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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 & Redactie

Inleverdatum kopie : 20 mei 2011

Van de Voorzitter,
 
Okee, okee, okee, we gaan beginnen 
alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? 
chicko’s en chicka’s we gaan`s lands heren wegen weer aanschouwen.
 
Net na een zeer geslaagde Dance Classics avond in de Leeren Lampe bedenk ik me ineens; 
Heeft iedereen het knalgele toerkalendertje alweer in de portefeuille?
 
Want het gaat nu dan toch weer echt gebeuren, 
 
Eigenlijk zijn we net als koeien:
- Beide mogen na een te lange pauze en na lang wachten als een dolle de wei weer in.
- Een koe trekt het gras met de tong van de grond; wij trekken met het gas iets anders van de 
grond. 
- De koe is een herkauwer en slikt het gras bijna zonder kauwen in; als er een sap wordt 
gedronken kauwen wij ook niet, zo min mogelijk lucht er tussendoor is onze remedie.
- Een koe heeft vier magen. Als de pens (eerste maag) vol is, komt het gras terug in de mond 
waarop het fijngekauwd wordt. Hierna wordt het weer ingeslikt: hierin verschillen we iets met 
de koe, als we honger hebben lijkt het net of we vier magen hebben, als al het gegetene uit 
onze pens terug komt in de mond is`t niet helemaal trechte met oe..
- In de hierop volgende magen gaat het bij beide zo`n beetje hetzelfde.
 
Goed even genoeg over koeien, we schakelen nu even terug naar de 
werkelijkheid.
Onze zongebruinde huid is weg na zo`n lekker wintertje, het is duidelijk de 
Coberco die iedereen sponsort die niet naar een zonnig oord is geweest. Je 
slippertjes gebruik je alleen nog maar om naar de hond te gooien. De echte 
zomer moet nog komen. Maar we hebben al een heel aantal mooie dagen 
gehad dat we met ons thermo ondergoedje op de openbare weg van de 
natuur hebben genoten.
 
Tijdens de jaarvergadering kwamen er een paar dingen ter sprake;
Bij de redactie komt het nu op één persoon aan, dit aantal gaat over een poosje veranderen 
en niet naar meer personen maar juist naar minder. Wil je in de toekomst nog wel een clubblad 
ontvangen meld je dan alsjeblieft aan bij de redactie. Al is het maar dat avondje dat je mee helpt 
met nieten, of de altijd veel ingezonden stukjes indelen kan ook tot het takenpakket behoren. 
Lijkt het nieten en indelen je niks, doe het dan voor mij; club-bladen rondbrengen vind ik altijd 
prachtig, je spreekt nog eens iemand onderweg bij menig brievenbus.
 
Ook zijn we heel blij met ons nieuwe bestuurslid: Oscar Mestebeld
Oscar neemt de plek van Arjan Bosch over. Arjan Bosch, al jaren één van de vele boegbeelden 
voor de club willen wij namens het bestuur nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet. 
 
Er werden ook nog veel andere dingen aangekaart in de vergadering, deze gaan we in de 
volgende bijeenkomst bespreken. 
 
Ik zie jullie bij de volgende evenementen.
 
Groeten,
 
De Voorzitter
 
 
 
 



Verslag bestuursvergadering

2e bestuursvergadering M.T.C. Dalfsen

Datum       : 1 maart 2011 
Aanwezig   : Robin Jansen, Ivo Kemper, Gert Braakman, Arjan Bosch, Ronald Jutten,
                     Alberta Breunis, Ralph Bosch, Jolanda v. Leussen (redactie), Adri Dijk   
         (toercommissie)

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

2. Ontvangen post:
 Geboortekaartje dochter van Mike Elsman
 Geboortekaartje dochter van Gerbrand Dijk
 Geboortekaartje zoon van Remco Mestebeld

3. Leden:
 Nieuw: Nicky Oosterlaar
 Adreswijziging: Guus Hilgenkamp  
 Opgezegd: Randy Nijkamp 
 
4. Toertochten/evenementen:

Evaluatie: 
 Dorf Munsterland: het was weer gezellig. Ze hadden als vervoer een klein busje   
 geregeld.
 Sommigen hadden moeite om de hoeveelheden bier te verwerken!

Evenementen:
 - Jaarvergadering 18 maart: Ralph Bosch is dan niet aanwezig. Arjan Bosch is 
   aftredend en niet herkiesbaar. Een nieuwe kandidaat wordt nog gezocht. 
   Het zomerprogramma voor 2011 
   wordt vastgesteld en bekend gemaakt in de jaarvergadering.
 - Dance Classics in Raalte op 1 april: er stond info in het clubblad, nu nog een reminder 
   per mail verzenden.  Ronald Jutten probeert ook nog busvervoer te regelen.
 - 25 jaar MTC: op 18-03-2012 (=zondag) bestaat de club 25 jaar. Wat te organiseren?
   Deze vraag stellen in de jaarvergadering.

5. Clubgebouw
 De motorclub komt niet meer in aanmerking voor het nieuwe plan op Gerner.
 De gemeente verleent ons geen subsidie. Nut en noodzaak voor de motorclub is 
 volgens hen niet groot genoeg. We houden de contacten met ASC nog wel warm. 
 
6. Diversen
 - Redactie: Jolanda van Leussen geeft aan te stoppen het volgend seizoen.
 - MTC Website: op de website staat nog het oude zomerprogramma. Deze verwijderen. 
   Binnenkort is het nieuwe programma bekend.

