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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



Van de redactie

Commentaar van een onzer leden, er staat niets nieuws in het clubblad. 
Klopt de man heeft helemaal gelijk wanneer er niets wordt ingestuurd staat er ook niets in 
tenzij de redactie stukjes uit de Donald Duck of zo gaat overnemen maar daar zitten jullie 
volgens mij ook niet op te wachten.
Het is dan ook maar de vraag hoelang het clubblad nog blijft bestaan want op deze manier is 
het zonde van alle tijd en moeite die er wordt ingestoken
In nummer 4 in ieder geval een paar vakantie verhalen en er zelf maar een rit ingezet maar 
verder weer niets dan leegte.
De website wordt wel veel bekeken ongeveer 60x per dag en regelmatig ververst.
Wist u trouwens dat je op de website ook kunt reageren (dat brengt een beetje leven in de 
brouwerij)  verderop een voorbeeld hoe dat dan moet.
Het volgende clubblad verschijnt in december en is dan alweer de laatste van dit jaar.
Binnenkort een pol of jullie het blad willen houden of genoeg hebben aan de website

Groet Evert Kroeze
redactie@mtcdalfsen.nl

Ai en net voor het ter perse gaan toch nog crisis. Ben niet voor censuur maar we moeten nu 
toch even overleggen met de schrijver,  voorzitter en het bestuur of we een ingezonden brief 
wel of niet plaatsen. 
Na overleg heb ik 1 stukje weggehaald zodat het niet te persoonlijk werd sorrie Bartelo mag 
je mij de volgende keer afbranden

mailto:redactie@mtcdalfsen.nl


De  MTC website.

Deze wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie.

Wanneer je zelf iets vermeld wilt mail dan naar  en het staat er redactie@mtcdalfsen.nl

meestal de zelfde dag nog op

De  MTC website.

mailto:redactie@mtcdalfsen.nl


Tractoren 
Werktuigen
Tuin- & parkmachines
Constructie 
Gereedschappen

Hessenweg 59
7722  PJ  Dalfsen

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



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

AUTOSCHADE KOMT

GEGARANDEERD

WEER GOED

janmasman@hetnet.nl

www.autoschadejanmasman.nl

schadeherste l bedr i j f

Tevens verzorgen wij 
uw autoschade met 

de verzekering

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

䝁剁乔䥅䉅䑒䥊F

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

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

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Leasing op maat

Auto import

Texaco tankstation

Boerendanserdijk 57
8024 AG Zwolle

telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121

info@garagejansenzwolle.nl

www.garagejansenzwolle.nl

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



e
4  bestuursvergadering 2014 M.T.C. Dalfsen

Datum� � : 26 juni 2014   
Aanwezig� : Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Raymond Ulkeman Evert Kroeze (red.), Robin Jansen, 
�   en Judith Boelen
Afwezig:� : Ronald Jutten, Anita van Linde en Ivo Kemper

1.� Opening:
Oscar (vice-voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

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

3.� Leden:
- Nieuwe leden: Martin Meijer en Diana van 't Zand
- Adreswijziging: Remco Mestebeld
- Opgezegd: Henk Bosch, Henk Meulenbelt�

4.� Toertochten/evenementen:
Evaluatie: 
· Oranjetoertocht, het kwam met bakken uit de lucht. Een man of 10 hadden een positieve 

instelling en zijn toch op de motor gekomen. Maar 2 hebben de tocht echt gereden. 
· Zaterdagmiddagrit, alweer slecht weer. Deze keer hebben 5 man de regen getrotseerd.
· LOOT toertocht (Vechtdallrit), deze keer een goede opkomst met 24 eigen leden. Er is        

€ 380,00 binnengekomen voor de “stichting tegenkracht”
· Weekend buitenland, 8 man vertrok richting Duitsland. Het was gewoon te warm om te 

rijden. 
· Toercommissie rit, een rit die tijdens de jaarvergadering op verzoek, om een lange tocht 

in te plannen, ter stand is gekomen. Met 12 man en 1 gastrijder een mooi rondje 
IJsselmeer.

Activiteiten:
· Dobbelrit, 29 juni: Oscar en Judith zitten bij de dobbelpost in Dalfsen, met z'n allen naar 

de start bij het clubhuis van MC Salland in Lemele
· Avond 3-daagse + BBQ, 1 t/m 4 juli: tochten uitgezet door de toercommissie en de BBQ 

is geregeld door de feestcommissie.
· Bouwvakrit, 16 juli: geen bijzonderheden.
· Ontbijtrit, 24 augustus: wordt nog aan gewerkt.
· Weekend buitenland, 5 t/m 7 september: Ivo neemt de organisatie weer op zich.

