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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!!!

penningmeester@mtcdalfsen.nl

redactie@mtcdalfsen.nl

info@mtcdalfsen.nl



Van de Voorzitter,

 

Voor jullie ligt het eerste clubblad na het 25 jarig jubileum feest van onze club.

 

Wat hebben we genoten van het mooie weer, de stuntshow van de Eastside Extremes, het 

luchtkussen voor de toekomstige motorcoureurtjes en natuurlijk de band Purple Mind.

De strepen rubber op de weg zullen ons nog lang doen herinneren aan een onvergetelijk feest.

 

Wat mij ook opviel is de media aandacht. Zoveel intervieuws heb ik nog nooit gehad op één dag.

 

Ik wil nogmaals iedereen bedanken die heeft meegeholpen om het feest tot een groot succes te 

maken.

 

 

Nog even en koning winter doet zijn intrede. Dan kan de motor weer gepoetst en al op stal.

Maar hou de mail in de gaten. Er komt een heel mooi winterprogramma aan.

 

Ik zie jullie bij de volgende evenementen.

 

Groeten, 

Woordje van de voorzitter



Zo alweer een clubblad en nog een volle ook al ontbreekt het hier en daar aan een 

verslag.

Het toerseizoen zit er bijna op en in de wintermaanden gaat het ook wat rustiger aan met 

de clubbladen, dit jaar nog 1 in december en de volgende in maart 2013.

Van het jubileum feest heb ik een foto reportage gemaakt de beelden spreken voor zich.

Verder hebben wij naast de website nu ook een facebook pagina dus ook bij MTC staat de 

tijd niet stil.

Iedereen die een stukje of foto heeft gestuurd bedankt hiervoor zonder deze inzendingen 

zou er geen clubblad zijn.

Groet Evert Kroeze redactie@mtcdalfsen.nl

Van de redactie



Het was een mooi feest en zelfs het weer werkte mee. 

Dank aan iedereen die een steentje of een hele grote steen heeft bijgedragen om dit mogelijk te maken.

Foto reportage jubileumfeest.



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.

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



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

? 剁乔? ? ? ? F

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

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

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

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

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



Foto reportage jubileumfeest.



Foto reportage jubileumfeest.



Newtonweg 1    Nervistraat 3 
038 - 4603242   038 - 4268800

Autoschade? 
Care helpt u snel weer op weg 

Wijnberger | Prinsenstraat 25 Dalfsen | Tel. 0529-431329 | www.wijnbergermode.nl

Aanbieding 35 jarig jubileum



Foto reportage jubileumfeest.



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

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



Foto reportage jubileumfeest.



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



Bouwvakrit 2012
Woensdag 18 juli 2012

De laatste weken hebben we met herfstweer te maken. Veel regen en lage temperaturen. Toch stond tot onze 
verbazing de bouwvakrit op het programma. Voordat de toch begon moest de laptop nog even aangeslingerd worden. 
Buienradar werd gecheckt. Het weersvooruitzicht zag er niet zo best uit, maar toch durfden  ±  15 man rond 7uur de 
motor aan te slingeren.
Met drie kleine groepjes begonnen we aan de tocht. Op het moment van vertrek was de lucht aardig grijs, maar we 
wisten het een groot gedeelte van de rit droog te houden.
Via kronkelweggetjes vertrokken we richting Oudleusen om vervolgens in Hardenberg en om omgeving uit te komen. 
Toen we in Slagharen uitkwamen was het tijd voor een bakkie leut of ander fris. Tijdens onze pauze hoorden we dat 
er één van ons de rit niet kon vervolgen en huiswaarts was gekeerd. De aanleiding was een kleine schade. We 
hadden besloten om ons bakkie leut snel op te drinken, omdat de lucht wel aardig zwart werd.
De motor werd weer aangeslingerd om de laatste 40 kilometers te rijden. Helaas werden we  de laatste kilometers 
verwelkomd door een regenbui(tje), maar gelukkig trok deze snel over ons heen. Via Balkbrug en Dalfsen-Noord 
(Nieuwleusen) reden we via de Welsummerweg  rechtsaf De Singel te Dalfsen weer op. 
Al met al hebben we toch nog een (bijna) droge rit van ongeveer 127 km gehad. 

