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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

Inleverdatum kopie : 20 mei 2012

Van de Voorzitter,

Na een zeer druk bezochte jaarvergadering wordt het weer eens tijd om een stukje te schrijven.
Voordat we aan deze jaarvergadering begonnen was het al duidelijk dat we van een aantal 
leden van het bestuur afscheid gingen nemen.
Ten eerste Gert Braakman, hij wou na een lange periode van inzet voor de club meer tijd gaan 
besteden aan zijn andere hobby`s waar tractorpulling er één van is. We willen Gert harstikke 
bedanken voor de jarenlange inzet.
Een voorzitter is niets zonder een hele goeie secretaresse. Voor Alberta Breunis was het na een 
kleine twintig jaar, tijd om de vaandel over te dragen. Deze vaandel wordt nu gedragen door 
Judith Boelen. Hier zij we allemaal heel blij mee.
Alberta nogmaals harstikke bedankt voor al die jaren.

Tijdens de vergadering zou na vijf-en-twintig jaar ons clubblad bijna roemloos ten onder gaan. 
Voor Jolanda van Leussen was het na een hele periode van alleen een clubblad in elkaar te 
hebben gezet tijd geworden om het stokje over te dragen aan iemand anders. MAAR WIE?? 
Evert Kroeze wil het clubblad gaan doen. Dan wil ik jullie graag vragen om zo af en toe een leuk 
stukje in elkaar te tikken na bijvoorbeeld een toertochtje.. Dan komt het helemaal goed met ons 
blad.

We hebben ook een kersvers bestuurslid in ons midden. Raymond Ulkeman gaat het team 
versterken. De input vanuit Hoonhorst word zo gewaarborgd. 

Ik zie jullie tijdens de volgende evenementen.

Groeten,

De Voorzitter

Ivo

Van de redactie,

Hier dan nog even een laatste stukje van mij als redactielid. Ik heb gelukkig iemand kunnen 
vinden die het blad voort wil zetten. Evert Kroeze wil alles gaan verzamelen. Dus als je iets 
mailt naar de redactie komt het bij hem terecht. Dit is dan ook alles wat hij wil doen. Het blad 
zelf wordt door drukkerij de Leeuw in elkaar gezet en gedrukt en geniet. Dus stukjes moeten 
worden aangeleverd. Meld je eens aan na een rit om iets te schrijven. Wil je een keer een 
interview doen. Meld je aan. Je hebt dan ook maar 1 taak....dat moet dan toch te doen zijn. 
Anders gaat het blad toch nog ten onder.

groet Jolanda
 



Verslag bestuursvergadering

1e bestuursvergadering 2012 M.T.C. Dalfsen.

Datum       :  24 januari 2012  
Aanwezig    : Robin Jansen, Ivo Kemper, Gert Braakman,  Oscar Mestebeld,  Alberta Breunis,
 Ralph Bosch, Adri Dijk (toercomm.), Judith Boelen.
Afwezig:      : Ronald Jutten, Jolanda v. Leussen (red.), Rutger Dijkstra (clubhuisbeheerder).

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

2. Ontvangen post:
•	 Clubbladen	MC	Nieuwleusen,	MC	Salland,	MC	Free	Wheels.
•	 	Info	Dalstra	Reizen	(www.dalstra.nl)	info	over	reizen	Oostenrijk.
•	 Adreswijziging	MC	Free	Wheels

3. Leden:
 - Nieuwe leden:  Willem Borger, Wouter van Weert.
 - Opzegging: John Laarman, Dea Jansen.
   
4. Toertochten/evenementen:

Evaluatie: 
•	 Stamppottenbuffet:	lekkere	verschillende	stamppotten,	genoeg	voor	iedereen.	
•	 Oliebollenparty:	druk	en	gezellig.	
•	 Nieuwjaarsparty:	bezocht	door	50	man/vrouw.	Ivo	Kemper	in	2011	de	man	met	de
 meeste punten en bij de dames was dit Mirjam Bannink.
•	 Dorf	Munsterland:	deze	keer	geen	animo	voor.	Misschien	iets	voor	het		 	 	
 zomerprogramma.
 
Activiteiten:
•	 Karten	19	februari	is	verzet	naar	26	februari.	Dit	omdat	19	februari	in	het	
 Carnavalsweekend valt.
•	 Jaarvergadering	16	maart.
•	 25-jarig	jubileum	MTC:	er	wordt	gezocht	naar	een	nieuwe	datum,	26	mei	(zaterdag	voor
  Pinksteren) is een optie. Ronald Jutten neemt contact op met Kolbe i.v.m. 
 beschikbaarheid tent. We wachten met het regelen van de rest tot dat de vergunningen 
 geregeld zijn.

5. Clubgebouw
 - eigen clubgebouw, stand van zaken: geen acties.
       
6. Diversen
 - Redactie: nog steeds geen invulling. Het clubblad helemaal afschaffen? 

7. Rondvraag
 -Er moet een nieuw bestuurslid bij komen. Alberta Breunis stapt er helemaal uit, Judith
  Boelen neemt haar taken over maar zat al in het bestuur. 

Volgende vergadering: 6 maart 2012 in het clubgebouw ad Singel in Dalfsen. 