5.� W.v.t.t.k. (wat verder ter tafel komt)
- Postadreswijziging MC Salland.
- Mail van Tonnie v.d. Bunt (SAM) evaluatie met bestuur + blik op vlgd jaar. Bestuur geen 
belang bij evaluatie. De meeste vrijwilligers zijn al naar de evaluatie geweest. Het bestuur 
heeft alleen bemiddeld voor vrijwilligers. Dus bestuur bedankt hier vriendelijk voor.
- LOOT tochten en avond 3-daagse data meenemen naar het Regio overleg.

6.� Rondvraag:
Ronald, is een vrijwilligersfeestje misschien iets om re organiseren? Lastig wie je daar 
allemaal voor moet uitnodigen, misschien net als we al een keer eerder hebben gedaan. Op 
eigen kosten uit eten met bestuur, feestcom. toercom. en aanhang.

�

Volgende vergadering: 
- 28 augustus 2014 om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Singel.

Verslag bestuursvergadering



Ontbijtrit



Newtonweg 1    Nervistraat 3 
038 - 4603242   038 - 4268800

Aanbieding 40 jarig jubileum

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

Wijthmen-Zwolle
Heinoseweg 67  

�

(0529) 40 13  51

www.mulder-eykelkamp.nl





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

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



Prostaatrit.
Je hebt de bouwvakrit, de krulspeldenrit ,de snertrit, de pekelrit.

Ik denk aan een prostaatrit.

De prostaatrit is een rit waaraan vooral oude mannen met problemen onder de gordel meedoen. 

Plasophoudproblemen spelen hen parten..

Zij rijden mee in de groep en gaan onderweg de hele rij voorbij om de leider te beduiden even te stoppen. 

De motor wordt aan de kant gezet en de blaas wordt geleegd in het struweel.

Deze manoeuvre voltrekt zich mistens drie keer per rit.

Deze plaspauzes zijn de prostaatrijder van harte gegund, want met druk op de blaas is het moeilijk sturen. 

Bij het remmen klotst het vocht tegen het middenrif en dat komt de veiligheid niet ten goede.

Toch kunnen wij ons voorstellen dat mederijders niet gediend zijn van dit veelvuldige oponthoud.

Anekdote.

Op de eerste rit van de avonddriedaagse deed hij mee. Grote zak op de rug.

Vroeger zat zijn vrouw bij hem achterop, stijf tegen zijn rug geklemd. De armen om zijn middel. Dat voelde 

goed, die druk tegen zijn rug.

Tegenwoordig rijdt hij alleen. Zij wil niet meer bij hem achterop. Dat komt doordat hij laat en bruusk remt 

bij elke bocht. Dat heeft hij geleerd op een VRO-bochtentechniekcursus. Dat late remmen geeft hem een 

kick. Mooi vanuit de buitenbocht langs de apex insturen. 

Zij kickt dus niet op deze sportieve rijstijl. De laatste keer dat zij meeging stapte ze af met verkrampte dijen 

van het angstige knijpen. “A'j zo riedt, goa'k nooit weer met”

Sindsdien rijdt hij rond met een koude rug. Maar hij heeft er iets op gevonden. Om toch het gevoel van 

haar warme voorkanten tegen zijn rug te kunnen denken, zeult hij een grote rugzak mee.

Bij de start van de dinsdagavondrit, slingerde hij die tas op de rug. Enkele medetoerders riepen hem toe:  

“Of mu'j nog boodschap'm doen onderweg? “

Hij draaide zich om en zei: “Van de prostaatrit he'k eleerd. Ik nem in het vervolg een petieje 

incontinentiebruukies met. Dan kan'k gewoon bliev'm zitt'n. Ik verwissel de luier wel bie het  café”.

Bertus. 

