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Info over onze club.

 

Het clubblad verschijnt 5 keer per seizoen. 

De club regelt een aantal tourritten per seizoen. 

De kosten zijn voor niet leden 3,50 euro. 

Leden gratis. 

Er kan gereden worden in groepsverband of alleen. 

Voor elke rit worden er punten uitgedeeld. 

Dit zijn punten voor de clubkampioenschappen. 

De punten verdeling staat vermeld in het 

clubkampioenschapoverzicht. 

Clubavonden zijn er 11 keer per seizoen en iedereen is welkom. Er 

worden soms extra activiteiten georganiseerd tijdens deze avonden, 

dit wordt vermeld in het clubblad. 

Hiernaast worden er nog extra aktiviteiten georganiseerd zoals: 

nieuwjaarsreceptie, weekend buitenland, weekend binnenland, 

barbeque, enz. hiervan verdere info in het blad. 

Verder is er een mogelijkheid om een motorescorte te krijgen bij een 

bruiloft of feest. Dit kan dan doorgegeven worden aan de redactie 

en wordt dan vermeld in het clubblad. 

Ideeen voor in ons clubblad of voor de club in het algemeen zijn 

altijd welkom!!!

penningmeester@mtcdalfsen.nl

redactie@mtcdalfsen.nl

info@mtcdalfsen.nl
06-18016986



Van de voorzitter,

 

En toch blijf je altijd afhankelijk van het weer. 

Kijk maar naar het weekendje buitenland. Nog nooit zulk mooi weer gehad.

Kijk je naar de Dobblerit en de Puzzelrit, tjah dan denk je soms; wanneer word het mooi weer?

 

Er waren tijdens de dobbelrit toch nog een aantal helden die de barre weersomstandigheden 

trotseerden.

Bij de Puzzelrit was dat precies het tegenovergestelde. Het leek wel autoclub dalfsen.

Geen enkele puzzelaar te bekennen. Hiervoor wordt nog een vervangende datum geprikt. Want dit 

wordt een hele bijzondere..

 

Tijdens de driedaagse leek het er alleen de derde dag niet helemaal op. Dan maar inhalen op 

vrijdag.

De vrijdag na deze 3 daagse was het tijd voor een bbq. Super gezellig en toen de taxi van de 

firstlady en de president aankwam flitste het alleen maar van de foto camera`s. Heel bijzonder..

 

Tot de volgende evenementen maar weer.

Woordje van de voorzitter

Wist u dat je:

 

De net vers aangeschafte motor van de firstlady

Groeten



Van de redactie,

Iedereen die wat heeft ingestuurd bedankt hiervoor, de toewijzing om een stukje over een rit te 

schrijven werkt tot nu toe goed, ook andere stukjes zijn altijd welkom. Heb je een goed idee voor 

het clubblad laat het dan even weten.

Eind augustus komt het jubileum nummer uit verderop in het blad meer hierover, heeft u nog een 

leuk stukje, een foto een hoogte of dieptepunt van de afgelopen 25 jaar mail dit dan voor 15 

augustus aan  .

Bent u onlangs verhuisd geef dit dan even door aan onze penningmeester email 

  zodat de bezorgers geen spoorzoekers hoeven te worden.

Bij de bouwvakrit was er een schuivertje met blik en kunststof schade maar zonder letsel in het 

volgende nummer ongetwijfeld meer hierover.

Groet Evert Kroeze

redactie@mtcdalfsen.nl

penningmeester@mtcdalfsen.nl

Van de redactie

Inleveren kopie jubileumnummer voor 15 augustus.



e4  bestuursvergadering 2012 M.T.C. Dalfsen

Datum : 10 mei 2012  
Aanwezig : Robin Jansen, Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Ronald Jutten, Raymond Ulkeman

  Evert Kroeze (red.)
Afwezig: : Judith Boelen, Ralph Bosch, Rutger Dijkstra (clubhuisbeheerder), Adri Dijk 

  (toercomm.),

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

2. Ontvangen post:
- clubbladen: MC Nieuwleusen, MC Salland, MC Free Wheels.
- info motoerit. Motorreizen aar Groot Brittanië, Ierland en Noorwegen.
- kortingsbon “Poppies's restaurant” Giethoorn.
- steunpunt vrijwilligerswerk Dalfsen, inschrijfform. Vrijwilligersmarkt 8 sept.'12
- info stichting multibouw raceteam 
- ROVO (reg.org.voor de verkeersveiligheid) posters, flyers “Veurjoar in de kop”

              voor motorrijders.
- Gemeente Dalfsen, ontvangstbevestiging evenementenvergunning.

