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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 juli 2011

Van de voorzitter
 
We hebben er al weer heel wat enorm mooie ritten op zitten: De openingsrit richting het altijd 
gezellig en knus aandoende Twentse landschap en een aantal zaterdagmiddagritten. Hieruit 
blijkt dat het gros van de leden op zaterdagmiddag met andere dingen bezig is dan met motor 
rijden. De krulspeldenrit was ook weer uit de kunst, mooie route en mooie pauze plek in Lettele.
Ook werd de Vechtdalrit bijzonder goed bezocht, helemaal door de leden van andere clubs.

29 mei gaat de boeken in al een historische dag voor MTC Dalfsen. Met een aantal omliggende 
clubs werd de dobbelrit gereden.
Ikzelf had net iets minder dan 100 km op de klok staan. Dit was bijna twee keer zoveel als de 
beste in Hoonhorst woonachtige Dalfse deelnemer Bennie Damman. 
Bij zulke resultaten denk ikzelf aan verzwaarde dobbelstenen en enorm lange wheelies (zodat 
de kilometer teller niet optelt). Volgend jaar er maar eens een andere strategie tegenaan 
gooien..
Dan is er nog het huzarenstukje op de kalender: Het Weekend Buitenland.
Er waren in totaal wel acht leden afgereisd naar Reekenfeld. Een plekje dat door een enkeling 
nog niet echt heel erg goed gevonden kon worden.
Ik moet zeggen het is ook zo`n plaatsje dat niet erg goed op de borden wordt aangegeven. Bij 
hoog tempo jaag je er stijl voorbij...
Lees verderop wat de jong`s allemaal hebt meegemaakt.

Zo`n dobbelrit organiseren schept toch een bepaalde band met de andere 
clubs. Zo heb ikzelf onlangs meegereden met de avond drie daagse van 
MC freewheels te Heeten. De eerste avond hebben we meegereden over 
de mooie slingerweggetjes. Bijzonder goed te pas over!

Ik zie jullie bij de volgende evenementen.

Groeten,

De Voorzitter 

Iedereen ook al zo zin in de motorescorte op 16 September 2011

Van de Redactie

Even nog een nood oproep
Wie neemt het over. Al gaat het alleen maar om het verzamelen. Misschien dat iemand buiten 
de club het blad dan wel in elkaar kan zetten.
Of als iemand het wel ziet zitten ik wil daar eerst nog wel in helpen. Ik zou het 
zo jammer vinden als ons clubblad ter ziele gaat.

Jolanda



Verslag bestuursvergadering

3e bestuursvergadering M.T.C. Dalfsen

Datum        : 10 mei 2011 
Aanwezig   : Robin Jansen, Ivo Kemper, Gert Braakman (afw), Ronald Jutten (afw),
                    Alberta Breunis, Ralph Bosch, Jolanda v. Leussen (redactie), 
                    Adri Dijk (toercommissie) (afw)

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

2. Ontvangen post:
" Clubbladen MC Nieuwleusen, MC Free Wheels Heeten

3. Leden:
 Nieuw: Geertjan Kappert, Natalie van Toly
 
4. Toertochten/evenementen:

Evaluatie: 
 * jaarvergadering: mooie opkomst van leden. Discussie over gebruik munten, uitkomst is toch 
  de munten (voorlopig) te handhaven.
* Dance Classics Raalte was gezellig, vervoer per bus, goed geregeld!
* Openingsrit: grote opkomst voor deze 1e rit.
* Zaterdagmiddagrit, ongeveer 17 leden deden mee, het was warm weer en ze hebben 
  zonder pauze te houden de tocht uitgereden.

Toertochten/evenementen:
 * Krulspeldenrit, 15 mei. Toertocht wordt geregeld ("uut de olde deuze")
 * 12e Vechtdalrit LOOT, 22 mei: ook info naar www.dalfsennet.nl sturen. Pauline en Alberta 
    zijn aanwezig achter de bar. Robin en Adri bij de inschrijving.
 * Dobbelrit, 29 mei. Gert Ekkelenkamp doet de bardienst. Via de mail zullen de spelregels 
   verstuurd worden. Logo voor de stempelkaart zal Jolanda naar Ivo sturen.
 