7. Rondvraag
 - Alberta Breunis geeft aan per volgend seizoen (maart 2012) ermee te stoppen.

Volgende vergadering: 10 mei 2011 in het clubgebouw ad Singel in Dalfsen 



Interview MTC lid

Interview met…….Freek Bongers!

Even een belletje naar Ankum en ja kom morgen maar even. Iets later dan de bedoeling was 
sta ik aan de deur bij de heer en mevrouw Bongers. Eerst even de motor naar buiten want het 
begin al iets te schemeren. De Yamaha FJR 1300 wordt naar buiten geduwd. Wat schetst mijn 
verbazing staat er nog een motor onder een kleed. Het is een fel gele Yamaha XS 500 bj.’78. 
Deze ook even naar buiten geduwd en natuurlijk even een foto met beide motoren gemaakt. 
Mooi plaatje.

Dan naar het echte interview. Naam wisten we al. Beroep: Aannemer. Geboren op 8 augustus 
1945. Weet 100% zeker dat hij de oudste van de club is. Hij was bij de oprichtings vergade-
ring van de club dus meteen de vraag ook beantwoordt hoe lang Freek lid is. Hij wil wel graag 
geridderd worden te zijner tijd….niet dus. Dan het gezin, niet geheel onbelangrijk. Drie dochters 
en 1 aangenomen kind (z’n vrouw) maar natuurlijk het aller belangrijkste, de kleinkinderen. Een 
kleindochter en vier kleinzonen. Een hele trotse opa dus. 

De favoriete muziek van Freek zijn de Deutsche Schlagers en klassieke muziek op z’n tijd.

De motor is er puur voor de hobby. Zo ongeveer 3000 a 4000 km per jaar. Zal meer worden 
door er meer tijd voor vrij te gaan maken. De eerste ritten zijn al weer gereden voor dit jaar. 
Vooral de ritten naar Assen en de wegraces zijn veel bezocht. Vooral vroeger in Oldebroek en 
Raalte en…. Ai over vroger goat proaten woi olt…citaat Freek.

Als er nog een droommotor op de dam moet komen dan wordt het de MV Agusta 4 cilinder. 
Veel bekende races op zijn hierop verreden …De Geest van de Race.

Dan het favoriete vakantie land. Even denken dat 
moet dan Oostenrijk zijn. Vorig jaar nog geweest met 
een Porsche Cayenne Rally toen door Italië en Oos-
tenrijk gereden. Uit de verhalen blijkt dat dit ontzet-
tend gaaf is geweest, 400 pk onder de … dat wil wel. 
Was een hele mooie ervaring.

Dan even over de club. Mooie club. Het gaat tegen-
woordig iets rustiger, gelukkig. We worden allemaal 
ouder en iets wijzer. Veel meegemaakt ook veel 
boetes her en der. Meestal voor anderen. De avond 
3-daagse staat met stip op nummer 1. Kort maar 
krachtig…even uitleven. Het mogen er van Freek wel 
meer zijn, die korte routes. TIP: snelweg naar het 
noorden en daar rijden en ook weer via de snelweg 
terug.

Nog even een stukje motor geschiedenis. Op z’n 18e 
de 1e motor, een Norton 500 Dominator. Deze was 
demontabel. Zelf gebouwd. De bijnaam die moeders 
hem gaf was: Stoomfiets met knalpot.
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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



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

* Kawasaki cross- en off the road
* Kawasaki aggregaten
* Kawasaki quads
* Kawasaki heggescharen/
bladblazers / rugmaaiers
* 300 gebruikte motoren

Bij ons in voorraad:

* TM-modellen cross, enduro en supermotard
* TM-kartblokken 100cc K10-K11 
    125cc K9*K/C

Schoolstraat 1 Oudleusen, 7722 SZ Dalfsen Tel. 0529-471386 / Fax 471619
www.vdvegt.nl - www.tmracing.nl



Interview vervolg

Toen kwam de eerste nieuwe motor. Een Honda Dream met megafoon uitlaten. Dit was een prachtig geluid. 
Het vriendinnetje werd weggebracht en ze kon de motor volgen door het speciale geluid tot dat hij weer 
thuis was. Dit was 6 km verderop. Er zat een swingarm op. Dat wil zeggen, je danst op de weg met als ge-
volg dat er met neef …  achterop de bocht niet gehaald kon worden en de rit eindigde op de mestvaalt. 
Toch vond vrouw-lief dit de best zittende motor. Dit was begin jaren 70. Toen kwam de mooiste motor tot nu 
toe. Dit was een Honda CB500/4, een 4 cilinder, een groene. Ook begin jaren 70. Zoals Freek hem noemt: 
“Een juweeltje met een mooi geluid.” Nog een paar extra gaatjes in de uitlaat en het werd nog mooier.

Toen 1 jaar zonder motor. Dit is tot op de dag van vandaag niet meer voorgekomen. Het verhaal was onge-
veer zo, er kwamen kinderen en de motor werd geruild voor een auto, een Citroën. Zelfs 1 keer met de auto 
naar Assen geweest.
Maar daar liepen de verhalen van Freek en Mina wat door elkaar en het exacte verhaal weet ik dan ook 
niet. Dit kan natuurlijk altijd even nagevraagd worden.