3. Leden:
- Nieuwe leden: Beltman, Johnny Willems, H. Bosch.
- Adres wijziging: Ivo Kemper, Ronald Huisjes.

4. Toertochten/evenementen:
Evaluatie: 
· Openingsrit 15 april: 31 personen aanwezig
· zaterdag middagrit 28 april: 15 personen aanwezig
· 29 april Oranje toertocht Motorclub: 55 personen aanwezig.
· krulspeldenrit 6 mei: 16 personen aanwezig.
Activiteiten

e· 13  Vechtdalrit 20 mei: A3 Flyers rond brengen Ivo, Raymond, Evert.
Ronald regelt met Paulien de bardienst aangezien Ronald zelf niet aanwezig is.

· Weekend buitenland 25-28 mei: Nog maar 9 man opgegeven.
· Dobbelrit 3 juni: Ivo en Bennie gaan naar de vergadering bij MC Salland.

5. Clubgebouw:
-  Halen we van de agenda, voorlopig niets te melden.

    
6. 25 jaar jubileum.

- Vergunning is nu weg, even afwachten en dan een belletje plegen hoe het er voor staat.
- Handschudmachine, wordt nog naar gekeken, Raymond contact met Guus die verwees door 
  naar Harry Splinter. Anders evt. een nieuwe maken.
- Binnen gekomen stuk: EHBO lijst 6 weken van te voren inleveren.
- Remco Ardesch regelt het geluid.
- Er moet een nieuwe band worden geregeld Johnny and the Rockets kunnen niet.
- Buma Stemra rechten moet naar worden gekeken.
- Evt. het allereerste clubblad opnieuw uitbrengen.

7. Rondvraag 
- Wie weet waar de stempel is voor de loot toertocht??
- Advertentie sponsoring deed nu nog Jolanda, voor volgend jaar heeft Raymond zich
  aangemeld.
- Volgende keer agenda punt kast clubhuis even doorgaan en opruimen.
- Volgende keer agenda hoe om te gaan met de vele bestanden en administratie, een 
  gezamenlijk punt op internet en toegankelijk voor de bestuursleden? 

Volgende vergadering: 28 juni 2012 om 20.00h in het clubgebouw ad Singel in Dalfsen. 

Verslag bestuursvergadering
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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.

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

Wijthmen-Zwolle
Heinoseweg 67  

 

(0529) 40 13  51

www.mulder-eykelkamp.nl



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

AUTOSCHADE KOMT

GEGARANDEERD

WEER GOED

janmasman@hetnet.nl

www.autoschadejanmasman.nl

schadeherste l bedr i j f

Tevens verzorgen wij 
uw autoschade met 

de verzekering

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

? 剁乔? ? ? ? F

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

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

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

www.garagejansenzwolle.nl
Boerendanserdijk 57
8024 AG Zwolle
telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121
info@garagejansenzwolle.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Leasing op maat
Auto import
Texaco tankstation

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Leasing op maat

Auto import

Texaco tankstation

Boerendanserdijk 57
8024 AG Zwolle

telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121

info@garagejansenzwolle.nl

www.garagejansenzwolle.nl



e5  bestuursvergadering 2012 M.T.C. Dalfsen

Datum : 28 juni 2012  
Aanwezig : Robin Jansen, Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Ronald Jutten, Raymond Ulkeman

  Evert Kroeze (red.), Judith Boelen.
Afwezig: : Ralph Bosch, Rutger Dijkstra (clubhuisbeheerder), Adri Dijk, (toercomm.).

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

1. Ontvangen post:
- clubbladen: MC Nieuwleusen, MC Salland, 
- blad “de vrijwilliger”.

2. Leden:
- Nieuwe leden: Robert Schepers, 
- Adres wijziging: John Kroes, Fenna Ekkelenkamp, Mark Veltman, Jeroen Pekkeriet.

3. Toertochten/evenementen:
Evaluatie: 

e· 13  Vechtdalrit: niet veel deelnemers 26 pers. Wel een mooie tocht.
· Weekend buitenland: de laatste keer georganiseerd door Gert Lammerink.
· Dobbelrit: Misschien de volgende keer meer spel element, nu te weinig verschil in punten, mede 

door de GPS.
· Zaterdagmiddagrit: geen route op papier aanw. Wel genoeg pers. met de route in de GPS.
· Puzzelrit: slecht weer, er was niemand die heeft gereden.
Activiteiten
· Avonddriedaagse + BBQ 3 t/m 6 juli: alles ook de BBQ is geregeld. Raymond zorgt dat de 

avonddriedaagse op Dalfsennet vermeldt wordt. 
· Bouwvakrit 18 juli: route op tijd mailen voor de GPS (Ivo geeft dit door aan de toercomm.)