5. Clubgebouw
- eigen clubgebouw: geen nieuwe ontwikkelingen.
 - balsponsor: Ivo zal overleggen met Henk Zwinselman. 
 
6. Diversen
 - Redactie: er wordt voorgesteld om het maken van de clubbladen geheel uit te besteden aan 
   een externe partij. Een aantal mensen/bedrijven zullen benaderd worden wat de 
   mogelijkheden zijn.
 - MTC Website: Henri Goos onderhoudt nu de website, positieve reacties! 
 - 25 jaar MTC Dalfsen, iedereen hierover nadenken, voorstel om een speciale commissie op 
   te richten?
 - eenmalig tappen bij een Megapiratenfestijn: Het leveren van 20 personen voor 1 avond is 
   ook niet haalbaar voor de motorclub.

7. Rondvraag
- onze clubbladen zullen ook naar de "dobbelrit" clubs gestuurd worden. 
- er wordt voorgesteld Rutger Dijkstra (clubhuisbeheerder) ook bij de vergaderingen uit te 
  nodigen.
- bericht ontvangen dat clublid Henk Kruger ernstig ziek is.

Volgende vergadering: 28 juni 2011 om 20.00 uur in het clubgebouw ad Singel in Dalfsen 



Dance Classics (1 april 2011)

Dance Classics

Vrijdag 1 april stond een avondje stappen op de agenda. Mooie afsluiting van het winterpro-
gramma en een goed begin voor de zomer.
20 personen hadden zich hier voor opgegeven en we gingen naar Dance Classics in De Leeren 
Lampe te Raalte.
MM Travel was de vervoerder en haalde ons netjes op. Eerst naar Hoonhorst toen naar het 
clubhuis en vervolgens via Oudleusen naar Raalte.
We waren mooi op tijd, dus lekker even wat biertjes drinken en toen het feessie begon konden 
mooi de voetjes van de vloer.
In de grote zaal stond een goede band bestaande uit oud bandleden van vroegere coverbands 
die menig persoon vaak gezien heeft.
De band speelde alleen maar rockballads en goed hard, maar dat mocht de pret niet drukken. 
In de discotheek werden de plaatjes aan elkaar gedraaid door een DJ, dus de jaren ‘80 en ‘90 
werden weer flink uit de kast gehaald. De zalen waren stampvol, dat is altijd leuk en
dan is de avond alweer geslaagd. Rond half 2 werd het tijd om te verzamelen en richting huis te 
gaan, eerst nog ff een vette hap en dan naar de bus.
Na een kleine vertraging (niet iedereen kan klok kijken) vertrok de bus weer richting huis en 
zette ons netjes thuis af.
Avondje Dance Classics was zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar als de motors nog 
op stal staan!
 
Groetjes
 

Ronald
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ANDEL - SLOPERIJ 

Hilbert Kuterman
Klaas Kuterman

MEELWEG 43 - TEL. 0529 482241
NIEUWLEUSEN

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

 Agrarisch loonwerk  Containerverhuur
 Transport  Sloopwerken
 Grondverzet  Bestratingen
 Cultuurtechnische werken 

Wijthmen-Zwolle
Heinoseweg 67   (0529) 40 13  51

www.mulder-eykelkamp.nl



www.garagejansenzwolle.nl

Boerendanserdijk 57
8024 AG  Zwolle

telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121

info@garagejansenzwolle.nl

Verkoop nieuwe  en gebruikte auto’s

Leasing op maat

Auto import

Texaco tankstation

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

AUTOSCHADE KOMT
GEGARANDEERD

WEER GOED

janmasman@hetnet.nl

www.autoschadejanmasman.nl

schadeherstel  bedr i j f

Tevens verzorgen wij 
uw autoschade met 

de verzekering

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

GARANTIEBEDRIJF

Korenstraat 6
7722 RP Dalfsen

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

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

* 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



Zaterdagmiddagrit (23 april 2011) 

Zaterdagmiddagrit.

De rit was naar het waterrijke gebied rondom Blokzijl. Het weer was mooi en dat vonden ook 
de vele dagjes mensen. In Blokzijl was de pauze plek deze werd even over het hoofd gezien 
en zo waren we 1.5 uur verder en 114 km gereden. En weer terug in Dalfsen met een houten 
kont. Wel een mooie rit. Maar als je voor het eerst weer op de motor zit is het altijd fijn om ff een 
bakkie te doen.