Tot de volgende rit!

Groetjes, Erik . K 

Bouwvakrit 2012



Hier kan uw advertentie staan!



Eerste toertocht MTC Dalfsen 26-08-2012

We hebben erg uitgekeken naar deze tocht van 25 jaar geleden en wilden zeker meedoen als het weer maar goed is 

en het niet regent!!.

De vooruitzichten waren niet al te best, maar hopen dat het meevalt.

S'morgens nog even overleggen met elkaar wat we zouden doen, zien we daar Dieks langs vliegen op z'n GSXR, 

dus ook maar gauw de latex kleding aan en op naar het club gebouw, maar eerst even de tank volgooien aan de 

rondweg met dat brandbaar goedje.

Aangekomen bij het clubhuis zagen we dat er geen grote opkomst was, in elk geval niet zoveel als 25 jaar geleden, 

maar dat had zeker te maken met het weer, 11 personen waren deze Zondag gekomen om deze mooie tocht te 

rijden. Nog even een bakkie koffie en toen ging de eerste groep (6 pers,Hoonhorst,ja ja) al weg om maar voor de 

regen weer over te zijn. Wij nog even wachten zoals gebruikelijk en gingen daarna ook van start.

Via rechteren,lemele, (de weg over de lemelerberg was ook gevaarlijk glad door over gespoelde modder door hevige 

regenval)   luttenberg, marienheem,heeten,schalkhaar,Deventer, in Deventer begon het te regenen,klein heftig buitje. 

Bij Deventer de mooie dijk op langs de IJssel, halen we de eerste groep al weer in, die stonden te schuilen onder een 

viaduct (wat een watjes).

Verder over die mooie en verradelijke dijk,(even een paar momentjes van een aantal pers) want de weg was wel 

aardig glad op sommige plekken, richting terwolde,welsum,oene en Epe onze pauze plek.

Daar aangekomen konden we mooi buiten zitten onder de parasol want de zon scheen heerlijk daar in Epe!!!. Zaten 

we net aan de koffie kwam de andere groep ook aan gereden,zodat we een gezellig onder onsje hadden en even 

konden bijpraten over het eerste deel van de tocht en vooral over dat gladde stukje op de dijk(zij hadden daar niks 

van gemerkt, hoezo niks gemerkt). Daarna gezamenlijk verder, door het mooie bosrijke de dellen richting wezep, 

daar kregen we voordat we bij wezep waren toch een hoosbui over ons uitgestort, dat wil je niet meemaken, nu 

waren we echt helemaal doorweekt en het water voelde je gewoon in je laarzen lopen. Sommige auto's gingen al aan 

de kant staan omdat je haast niks meer kon zien, wat een water. Maar goed aan alles komt een eind dus ook van 

deze hoosbui. Verder richting Zwolle door het engelsewerk naar laagzuthem en Heino binnendoor langs de witte 

gans weer naar het clubgebouw. Niet te lang blijven, gauw naar huis en naar de kachel. Het was een mooie tocht 

maar door het natte weer kwam hij niet over als mooiste!!, maar een keer over doen als het echt mooi weer is!!.

                            

Team Willems

Eerste toertocht MTC Dalfsen 26-08-2012











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



Van de blauwe bogentocht heb ik alleen een foto ontvangen van een 

deelnemer van buiten af.

Het schijnt echter een rit met hindernissen te zijn geweest met afgebroken 

stepjes, motoren die niet starten en een band met 2 spijkers er in.

blauwe bogentocht



Er is bij onze motorclub iemand een vete begonnen tussen pro-navigatie rijders en mensen die liever 
met de neus naar beneden kijken om het papiertje met aanwijzingen af te lezen. “Wil je hem [de 
route] ingeladen hebben?” Zo ja, dan moeten er even een paar vragen gesteld worden. Niet alle 
bestanden worden nu eenmaal herkent door alle navigatie fabrikanten. Zolang de 'papier rijder' daar 
geen last van heeft zou ik verwachten dat dit geen probleem vormt.