4. 25 jaar jubileum.
Ivo heeft een paar puntjes doorgekregen van de gemeente die nog moeten worden 
geregeld voor de Vergunning. Daar wordt aan gewerkt. 

5. Clubgebouw:
- Ivo en Marloes hebben de bezem eens goed door het clubgebouw gehaald. De kast    
  opgeruimd alles in opbergdozen gedaan ivm muizen overlast.
- Oscar informeert naar een dichte kast, ivm muizen overlast. 
- Ronald gaat stand-by staan voor Rutger, zo hoeft Rutger niet alles alleen te doen. 

6. Bij houden administratie (leden): Robin houdt het adressenbestand bij. Mailt een 
bijgewerkte versie naar Ever ivm adressen voor het rond brengen van de clubbladen.
Gezamenlijk punt op internet: niet handig wie gaat dit bijhouden. Huidige MTC 
mailadressen aanhouden. 

7. Puntentelling: 
De puntentelling voor het weekend buitenland is goed genoteerd. De punten zijn als volgt 
vastgesteld. Kampeerweekenden, buitenland 10 punten per dag, binnenland 5 punten per 
dag. 

8. Rondvraag 
-niets voor de rondvraag.

Volgende vergadering: 12 juli '12 bij elkaar voor het 25-jarig jubileum, 1 x in de 14 dagen 
betreffende de stand van zaken.

Voorlopig: 12 juli '12 om 20.00 uur Clubgebouw aan de Singel
26 juli '12 om 20.00 uur ,, ,, ,,
  9 aug '12 om 20.00 uur 

Verslag bestuursvergadering



Zomerprogramma 2012 M.T.C. Dalfsen

Datum:             Evenement: Aanvang:

APRIL
5 april clubavond 20.30 uur
15 april openingsrit 13.00 uur
28 april             zaterdagmiddagrit*    15.00 uur

MEI
3 mei clubavond 20.30 uur
6 mei     krulspeldenrit 

(speciaal voor dames) 13.00 uur
e20 mei 13  Vechtdalrit (LOOT) 10.00-12.00 uur

25-28 mei weekend buitenland

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

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

AUGUSTUS    
2 augustus clubavond 20.30 uur
26 augustus nazomerrit 13.00 uur

SEPTEMBER
31 aug-2 sept    weekend binnenland
6 september      clubavond 20.30 uur 

e9 september      18  Blauwe Bogentocht (LOOT)10.00-12.00 uur
opbrengst: 

22 september 25-jarig bestaan?

OKTOBER
4 oktober clubavond   20.30 uur
7 oktober snertrit   13.00 uur

NOVEMBER
1 november clubavond   20.30 uur
4 november pekelrit  13.00 uur

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

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



Newtonweg 1    Nervistraat 3 
038 - 4603242   038 - 4268800

Autoschade? 
Care helpt u snel weer op weg 

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

Aanbieding 35 jarig jubileum



Verslag 13e 

Vechtdalrit 2012

De open toertocht van de vechtdalrit stond weer op het programma.
's Morgens  weer op tijd verzameld bij kappers en dan richting 
Dalfsen om de motoren even af te tanken en vervolgens naar het 
clubhuis.Het is nog niet druk maar er is al lawaai zat achter de 
bar.Het dames trio staat alweer klaar met koffie en krentewegge.
Nadat dit in een rap tempo weggewerkt wordt is het tijd om te 
vertrekken.
Omdat er maar een dame was die wilde rijden ging ze met ons mee.
Na een stukje gestuurd te hebben kwamen we een heel klein terasje tegen in Duitsland.Tijd voor koffie en 
apfelstrudel.Er zat een Duitser op het terras maar deze was snel vertrokken toen iemand het nodig vond om 
zijn motorlaarzen uit te trekken.
Toen we goed en wel aan de koffie zaten kwam de andere deelnemers er ook al aan of langs.Even gezellig 
geouwehoerd en vervolgens de tocht weer voortgezet naar de pauzeplek bij Moorman in Erm.
Na goed gegeten te hebben even tanken bij het naast gelegen tankstation.Toen we net wegreden stopte de 
kopman even om te checken of iedereen er weer was.Dit werd niet door iedereen opgemerkt en  het gevolg 
was dat de Grisso licht  geswaffeld getoucheerd werd door een Gladius.
Gelukkig hielden ze het in de benen en er was alleen een klein krasje en een grote deuk in het imago van 
iemand die beweerde dat ze al jaaaaren schadevrij reed.
De hele weg terug en zelfs in het clubhuis was deze persoon aardig stil.  (zo kennen we haar niet ).
Het was weer een mooie tocht.
Groet DD