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



Krulspeldenrit (15 mei 2011) 

De Krulspeldenrit

Een mooie dag en prachtig weer om een middagje te toeren. De opkomst bij het clubgebouw was matig en dat 
kwam natuurlijk in het bijzonder door de voetbalwedstrijd Ajax - Twente.
Aangezien ik helemaal niks heb met voetbal en manlief ook niet (in ieder geval 1 overeenkomst) was de keus ook 
niet zo moeilijk om richting Duiventil te rijden. De dames
Van Leussen waren natuurlijk aanwezig en ikzelf dus qua dames was het helaas zoals gewoonlijk weer een 
drama. Totaal reden er 17 mannen en vrouwen mee, dus starten maar.
Binnendoor richting Laag-Zuthem en dan naar Boerhaar. Altijd een mooie route die kant op vind ik. Verschillende 
plaatsen gezien en uiteindelijk neergestreken in Lettele waar de rest van M.T.C. al aan de koffie zat. 
Nadat wij de heren hadden uitgezwaaid, ook de motoren gestart en richting Okkenbroek  gereden. Daar in de 
buurt ging het volgens mij mis met de tocht, we kwamen niet meer op de route zoals het op papier stond. Ja, wat 
doe je dan? J.van Leussen had nog een verjaardag en toen zijn wij maar richting Raalte gereden en zo via Heino 
op Dalfsen an!
Lekker rustig an en geen gekke dingen zoals wheelies enz. enz. enz. enz.
Maar ja helaas na anderhalve week een smsje van A. Breunis, “Ik heb een brief van C.J.I.B.
(die woont in Leeuwarden) met een bedrag van oeps 77 euro. 17 km te hard met de krulspeldenrit op de N348 
Raalte”. Maar ja ik had niks in de bus, dus die zal wel een dagje later komen daar in’t veld aan de Kringsloot. 
Maar tot op de dag van vandaag dus nog niks in de bus. Waarschijnlijk de dans ontsprongen. J.van Leussen was 
ook de klos met een kilometer minder, dus 70 euro. We weten er dus weer van. Altijd aan de snelheid houden, 
want echt je ziet ze niet staan zoals sommigen wel altijd zeggen!!!!!!!!
Gauw vergeten maar en op naar de volgende toertocht.

Een Krulspeld



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



Dure Krulspeldenrit (15 mei 2011) 

2004 geen boete voor Mirjam

(Volgens ons komt de politie 
altijd  tanken bij de Texaco pomp 
omdat Mirjam er alweer onderuit 
komt en geen bekeuring krijgt)
 

2011 geen boete voor Mirjam



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



Op zaterdag leken de weersberichten voor zondag niet geweldig. We hadden met een aantal 
al de afspraak om op zondagmorgen maar eens eerst te kijken naar buienradar en dan te 
overleggen. Precies, het kletterde uit de lucht, duidelijk te horen op de dakramen.
Dus, rustig aan en maar eens de laptop opgestart en kijken op buienradar.
Die gaf aan dat het vanaf half tien beter zou worden, dus maar eens rond bellen en overlegd dat 
we om half elf in het clubgebouw zouden zijn. Waren er toch al enkele clubleden die stonden te 
wachten. 

Na de koffie met een ploegie van zo’n man of acht vertrokken we richting het hoge noorden.
De route ging richting Ommen en vervolgens richting Hardenberg. Dit is een nieuwe weg die 
vanaf de N48 rechtstreeks naar de N34 gaat. Een weg om het ros eens goed de sporen te 
geven. Later hoorden we dat iemand van onze club zijn record had verbeterd en hier heel ruim 
boven de honderd had gezeten, of was het nou tweehonderd??
Maargoed, de wegen waren nog niet droog, maar het regende in ieder geval niet, ondanks dat 
de lucht af en toe behoorlijk donker was.
Hadden ze ons toch weer bij de veter, want we waren nog niet in Emmercompascuum en daar 
begon het toch aardig te regenen.
Weer net niet zodanig om meteen te gaan schuilen, maar wel opletten of er niet ergens 
een koffieadresje was. Natuurlijk kom je die dan niet direct tegen. Pas aan de andere kant 
van Emmercompas meteen de motoren op de jiffy en maar koffie bestelt. Die ging d’r wel in 
natuurlijk. De pauzeplek was nog een goed half uur verder rijden, dus maar niet te lang blijven 
zitten, want een hapje waren we dan ook zeker wel aan toe.
Inmiddels was het weer droog en het begon ook aardig helder aan de lucht te worden. Ja, iets 
verderop kwam de zon er zelfs door.