Hierna nog 2x een Honda F2 gehad. Drie cilinders waren dat. Toen kwamen de Suzuki’s. Hier zit ook de 
langst gebleven motor tussen een 1100. Deze heeft 11 jaar mogen blijven.

Dan nog even het minste moment met de motor. Over de kop gevlogen met mijn vrouw achterop. Freek met 
helm en Mina zonder. Een fietser sloeg zomaar af. Freek had de steentjes in de helm vast zitten en Mina 
werd door de politie naar huis gebracht omdat ze behoorlijk misselijk werd. De lichamelijke schade viel mee. 
Wel werd er even iemand vooruit gestuurd zodat de moeder van Mina niet zou schrikken als de politie de 
dam opreed. Dit gebeurde in 1968.

Dan nog even de vraag wat Freek zo al kijkt op tv: journaal en sport. Alles van de wegrace en schaatsen.

Wie nog verlegen zit om een stukje nostalgie te lezen is welkom. Freek heeft alle bladen van MOTOR in 
huis vanaf 1963. Ze werden vroeger altijd gelezen tussen de aardappelen door. Dat was toen de manier om 
aan uitslagen te komen van motor wedstrijden.

Als laatste opmerking/tip graag wat meer korte zater-
dagmiddag ritten. Even een ritje en dat weer fijn naar 
huis waar moeder de vrouw weer op je wacht.

Bedankt voor de gastvrijheid en voor de gezelligheid en 
even voor de lezers van dit stuk: Dit is zo ongeveer 1/3 
deel van het volledige verhaal dus vraag gerust de rest 
aan Freek. Niet voor niets het oudste lid en dan natuur-
lijk ook de meeste levens- en motorervaring.

De redactie



Zomerprogramma 2011

Datum:              Evenement:          Aanvang:

APRIL
1 april       Dance Classics Raalte
7 april       clubavond     20.30 uur
10 april      openingsrit     13.00 uur
23 april             zaterdagmiddagrit*       15.30 uur

MEI
5 mei        clubavond     20.30 uur
15 mei      krulspeldenrit (speciaal voor dames) 13.00 uur
22 mei      12e Vechtdalrit (LOOT)    10.00-12.00 uur
29 mei       dobbelrit     nader info volgt
 

JUNI
9 juni     clubavond     20.30 uur
10-13 juni       weekend buitenland
18 juni      zaterdagmiddagrit*   15.30 uur 
26 juni      puzzelrit     13.00 uur

JULI    
7 juli       clubavond      20.30 uur
5-8 juli      motordriedaagse    19.00 uur
8 juli       bbq – na afloop driedaagse  21.00 uur
20 juli      bouwvakrit     19.00 uur

AUGUSTUS    
4 augustus      clubavond     20.30 uur
28 augustus      nazomerrit     13.00 uur

SEPTEMBER
1 september       clubavond      20.30 uur 
2-4 september    weekend binnenland  
11 september op visite toertocht bij MC Salland                     
18 september     17e Blauwe Bogentocht (LOOT) 10.00-12.00 uur
 

OKTOBER
2 oktober      snertrit      13.00 uur
6 oktober      clubavond      20.30 uur

NOVEMBER
3 november      clubavond      20.30 uur
6 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



Newtonweg 1    Nervistraat 3 
038 - 4603242   038 - 4268800

Autoschade? 
Care helpt u snel weer op weg 

Aanbieding 35 jarig jubileum

Eerste motorrijles

GRATIS!!
H.Westerhof
AlbertSchweitzerstrat 14, 7721 DH Dalfsen,

tel. 0529-432480, www.motorrijschoolwesterhof.nl



Jaarverslag Motor Toer Club Dalfsen 2010

Het jaarverslag begint bij de jaarvergadering op 12 maart 2010 in het clubgebouw. 
Belangrijkste punten waren de ontwikkelingen omtrent de herinrichting van het sportpark Gerner en eventuele 
mogelijkheden voor een eigen clubhuis. Mirjam Bannink nam afscheid als lid van de redactie, voor haar was nog 
geen vervanging. Arwin Breunis stopt als toercommissie-lid en wordt vervangen door Bennie Damman. 

Op 27 maart hebben een aantal leden meegereden met een toertocht, uitgezet door MTC Dalfsen, voor Stichting 
Bert Banjer’s KiKa Bike. (Kinderen Kanker vrij) vanaf Cafe Calluna in Ommen.

Op 11 april begon ons eigen toerseizoen, het weer was miezerig en koud. Niet de ideale start en al helemaal niet 
voor 2 motorrijders. Beide motorrijders gingen onderuit met als gevolg kneuzingen aan been, zere knie, de schrik 
in de benen en flinke schade aan de motoren.
Op 25 april volgde de Krulspeldenrit met 25 deelnemers. Het was mooi weer en gelukkig stond Evert weer aan de 
start met een mooie nieuwe Suzuki.

16 mei was er een middagrit op zondag, een warme dag, dus koffie na 20 km, ijsje na 30 km, daarna weer retour 
naar het clubgebouw, Met 40 km op de teller stonden de 20 deelnemers weer in Dalfsen! 

30 mei organiseerde de motorclub voor de 11e keer de Vechtdalrit , lengte 225 km. Tegenvallend weer leverde 
een opkomst op van 18 deelnemers, waarvan 6 niet-leden.

Dan volgt het Pinksterweekend, tijd voor de motorclub om naar het Buitenland te gaan, 
8 man vertrok richting de Belgische Ardennen, een mooie omgeving om te toeren. De  uitgaansmogelijkheden 
vielen wel wat tegen maar zo’n weekend is altijd een feest!