Verslag bestuursvergadering

2e bestuursvergadering 2012 M.T.C. Dalfsen

Datum        : 6 maart 2012  
Aanwezig    : Robin Jansen, Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Alberta Breunis, Judith Boelen.
Afwezig:      : Ronald Jutten, Gert Braakman, Ralph Bosch, Jolanda v. Leussen (red.), 
 Rutger Dijkstra (clubhuisbeheerder), Adri Dijk (toercomm.). 

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

2. Ontvangen post:
•	 Clubbladen	MC	Nieuwleusen,	MC	Salland.
•	 Uitnodiging	algemene	ledenvergadering	LOOT	–	14	april	2012.
•	 Mail	van	MTK	de	IJsselrijders	betreffende	een	evaluatie	van	de	dobbelrit.

3. Leden:
 - Opzegging: Leo Hollak, Pauline Hulst en Ronnie Mars.
   
4. Toertochten/evenementen:

 Evaluatie: 
•	 Karten	26	februari:	niet	doorgegaan,	geen	animo.	

Activiteiten:
•	 Jaarvergadering:	16	maart,	Alberta	Breunis	(secr.)	en	Gert	Braakman	stellen	zich	niet	herkiesbaar.
 Jolanda van leussen (redactie) stopt er ook mee.
•	 25-jarig	jubileum	MTC:	nieuwe	datum,	22	september.	Ivo	informeert	voor	vergunning	stuntteam.	

5. Clubgebouw
 - eigen clubgebouw, stand van zaken: geen ontwikkelingen.
       
6. Diversen
 - Website: Hendri Goos wil alles actueel houden. 
 - Redactie: hoe nu verder: op de jaarvergadering bespreken. 
 
7. Rondvraag

 
Volgende vergadering: 12 april 2012 in het clubgebouw ad Singel in Dalfsen. 
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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



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



Interview MTC-lid

Interview met……..de Mede/Hoofd oprichter van onze club: Tjerk Oosterkamp. Even een interviewtje…..het was kwart 
voor 1 midden in de nacht dat ik bij de familie Oosterkamp nog aan de keukentafel zat en het heeft me geen moment 
verveeld wat een verhalen van mensen die motors beschouwen als een leven. Alles ademt motors. Prachtig. Kleine 
voorbeelden: Zijn vrouw Herna leren kennen op de motorclub van Zwolle daarna op de motor getrouwd en naar Dalfsen 
verhuisd naar de Es straat 29 (dit is het eigenlijke echte oprichting ’s adres). Hier was het te saai zonder motorclub dus 
er 1 opgericht samen met Alfonds Hendrix, Gert van Marle, Marjette Oosterlaar, Harry Oosterlaar, Herman Westerhof 
en Herna Oosterkamp en daarna dus een heleboel leden bij het Rode Hert en Markzicht. Eerst via de Vechtspeurders 
geprobeerd iets op te richten maar dit ging niet dit was of is de motorcrossclub. Toen zelf maar….het moest een club 
worden waar niet alles volgens rechte lijnen was. Het moest een ongedwongen club zijn. Volgens mij is dit gelukt. Met 
alle verhalen als illustraties daarbij en zo-ie-zo de Handschudmachine welke beroemd was om zijn slopende karakter. 
(bestond uit schokbrekers van een auto) Waar hij gebleven is weet Tjerk niet meer…zou leuk zijn voor ons 25 jarig 
feestje. Ik dwaal weer af maar dit gebeurde de hele avond. Moeilijk om een begrijpelijk verhaal van te maken….je had 
erbij moeten zijn geld hier eigenlijk. Maar ik ga het proberen.

Daarna zijn er 3 kinderen geboren met allemaal een naam welke een link hebben met een motorheld. Jack 15 jaar 
(Middelburg) daarna Kenny 18 jaar (Roberts) en toen kwam Steve 19 jaar (Hislop) Allemaal hebben ze geboorte kaartjes 
waar een motor op staat met eerst 1 kindje achterop daarna 2 kindjes achterop en het laatste geboorte kaartje stond 
een motor met aanhanger op met daar nog een kindje in. En allemaal zelf getekend. Daar dan ook meteen de verwijzing 
naar ons eerste clubblad deze is getekend door Tjerk zelf. Alles hierover zit allemaal in foto boeken en hier heeft hij ook 
een power point van gemaakt. Deze zal nog wel te zien op ons jubileum feestje. Leuk om allemaal te zien vooral omdat 
van mijn hand de laatste 10 jaar de voorkant kwam.

Nog even weer wat extra informatie over Tjerk geboren op 15-04-
1960 en dan lid vanaf dag 1. Hij houdt van alle muziek behalve 
House en zijn voorkeur voor muziek stopt bij de jaren 80. Dit is dan 
ook meteen zijn tweede hobby. De kamer naast de woonkamer 
staat vol met Cd’s van grond tot plafond. Tjerk werkt bij Never 
Ending Store. Hier zorgt hij voor de bezorging en verzorging van 
kantoorbenodigdheden.

Vanaf nu ga ik even jaar voor jaar door want bijna elk jaar vanaf zijn 
tijd in Dalfsen en daarvoor en bij de club heeft wel iets te maken met 
motors, handige bijkomstigheid is wel dat Herna ook een motor hart 
heeft.

1982: 1e motor hij was 22 jaar BMW R60/5 600CC (zwarte)

1984: BMW R100/RS Hier dan direct al het minste motor moment. Met motor onder een Gebo bus gekomen total loss. 
Zelf lichte enkel schade. Gebo heeft schade betaald. Met auto op vakantie geweest naar Mohne See in Duitsland.