Op naar eetcafé De Leeuw in Wedde waar de zon ook scheen. Dus buiten mooi op het terras 
zitten en de jas in de zon hangen om nog even na te drogen.
Maar eens informeren naar de kaart en of ze ook boerenomelet hadden.
Nee die hebben we niet, dan maar een uitsmijter ham-kaas.
Zitten we daar zo’n klein half uur te wachten, werd ons meteen duidelijk waarom het wat lang 
duurde. Komt daar een auto aanrijden met 2 mannen erin die vervolgens met 2 traytjes eieren 
aan komen zetten. Mooi gezicht, op zoveel eiereters hadden ze dus niet gerekend.
Iedereen weer op sterkte, dus weer op pad om de route te vervolgen.
Waren we goed en wel op gang, kregen we weer een bak regen over ons heen, met flinke wind 
erbij. Stoppen was er niet bij, gewoon het gas erop houden, totdat we onder een tunnel konden 
staan. Even wildplassen en weer door, nat waren we toch al.
Het was weer droog inmiddels en de route was nog zo lang, dat als het droog bleef, we nog net 
voor Dalfsen weer opgedroogd konden zijn. Wat ook lukte.
Snel even van fiets gewisseld en even napraten onder het genot van enkele biertjes en de 
nodige shoarma. Ben je toch zo weer een hele dag van huis.

Bennie

22e Vechtdalrit (22 mei 2011) 



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



Vechtgenotenrit (28 mei 2011) 

Vechtgenotenrit

Vanuit MTC kregen wij een verzoek doorgemaild of we wilden mee rijden in een rit voor het 
Vechtgenotenhuis te Ommen. Ze organiseerde op 28 mei een rit voor kinderen die in aanraking zijn 
geweest met kanker. Zij zijn zelf ziek (geweest) of hebben ermee te maken gehad in hun familie. Het 
Vechtgenotenhuis wilde hen een onvergetelijke dag bezorgen en zocht vooral motoren met zijspan en 
trikes waarmee ze een rit konden gaan maken met de kinderen. Ik heb me opgegeven en wat was het een 
dag!

Om half tien moesten we ons verzamelen in Ommen. Daar stond al een veld vol met trikes zijspannen en 
andere stalen rossen. Allemaal stoere mannen en vrouwen die onder het genot van een stuk taart en een 
bakkie koffie elkaars fiets bekeken.

Stoer waren we niet meer toen de kinderen het terrein opkwamen. Daar werden veel mensen toch wel stil 
van. Ik was erg onder de indruk en je weet gelijk weer wat ook alweer de reden was dat je hier bent.

Na een officieel praatje werden zowel kinderen als enkele ouders verdeeld onder de motorrijders en 
gingen we met 55 kinderen en 70 motoren op pad. In colonne onder politiebegeleiding richting Raalte naar 
het Amerikaans motormuseum. We kregen er een rondleiding en een broodje met wat te drinken.

Al die ontzettend blije gezichtjes waren het helemaal waard om mee te doen. De sfeer is geweldig en het 
geeft je echt een kick. Helaas heb ik het slechts gered tot aan Raalte. Mijn motor was over de kook door 
het langzame rijden, optrekken en stilstaan… en een kapotte zekering van mijn fan. In shock was ik toen 
hij lekte voor de deur van het museum (ja heren ik ben niet zo technisch). Ik heb daar ter plekke moeten 
afhaken, maar ik doe volgend jaar zeker weer mee! Ik raad het jullie allemaal aan!
Voor foto’s kijk op www.vechtgenotenhuis.nl en voor een impressie staat er een filmpje op http://www.
youtube.com/watch?v=pxgUrr46fbo
Dus schrijf 2 juni 2012 in jullie agenda!

Ilona Bokhove



Wist u dat.. en Verjaardagskalender

 er 3 MTC leden helemaal in LOVE zijn

- één van de 3 onze voorzitter is
- dat zij er 2 jaar over gedaan heeft om onze voorzitter te
   pakken te krijgen
 - een vrouwelijk lid F.E. een boer aan de haak heeft geslagen
- dat hij Boer Wim heet en goed te passe is
- als ze dit leest een rooie boei krijgt
- dat ze nu helemaal gelukkig is
 
- de 3e persoon Tjiko heet
- en helemaal rooie oortjes heeft van geluk
 
- het misschien 3 motor escortes oplevert!