Dat had ik mis. Het lijkt bij onze motorclub 'de gemeente Dalfsen wel', daar willen ze immers ook 
papierloos te werk. Nog afgezien van de politieke argumenten die men naar voren kan brengen (en 
ongetwijfeld heeft gebracht) om deze stap te verantwoorden zie ik de link niet helemaal met onze 
club*. Ten eerste verwachtten wij van niemand dat er met navigatie gereden moet worden. Optioneel 
noemen ze het meen ik. Indien deze optie u niet zint, dan bent u vrij om een routerol of tanktas aan 
te schaffen en lekker, op eigen tempo, de route te kachelen. Is degene die voorop rijdt ook blij, want 
sommige mensen die voorop rijden hebben geduld als het aankomt op het inhalen van voertuigen en 
denken daarbij aan de mensen die achter hun rijden. Gelukkig kan ik u meedelen dat sommige een 
sleutelwoord was. Wilt u niet een half uur achter een trekker met hooi rijden, dan is er vast iemand te 
vinden die daar het geduld ook niet voor heeft.

Het verwijt aan het adres van de leden die de routes uitzetten is een lui stuk schrijfwerk. Ik kan mij 
sterk vergissen, maar de rijders die onze routes uitzetten steken daar doorgaans nogal de nodige 
uren in. Navigatie apparatuur, zeker in het geval van route-tracking op de Garmin, maakt dit werk 
een stuk makkelijker. Dan kan het in een enkel geval (exclusief wegwerkzaamheden etc.) voorkomen 
dat er een foutje of twee in zit. Jammer maar helaas. Zint 't niet? Het bestuur kan vast ruimte maken 
voor een oud gediende die opnieuw routes uit wil zetten.

Er is ook wel een minuscuul verschil als het aankomt op interpretatie van de 'charme' van het 
motorrijden. Voor mij is dat voornamelijk zo hard mogelijk een bocht door planken, anderen kijken 
liever naar de vogeltjes & reetjes in de wei. Mooi subjectief verhaal waar we het nooit over eens 
zullen worden. Mijn beleving, jouw beleving: Zolang ik met plezier op die motor zit lijkt het me niet 
aan een ander om te zeggen hoe of met welke hulpmiddelen ik moet rijden. En ieder bochtje wordt 
inderdaad geprojecteerd op een scherm. Navigatie zonder aanwijzingen is nogal pointless, nietwaar? 
Dat wil niet zeggen dat er in een bocht geen verrassing meer te vinden is – in tegendeel. Het wordt 
er mijn inziens alleen maar leuker op: (1) Ik weet welke kant ik op ga, (2) ik kan zien of ik daarna als 
een idioot moet remmen om een afslag te halen (papier zegt alleen 1e of 2e links.. )**  en (3) of de 
bocht scherp of flauw is blijft afwachten; alleen mensen met een doodswens vertrouwen blindelings 
op een navigatieschermpje.

Back to basics? Misschien het hoofdje toch langzaam eens uit de jaren '70 gaan tillen en een 
navigatie systeem monteren.

. *Ik moet overigens wel meedelen dat ik het volmondig met het geplaatste artikel eens ben als het 
aankomt op de politie papierloos maken, maar ik vrees dat ze óók dat pas doen op het moment dat 
er een digitaal alternatief is dat het leven gewoon net even wat makkelijker maakt.

**Hier moet ik helaas bij vermelden dat – in sommige gevallen – ook de TomTom geen soelaas biedt 
als u een plotselinge afslag wilt halen.

Jurnan

Toen alles nog gewoon was



MOTORVAKANTIE    in TIROL

zondag 26-08-2012

Wanneer Dalfsen bijna verzuipt onder een wolkbreuk zitten wij Jan en Jan aan onze eerste stop onderweg 

naar een week toeren in de Alpen.

Hoegenaamd geen regen gehad, zoeken wij ons overnachtingshotel op in Neuller Zuid Duitsland 

(booking.com) prima hotel, motoren overdekt stallen,douchen, eten, slapen,(potje bier) eerste 683km 

zitten erop.!!

Maandagmorgen geen wolkje aan de lucht, ze hebben ons  voor de rest van de week goed weer beloofd. 