1985: BMW R80/7 Deze hebben ze nog steeds. Dit is nu de motor van Herna. Naar Noorwegen op vakantie. Groot gat 
in de uitlaat geknald. Blikje eromheen gedaan met plakband en zo de vakantie vervolgt.

1986:	Huwelijksreis	naar	Noord	Frankrijk.	Het	was	vreselijk	warm.	Asfalt	smelt	motor	van	Herna	valt	om	tegen	Tjerks	
motor deze valt tegen een auto aan. Volgende dag naar huis gegaan.

1987: Oostenrijk & Zwitserland. Lekker gereden niets geks. 

1988: Scotland & Engeland. Herna’ s motor te zwaar bepakt. Motor valt om.

1989: Oostenrijk & Joegoslavië. Heel warm. Wesp vond het wel gezellig bij Herma. Liefde was niet wederzijds.

1990: Even met een camper door Amerika getrokken.



Interview met MTC-lid

1991: Zijspan gekocht Yamaha 350. Maar met de auto en caravan naar Walles geweest. De zijspan ook weer snel 
verkocht. Was niet wat.

1992: BMW R90/6 zijspan gekocht. Met eigen bouw eraan. Niet zelf gedaan maar was wel heel mooi gedaan. Het was 
net een kleine sportwagen volgens Tjerk. (In 1992 is Jack geboren)

1992 en 1993: met auto op vakantie
1994 Is Kenny geboren, niet op vakantie.

1995: Naar Luxembourg met 2 kinderen in zijspan. Helmpjes 
met riempjes vast zodat het minder kon bewegen. Allemaal 
eigengemaakte kinderstoelen erin.

1996-97-98: Met auto op vakantie en niet op vakantie. 
(Steve geboren)

1999: Tsjechië. Alles mee op de motor. Zelfs 2 buggy’s. 
Daarnaast ook 1 tafel 5 stoelen, 1 grote tent, 5 slaapzakken, 
5 luchtbedden, 5 x kleding, voor 3 kinderen aangepast 
speelgoed en ga zo maar door.

2000: Tsjechië. Zoontje lief roept onderweg: Pap ik ben mijn 
helm kwijt…..

2001: Denemarken. Relais kapot. Bleef starten had 
kortsluiting tegen het frame aan. Plakbandje en klaar.

2002: Engeland. Stromende regen 2 graden.. heel koud. Hier gaat het zijspan stuk. De onderdelen heeft de Pa van 
Tjerk uit een andere motor gehaald die nog thuis stond. Pa heeft alle vervoerders gebeld en kwam uit bij Harry Meijerink 
Transport (sponsor van Barry Veneman) Hij moest een verhuizing doen naar Engeland naar een huis op 8 km van waar 
de	Fam.	Oosterkamp	op	de	camping	zat.	Dus	2	dagen	later	was	het	achterwiel	uit	Nederland	in	Engeland	en	is	Tjerk	met	
de motor van Herna naar de vervoerder gereden hier het oude achterwiel geruild voor de andere uit Nederland en als 
tegenprestatie moest Tjerk even de piano helpen uitladen. Met achterwiel weer naar de camping en hier gemonteerd en 
weer verder met de vakantie.

Diezelfde vakantie zijn Herna en Tjerk elkaar ook nog kwijtgeraakt. Herna met 1 zoon achterop en Tjerk met het zijspan 
met 2 kinderen. Ze hebben elkaar uiteindelijk terug gevonden. Ook een spannend verhaal.

2003: België. Aan de kust gekampeerd. Deze vakantie moesten de stepjes mee…. er was nog genoeg ruimte dus 
waarom niet. Hier zijn ze de middelste zoon een poos kwijt geweest. Hij kon de weg naar de camping niet terug vinden. 
Gelukkig wel weergevonden. Zoonlief was zelf niet erg onder de indruk.

2004: Luxemburg. Niets geks

2005:	Oostenrijk	&	Zwitserland.	Olie	aan	de	kook	in	een	file	gestaan.	Hierna	het	zijspan	verkocht.	Nieuwe	motor	gekocht.	
BMW R100/RT (miskoop technisch gezien)

2006: Parijs geen motorvakantie

2007: Italië. Met auto. Jongens worden te groot. Nog wel even met het vliegtuig naar Isle of Man. Dit is nog een extra 
motor hobby. Alles wat te maken heeft met dit eiland daar wil Tjerk alles van weten.



Newtonweg 1    Nervistraat 3 
038 - 4603242   038 - 4268800

Autoschade? 
Care helpt u snel weer op weg 



Interview met MTC-lid

2008: 3x op vakantie geweest:  In mei naar Hamburg met Kenny en Steve
    In 1e week van bouwvak naar Wolfsburg met Jack en Kenny
    In 3e week van bouwvak naar België met Jack

In dit jaar een BMW K75C gekocht (miskoop optisch gezien)

2009: BMW R100/S gekocht deze motor rijdt Tjerk nu nog. In dit jaar naar 
Normandië geweest met Kenny en Jack. Huisje gehuurd en ingerichte tent. 
Tijdens deze vakantie knalt Herna’ s motor bij de Peage kapot. Mevrouw 
achter de kassa van de Peage schrikt zich kapot. Olie bij contactpunt. 
Tjerk heeft de hele vakantie het kapje van de olie eraf gehaald olie eruit 
laten lopen en kapje er weer op en dat heel  vaak….om de 300 km.