“ Onze voorzitter al een aantal weken met mega vlinders loopt, slaapt, werkt, en motor rijd
“ Niet alleen onze voorzitter maar G.B. heeft al weken een glimlach van oor tot oor
“ Voor 2 dames de krulspeldenrit een financieel fiasco was
“ 1 dame zo hard reed dat de snelheid niet te meten was en dus geen printje in de bus had
“ Onze Bennie D enorm fanatiek was met de Dobbelrit en alleen wilde rijden

Juni
01-06 Gert Lammerink
03-06 Sebastiaan Jutten
04-06 Danielle Schroten
18-06 G.J. Willems
21-06 Jan Koerhuis
22-06 Johan Middelveen
28-06 Nicky Oosterlaar (nieuw lid)
29-06 Bert Lindeboom

Juli

07-07 Arjan Bosch
12-07 Henri Goos
22-07 Henk Upper
29-07 Jolanda van Leussen



Dobbelrit (29 mei 2011) 

Hello Boys en Girls,

Joepie, ik mag wat in het clubblad zetten.
Tussen de feestelijkheden van het Sproeifeest te Hoonhorst moet het gebeuren.
Dus mochten er typefouten inzitten dan weet je waar het van komt.

Op 29 mei 2011 stond de goede oude dobbelrit op het programma, na enkele jaren van 
afwezigheid. Ik vind het een heel goed idee, want zo zie je ook eens de mensen van de 
omringende motorclubs.
Na een goede voorbereiding, (alle adressen even in de navigatie, toch makkelijk zo’n ding, 
zouden meer mensen moeten doen), even naar de pomp om dan door te gaan naar het 
clubgebouw. Om 12.00 uur mochten wij de wei in, maar om 11.45 uur werd het voor een aantal 
al wel héél spannend. Eerst maar even dobbelen, verhip dat is niet zo goed.
Ik moet eerst naar Nieuw Heeten. Na de koffie vertrek ik samen met “dikke donder”  naar Nieuw 
Heeten. Bij Heino eerst even de navigatie van de “dikke donder” in de binnenzak. Deze viel 
door de dikke klappen van de Aprillia spontaan van de motor.
Na Nieuw Heeten moesten we naar Schalkhaar. Onderweg kwamen wij al enkele MTC leden 
tegen. Vanuit Schalkhaar naar Lemele. Dit was mooi, want dan kom je door Heeten.
Na een beetje creatieve boekhouding lekker gegeten met clubgenoten (Griso Bennie en dikke 
donder). Toen als een speer naar Lemele. Hier troffen wij enkele MTC leden aan. Na een bakkie 
leut en wat gekwebbel gingen wij naar Raalte. 
3 leden op hun gevoel en 2 leden op de navigatie. Uiteraard was de navigatieploeg als eerste in 
Raalte. Hier voegden Zwins en BMW Guus zich bij ons en zijn wij naar het eindpunt in Heeten 
gereden. Hier kregen wij te horen dat iemand van Schalkhaar had gewonnen, maar Griso 
Bennie de eer van MTC Dalfsen hoog heeft gehouden met plek 2.
Het was een leuke rit en zeker voor herhaling vatbaar.

Groeten Triumph Alonso





Weekend buitenland (10-13 juni 2011) 

De beer is los!!
 
Je verwacht dat deze titel misschien beter past bij een plaat van een achterhoekse rockband of misschien 
bij een nieuw te presenteren motorfiets.
Maar nee hoor, deze titel past het meest bij de jong`s van de MTC Dalfsen die afreisden richting de 
Reekenfelderhof.
Vrijdag de 10e van juni reden de eersten richting onze oosterburen. Op een klein uurtje gevolgd door de 
bezemwagen, bagagedrager alias Aprilia verplaatser. Je leest het goed, geen geklooi met bagage achterop. 
Gewoon lekker luxe de bagage en een pizza-brommer in een grote bus mee die kant op.
Onderweg richting het ooh zo mooie Duitsland kwam er ineens binnen een nanoseconde Adri op het venster 
van m`n smartphone te staan. Woar bint die andere jong`s dan joh. Wie bedoel ie? Degene die anderhalf 
uur eerder als oe bint vertrokken. A3: jah die jah. Bleek later dat de eerstvertrokennen als laatste over 
waren. Aflslag gemist?? Een enkeling werd al gespot in Bremershaven...
 