 



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

Stationsweg 4, 7722 HA  Dalfsen   T (0529) 434273



Bouwvakrit





verkoop        -        onderhoud        -        banden        -         tuning



 

  
 
 
 

 

 
 



 

 
  

 
 





Hee Majesteit ga eens bier halen!
Onlangs werd mij gevraagd of ik nog mededelingen had voor de bestuursvergadering 
van de MTC? Nou, nee niet direct en als ik wat heb dan schrijf ik dat toch lekker in een 
stukje voor het clubblad. Krijg ik weer extra punten en de boel wordt weer eens lekker 
opgefrist qua gedachtenbytes!
 Kan niet zeggen dat er niks gebeurd is bij de club. Van de verreden kilometers en 
uitjes zul je van mij dit keer, althans, niets lezen wel van huishoudelijke ditjes! 
Misschien is dit dan ook wel het laatste stukje van mij in het clubblad, want er wordt 
tegenwoordig aardig wat gevraagd van het incasseringsvermogen van de mens.
Maar gelukkig heb ik de vrijheid gekregen en genomen om er maar eens weer 
ouderwets tegen aan te schoppen dus lees en huivert: En dat begint bij 'de 
ouderwetse clubavond'. 
De geschiedenis zegt dat ik een frequent bezoeker ben van dit aannemelijke avondje. 
Maar de verandering die ons en menig andere vereniging, ik meen, dit jaar is opgelegd 
door het gemeentelijke apparaat qua sluitingstijden. Nemen wij als club wel een 
beetje erg serieus is mijn mening! De dwaling dat de personen die bardienst draaien 
de mogelijkheid hebben om te zeggen; “we sluiten om 24.00 uur” stamt uit een ver 
verleden. De barman/vrouw bepaald en dat hebben we te respecteren, punt. Maar 
zeg dit dan ook duidelijk aan het begin van de avond en niet 'sneaky', dat scheelt een 
hoop gezeur en gezever achteraf. Wil niet zeggen dat je je achter dat ' bullshit verhaal' 
van de gemeente moet gaan verschuilen want dat is gewoon lariekoek aangaande 
onze situatie. We hebben slechts eenmaal in de maand clubavond en op z`n hoogst 
10x in het jaar, kom bij mij dan niet aanzetten dat je de tent eerder dicht doet omwege 
het beleid van de gemeente. Want het zijn nl. allemaal wel liefhebbers die ff een 
biertje komen doen en de boel de boel laten! Dus sluiten om 24.00 uur, allâh, maar 
zeg het dan op tijd.
Want dit 'sluitingsverhaal' heeft al enkele leden doen besluiten niet meer te komen op 
de clubavond. En zie deze jongens er maar eens weer van te overtuigen dat het een 
eenmalig incident was. Nou ze hadden en hebben de buik er nog steeds vol van!
Ja, zal dat dan het nieuwe beleid worden van de club? 
M.vr.gr. Bartelo

Door de red. bekort

Ingezonden



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



Ingezonden



Op visite

Ingezonden



Goedendag,
 
het weekend binnenland gaat deze jaargang naar:
 
HAAKSBERGEN
 
we gaan naar:

Goedendag,

Mooi weer zo`n zondagmiddag rit en dat was te zien zo`n 45 man had zich in het pak gehesen voor een mooie rit 

door Salland en een klein stukje Twente.

Na 2 grote groepen voor te hebben laten gaan zijn wij met ons vieren vertrokken, richting Lemele Hellendoorn en 

daarna Rijssen waar wij de eerste groep achterop komen. Ronald wist een manier hieraan voorbij te steken door 

een wat ruimere lus te maken zodat wij bij de volgend afslag er net voor zaten. 

Bij de stoplichten in Rijssen staat groep 2 te wachten zij op rechtdoor en wij op linksaf, Hee jullie moeten rechtdoor 

maar volgens onze navigatie niet kan dus schijnbaar alle kanten op. Na een mooi bochtig stuk bereiken wij de 

pauzeplek in Wierden waar even later groep 2 en 1 ook arriveren.

Eenmaal aan de koffie schieten er een paar op het achterwiel langs de snelle groep is ook aangekomen.

Wie als eerste komt moet ook als eerste gaan dachten we zitten we ook niet achter de andere groepen.

Via Vriezenveen, den Ham 

Luttenberg en Lemelerveld weer op 

huis aan, wwar de rest ook spoedig 

aankomt zij het de snelle groep in 

een heel bedaagd tempo zonder 

wheely~s. Ken jij die op die zwarte 

Suzuki nee nooit gezien hij zit al 

vanaf Lemelerveld achter ons wij 

vertrouwen het niet.