De jaarlijkse puzzelrit stond gepland op 13 juni. Er was een stopplaats bij Guus thuis in Wijhe, waar geschoten 
moest worden met een buks en in Ansen waar een paar ijzerdraadjes uit elkaar geprutst moesten worden. Voor 
sommigen was het wel veel zoekwerk deze stopplaatsen te vinden. 

5 motorrijders deden mee aan de Op Visitetoertocht op 27 juni, een toertocht gezellig tussen de Hunebedden.

Midden in de periode van de WK-voetbal organiseerde de motorclub de avond 3-daagse op 6,7,8 en 9 juli. Maar 
ook hier werd rekening mee gehouden want de starttijden werden aangepast. Als afsluiter op vrijdag 9 juli de 
jaarlijkse bbq.

Vlak voor de vakantie nog de bouwvakrit op 21 juli en dan tijd om op vakantie te gaan.

Op 14 augustus volgde de zaterdagmiddagrit. Onderweg werden de motorclubleden nog op de foto gezet met 
een groep vriendinnen die vrijgezellenfeest aan het vieren waren.

De nazomerrit op 29 augustus deed zijn naam geen eer aan, 7 deelnemers trotseerden de buien. 

September, het weekend binnenland, wederom weer goed georganiseerd door Will Lagas en Harold Kroes. 
Caravan, partytent en koelkast mee en het weekend kan niet meer stuk. En dan ook nog de Schuttersfeesten in 
de buurt en Adri kan weer zeggen “Goh wat een feest joh!!
Op 19 september onze 2e LOOT toertocht van het jaar, de 16e blauwe bogentocht. De  opkomst was matig 
ondanks de mooie tocht uitgezet door Henri Goos. Na terugkomst vertrokken de meesten gelijk naar de Kachel 
FM in Hoonhorst. 

De Snertrit was op 3 okt, het wordt bijna een jaarlijkse gewoonte maar we konden weer buiten op het terras snert 
eten, dit keer in Almen.
De laatste toertocht, de Pekelrit op 7 november was een tocht van 130 km door de Veluwe, het was droog weer 
maar wel koud! 
De toertochten voor 2010 zaten er op. Maar er volgden nog een aantal activiteiten in het clubgebouw, zoals op 28 



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



Jaarverslag Motor Toer Club Dalfsen 2010

november het stamppottenbuffet, de day after het Blues festival in Dalfsen. En de oliebollenparty op 29 december, 
dit keer weer met Mirjam achter de bar.

Een droevige gebeurtenis in 2010 was het overlijden op 20 september van ons clublid, Wim Koerhuis, op 44-
jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van kanker. Op 25 september werd op indrukwekkende wijze afscheid 
genomen van hem en hebben de vele aanwezige motorrijders hem naar zijn laatste rustplaats begeleidt.

2011, het nieuwe jaar werd ingeluid op 7 januari bij de Boskamp in Dalfsen. Een gezellige avond waar de 
kampioenen weer werden gehuldigd. Dit jaar wederom Zwins op de 1e plaats, (de spiegel hangt al weer in de 
kamer), en Ivo Kemper en Rutger Dijkstra resp. 2e en 3e. Hoogst genoteerde dame was Alberta Breunis. Er was 
speciaal busvervoer vanaf het clubgebouw, super geregeld!

15 en 16 januari vertrokken een aantal mtc-feestgangers naar Dorf Munsterland in Duitsland, gezellig samen in een 
busje. Een enkeling kwam er wel wat zweterig uit de terugweg, oorzaak teveel drank?

Ook was er elke maand een clubavond welke goed bezocht werd.

Dit jaar is er ook veel te doen geweest omtrent de zoektocht naar een eigen clubgebouw.
Henk Zwinselman en Mark Veltman hebben zich hier volop voor ingezet. Nadat de onderhandelingen betreffende 
het samenbouwen met SVD niet door gingen, kwam vorig jaar de herinrichting van het nieuwe sportpark ter sprake. 
De motorclub kon onder de tribune een gedeelte gebruiken voor een clubhuis. Uiteindelijk werd dit voorstel van 
tafel geschoven. Ook een optie op een stuk terrein op Gerner waar we dan eventueel zelf een gebouw neer konden 
zetten ging niet door. De gemeente verstrekt ons geen subsidie, het nut en de noodzaak van een eigen clubgebouw 
is volgens de Gemeente niet dringend genoeg! De clubhuiscommissie ziet nog wel mogelijkheden maar het 
kostenplaatje wordt, zonder subsidie, er niet gemakkelijker op. 

Verdere bijzonderheden dit jaar waren het motorescorte rijden op 8 mei. Die dag trouwden Ronald Jutten en Rilana 
Ekkel.
Onze leden Patrick v. Rossen & Judith Boelen zijn vertrokken voor een reis met de boot voor meer dan een jaar. 
Bestuurslid Judith wordt tijdens haar afwezigheid vervangen door Ronald Jutten.

Met een aantal buurtclubs zijn we in gesprek gegaan met als gevolg dat dit jaar weer een dobbelrit wordt 
georganiseerd.
Ook is de motorclub nog een aantal keren mee geweest om te tappen bij de Mega piratenfestijnen, maar is er nu 
mee gestopt; er waren niet genoeg mensen meer voor te motiveren.
Afgelopen seizoen zijn er 6 babies geboren binnen de motorclub, de t-shirtjes raakten zo snel op maar er zijn 
inmiddels weer nieuwe bijbesteld.