Vandaag 330 km voor de boeg, stukkie binnendoor, 90 km autobaan, Oostenrijk in en via de Hahntenjoch 

1894 m /   Pillerhohe 1558 m / Finstermunz 1158 m eindigt deze dag in Nauders  aan de Rechsenpass 

1507 m  bij BIKERPENSION  ENGADIN. Vandaag een klein voorproefje voor de rest van de week gehad.

Dinsdag om 9 uur op de brommert naar de Kaunerthaler gletscher, een giga mooie tocht eerst langs het 

stuwmeer en dan  29 bochten (hairpins) tussen de geiten en koeien door  met stijgingspercentages van 

18% naar de top op 2758 m hoogte, wat een uitzicht!!,   ff rond kijken bakkie doen en naar beneden, 

onderweg een lunchje, door naar Samnaum een duur ijsje eten, maar goedkoop tanken € 1.23  de liter , 

via Zwitserland terug over de Rechsenpass .

Woensdag ri Landeck via de Arlbergpass 1800 m naar Budenz dan over de Silvretta Hochalpstrasse,( wat 

kun je je daar lekker uitleven) Bieller hohe 2032 m weer terug via Landeck naar het hotel.  Aantal km 245.

Donderdag nog steeds mooi weer!! Op weg naar de noordkant van Passo Di Stelvio 2760 m met zijn 48 

zeer nauwe hairpins ,wij waren lekker vroeg dan is er bijna geen dalend verkeer. Hier moet je geweest zijn 

,afdalen aan de zuidkant waar de weg breder is met mooier asfalt en de bochten minder nauw.Via Passo 

di Foscano 2291 m en Passo di D"eira 2208 m naar Livingo om goedkoop te tanken € 1.20  de liter. 

Inmiddels is het behoorlijk gaan regenen.  Tol betalen voor de Ofenpass   2149 m en dan 20 min wachten 

in de stromende regen voor dat je de tunnel in mag, eindelijk  groen licht, 3 km flink gassen. Aan de 

andere kant komt de douane met donders geweld naar buiten (veel te hard gereden) maar ze vroegen of 

we wat aan hadden te geven. lucky day  193 km.

Vrijdag het mooie weer is voorbij, op 2000 m valt sneeuw, spullen oppakken ri Z Duitsland, het is nat het is 

mistig en  koud 4 a 5 graden (lang leve de handvatverwarming) 200 km in 4 uur schiet niet echt op,

Garmin zegt als je nu door rijdt ben je om 21.30 uur thuis, maar je moet tanken eten en piessen en 

donders  veel files trotseren.       

23.57  uur het  is gelukt,  Totaal 2700 km

WIJ ZIJN ER WEER         

Groeten       JAN & JAN

MOTORVAKANTIE    in TIROL



Knipsels



Ingezonden

Een reisverslag van 4 jongens in Oostenrijk.

eVertrek op vrijdag de 13  (als dat maar goed komt!!!)

Na een lekker bakkie koffie in Hoonhorst ging de reis naar Dusseldorf.

Om ongeveer 15.30 uur kwamen wij daar aan.

Het laden van de motoren begon om 16.30 uur en 

wij waren dus mooi op tijd.

Na het vinden van ons slaapvertrek vertrokken wij 2 uur later dan de 

bedoeling was.

De nacht in de slaaptrein sliep Raymond als een roos en de rest was 

wakker.

Na een goede reis stonden wij om 06.30 uur in Innsbruck.

Vanaf dit punt begon de vakantie want GrisoBennie had een alternatieve 

route uitgestippeld.

Ook kwamen wij langs het hotel van vorig jaar en de eerste appelstrudel ging hier met smaak naar binnen.

Om 16.30uur kwamen wij aan bij het hotel in Oostenrijk.

                

Zondag de eerste tourtocht, helaas met regen.

Het ging richting “Stallar Sattel” pas. Bovenop de pas dronken wij een bak koffie 

omdat wij moesten wachten, en hier viel de motor van “Rummicup” spontaan om in 

het grint.

Spiegel en achterlicht waren het slachtoffer, maar door de dealer in de buurt weer 

opgelost.

Na een tocht van 196 km waren wij weer terug bij het hotel.

Maandag route naar Italië richting Dolomieten.

Het was prachtig mooi weer en veel gezien en genoten.