De Reekenfelderhof is een mooie bar/bistro waar je ook nog eens kunt kegelen. Je kunt er ook gewoon een 
oerhollandse kroket en een al om bekende frikandel nuttigen. In drie woorden: een gezellig ding!
Na een rondleiding door het Hof werd het tijd om het nachtleven van Oldenburg in te duiken.
FF een kleine driekwartier in de taxi, maar dan heb je wel wat! 
 
We zijn begonnen in een straatje vergelijkbaar met de Voorstraat in Zwolle. Drie disco/kroegjes op rij. Bij 
Ceasar was het toch het gezelligst. Na een aantal voetjes van de vloer en een aantal zoute stokjes te 
hebben verorberd zijn we bij daglicht maar weer eens richting het tentenkamp gegaan.
 
`s Ochtends om 11.00 uur begonnen met ontbijten. Lekkere harde bolletjes, gekookte eitjes en een goeie 
bak koffie stonden op het menu.
Een drietal uurtjes later hebben we de buurt maar eens verkent met onze meegenomen tweewielers.
We kwamen bij toeval terrecht in het heetst van de stijd bij een tenniswedstrijd. Van links naar rechts 
ging het op het terras in Oldenburg. Nadat de bodem van het glas van het bronwatertje uit het plaatsje 
Spa in zicht was gekomen kwam er een eind aan het tennis kijken. De wedstrijd werd door een enkeling 
gewaardeerd met TEN POINTS!!
 
Gauw terug richting camping, want daar stond een bbq op hete kolen. Even later blaasden een stelletje 
onnozelen de verfbladders van de vangrails.
Ele fijne apjes daar op het vuur.
Inmiddels begon het al een beetje schemerig te worden. Na de cat and dog fight show zijn we wederom 
afgedropen naar het plaatsje aan het Küstenkanaal.
Eenmaal daar aangekomen kwamen we tot de ontdekking dat we drie keer binnen de vier-en-twintig-uur in 
hetzelfde plaatsje zijn geweest. (snap ‘ie wat ik begrieppûh??)
Natuurlijk weer richting de voorstraat van Oldenburg, naar Ceasar.
Ik weet niet wat het is met Duitse voetbalfans, wat ik wel weet is dat ze in één keer de hele sfeer in een 
uitgaanstent kunnen verpesten. Na de laatste zoute stokjes opgeknabbeld te hebben zijn we richting 
Ammadeus gegaan. Een soort van rock cafe. Hier werd door een enkeling geprobeerd om een gesprek aan 
te knopen met die schone Frauleinen. Vaak ging dit een aantal minuten goed.
In de headbangers tent stond een bar gebouwd van kratjes Beck`s pils. Na wat geknip met de Sony Digital 
camera ging drie man de vloer knuffelen. Naar verluid hebben die de onderkant van de kratjes Beck`s ook 
nog gezien. Vlak daarna de binnenkant van de ogen, in de taxi op de terugweg. Natuurlijk niet voordat er 
tegen een plaatselijk monument werd aangehangen en er nog wat anders gebeurde.
In diezelfde taxi klonk het na een paar kilometer: SCHEIJZZUHH. Niet door ons maar door de taxichauffeur. 
‘Ich bin geflitst von hinten’. Even later kwam ‘ie tot de ontdekking dat je meestal aan de voorkant geflitst 
wordt. Dit keer deed de Sony Digital camera z`n werk. Die Paul Meijer schrok wel maar kon er toch 
nog wel om lachen. Op het moment dat Der Vorzitter schuine bakken ging vertellen kon ie toch minder 





Weekend buitenland (10-13 juni 2011) 

lachen. Of snapte ie toch niet helemaal wat ik begreep. Zwei Hollandische männer stonden 
vor Verkehrlicht; sagt der eine gegen die ander; Es ist Grünn. Sagt der ander Hollandische 
keezekopf; Ein kikker!!!  
Hij kon het maar niet begrijpen.
 
Zo rond een uurtje of vijf in de ochtend was het grote licht toch al wel weer een poosje aan. 
Gauw slapen en maar hopen dat de kwade geesten in het hoofd van de overbuurman er door 
Stoffel met de honkbal knuppel uit waren geslagen. Die verrückte overbuurman wilde domino 
spelen. Niet met van die steentjes, maar met onze motoren. Volgens de kroeg eigenaar had ‘ie 
het kanaal nog niet eens gehaald als ‘ie z`n snode plannen ten uitvoer had gebracht.
 