De redactie heeft te kampen met tekort aan leden. Henk Nijman is onlangs gestopt. Ilona Bokhove is erbij gekomen. 
Gelukkig lukte het nog wel om de clubbladen er weer perfect uit te laten zien.

De toercommissie verzorgde alle toertochten en bij de LOOT-tochten kon de tocht ook via GPS worden verreden. 

De feestcommissie voorzag de deelnemers van de LOOT-toertochten van koffie, krentewegge en andere 
versnaperingen. Ook regelden ze o.a. de bbq en niet te vergeten het gezellige nieuwjaarsfeest. Na een feestje in 
het clubgebouw stonden ze ’s ochtends ook nog eens het gebouw weer te schrobben.

En Rutger Dijkstra, onze clubhuisbeheerder zorgde voor voldoende bier en ook dat de chipsvoorraad op peil bleef.

Tot slot nog even de statistieken: 
Vorig jaar 128 leden, nu hebben we 129 leden.

Tot slot willen we iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de motorclub waardoor het 
een geslaagd motorseizoen is geworden.



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

VOOR DE PERFECTE BEELD-ERVARING
Complete digitale installaties van
schotel t/m het perfecte beeld voor :
- Woning
- Recreatie
- Plezier– en beroepsvaart

Voor uw Camper & Caravan :
- Automatische schotelinstallaties
- Zon-/daglichtpanelen
- Diverse accessoires leverbaar
- Accu’s

Gespecialiseerd in camerasystemen

Hessenweg 18
7722 PK Dalfsen

Tel.: 0529-432215
Info@ACSLaarman.nl

Zaterdags DEMO dag en door de weeks op afspraak

www.ACSLaarman.nl
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nieuwe motor van...

volgens mij was het best gezellig

altijd weer een mooi plaatje



Bardiensten 2011

April Evenement Tijd open Naam
7 april clubavond 20.30  Gert Lammerink/Robin Jansen
10 april openingsrit 13.00 Oscar Mestebeld
23 april zaterdagmiddagrit  15.30   Mark Veltman/Ronald Jutten

Mei
5 mei clubavond 20.30  Bennie Damman/Alfons Middelkamp
15 mei Krulspeldenrit 13.00 Mirjam Bannink
22 mei 12e  Vechtdalrit 10-12 uur feestcomm. + vrijwilligers
29 mei dobbelrit 13.00  Herben Kijk id Vegte/Gert Ekkelenkamp

Juni
9 juni clubavond 20.30  Gert Ekkelenkamp/Harry Kloosterman
10-13 juni weekend buitenland
18 juni zaterdagmiddagrit 15.30 Arjan Bosch, Willem Dommerholt
26 juni puzzelrit 13.00 Ivo Kemper

Juli
7 juli clubavond 20.30  Ralph Bosch
5 juli (di) driedaagse 19.00  Mirjam Bannink
6 juli (woe) driedaagse 19.00 Alberta Breunis
7 juli (don) driedaagse 19.00  zie clubavond
8 juli  inhaalavond +BBQ 19.00-21.00 feestcommissie
20 juli bouwvakrit 19.00 Ronald Huisjes

Augustus
4 augustus clubavond 20.30  Adri Dijk
28 augustus nazomerrit 13.00 Gert Braakman

September
1 september clubavond 20.30  Harold Kroes
2-4 september weekend binnenland  niet van toepassing
11 september op visite toertocht   bij MC Salland
18 september 17e Blauwe bogentocht 10-12 uur feestcomm. + vrijwilligers
 opbrengst KWF

Oktober
2 oktober snertrit 13.00 Guus Hilgenkamp
6 oktober clubavond 20.30  Harold van Leussen

November
3 november clubavond 20.30 Gert Goos
6 november pekelrit 13.00 Bartelo Peters
.. november stamppottenbuffet 16.30  feestcommissie

December
2 december clubavond 20.30 Ivo Kemper
.. december oliebollenparty 20.30  Mirjam Bannink

2012

.. januari nieuwjaarsfeest 20.00 feestcommissie

.. februari clubavond  20.30 Johnny Kelder

.. maart clubavond 20.30 Ronald Jutten

.. maart jaarvergadering 20.30 feestcommissie

.. april clubavond 20.30 Gert Lammerink/Robin Jansen

Ben je verhinderd dan graag z.s.m. doorgeven aan Rutger Dijkstra, tel. 06-53195960
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ons nieuwe clubhuis??

nieuwe motor van??

goede opkomst bij de 1e rit



Wist u dat.. en Verjaardagskalender

 

Hey,
 
Ja hier in het Carieb heb je ook motorrijders. Patrick 
probeert elke keer een foto te maken van een motorrijder 
met zijn vriendin achterop in een hotpants.
Alleen het lukt maar niet. Of hij is te laat, of hij heeft geen 
fototoestel bij de hand. Maar Patrick blijft het 
proberen.
Wel hebben we een mooie foto van een ???, ja 
geen idee wat voor een type motor. 
 