Even later komt de zwarte Suzuki 

rijder aan lopen ja ik denk laat ik hier 

eens kijken ik kom uit Raalte en wil 

lid worden van een motorclub uit de 

buurt nou dat kan op de website 

staan de gegevens (wij zullen zien)

Groeten Evert Kroeze

De nazomerrit,



 

 

Vakantie 2014 Goslar – Klotten.
Heb je vakantie en dan denk je aan mooi weer, maar zo begon onze vakantie helaas niet terwijl de rest van de 
week het mooi weer was.  T is vrijdagochtend 25 juli een uurtje of 10:30 locatie clubgebouw MTC, 6 
motorclubleden Bennie – Alfons – Raymond – Harold – Johan en Oscar staan klaar voor een weekje Duitsland. 
Na een bakkie koffie toch de regenpakken maar aan getrokken want 't ziet er buiten niet echt roos kleurig uit. 
Effe martelen  want je bent 't niet gewent, met die mooi weer rijders, de motoren aanslingeren en op weg naar 
het Harz gebergte in Duitsland.  De heen weg maar de snelste route ingeklopt op de navigatie dit betekent de 
snelweg en het laatste stukkie binnen door. Onderweg de motoren maar effe  voorzien van voldoende 
brandstof en de inwendige mens kon er ook niet aan ontkomen. Uiteindelijk kwamen we in Goslar aan waar 
Raymond een hotelletje heeft geboekt. Motoren konden we achter het hotel kwijt in de achtertuin waar de 
uitbater ons al stond op t wachten. Motor afgepakt, hotel kamer opzoeken pakken uit en plopper de plop ja we 
hadden tocht wel dorst gekregen. 's Avond Goslar maar in geweest om een happie te eten en een drankje te 
nuttigen, eten was lekker en als je het niet opkon kon je het altijd wel bij een ander kwijt ;). Na het eten even 
de stad bekijken, moet 't zeggen was een heel mooie stadje met die echte oude gebouwen met al die mooie 
gevels. Uiteindelijk in een soort lounch bar geëindigd waar een biertje werd genuttigd en toen terug naar het 
hotel waar t tijd was om de oogjes dicht te doen. 

De volgende ochtend 8uur de wekker ging, rustig wakker 
worden effe onder de pompe en een lekker ontbijtje 
nuttigen daar word een mens weer wakker van. Pakken 
aan, motoren aan getrapt, route in geklopt en op weg. De 
route ging naar de zuid oost Harz (Goslar ligt in het noord-
west Harz) daar kon je mooi rijden in de bergen. Onderweg 
effe genieten van t schitterende uitzicht in de bergen en 
dalen. Natuurlijk moest er ook weer een hapje gegeten bij 
een leuk tentje waar veel bikers samen komen.  Na t eten 
weer de route opgepakt en richting het hotel onderweg 
nog effe tanken en bij de benzine pomp staat daar een 
motor een 6 cilinder. Schitterende motor alleen wel 
jammer voor de eigenaar toen hij weg wou rijden kreeg hij hem niet aan de praat. (hoe t is afgelopen weten 
wij niet want dat hebben wij niet meer afgewacht) 's Avonds weer lekker gegeten en even na borrelen en weer 
een dag voorbij.

De volgende ochtend weer t zelfde ritueel wakker worden 
eten en op de motor stappen. Deze keer een route (van 
internet geplukt) met verschillende valkuilen, de ene weg 
mocht je niet in de andere weg doodlopend, toen weer een 
weg die open lag ivm weg werkzaamheden. Maar dat mocht 
de pret niet drukken uiteindelijk een mooie dag gehad lekker 
even bij een stuwmeer gekeken even met z'n allen op de foto 
en de dag was weer voorbij wat betreft t motor rijden. 's 
Avonds weer lekker gegeten dit keer op t terras zonder een 
regen bui. 

Dit was de laatste dag in Goslar de volgende ochtend zijn we 
richting Cochem gereden. Allereest hebben we afscheid genomen van Raymond want hij ging naar huis. Ong. 



 

 

 

 

 

 

400 km recht toe recht an over de snelweg heerlijk saai maar om uiteindelijk te eindigen in t plaatsje Klotten. 
De hele weg droog weer gehad en zul je net zien net voor t einde,  nog zo'n 3km te gaan de klo(t)ten nog even 
letterlijk en figuurlijk nat te krijgen. Oké de ontvangst in het hotel was hartelijk de deuren werden open gegooid 
de motoren konden we zo naar binnen rijden en we stonden droog. Letterlijk en figuurlijk maar de uitbater 
kwam snel met een oplossing in de vorm van een heerlijk koud glas bier. 
Bennie had dit keer het hotel geregeld hij kende het hotelletje van eerdere jaren.
De tassen weer van de motor gehaald en de hotel kamer opgezocht om ons te settelen voor de komende paar 
dagen. Een biertje drinken een hapje eten en na t eten een stukkie kuieren tegen de bulten op pfff en 
uiteindelijk weer beland in t hotel om te slapen.