2010: Niet op vakantie. Problemen over welk vervoer middel er mee moest 
dus maar niet gegaan. Gouden oplossing natuurlijk. Wel in mei geweest 
met zijn tweeën naar Duitsland. Hotel. Heel koud gehad. Dit jaar ook weer 
naar Isle of man geweest met het vliegtuig. Hier de wedstrijd gezien. De 
coureurs rijden daar dan met 300 km per uur door de kleinste dorpjes. 
Hele eiland is afgezet. Een heel feest.

2011: 25 jaar getrouwd naar Rome geweest met de kinderen. Geen 
motornieuws. En nog vliegvakantie naar Bulgarije.
2012: Geboekt naar Turkije.

Van al deze vakantie heeft Tjerk foto boeken met alle verhalen erin. Eerste jaren nog knip en plakwerk en de laatste jaren 
digitale boeken. Heel mooi bijgehouden. Ben er zelf jaloers op. Heb zelf stapels opgeslagen foto’s waar nog van alles 
mee moet gebeuren. Zoals velen met mij, weet ik.

Dan nog even een extra stukje motornieuws. Tjerk heeft ook nog een JAWA (1970) 559 1 cilinder 250 CC 2-takt. Dit is 
jeugdsentiment. Als klein ventje mocht hij vroeger op de tank zitten van zijn broer’s motor een JAWA. Hier ging vooraf dat 
hij een EMW (Oost-Duitse BMW) + een Crossmotor van Husqvarna 125 CR heeft verkocht en de JAWA daar voor terug 
heeft gekocht. Anders stond de “extra” schuur wel erg vol. Want er staat ook nog de eerste brommer in van toen Tjerk 16 
was geworden. En nog een aantal andere onderdelen van brommers.

Dan nog even een paar losse vragen:

Leukste bij de club: Jaarvergadering…hele weekend 
ziek geweest.
Favoriete	tocht:	Openingsrit.
Vakantieland: Isle of Man.
Km per jaar:….. te weinig alleen voor vakantie.

Dan nog wel even een vraagje: weet iemand waar de 
oude clubbladen zijn. 

Een heel verhaal in de hoop dat het een beetje klopt 
en dan nog lang niet alles…. Vraag de rest gerust aan 
Tjerk of Herna. Ze zullen er de openingsrit wel zijn. 
Bedankt	voor	de	koffie	en	de	gezelligheid.



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



Zomerprogramma 2012

Datum:             Evenement:            Aanvang:

APRIL
5 april      clubavond      20.30 uur
15 april      openingsrit      13.00 uur
28 april            zaterdagmiddagrit*         15.00 uur
 
MEI
3 mei       clubavond      20.30 uur
6 mei     krulspeldenrit (speciaal voor dames)   13.00 uur
20 mei      13e Vechtdalrit (LOOT)      10.00-12.00 uur
25-28 mei weekend buitenland

JUNI
3 juni       dobbelrit regioclubs     11.30 uur 
7 juni  clubavond      20.30 uur
16 juni      zaterdagmiddagrit*     15.30 uur 
24 juni      puzzelrit      13.00 uur

JULI    
3-6 juli     motordriedaagse     19.00 uur
5 juli  clubavond       20.30 uur
6	juli	 	 bbq	–	na	afloop	driedaagse	 	 	 	 21.00	uur
18 juli        bouwvakrit      19.00 uur

AUGUSTUS    
2 augustus clubavond      20.30 uur
26 augustus nazomerrit      13.00 uur
 
SEPTEMBER
31 aug-2 sept    weekend binnenland  
6 september      clubavond       20.30 uur 
9 september      18e Blauwe Bogentocht (LOOT)    10.00-12.00 uur
   opbrengst:        
22 september 25-jarig bestaan?

OKTOBER
4 oktober clubavond        20.30 uur
7 oktober snertrit         13.00 uur

NOVEMBER
1 november clubavond        20.30 uur
4 november pekelrit        13.00 uur

* = bar in clubgebouw is geopend vanaf 17.00 uur tot + 19.00 uur 

Alle evenementen vinden plaats in of starten vanaf het clubgebouw
Adres clubgebouw: gebouw Duivenvereniging De Singel 3 (industrieterrein) Dalfsen



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



Ledenvergadering (16  maart)

Datum  : 16 maart 2012
Aanwezig : 34 personen inclusief bestuur
Plaats  : Gebouw Duivenvereniging Dalfsen      

1. Opening
 De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
 Speciaal welkom aan Tjerk Oosterkamp, 25 jaar geleden mede-oprichter van de motorclub.

2. Jaarverslag penningmeester
	 Het	was	financieel	een	vlak	jaar.	Met	een	klein	positief	resultaat	is	het	jaar	afgesloten,
 mede dankzij een goede opkomst bij de avond 3-daagse, redelijke opkomst LOOT-toertochten
 en goede opkomsten bij clubavonden (vanwege muntgebruik) en de bbq, nieuwjaarsreceptie, etc.
 
3. Begroting lopende jaar
	 De	verwachting	is	financieel	een	jaar	met	een	soortgelijk	kostenpatroon.		Door	het	25-jarig	jubileum
 worden en wel grotere afwijkende uitgaven verwacht.