De zondag was aangebroken, even wat gegeten en de motor maar weer eens aangeslingerd. 
Beetje kruipdoor sluipdoor, beetje hobbel de hobbel, beetje oplichtings praktijken op het terras, 
beetje knipperlicht failure van de knipper installatie van de Tuono. Beetje bbq`en, beetje 
douchen, beetje slapen in de taxi, beetje sms`en in de taxi. 
Van alles een beetje. Zo kun je het weekendje omschrijven. 
 
Dit was er weer één van; gelukkig hebben we de foto`s nog....................die gebruik ik namelijk 
voor de verhaal-lijn!
 
Biss nexte mahle zol ich mahl sagen
 
Snap ‘ie wat ik begriepûh?
 
En nu in normaal nederlands: Tot de volgende ronde zou ik maar zeggen!
 
Tjuusss,
 
Der Vorsitzer

een mooie groepsfoto



Weekend buitenland (10-13 juni 2011) 

       

ah ja je doet wat he......



Clubkampioenschap 2011

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

1 I. Kemper 5 5 3 3 5 5 3 3 6 3 7 16  3 30                  97

1 R. Dijkstra 5 5 3 3 5 5 3 3 6 3 7 16  3 30                  97

3 J. Rumpf 5 5 3 3  5 3 3 6 3  16  3 30 10                 95

4 R. Huisjes 5 5 3 3 5 5  3 6   16  3 20 10                 84

5 A. Dijk 5 5   5 5  3   7 16  3 30                  79

6 H. Zwinselman 5 5 3 3 5  3 3  3    3 30 10                 73

7 R. Jutten 5  3 3 5 5 3 3 6 3 7 16  3  10                 72

8 B.  Damman 5  3 3 5 5 3 3 6 3  16  3  10                 65

9 R. Jansen 5  3 3 5  3   3  16    10                 48

10 O. Mestebeld 5  3 3 5 5 3 3 6 3 7   3                   46

10 A. Middelkamp 5  3 3 5 5 3  6 3    3  10                 46

12 H. Kloosterman 5    5  3 3  3 7 16  3                   45

13 AHJ Breunis 5  3  5 5  3   7 16                     44

14 G. Goos 5  3 3 5 5 3 3    16                     43

15 M. Bannink 5    5 5  3   7 16                     41

16 G. Lammerink 5 5             30                  40

17 G. Hilgenkamp 5   3 5 5 3 3  3 7   3                   37

18 H. Kroes 5  3 3 5 5 3  6 3    3                   36

18 G. Ekkelenkamp       3       3 30                  36

20 J. Lammerink 5        6 3 7   3  10                 34

21 R. Ulkeman  5 3 3   3 3 6 3    3                   29

22 M. Veltman 5  3  5  3  6 3    3                   28

23 Arjan Willems        3   7 16                     26

23 Andre Willems        3 6  7     10                 26

25 J. van Leussen 5    5    6  7                      23

26 B. Peters 5   3 5  3 3      3                   22

27 G. Willems        3    16                     19

27 J. Kelder        3    16                     19

29 H. Goos     5   3        10                 18

30 R. Veldkamp            16                     16

31 G. Braakman 5    5 5                           15

31 S. Jutten 5    5 5                           15

33 A. Ekkelenkamp 5  3 3           3                   14

33 R. Bosch 5  3     3      3                   14

35 A. Garssen 5    5   3                         13

36 S. Jurriën 5    5                            10

36 F. Ekkelenkamp 5     5                           10

38 H. van Leussen   3    3   3                       9

38 B. Rozeboom        3 6                        9

38 E.J. Kroeze        3 6                        9

38 G. Stegeman         6 3                       9

38 H. van Linde    3      3    3                   9

38 H. Nijenhuis    3   3       3                   9

44 R. v.d. Vegt 5       3                         8

44 J. Pekkeriet 5       3                         8

44 M. Elsman 5             3                   8

47 H. van Lenthe           7                      7

47 J. Moraal           7                      7

49 W. Bosch        3  3                       6

50 H. Kodden 5                                5

50 J. Wesselink 5                                5

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



Zaterdagmiddagrit (18 juni 2011) 