Het rondje was 230 km maar de wegen in Italié waren niet van Nederlandse 

kwaliteit.

Weer veel foto's geschoten en het was een lekker dagje sturen.

Dinsdag een dagje Slovenie.

Dit werd een vrij lange dag want wij hebben 286 km gereden.

Het ging richting  “Nassfeldpas”, deze is 1530 meter hoog.

De wegen waren hier perfect, mooie stuurwegen.

Hierna gingen wij naar de “Vrisicpas” om vervolgens prachtige 

plaatjes te schieten.

Een reisverslag van 4 jongens in Oostenrijk.



Woensdag gingen  wij naar de hoogste berg van Oostenrijk, Gross Glockner.

Het was prachtig weer en niets hield ons tegen om helemaal naar boven te 

gaan.

Alleen onderweg een aantal tolpoorten.

Deze berg levert veel geld op want voor auto's betaal je € 32,- en voor 

motoren € 22,-.

Het is zeker de moeite waard.

Na 320 km waren wij weer terug in het hotel.

Donderdag rondje Oostenrijk “Nockalmstrasse”.

Dit rondje is 252 km.

Deze dag was een bijzonder motor weertje.

's Middags zaten wij in Spittal en het was 32 graden.

Onderweg naar het hotel begon het te regenen en was het 15 graden.

Het was een kort buitje en kwamen bijna droog in het hotel.

's Nachts weinig geslapen want als het onweert in Oostenrijk dan onweert het 

echt.

Vrijdag was de dag om een hele lange tocht te maken richting Duitsland 

, Faid. Dit ligt in de buurt van Cochem.

Het was gelukkig droog en konden lekker doorrijden om de 800 km  af 

te leggen.

Om ongeveer 18.00 uur zijn wij daar aangekomen. Even opfrissen en 

dan in de taxi naar Cochem om lekker te eten en daarna een paar 

potten bier.

Zaterdag richting de koffie in Hoonhorst .

Na een goed ontbijt in Faid werden de laatste 380 km gereden en 

waren om ongeveer 15.00 uur in Hoonhorst en de koffie was klaar.

Een ieder ging weer zijn eigen weg en het was een prachtige vakantie.

Groeten Bennie, Raymond, Johan en Alfons

Een reisverslag van 4 jongens in Oostenrijk.



Erectie problemen dankzij motorrijden

Een Amerikaanse man klaagt BMW America en zadelmaker Corbin-Pacific aan. Hij beschuldigt de bedrijven ervan dat 
hij dankzij hun producten al 20-maanden non-stop een erectie heeft. Hierdoor heeft hij veel emotionele en mentale 
schade opgelopen.

Het probleem ontstond na een vier uur lange rit op zijn 1993 BMW motor. Hij heeft sindsdien geen seks meer kunnen 
bedrijven. Hij wil compensatie van de twee bedrijven voor alle zorgkosten, gemist salaris en ook zeker emotionele 
schade. Urologen zijn bekend met de problemen die veroorzaakt kunnen worden door te lang op een zadel te blijven 
zitten. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld ongevoeligheid, maar niemand is ooit zo'n extreem geval tegen 
gekomen.

Op de afdeling Eerste Hulp wordt een zwaar gewonde man binnen gebracht. "Naam?", informeert de verpleegster. 
"Hugo de Jong", antwoord de man. De zuster "Getrouwd?" Waarop de man antwoord "Nee nee, gewoon een ongeluk 
met de motor."

Ingezonden



Regering contra APK voor motoren
03 september 2012 

Nederland zal zich binnenkort in Brussel uitspreken tegen het voorstel om een verplichte APK voor motoren in te 

voeren. De KNMV is tevreden dat de regering het standpunt van de KNMV deelt. 

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de regering haar standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van diverse 

voorstellen die binnenkort in Brussel behandeld zullen worden. "Nederland is geen voorstander van het uitbreiden 

van de APK-plicht naar twee en driewielers, caravans en snelle trekkers in combinatie met een enorme toename aan 

geadministreerde wegkantcontroles, omdat de positieve effecten voor de verkeersveiligheid en milieu naar 

verwachting niet in verhouding staan tot de toename in administratieve lasten voor burger en bedrijfsleven", staat in 

het advies te lezen. Met name de zinsnede waarin de motorfietsen worden genoemd geeft aanleiding tot optimisme 

bij de KNMV, dat altijd een fervent tegenstander van dit voorstel is geweest en vorige week over dit onderwerp nog 

een open brief aan minister Schultz heeft gestuurd.