4. Verslag kascommissie
 De kascontrole is gedaan door Gert Lammerink en Mirjam Bannink. 
 Er waren geen op-/aanmerkingen en het verslag is goedgekeurd.

5. Jaarverslag secretaresse
 Het verslag is voorgelezen en goedgekeurd.  

6. Mededelingen bestuur
-	 bardienstenregeling:		er	is	een	nieuw	schema	gemaakt,	na	afloop	van	de	vergadering	wordt	deze
	 geverifieerd	met	de	desbetreffende	personen.
- Kampeerweekenden:  het weekend buitenland wordt voor de laatste keer georganiseerd door 
 Gert Lammerink (hij heeft het dan 5x georganiseerd).
 Harold kroes zal weer samen met Wil Lagas het weekend binnenland organiseren, dit ook voor de laatste keer.
- Voortgang clubblad; het vinden van nieuwe redactieleden is niet gelukt. Hoe nu verder?
 Er is gekeken naar de optie om het door derden te laten doen, maar dan zijn er nog personen binnen de  
 motorclub nodig die de copy verzamelen. Er wordt voorgesteld een soort digitale nieuwsbrief op te stellen i.p.v.
 het huidige clubblad. Ook wordt er geopperd om een schema te maken (vergelijkbaar met het 
 bardienstenoverzicht) waarop staat wie over welke toertocht of evenement een stukje schrijft. En dit dan 
 bijvoorbeeld publiceren op de website.  Het bestuur zal hierover verder overleggen. Er wordt voorlopig nog 1
 clubblad uitgebracht.
- 25-jarig bestaan motorclub: het  bestuur is nog in overleg. Er wordt als voorlopige datum 22 september a.s. 
	 voorgesteld.	Daarvoor	moeten	eerst	nog	een	aantal	zaken	definitief	vastgelegd	worden.	Voor	de	invulling	zijn
 ideeën van harte welkom. Ook vrijwilligers kunnen zich melden bij het bestuur.  De vraag wordt gesteld waarom
 het niet rondom de jubileumdatum wordt georganiseerd.
 De intentie was er wel, maar mede vanwege het vroege tijdstip (te koud weer) en het gebruik maken van een
 feesttent is besloten om dit naar een later tijdstip te verschuiven.

7. Bestuursverkiezing
 Alberta Breunis is aftredend en niet herkiesbaar, Judith Boelen neemt haar taak als secretaresse over. 
 Gert Braakman is aftredend niet herkiesbaar 
 Ivo Kemper is aftredend en wel herkiesbaar. Hij wordt herkozen. 
 Ronald Jutten en Raymond Ulkeman worden beiden gekozen als nieuwe leden voor het bestuur.





Ledenvergadering (16  maart)

8. Redactie
 Jolanda van Leussen neemt afscheid na een periode van 10 jaar. 
 Ze ontvangt uit handen van de voorzitter een ingegraveerde spiegel als dank voor haar inzet!
  
9. Vaststellen contributies en donaties 2013
 De contributie voor 2013 blijft onveranderd. Donaties zijn welkom!

10. Aanstellen nieuw lid kascommissie
 Gert Lammerink is aftredend, Gert Braakman neemt deze taak over.

10. Programma 2012
 Het zomerprogramma 2012 is uitgedeeld en wordt doorgenomen.
 In het bijzonder werd genoemd:
 - de LOOT-toertochten, dit jaar op 20 mei de 13e Vechtdalrit en op 9 september de 18e Blauwe 
   Bogentocht. 
 - op 3 juni doet de motorclub voor de 2e keer mee aan de dobbelrit, Dit wordt georganiseerd   
 samen met een aantal regioclubs.
 - De motordriedaagse is dit jaar weer in juli, voorafgaande aan de zomervakantie.
 - het weekend binnenland is van 31 aug t/m 2 september. Dus niet het 1e “volledige” weekend in 
   september.  Dit omdat op 9 september de Blauwe Bogentocht staat gepland. Voor 9 september is 
 gekozen omdat een week later MC Salland de herfstrit organiseert. 
	 -	De	opbrengst	van	de	Blauwe	Bogentocht	gaat	wederom	naar	het	KWF.
 - 22 september staat ingepland voor het 25-jarig jubileumfeest van de motorclub.
 
11. Rondvraag
 - Tjerk Oosterkamp: heeft ruim 300 foto’s uit de beginjaren van de motorclub gedigitaliseerd. 
   Hij overhandigd deze cd aan het bestuur. Tjerk wordt hartelijk bedankt en het zal zeker gebruikt   
 gaan worden tijdens het  jubileumfeest.
 - Mirjam Bannink en Pauline Goos willen graag een rookvrije ruimte tijdens feestjes en    
 clubavonden, 
  etc. Het bestuur bespreekt dit voorstel in de eerstvolgende bestuursvergadering. 
 - Alfons Middelkamp stelt voor om aan het  begin van het seizoen de km-stand te laten noteren en
 aan het eind van het seizoen wederom. Daarna bekijken wie de meeste km’s heeft gemaakt in 
 een seizoen en daaraan extra punten geven voor het clubkampioenschap. Dit voorstel wordt ook
 besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. 
 