Lange tijd leek het erop dat de afdeling Hoonhorst het zaterdagmiddag alleen moest opknappen 
voor de MTC Dalfsen, maar op de valreep kwam er redding en stonden er tegen half 4 toch 8 
deelnemers gereed om onder dreigende luchten te vertrekken richting Gelderland. Ditmaal wel 
zonder koffie want het clubhuis was en bleef hermetisch gesloten. De dreigende regenbuien 
zullen er ongetwijfeld voor gezorgd hebben dat de belangstelling zo gering was. Net voorbij de 
BP bleken er opeens 9 deelnemers te zijn, de penningmeester kon nog net met een volle tank 
aansluiten. Zo ging de hele groep onder leiding van Griso-Bennie op pad. Eerst over de A28 om 
vervolgens onder de nieuwe spoorbrug bij Hattem (nu weer te zien zonder knik) door te gaan. 
Van daar via binnenwegen ten zuiden van de A50 richting Vaassen gereden om vervolgens 
in Apeldoorn bij café de Hamer een bakkie te doen. Dat allemaal nog zonder een drup regen, 
zelfs zonnebrillen werden gesignaleerd. Van daar ging het aan de andere kant van de A50 
weer terug richting Dalfsen. Via o.a. Nijbroek, Oene, Vorchten en Heerde binnendoor weer naar 
Hattem. Onderweg nog een dikke regenbui ingereden om er na 500 meter weer uit te komen 
en vervolgens geen spat water meer te krijgen. De thuisblijvers hadden dit keer eens geen 
gelijk en hebben een mooi ritje van 125 km gemist…  Gelukkig was de sleutel van het thuishonk 
inmiddels weer boven water.

Groeten Hendri
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1 Nieuwjaarsfeest 7 jan

2 Dorf Munsterland 15-16 jan.
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8 openingsrit 10 april
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30 clubavond 3 nov
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33 clubavond december

34 oliebollenparty



Puzzelrit (26 juni 2011)

Dacht dat het wel afgeladen druk zou zijn met dit mooie weer, maar met een man of twintig en een vrouw 
hield het wel op.
De rit gaat naar Rijssen en vervolgens naar Ootmarsum via de kortste weg. Gelukkig heeft Patrick een route 
planner dus dat is geen probleem. Via allerlei kleine bochtige weggetjes kronkelen naar Rijssen waar we in 
het bos Adri aantreffen met een rol koekjes.
De bedoeling is het koekje zonder aanraken via het voorhoofd in de mond te doen belanden. Oscar redt dat 
in 12 seconden, Gert Goos in 6, Robbin Jansen in 1 minuut 13 en verder is het geloof ik niemand gelukt.
Daarna is het de bedoeling naar Ootmarsum af te reizen, dit is wegens een wielerwedstrijd echter niet 
mogelijk.
Dan maar naar Rekum. Onderweg nog even schrikken van allemaal blauwe zwaailichten. Er zal toch niet 
iemand van de groep voor ons te stevig aan het gas hebben gedraaid? Maar er blijkt een scootmobiel 
omgekiepert te zijn.  Bij de sluis treffen we Ivo en Bosch aan omringd door bierflessen (bij nadere inspectie 
wel leeg).
Het is de bedoeling dat deze worden omgekegeld. Na een verfrissende dronk weer opgestapt om richting 
Dalfsen te rijden. Onderweg nog even aangelegd bij de ijscoboer in Ommen en allemaal in goede staat het 
clubhuis bereikt. Was een mooie rit!
 
Organisatie bedankt en tot de volgende keer.





Goed/Fout

GOED

HEEELEMAAL FOUT
Sta rustig te tanken bij de BP krijg ik een pasje onder mijn neus geduwd, Politie. Die kenteken-
plaat staat veel te schuin, wij zijn daar helemaal klaar mee. Wij worden links en rechts voorbij 
gescheurd en kunnen de kentekens niet eens lezen wanneer die plaat zo scheef staat en flitsen 
lukt dan ook al niet.

Wanneer u dit niet veranderd neem ik het kenteken in want u begaat een misdrijf omdat dit 
niet leesbaar is.                                                  ZOO DAS NIET NIKS.

Kijken of de man wat kalmeert wanneer ik de plaat iets naar beneden buig, dat werkt de man 
wordt al wat rustiger totdat gewaardeerd MTC lid O.M. uit Dalfsen bij zijn motor ariveert. Hij 
krijgt de zelfde preek bovendien had de zondaar ook nog een stikkertje op zijn kenteken ge-
plakt en dat was ook al helemaal niet goed. Aangezien zijn plaat vastgelast zat kreeg hij  nog 
een dag de tijd om de boel te veranderen. O. succes met het buigen.

Groet Evert Kroeze