Groetjes,
Patrick en Judith 

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
24-05  Mirjam Meulenbelt
25-05  F. Ekkelenkamp



Ingezonden Kaartjes





Jaarvergadering 2011

Datum  : 18 maart 2011
Aanwezig : 27 personen inclusief bestuur
Plaats  : Gebouw Duivenvereniging Dalfsen      blad 1 

1. Opening
 De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

2. Jaarverslag penningmeester
 Het was financieel een goed jaar. Er waren meer inkomsten dan uitgaven, o.a. door redelijke   
 opkomst van gastrijders bij LOOT toertochten en Avonddriedaagse, goede opkomst evenementen  
 (bbq etc.) en goede opkomst clubavonden.
 
3. Begroting lopende jaar
 De verwachting is financieel een jaar met een soortgelijk kostenpatroon. Van de opkomsten tijdens 
 clubavonden, toertochten, oliebollenparty en nieuwjaarsreceptie worden genoeg inkomsten   
 verwacht. 
 Het stoppen met tappen geeft echter wel minder inkomsten.

4. Verslag kascommissie
 De kascontrole is gedaan door Henk Zwinselman en Gert Lammerink. Rutger Dijkstra was ook   
 aanwezig bij de controle door de kascommissie. Het clubgebouw is een aparte post.
 Er waren geen op-/aanmerkingen en het verslag is goedgekeurd.

5. Jaarverslag secretaresse
 Het verslag is voorgelezen en goedgekeurd. 

6. Mededelingen bestuur
 Henk Zwinselman van de clubhuiscommissie doet verslag van de zoektocht naar een eigen 
 clubgebouw. 16 maart jl. was er een extra vergadering bij  ASC. Er was de mogelijkheid geboden   
 om bij de kleedkamers aan te bouwen, indien kleedkamers, tribune, materiaalhok langs    
 parkeerplaats zou komen. Deze plek is echter weer gewijzigd, dus ook de situatie voor de   
 motorclub. Het kostenplaatje voor de motorclub is ongeveer 80 duizend euro, dit is niet te betalen.   
 We krijgen ook geen subsidie van de Gemeente, de motorclub is niet gevestigd op Gerner en nut en  
 noodzaak is niet groot genoeg.  Iets vrijstaand bouwen op Gerner mag ook     
 niet. De kleedkamercommissie ASC is ons nog wel positief 
 gezind, maar of daar nog mogelijkheden zitten? Het wordt moeilijk.  
 Henk Zwinselman en Mark Veltman 
 worden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Ook ASC, die ons er altijd bij heeft betrokken, 
 speciale dank. Er wordt  voorgesteld om, als dank, 1 jaar voetbalsponsor te zijn.
 Een oproep van Henk aan iedereen is om ogen en oren op te houden of er nog wat beschikbaar   
 komt.

 De bardienstenregeling kan weer ingevuld worden, wordt na afloop van de vergadering bijgewerkt.

 Kampeerweekenden: Weekend buitenland 10-13 juni , Stoffel regelt  weer iets.
 Weekend binnenland 2-4 sept., Harold Kroes en Will Lagas regelen weer iets.





Jaarvergadering 2011

 Redactielid: Jolanda van Leussen gaat stoppen per volgend seizoen. Dat betekent dat  
 er dan nagenoeg geen redactieleden meer zijn. Wat dan te doen? Andere opzet? Er zal  
 over nagedacht worden.

 Jubileum 25 jarig bestaan in 2012. Er wordt gevraagd naar ideeën?  

7. Bestuursverkiezing
 Arjan Bosch stelt zich niet herkiesbaar als bestuurslid. Hij wordt vervangen door Oscar  
 Mestebeld.
 Robin Jansen en Gert Braakman worden herkozen.

8. Vaststellen contributies en donaties 2012
 De contributie voor 2012 blijft onveranderd. Donaties zijn welkom!

9. Aanstellen nieuw lid kascommissie
 Henk Zwinselman is aftredend, Mirjam Bannink neemt deze taak over.

10. Programma 2011
 Het zomerprogramma 2011 is uitgedeeld en wordt doorgenomen.
 Er wordt weer een dobbelrit: georganiseerd op 29 mei. Er is overleg geweest  tussen  
 MC Salland, Free Wheels, IJsselrijders, MTC Dalfsen en RAM Raalte. Bij elk clubhuis  
 moet gedobbeld orden, elke club heeft een nr., daar moet je naar toe rijden. Km stand  
 en aantal bezochte punten belangrijk.
 De opbrengst van de Blauwe Bogentocht gaat naar het KWF fonds. Dit  idee is ontstaan  
 n.a.v. het overlijden van clublid Wim Koerhuis.
 Clubavond juni verzet naar 9 juni omdat de 1e donderdag van juni Hemelvaartsdag is.

11. Rondvraag

 -Er wordt voorgesteld om een dag te organiseren om het gebouw schoon te maken. Het  
 is hoog 
 nodig. Er liggen rattenkeutels in de kast. Het bestuur zal bekijken wat te doen.
 -Er wordt voorgesteld om een vast bedrag op de clubavond in te leggen i.p.v. munten.  
 Na een lange discussie is besloten om op dezelfde voet verder te gaan, we zijn pas 2 
 jaar geleden begonnen met munten. Volgend jaar gaan we dit opnieuw bespreken. 
 -Er wordt gevraagd om meer info over de LOOT toertochten op de site te zetten en dit  
 eerder te promoten.  Bijv. het adressenbestand van de LOOT gebruiken om info   
 te mailen.
 -1 april gaat de motorclub naar Dance Classics in Raalte , bij genoeg animo rijdt er een  
 bus. 
 -Ivo Kemper meldt nog dat de motorclub stopt met tappen bij de Megapiratenfestijnen,  
 er wordt nog voorgesteld om 1x per jaar mee te gaan met een grote groep (20 pers.).  
 Dit is een mogelijkheid die bekeken zal worden.
 