Next day was t buiten een beetje klein om ons heen, de wereld was gehuld in een omgeving van laag hangende 
bewolking. Natuurlijk na een stevig ontbijt de motor maar aangeslingerd, route ingetikt en op pad dan maar. 
Maar t zat vandaag niet helemaal mee behalve dat de omgeving hier schitterend is, dat we onderweg weer 
regen op ons dak kregen. Dan maar even schuilen bij de plaatselijke voetbal vereniging met wel geteld één 
voetbal veld en de kantine helaas dicht. Na een half uurtje toch maar de regenpakken aangetrokken op een 
persoon na die t pak niet bij zich had. Maar geluk zijn soms bij de dommen, na een paar kilometer rijden werd t 
droog, koffie plek opgezocht en de regenpakken maar weer uit getrokken. Na uiteindelijk toch een heerlijk 
dagje hebben gereden met de mooie omgeving van de Moezel zijn we uiteindelijk aangekomen in Cochem. 
Daar even een hapje gegeten in de vorm van een patatje en een kroket of wat dan ook. Nu ook weer een 
heerlijk regen buitje maar dit keer stonden we al droog.  Terug naar t hotel daar een biertje genuttigd en ook t 
avond eten weer naar binnen geschoven. 's Avonds met de taxi naar Cochem daar lekker rond gelopen een 
beetje cultuur te snuiven om te eindigen in een heel gezellig kroegie waar een paar sapjes werden genuttigd.

De volgende dag was de wereld al een stuk beter na een lekker ontbijtje,  de motor gepakt en weer een stukkie 
touren heerlijk rond gereden en wat is Duitsland dan mooi. Onderweg natuurlijk de bekende pauzes nemen om 
even te genieten van t heerlijke uitzicht en natuurlijk een bakkie koffie met een lekker apfelstrudel.  Uiteindelijk 
weer eindigen in Cochem om daar even weer een snackie te eten . Terug naar t hotel effe lekker relaxen een 

biertje drinken en dit keer geen happie eten in t hotel maar met de trein naar Cochem. Uiteindelijk heerlijk 
gegeten o.a. schweinehaxe op een terrasje effe rond stiefelen en weer eindigen in het gezellige kroegie van de 
vorige avond waar de laatste biertjes van deze vakantie werden gedronken.
Dit was de laatste vakantiedag de volgende dag de boel weer ingepakt en weer op de motor vast geknupt. De 
motor weer de sporen gegeven om de weg weer naar huis terug vinden. Na een gezellig week en vele 
kilometers de motor aan de kant gezet om hem weer te pakken voor de volgende 
toertocht.

         Groetjes  A – B – R – H – R – O. 
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4 dagen Moezel-Eifel

Afgelopen week samen met Gert 4 dagen naar Ediger-Eller aan de Moezel gereden. Hierbij een kort 
verslagje met een paar foto's.

dag 1 eerst maar even over de snelweg naar Venlo, om daar vervolgens binnendoor naar Bad 
Munstereifel te rijden waar de uitgestippelde route (van MoorMotor.nl waar we kort daarvoor geboekt 
hadden) begon. Dat viel wat tegen, omdat we de snelwegen vermeden hadden we ons een wat mooiere 
route voorgesteld, hier veel verkeerslichten en niet al te uitdagende wegen. Maar de route vanaf Bad 
Munstereifel naar Ediger was prachtig, hier en daar  had het wel geregend dus wel  soms een nat 
wegdek, maar met allebei een set nieuwe bandjes geen problemen 