12. Sluiting
 De voorzitter bedankt ten slotte iedereen voor zijn/haar komst en hij sluit de vergadering. 

 De voorzitter overhandigt de aftredende bestuursleden een ingegraveerde spiegel 
 als dank voor hun inzet.
 Gert Braakman neemt afscheid na 13 jaar als bestuurslid
 Alberta Breunis neemt afscheid na 20 jaar als secretaresse van de motorclub.



Wist u dat.. en Verjaardagskalender

Wist u dat

de voorzitter zijn club kampioenschap heeft te danken aan 
een aantal japanse motoren ( de tuono stond bij de garage )
 
Hij sinds kort aan de goede kant van de vecht woont !!!!!!

 

April
09-04  Arno Ekkelkamp
12-04  Peter Sloot
20-04  Arno Sandink
23-04  Adri Dijk
25-04  H.M. Vogel

Mei
03-05  Arwin Breunis
03-05  Jacques Overwijk
03-05  Herman Westerhof
05-05  Ard Busscher 
06-05  Bertus Grotenhuis
07-05  Bennie Damman
12-05  Wim Bosch
13-05  Mirjam Bannink
13-05  Wietse Siebenga
22-05  Henk Zwinselman
24-05  Bartelo Peters
24-05  Johnny Kelder
25-05  F. Ekkelenkamp



Jaarverslag (2011-2012)

Jaarverslag Motor Toer Club Dalfsen 2011-2012

We beginnen het jaarverslag op 18 maart 2011 met de jaarvergadering. De ontwikkelingen omtrent een eigen clubhuis 
werden besproken. Het blijkt dat er geen subsidie beschikbaar is voor de motorclub en de gemeente het nut en 
noodzaak	nog	niet	inziet	van	een	eigen	clubgebouw.	De	zoektocht	wordt	zo	bemoeilijkt,	deze	extra	financiële	middelen	
hebben we wel nodig. Hierdoor komt de zoektocht op een heel laag pitje te staan. Arjan Bosch treedt uit het bestuur en 
wordt vervangen door Oscar Mestebeld. Tevens wordt er meegedeeld dat de motorclub niet meer gaat tappen bij de 
megapiratenfestijnen. Er is geen animo meer voor binnen de club.
Voordat	het	toerseizoen	weer	begon	ging	een	flink	aantal	motorclubleden	op	1	april	naar	Dance	Classics	in	Raalte	voor	
een gezellig avondje stappen.
Het echte toerseizoen begon op 10 april met de openingsrit. Een mooie start met een grote opkomst van motoren.
Op 23 april konden de motoren weer uit de schuur voor de zaterdagmiddagrit. Het was warm weer, 17 leden deden mee 
en reden de 114 km zonder te pauzeren uit. 

Op 15 mei wederom de krulspeldenrit, helaas niet veel dames die meededen Het was een toertocht uit de “olde deuze”, 
maar de route klopte niet helemaal meer, dus dan maar rechtstreeks naar huis. Deze tocht had nog een minder leuke 
ontknoping voor 2 dames. Ze ontvingen een paar weken later een bekeuring in huis vanwege een snelheidsovertreding.

Op 22 mei stond de 1e grote LOOT toertocht op het programma, de 12e Vechtdalrit. 
43 deelnemers meldden zich voor deze toertocht. Het weer was niet zo best; tussen de buien door lukte het altijd net 
weer om op te drogen voordat de volgende bui weer begon. 

Op 29 mei werd dit jaar weer een dobbelrit georganiseerd. Na overleg met een aantal buurtclubs is besloten om hieraan 
mee te doen. De opkomst viel echter tegen. Bennie Damman was van Dalfsen de beste en 2e in het totaal klassement.

Van 10-13 juni het weekend buitenland; een klein groepje vertrok richting Reekenfeld in Duitsland voor een gezellig 
weekendje. Het bleek nog niet zo eenvoudig voor iedereen om dit adres te vinden! 

18 juni nog een zaterdagmiddagrit, 9 deelnemers lieten zich door de dreigende donderwolken niet weerhouden en 
gingen van start. Ze hadden geluk, het viel mee. Voor de puzzelrit op 26 juni trotseerden 20 deelnemers het warme 
weer. 

In de maand juli van 5-8 juli organiseerde de motorclub de avonddriedaagse. Alle dagen werden zeer goed bezocht. Op 
8 juli de traditionele bbq als afsluiter van de 3-daagse.
Daarna werd het tijd om vakantie te vieren, maar voordat het zover was werd nog de bouwvakrit op 20 juli verreden, een 
tocht richting Meppel en omgeving.
Uitgerust en wel terug van vakantie stond de nazomerrit op 28 augustus op het programma. 
Nazomer, het klinkt aantrekkelijk maar was het niet vanwege de grote hoeveelheid regen die naar beneden kwam.

Het 1e weekend van september van 2-4 september vertrok ongeveer 20 man richting Camping Schurink in Laren voor 
een gezellig weekendje weg in het binnenland georganiseerd door Harold Kroes en Wil Lagas.

11 september reden een klein aantal leden mee met de toertocht van MC Salland. 
Deze dag werden Patrick en Judith ook binnengehaald in Lelystad, na ruim een jaar weg te zijn geweest met de boot 
voor het maken van een “wereld”reis.

Op 16 september trouwden bestuurslid Ralph Bosch en Eefke Bergman. Een geweldige escorte van 25 motoren 
begeleide het bruidspaar vanaf het gemeentehuis via een omweg naar hun huis waar het feest werd gehouden. 