12. Sluiting
 De voorzitter bedankt ten slotte iedereen voor zijn/haar komst en hij sluit de   
 vergadering. 

 Arjan Bosch ontvangt een spiegel als dank voor zijn inzet de afgelopen 7 jaar.



1e zondagmiddagrit (10 april 2011)

Vrijdag 8 april besloten om maar eens een keertje met MTC Dalfsen mee te rijden.
Omdat er bij de WSFH geen tourrit was gepland een stukje op het forum gezet of er nog meer 
liefhebbers waren voor die zondagmiddag 10 april om mee te rijden.
En spontaan melden zich nog 3 pers aan voor die zondag.
Eentje uit Dronten,Ommen , Echten (Drenthe.)
Was super weer dus de dag kon al niet kapot.
We hadden afgesproken om 12.30 bij de vechtbrug.
Toen we kompleet waren toen richting clubgebouw van de MTC Dalfsen.
Daar werden we netjes ontvangen met een bakkie pleur.
Mailtje gehad dat je de route ook kon opslaan in je gps en dat is een uitkomst.
Bram uit Dronten heeft de route er in gezet en rijden maar.
Was een heel mooie route en een leuke mooie pauze plek in Tubbergen met twee leuke dames 
in de bediening.
Daar een bakkie gedaan toen weer richting Dalfsen.
Wat mij wel opviel dat eer geen MTC lid  ons is voorbij is gekomen.
Denk niet dat iedereen de volledige route heeft gereden op die middag maar dat valt ook niet 
mee op zo’n buikschuiver.
Daar wil je na 100 km al snel weer af met een zere reet en kramp in je polsen en benen.
Voor ons was die 149 km een fluitje van een cent  lekker gereden in een mooie omgeving.
Organisatie bedankt voor de mooie rit ook namens de Wildboys wie weet tot de volgende keer



 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 tot.

1 I. Kemper 5 5 3 3 5 5 3 3                         32

1 R. Dijkstra 5 5 3 3 5 5 3 3                         32

3 R. Huisjes 5 5 3 3 5 5  3                         29

4 H. Zwinselman 5 5 3 3 5  3 3                         27

4 B.  Damman 5  3 3 5 5 3 3                         27

4 R. Jutten 5  3 3 5 5 3 3                         27

4 G. Goos 5  3 3 5 5 3 3                         27

4 O. Mestebeld 5  3 3 5 5 3 3                         27

4 J. Rumpf 5 5 3 3  5 3 3                         27

10 A. Middelkamp 5  3 3 5 5 3                          24

10 H. Kroes 5  3 3 5 5 3                          24

10 G. Hilgenkamp 5   3 5 5 3 3                         24

13 A. Dijk 5 5   5 5  3                         23

14 AHJ Breunis 5  3  5 5  3                         21

15 R. Jansen 5  3 3 5  3                          19

15 B. Peters 5   3 5  3 3                         19

17 M. Bannink 5    5 5  3                         18

18 R. Ulkeman  5 3 3   3 3                         17

19 M. Veltman 5  3  5  3                          16

19 H. Kloosterman 5    5  3 3                         16

21 G. Braakman 5    5 5                           15

21 S. Jutten 5    5 5                           15

23 A. Garssen 5    5   3                         13

24 A. Ekkelenkamp 5  3 3                              11

24 R. Bosch 5  3     3                         11

26 J. van Leussen 5    5                            10

26 S. JurriÎn 5    5                            10

26 G. Lammerink 5 5                               10

26 F. Ekkelenkamp 5     5                           10

30 R. v.d. Vegt 5       3                         8

30 J. Pekkeriet 5       3                         8

30 H. Goos     5   3                         8

33 H. van Leussen   3    3                          6

33 H. Nijenhuis    3   3                          6

35 J. Lammerink 5                                5

35 H. Kodden 5                                5

35 J. Wesselink 5                                5

35 M. Elsman 5                                5

35 H. Boesenkool 5                                5

35 H. Upper 5                                5

35 R. Ardesch 5                                5

35 F. Nijenhuis 5                                5

35 A. Bosch     5                            5

35 W. Dommerholt     5                            5

45 H. van Linde    3                             3

45 G. Willems        3                         3

45 Andre Willems        3                         3

45 G. Ekkelenkamp       3                          3

45 B. Rozeboom        3                         3

45 J. Kelder        3                         3

45 E.J. Kroeze        3                         3

45 G. Vulkers         3                         3

Clubkampioenschap 2011

de moto guzi van Bennie Damman

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



Foto’s

blauw...blauw...blauw

de moto guzi van Bennie Damman

mooie locatie voor een bakkie 

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



1e zondagmiddagrit (10 april 2011)