Patrice Assendelft reageerde namens de overkoepelende motorbond, die al jaren een lobby voert om de politici 
ervan te overtuigen dat het hier gaan om een 'schijnmaatregel' die slechts tot nodeloze lastenverzwaring voor 
motorrijders leidt: "Het is goed om te zien dat de minister onze mening deelt en het zou helemaal geweldig zijn als in 
Brussel een meerderheid zou ontstaan voor dit Nederlandse standpunt."

Verder is in de brief te lezen: "Nederland is ervan overtuigd dat het huidige Nederlandse APK-systeem voldoet aan 

de eisen in het kader van verkeersveiligheid." Het APK-voorstel zal later worden behandeld door de Transportraad 

waarin minister Schultz van Infrastructuur en Milieu samen met 27 collega's uit Europa zitting heeft. "Met dit dossier 

op Europees niveau wordt ook bevestigd dat wij er goed aan hebben gedaan om in Brussel te lobbyen. Daar zal de 

KNMV namens motorrijdend Nederland volop mee doorgaan", aldus Assendelft.



Weekend binnenland 2012

Vrijdag 31 augustus was het weer zover. Het jaarlijkse weekendje binnenland van de motorclub. Deze 
werd ivm de “blauwe bogen tocht” een week vervroegd. Als locatie werd gekozen voor motorcamping “De 
Hei” in het noorden van Limburg in het plaatsje Siebengewald. Inderdaad genau an die Grenze. 

's Middags verzamelden er 5 personen bij de duiventil met de nodige bagage. Twee personen gingen met 
de auto en de andere drie trotseren de regen en namen hun motor mee. Toen ze bij Zwolle de snelweg 
opdraaiden konden de ruitenwissers en regenpakken weer uit en bij Arnhem kwam zelfs de zon door.

Toen we aankwamen op de camping zaten Ossie M., Gait E. en Ronald H. al aan de pretcilinders. Na 
overleg en het nodige telefoonverkeer werd er besloten dat wij boven op de slaapzolder onze 
slaapzakken zouden uit rollen en de”First Lady” samen met “El Presidente” in de tent zouden gaan 
slapen. Nadat deze was opgezet, werd het tijd om een bodem te leggen voor de avond. Een lekker bord 
patat met schnitzel of nasi saté voor de “afvallers”. Dit smaakte voortreffelijk. 

De bodem was gelegd dus de drank mocht erin. Na eerste ronde arriveerden de nakomers. Rummicub 
was verstandig want hij had net Helga van Leur aan de draad gehad en koos voor de slaapzolder. Ivo 
ging met Marloes in de tent slapen. Dat was achteraf geen verstandige keus maar hier kom ik later op 
terug. 

Terwijl de een bui na de andere bui naar binnen werd geslobberd, kroop de tijd al richting zaterdag. Nadat 
het laatste rondje naar binnen was gekieperd, kroop een ieder naar zijn slaapplek.

Op de slaapzolder klonk niet veel later het geronk  van “rustende” mensen terwijl in de tent ze toch maar 
iets dichter naar elkaar kropen.

03.00 uur. M.: “Slaap je al Ivo”
                   I. : “Nee”
                  M.: “Het is wel fris”
                    I,: “Kruip nog maar wat dichter tegen mij aan”
03.30 uur. M.: “Slaap je al”
                    I.:”Nee”
                   M.:”Ik heb het koud”
                    I.:”Kruip maar bij mij in de slaapzak”
04.30 uur.  M.:”Slaap je”
                    I.: “Nee, want ik heb het verrekte koud”
                  M.:”Ik heb de auto naast de tent staan. Zullen we daar maar in gaan”
                   I.:”Das een goed plan”

Na een goede nachtrust voor de meesten, werd er zaterdagochtend rond een uur of tien heerlijk in de zon 
ontbeten. Ook Zwins die net was gearriveerd pikte een uitsmijter mee. Deze keer werd deze voor hem 
gemaakt ipv dat hij het voor zichzelf en anderen deed. Tijdens het ontbijt werd er besloten dat we toch 
maar een tochtje gingen rijden. Ronald H. werd achter de computer gezet om leuk ritje in zijn wegwijs piet 
te laden. Terwijl hij dat deed, zwaaiden de rest de “First Lady” en Ossie uit. Zij zouden maar een nachtje 
blijven. 