4 dagen Moezel-Eifel

http://mtcdalfsen.nl/home/2014/08/4-dagen-moezel-eifel/


Maandag morgen 11-08-2014 vertrokken Jan en Jan ri Duitsland, eerst maar de autoweg tot afslag Simpelveld, 
en gelijk kort maar krachtig een bak water over ons heen.                                                  
ff Limburg doen van Vaals naar Slenaken, dit vind ik het mooiste stukkie Limburg met de motor. In Slenaken 
maar een flinke uitsmijter besteld  voor dat wij Belgie in gaan via Teuven, Henry  Chapalle,Welkenraedt ri de 
Hooge Venen waar we 9 km weg meer gat als weg voor de kiezen kregen iets van Reu de Gatte gat wat een gat  
of zo, komen we eindelijk op duits gebied, dan merk je het verschil,het enige voordeel in Belgie de prijs van 
brandstof. Hier is het asfalt beregoed, 16.30 uur aankomst bij ons van te voren besproken " Hotel Am 
Ceresplatz" in Manderscheid. spullen uitpakken, de motors in de garage, en i.v.m. ruhe tag zelf bier pakken uut 
de koelkaste,maar hier hebben ze geen Grolsch maar wel een allerbassens alternatief, wij lijden deze week geen 
gebrek, om half 8 eten bij de overburen, alles is hier prima geregeld. Onze week is goed begonnen.
 
Dinsdag 12-08-2014  8 uur ontbijt, vandaag een tocht naar het noorden ri Nurnburg, het begon al net buiten de 
bebouwde kom van Manderscheid bocht na bocht met veel hairpins, soms ook wel verrekte nauwe weggetjes 
dan ben je al blij als er geen tegen verkeer is, het is hier heel rustig en de hele dag genieten. Dan ineens 
Umleutung, nou is dat geen probleem voor andere Jan die weet wel een weggie binnendoor, rechts af naar 
beneden, wij stonden op een behoorlijke heuvel, weggie ging over in grint, ging over in zand, ging over in nat 
zand,Jan helemaal in zijn element als of de road rijder, nou ikke niet,was blij dat ik 10 minuten later beneden 
was met de bibbers in de konte.  Weer verder een bakker op gezocht bakkie doen en dan op weg naar de 
nordschleife van de nurnburgring waar ze met dikke toerwagens aan het racen waren, voor 27euro mag je daar 
een rondje racen, ook met de  motor, maar daar kun je beter niet tussenzitten die yuppies vegen je zo van de 
baan af. s,avonds eten in ons eigen hotel , vandaag 300km.
 
Woensdag 13-08-2014. Vandaag naar Luxenburg, ff goedkoop tanken,weersverwachting met de middag regen, 
klopte precies zaten wij net in een mooi compact bochten gebied waar 1 bui precies bovenhing, niet echt 
genieten, ff een overdekt terras opgezocht om een uurtje droog te zitten. Dan de keus 120 km uit rijden of 83 
km de kortste weg naar de keet, wij gaan voor de 120 km anders word er over ons geluld, er zaten namelijk 
meer motorrijders op de zelfde route die wel binnendoor waren gegaan. na 300km zeike nat terug komen de 
heizung op 5 de kleren er op wij onder de pompe toen haden wij er wel iene extra verdiend. Half 7 eten, het 
eten is hier allerbassends goed,  ff plat, stukkie lopen, bakkie doen, afzakkertie en dan onder de wol want 
morgen  weer an de bak.
 
Donderdag 14-08-2014.Vandaag wat later bleek de mooiste route van deze week. Van uit het hotel ri zui oost de 
hele dag toeren in de buurt van de moezel, heuvel op heuvel af bochie links bochie rechts, soms stijl soms heel 
stijl, het lijkt wel of dit speciaal aangelegd is voor motoren!! wat een asfalt en bijna geen verkeer. Tussen de 
middag een strammer max scoren, max was meer minie max, wat te denken 2 hele kleine uutsmieterties 1 
broodje 2 eitjes en 1 colaatje en dat x 2  is samen 27 euro, mar ja wat wil je in een toeristisch stadje aan de 
moezel, doar  N@#%^#&D ze  oe ook met de bokse an. vandaag dikke 300km.
 
Vrijdag 15-08-2014. Het is weer over we gaan weer ri huis, de Vulkaaneifel uit door de  Noordeifel langs de 
Ruhrstaussee ri Holland , nog even de laatste mooie bochten pakken achter op het 3 landen punt bij Vaals. Nog 
maar een echte uitsmijter scoren in Schin op Geul. En dan maar weer wennen aan de hollandse heuvels, in bijna 
elke straat zit er wel een.

Alles met elkaar een hele mooie week gehad, bijna 1800 km,een prima hotel,prima asfalt en goed eten.
de groeten van         Jan en  Jan

5 dagen Vulkaaneifel