In april komt het hele zooitje in Dalfsen weer tot leven. Een mooie zondag en een mooie route voor de 
laatste resten stof en spinnenrag die de meesten maandenlang zorgvuldig op hebben gespaard in de 
wintermaanden. De zwarte zondag – of welke apocalyptische term je voor de eerste echte goede rit wil 
gebruiken – is in Dalfsen uitgebleven. Geen doden, zelfs geen koppelingshendeltje dat het moet ontgelden.
De opkomst was in ieder geval goed. Geteld heb ik ze niet, maar ik schat dat er toch gauw een motor of 
40 richting het door onze voorzitter zo geliefde rijgebied zijn vertrokken. Een paar leden hebben nieuwe pk 
aanwinsten gemaakt, en Mr. Tuono moest zelfs officieel naar het gemeentehuis om zijn naam op papier aan 
te passen om zich helemaal te kunnen binden aan zijn nieuwe cup-d sized Italiaanse schone.
Ondertussen is de Nederlandse overheid weer druk begonnen om de mind-set van vele nagenoeg blinde 
automobilisten weer op scherp te krijgen. In de wintermaanden rijden er immers een verwaarloosbaar aantal 
oude tweewielers op de wegen, en wanneer deze een bocht nemen gaat dat doorgaans met een gevoel dat 
ze op eieren rijden; maar nu de wegen droger, schoner en daarmee weer geschikt zijn voor het wegzetten 
van vers rubber wordt het oppassen geblazen. Voorlichtingsfilmpjes zijn er al de nodige jaren, maar de 
KLPD heeft daar een eigen online enquête aan toegevoegd om de motorrijders te vragen naar hun grootste 
ergernissen.
 
De uitslag:
1. Onnodig links rijden (4) 
2. Richtingaanwijzer niet gebruiken (10) 
3. Onvoldoende afstand houden (1) 
4. Peuken en rommel weggooien 
5. Kwaliteit wegdek/drempels 
6. Onjuist afgestelde verlichting 
7. Telefoon vasthouden bellen/sms’en 
8. Laat stoppen in voorrangsituaties 
9. Inhalende vrachtauto’s 
10. Rijden met alcohol en drugs (2)

De cijfers tussen haakjes geven aan waar deze ergernissen hun plek vonden in de algemene enquête. Te 
lang en te veel links rijden is inderdaad een ongelooflijk irritant fenomeen. Wanneer er dan tussen de auto’s, 
strepen of rechts ingehaald kan worden dan is de bloeddruk nog wel op peil te houden – helaas staan daar 
in Nederland pittige boetes op. Gelukkig wordt er ook wat gedaan met de uitslag, want de KLPD heeft al 
aangekondigd te gaan controleren en beboeten voor mensen die te lang op de Engelse wijze rijden.
HYPERLINK "http://www.politie.nl/klpd/nieuws/110402extraaandachtlinksrijden.asp.
In de toekomst zullen ook voor nieuwe regels uit moeten gaan kijken, omdat we waarschijnlijk allemaal het 
punten rijbewijs door ons strot geduwd gaan krijgen. Dit kan natuurlijk wel de aanzet geven voor innovatie 
binnen de Dalfser motorclub door een nieuwe variant van het clubkampioenschap aan te kunnen bieden. 
Voorgesteld is al om degene die over twaalf maanden de meeste punten in de wacht sleept op kosten van de 
club een nieuwe Gazelle aan te bieden. 
De afgelopen tourrit hebben we ons daar niet veel zorgen over hoeven maken. Het aantal wandelaars en 
fietsers op de weg was wel zo groot dat een snelheid boven de 40 km p/u al gauw 
onhaalbaar was, vooral omdat men het blijkbaar interessant vond om te kijken wat 
er gebeurde als men stug op het midden van de weg bleef lopen. Wel prettig dat er 
toch altijd even gezwaaid wordt en dat daarmee een nieuwe ergernis aan het tien 
puntige lijstje kan worden toegevoegd: Een gebrek aan inbeeldingsvermogen van 
dagjesmensen zonder motorrijbewijs.

Maar met vertegenwoordiging uit Dalfsen in de superbike race in Assen, een gele 
kop op het dak van de MTC website – welke nu regelmatig wordt onderhouden – 
en een mooie eerste rit kunnen we in ieder geval zeggen dat het begin goed was. 
Zaterdag 23 april volgt de zaterdagmiddag rit. 

Tot dan.





1e zondagmiddagrit (10 april 2011)

Openingsrit.

De weergoden waren ons bij de openingsrit goed gezind, beter weer kun je je niet wensen. 
Onder belangstelling van de fotograaf van Dalfsennet.nl. beet Wim Bos met zijn delegatie 
wildstars de spits af.
De opkomst was goed wat bij de benzinepomp al te merken was.

 Zijn vanaf het clubhuis vertrokken richting het mooie Sallandse en Twentse landschap. Op de 
Schaapskooiweg even goed uitkijken want hier was de schade van de afgelopen winter nog niet 
hersteld waardoor het wegdek plaatselijk nogal wat kraters vertoonde. Daarna richting Ommen, 
Den Ham en verder kronkelend door naar Tubbergen alwaar wij op een zonnig terras even een 
drankje konden nuttigen.

Na de stop verder over kronkelende Twentse wegen waarbij het even was uitkijken bij de 
paarden wedstrijden en de diverse wandelaars en even later klootschieters. Daarna even over 
het onvolprezen industrie terein van Nijverdal (wat jammer nou dat er net in die mooie bochten 
een scootmobiel reed) weer afgezakt richting Dalfsen. Waar sommigen tot de ontdekking 
kwamen dat  een aantal spieren het motorrijden ontwent waren waardoor ze nogal stijfjes 
overkwamen.

Al met al een perfecte rit Ivo bedankt en in tegenstelling tot vorig jaar zonder brokken en 
ellende.

groet Evert