Om 12.00 uur werden de pakken aangetrokken en de motoren gestart. Ronald H. had een ritje van 100 
km gevonden. De start lag op ongeveer 25 km van de camping. De jongens maar even uitgezwaaid en 
daarna maar even de Telegraaf gekocht bij het plaatselijke tankstation. Nadat de krant uitvoerig was 

Weekend binnenland 2012



doorgenomen, besloot ik maar wat “bankzaken” te gaan doen.

Rond een 16.15 uur kwamen de toertochtrijders weer terug op de camping. Nadat de motoren op de 
standaard waren gezet, was de weg naar de prethaak snel gevonden. De vlaai die ze onderweg hadden 
gehad, was er een met een tikkie te veel zout. Deze moest even “geblust” worden. Het zouden vandaag niet 
de laatste zijn. 

Tegen half zeven werd het “diner” geserveerd. Naast de gisteravond genoten gerechten kon vandaag ook 
gekozen worden uit patat met shoarma. Adri D. kon direct aanschuiven. Om half acht kwam ook Bartelo P. de 
club versterken. Nadat hij ook het voer naar binnen had gewerkt, werd het tijd om naar binnen te gaan.

Hier had een blues bandje hun instrumenten op een podium geïnstalleerd. We vonden een mooi “hangplek” 
midden voor het podium. Het bandje speelde een paar voortreffelijke sets en het bier werd in een straf tempo 
aangevoerd en opgedronken. Tevens werden een paar schalen bitterballen op tafel neetgezet. Dat was 
roofgoed. In no time waren de schalen leeg.

Maar zoals altijd komt er aan zo'n gezellige avond ook een eind. Na een innige “knuffelpartij” zochten we de 
slaapzolder weer op. Zelfs Ivo ging op niveau slapen. De vorige nacht was hem toch slecht bevallen.

De volgende ochtend werd er wederom in het zonnetje ontbeten. Nadat de schade was opgemaakt en 
betaald, werden de spullen in de auto geladen en de terugreis naar huis aanvaard.

Groet Plankie



De snertrit

Ditmaal een massale opkomst die al begon bij de benzine pomp waar Alfons helaas ook al weer moest afhaken 

omdat zijn ros alleen nog met behulp van geleende startkabels wou starten zodat het hem veiliger leek huiswaarts te 

keren.

Er was vandaag zelfs een compleet damesteam aanwezig (misschien ook wel naar aanleiding van een eerder 

schrijven van Bartelo).

Een mooie tocht richting Deventer waarin het in de voorstad helaas mis ging toen Ronald plots moest remmen voor 

een overstekende kat (geen zwarte) waarbij het voorwiel weggleed (net een nieuwe voorband), de schade bleef 

gelukkig beperkt tot een afgebroken knipperlicht en wat schaafplekken aan de motor.

Vervolgens verder om net voor Teuge een kom snert te nuttigen op een terrasje wat meteen gevuld was. Daarna 

langs vliegveld Teuge waar ze een schitterend circuit omheen hebben gelegd en de Veluwe rand richting Zwolle , op 

de a28 nog even geluk gehad dat de motoragent die achter ons zat wat je in de spiegel niet ziet wanneer de 

laagstaande zon er in schijnt het niet erg vond dat we 150 reden en bij de afslag richting Nieuwleusen ging (er zitten 

ook echt wel goeien tussen).

Vervolgens richting Dalfsen waar iedereen in goeie orde is gearriveerd.

Groet Evert

Wist u dat:   

De snertrit

Wist u dat

Soms worden bloemen (rozen/tulpen)vernoemd naar mensen,
nu is dat met bushokjes ook zo, zie foto.
mooi schuurtie veur de brommert.