Op	18	september	de	17e	blauwe	bogentocht.	De	opbrengst	(300	euro)	van	de	toertocht	werd	geschonken	aan	het	KWF	
fonds.	Het	idee	om	geld	te	schenken	aan	het	KWF	fonds	is	ontstaan	na	het	overlijden	van	clublid	Wim	Koerhuis	aan	de	
gevolgen van kanker.
De opkomst van deze toertocht was goed en er waren veel complimenten over de mooi uitgestippelde route.





Jaarverslag (2011-2012)

Het eind van het seizoen nadert maar eerst nog de Snertrit op 2 oktober. Buiten op het terras snert eten bij 25 gr.C. was 
wel heel bijzonder!
En als afsluiter de pekelrit op 6 november. Een man of 25 heeft de kou getrotseerd waarna de motor op stal gezet kon 
worden voor de winterslaap.

Dit	jaar	is	clublid	Barry	Veneman	gestopt	met	zijn	racecarrière,	enkel	clubleden	waren	aanwezig	in	Assen	bij	het	officiële	
afscheid.

Begin december konden we genieten van de verschillende stamppotten tijdens het stamppottenbuffet en eind december 
zaten we aan de oliebollen tijdens een druk bezochte en gezellige oliebollenparty.

Het nieuwe jaar 2012; we vierden het nieuwjaarsfeest op 13 januari in het clubgebouw met de huldiging van de 
clubkampioenen. Ivo Kemper werd clubkampioen 2011 en Mirjam Bannink was de gelukkige winnaar bij de dames. 

Voor de februari-activiteiten, Dorf Munsterland en het karten was nagenoeg geen animo en zijn afgelast.  

De motorclub bestaat op 18 maart 2012 precies 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan zal er een feest georganiseerd worden. 
Het bestuur is nog druk met plannen maken, spoedig volgt er meer informatie. Op dit jubileummoment hebben we 132 
leden, een lichte stijging t.o.v. vorig jaar (129 leden).

Elke maand was er natuurlijk weer een clubavond, vaak goed bezocht. De clubhuisbeheerder zorgde voor voldoende bier 
en fris, chips en gehaktballen.
Beurtelings draaiden de clubleden de bardiensten.

Het clubblad en de zoektocht naar redactieleden is een veel besproken punt geweest dit jaar. Het vinden van nieuwe 
redactieleden is niet gelukt. Dit jaar is Jolanda van Leussen veelal alleen bezig geweest om toch nog een aantal 
clubbladen in elkaar te zetten. Zoals vorig jaar al aangegeven stopt ze er nu mee en de vraag is hoe nu verder. Deze 
jaarvergadering zal hopelijk duidelijkheid kunnen geven. 

De website draaide dit jaar goed, Henri Goos beheert de site en houdt ‘m actueel.

Ook de feestcommissie en de toercommissie zijn weer superactief geweest.
De mooie routes door de omgeving, ook verkrijgbaar op GPS, waren keurig uitgestippeld.
En de bbq, het stamppottenbuffet, het nieuwjaarfeest en de LOOT-toertochten waren allemaal goed verzorgd door de 
feestcommissie. 

 
Een terugblik op een jaar met vele mooie momenten maar helaas werd dit jaar ook gekenmerkt door een 3-tal trieste 
momenten.
We hebben afscheid moeten nemen van 3 motorclubleden.
Op 1 juli overleed Henk Kruger aan de gevolgen van kanker. Op 5 juli werd hij gecremeerd. Een aantal motorclubleden 
waren hierbij aanwezig.
Op 13 juli nam Harm Jan van Leussen afscheid van het leven. Op 19 juli hebben we hem herdacht en afscheid van hem 
genomen. Veel motorclubleden hebben hem met een indrukwekkende motorescorte naar zijn laatste rustplaats begeleidt. 
Op 14 december overleed Hein van Linde aan de gevolgen van kanker. Hij is in besloten kring gecremeerd. De 
motorclubleden hebben afscheid genomen tijdens het condoleance moment.

Tot slot willen we iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de motorclub waardoor we terug 
kunnen kijken op een goed seizoen.
Dit was mijn laatste jaarverslag want na 20 jaar secretariaatswerk te hebben verricht voor de motorclub ga ik nu het 
stokje overdragen aan Judith Boelen. Ik wens haar veel succes toe met haar nieuwe taak.

Dalfsen, 16 maart 2012

  Alberta Breunis
  Secr.





Clubkampioenschap 2012

 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 B.  Damman 5 3 3 5                               16

