korte broek.
Nadat de borden leeg waren en de buikjes vol gingen wij verder onder begeleiding van Griso 
Bennie. Via mooie stuurwegen gaat het weer richting Dalfsen.

Nog even napraten bij de club. Het was een mooie route en perfect op de GPS, geregeld door 
Griso Bennie. Even snel met de motor naar Hoonhorst om de fiets op te halen en nog even een 
paar uurtjes naborrelen en dan met een goed gevoel naar huis.
Op de terugweg moet ik even denken aan het lied van Daniel Lohues.

“Het was een prachtig mooie dag” 

Groeten Triumph Alonso



Snertrit 2 (2 okt 2011)

Snertrit 2 Oktober 2011
 
Het is 2 oktober, 23 graden en wat staat er op het programma? De snertrit.
Wie had kunnen dromen dat we vanmiddag met deze temperatuur een bakkie snert gaan eten!
Op naar het clubhuis en ik was zeker niet de enigste. Wel 43 leden hadden zin aan een bakkie 
snert . Zeer goeie opkomst en dat mag ook wel ff gezegd worden.
De tocht gaat deze middag richting het mooie Twente en dat is altijd mooi rijden.
Eerst een bakkie koffie halen bij Guus die deze dag bardienst heeft. De meeste waren al 
vertrokken dus samen met R.H. begonnen aan de rit richting de Lemelerberg. Eromheen rijdend 
kom je in Hancate uit, vanaf daar de binnendoor weg genomen (Piksenweg) om zo richting 
Twente de gaan. 
Bij Vriezenveen komen we een groep achterop en daar zijn we achter blijven hangen totdat er 
bij een splitsing een groep rechts ging i.p.v. links. Zo konden wij er mooi langs om de route te 
vervolgen door Harbrinkhoek, Albergen en door het mooie Saasveld. Daar staat DE discotheek 
BRUINS waar ik toch vrogger regelmatig op zondag ben wezen stappen.
Vervolgens richting Hertme en Zenderen om uit te komen bij de pauzeplek 't Maatveld.
Daar een lekker bakkie snert met roggebrood met spek en een cola gehad. FF fijn zitten in de 
tuin , want dat kon mooi met de najaarszon strak aan de hemel.
Na de pauze verder gereden met R.H. en E.K. richting Bornerbroek, Enter en dan een 
parallelweg langs de A1 met mooie slingerweggetjes om zo in Holten uit te komen. Onder de 
voet van de Holterberg langs richting Nw -Heeten, Raalte door de Raarhoek heen en zo via 
Rechteren weer naar Dalfsen.  Gauw ff de motor na huis gebracht en de andere 2-wieler gepakt 
om nog lekker bij het clubhuis te zitten.
Met een 15 man/vrouw een paar biertjes gedronken en Ali Baba heeft nog ff wat shoarma 
gebracht.
Dus een zeer geslaagde middag/avond met een mooie tocht uitgezet door BENNIE DAMMAN. 

Goeie opkomst veel gezelligheid en super mooi weer!!
 
De groeten van een R6 rijder



Pekelrit (6 nov 2011)

Pekelrit 6 november 2011

Na weken van mooi weer, waarbij de snetrit zelfs zomerse temperaturen had, was het bij de pekelrit 
toch te merken dat het seizoen voorbij is.
Een man of 25/30 had de kou getrotseerd en verscheen bij het clubhuis.
Onder een loodgrijze lucht en een niet al te hoge temperatuur zijn we uit Dalfsen vertrokken voor een 
droge en mooie rit door Drenthe uitgezet door Bennie.
Om er wat sneller te zijn eerst maar even een stuk autoweg tot voorbij Meppel, daarna richting 
Ruinen Pesse. In Diever de ledematen opgewarmt en een bak koffie gedronken om daarna door het 
vallende blad van de Drentse bossen huiswaarts te keren. 
In Dalfsen de tank nog maar even volgegoten, want de motor zal voorlopig wel op stal gaan en zo 
voorkom je toch mooi vochtproblemen met condens in een half lege tank.
Tot de  volgende rit.
Evert



Winterprogramma 2011-2012

Winterprogramma M.T.C. Dalfsen
----------------------------------

2011
   Aanvang:

8 december - clubavond  - 20.30 uur

10  december - Stamppottenbuffet - 15.30 uur–20.00 uur

28 december - Oliebollenparty - 20.30 uur
                                                                                                                         
2012

13 januari  -  Nieuwjaarsfeest in clubgebouw - 20.30 uur 

21-22 januari - Naar Dorf Munsterland - 

2 februari - Clubavond  - 20.30 uur

19 februari - Karten – nadere info volgt

1 maart -  Clubavond  - 20.30 uur

16 maart -  Jaarvergadering  - 20.30 uur

5 april - Clubavond - 20.30 uur

15 april - Openingsrit - 13.00 uur

Alle evenementen worden georganiseerd vanaf of in het clubgebouw aan de Singel 3 in Dalfsen, tenzij 
anders vermeld.

2012 is het jaar dat de motorclub 25 jaar bestaat!
Ter gelegenheid hiervan zal een feest georganiseerd worden.

Hierover zijn het bestuur en de feestcommissie nog druk in overleg. 
Nadere info volgt nog!



Stampotbuffet (10 dec 2011) 

Stampotbuffet 2011 

Het is 10 december, nog niet echt winter, maar stamppot gaat er wel in. 21 personen van onze MTC
hadden daar wel zin aan, dus de meesten op de fiets naar de Duiventil om rond de klok van vieren in te 
klokken en er verlopig ook niet meer weg te gaan.
Beginnen met een lekker bakkie, daarna maar eens een biertje en rond 17.00 uur kwam onze wel 
bekende leverancier DIRK WENNEMARS langs om het stamppotbuffet te brengen. Dat zag er weer 
veelbelovend uit!
Het buffet bestond uit hutspot, boerenkool, zuurkool, karbonade, speklappen, worst en een pot augurken 
en uien.  
 
SMULLEN DUS!!!!
En dat met een lekker biertje en de kachel op 21 is dat dus heerlijk toeven.
Ook de beste eters Guus H. en Henk U.waren aanwezig dus alles ging op!!
Deze middag/avond had een zeer hoog gehalte gezelligheid, lekker ouwehoeren en een leuke opkomst. 
Rond 23.00 uur was het weer mooi geweest. Een aantal, waaronder ikzelf, zijn nog wezen afpilsen in 
1231.
Het was weer geslaagd en voor volgend jaar zeker weer op de kalender zetten.
Op naar de oliebollenparty op 28 december met onze kanjer Mirjam achter de bar!!

Groetjes Ronald