1 A. Middelkamp 5 3 3 5                               16

1 H. Zwinselman 5 3 3 5                               16

1 R. Ulkeman 5 3 3 5                               16

1 J. Moraal 5 3 3 5                               16

6 I. Kemper 5 3  5                               13

6 J. Rumpf 5  3 5                               13

6 R. Dijkstra 5 3  5                               13

6 R. Jutten 5  3 5                               13

6 O. Mestebeld 5  3 5                               13

6 R. Jansen 5 3  5                               13

6 G. Ekkelenkamp 5 3  5                               13

6 G. Goos 5  3 5                               13

6 J. Boelen 5 3  5                               13

15 G. Hilgenkamp 5 3 3                                11

15 H. Kroes 5 3 3                                11

17 A. Dijk 5   5                               10

17 H. Kloosterman 5   5                               10

17 M. Bannink 5   5                               10

17 AHJ Breunis 5   5                               10

17 H. Meulenbelt 5   5                               10

17 R. Bosch 5   5                               10

17 H. van Leussen 5   5                               10

17 R. v.d. Vegt 5   5                               10

17 J. Ardesch 5   5                               10

17 A.W. Breunis 5   5                               10

27 R. Huisjes 5 3                                 8

27 J. Lammerink 5  3                                8

27 M. Veltman 5  3                                8

27 P. van Rossen 5 3                                 8

27 M. Buiter  3  5                               8

32 B. Peters  3 3                                6

33 H. Kodden 5                                  5

33 J. Pekkeriet 5                                  5

33 H. van Lenthe 5                                  5

33 A. Bisschop 5                                  5

33 B. Lindeboom 5                                  5

33 G. van Marle 5                                  5

33 M. Elsman 5                                  5

33 H. Boesenkool 5                                  5

33 W. vd Vegt 5                                  5

33 B. Dijsselhof 5                                  5

33 J. Kelder    5                               5

33 A. Ekkelenkamp    5                               5

33 G. Lammerink    5                               5

33 J. van Leussen    5                               5

33 H. Goos    5                               5

33 G. Braakman    5                               5

33 S. Jurriën    5                               5

33 T. Oosterkamp    5                               5

33 J. Kasper    5                               5

52 E. Kogelman   3                                3

Overzicht clubkampioenschap 2012 

1 Nieuwjaarsfeest 13 jan

2 clubavond februari

3 clubavond maart

4 ledenvergadering



Nieuwjaarsfeest (13 jan 2012)

Nieuwjaarsparty,

13 Januari was de nieuwjaarsparty.
Een heel druk bezocht feest, misschien wel het meest bezochte feest van het hele jaar.
Met pak `m beet 50 leden werd het nieuwe jaar in geluid.
Er werd stil gestaan bij de leden die niet meer in ons midden zijn. 

Tegen de klok van elf werd het tijd dat de kampioenen gehuldigd werden.
Zoals altijd krijgt P (laats) vier en vijf een mooi MTC-T-shirt. Plaatst drie, twee en één een leuke iris-cheque.
Plaats nummer één bij de damesklasse is voor Mirjam Bannink en plaats één bij de heren is voor Ivo Kemper. Voor de 
champions een mooie spiegel, gemaakt door Evert Kroeze.

Na de huldiging en een lekker broodje bal ging het feest nog eventjes door.

Super	feest	en	super	georganiseerd	door	de	Feestcommissie!Overzicht clubkampioenschap 2012 

1 Nieuwjaarsfeest 13 jan

2 clubavond februari

3 clubavond maart

4 ledenvergadering



Bardiensten 2012

Datum: Evenement: Tijd open Naam

APRIL
5 april Clubavond 20.30 uur Gert Lamberink / Robin Jansen

15 april Openingsrit 13.00 uur Judith Boelen
28 april Zaterdagmiddagrit 15.00 uur Mark Veltman / Ronald Jutten

MEI
3 mei Clubavond 20.30 uur Raymond Ulkeman / Alfons Middelkamp
6 mei Krulspeldenrit 13.00 uur Mirjam Bannink

20 mei 13e Vechtdalrit (LOOT) 10-12.00 uur Feestcommissie / vrijwilligers
25-28 mei Weekend buitenland Niet van toepassing

JUNI
3 juni Dobbelrit regioclubs 11.30 uur Nader te bepalen
7 juni Clubavond 20.30 uur Gert Ekkelenkamp / Harry Kloosterman

16 juni Zaterdagmiddagrit 15.30 uur Arjan Bosch / Willem Dommerholt
24 juni Puzzelrit 13.00 uur Ivo Kemper

JULI
3 juli Motordriedaagse 19.00 uur Mirjam Bannink
4 juli Motordriedaagse 19.00 uur Alberta Breunis
5 juli Motordriedaagse 19.00 uur Ralph Bosch
5 juli Clubavond 20.30 uur Ralph Bosch
6 juli Inhaalavond + BBQ 19.00 uur Feestcommissie

18 juli Bouwvakrit 19.00 uur Ronals Huisjes

AUGUSTUS
2 augustus Clubavond 20.30 uur Adri Dijk

26 augustus Nazomerrit 13.00 uur Oscar Mestebeld

SEPTEMBER
31 aug-2 sept Weekend binnenland Niet van toepassing

6 september Clubavond 20.30 uur Harold Kroes
9 september 18e Blauwe Bogentocht (LOOT) 10-12.00 uur Feestcommissie / vrijwilligers

22 september 25-jarig bestaan? Nader te bepalen

OKTOBER
4 oktober Clubavond 20.30 uur Harold van Leussen
7 oktober Snertrit 13.00 uur Guus Hilgenkamp

NOVEMBER
1 november Clubavond 20.30 uur Gert Goos
4 november Pekelrit 13.00 uur Bartelo Peters

DECEMBER
6 december Clubavond 20.30 uur Ivo Kemper
december Oliebollenparty 20.30 uur Mirjam Bannink

Ben je verhinderd dan graag z.s.m. doorgeven aan Rutger Dijkstra, tel: 06-53195960

Bardiensten M.T.C. Dalfsen 2012