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

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



Dobbelrit 2012 

Goeiendag allemaal

Zondag 3 juni 2012 schoot me in keer te binnen dat er de dobbelrit was.
Ik keek door de ramen naar buiten en zag dat het regende. Dus snel de pc aan en internetten naar 
www.buienrader.nl . Zag dat het nog wel een tijdje zou regen maar dat het tegen twaalven wel weer een 
beetje zou opknappen. Dus ik dacht ik gok der wel op. Dus Snel de pak aan en   de motor uit de schuur 
halen en dan snel richting het clubgebouw rijden  waar we om half elf zouden verzamel en een bakkie 
drinken.  Eenmaal aangekomen bij het clubhuis zag ik nog maar één persoon uit Dalfsen die stond te 
wachten in de regen bij het clubgebouw dat nog dicht zat . Maar een paar minuten laten kwam er nog 1 
bij en 3 uit Hoonhorst. Dus toen waren we in totaal met zes man.  Na een telefoontje naar de voorzitter 
die het clubgebouw zou openen en aanwezig zou zijn om te  stempelen voor Dalfsen kwam hij er na een 
paar minuten  ook aan. Toen we eindelijk koffie gedronken hadden bij clubgebouw pakte we de motoren 
en reden we naar MCSalland om ons daar in te schrijven voor de dobbelrit en wachten op de andere 
leden van de andere clubs die meededen. 

Eenmaal aangekomen bij MCSalland  hebben we onze formulieren ingevuld voor de dobbelrit  tijdens 
een bakkie koffie. We zagen al snel daar dat we de  club waren met de meeste deelnemers. In totaal 
deden zestien man mee. Nadat iedereen van alle clubs ingeschreven had. Kregen we een simpele uitleg 
van wat je moet doen. Gooi je met de dobbelsteen steen 1 dan moet je proberen de kortste route te 
rijden naar de club die achter nummer 1 staat op je papier en laat je papiertje daar stempelen. En van af 
die plek gooi weer met de dobbelsteen en rij je naar de club die achter de gegooide punten staat. Gooi je 
een nummer die je al gehad heb dan gooi je gewoon nog een keer net zo lang tot je een nummer heb 
gegooid waar je nog niet geweest bent. En het doel van alles is om alle punten af te rijden met zo weinig 



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



mogelijk kilometers. Degene die de minste kilometers heeft gereden heeft gewonnen. Na de uitleg was de 
tijd om te beginnen. Je kon kiezen om alleen te rijden of met een groepje. Ik koos er voor om alleen te 
rijden en de andere vijf kozen voor om in twee groepjes te rijden. Dus je had een groepje uit Hoonhorst van 
drie man een groepje van Dalfsen uit 2 man en ik uit Oudleusen.
Toen was de tijd om te gooien. Ik mocht eerst naar Mtk de IJselrijders in Schalkhaar.
Natuurlijk weet ik de weg wel uit het hoofd maar toch voor de zekerheid de Garmin aan. Eenmaal de 
Garmin opgestart begon ik mooi binnen door te rijden naar schalkhaar. Ik keek een paar keer op de Garmin 
en toen zag ik opeens dat ik via een zandweggetje een paar kilometer kon af snijden dus natuurlijk deed ik 
dat. Niet al te slim met al die regen want het was een beetje glibberig op de zandweg. Maar door een beetje 
rustig aan te doen kwam ik er weer op de gewone weg uit waarna ik weer gas kon geven richting 
schalkhaar. Paar kilometers verder kwam ik een rotonde tegen die drie kwart moest nemen maar ik zag 
verder geen andere voertuigen dus dat werd een kwart je moet er natuurlijk wel alles voor over hebben voor 
de minste kilometers. Eenmaal aangekomen bij schalkhaar de motor natuurlijk zo ver mogelijk van de 
stempelpost parkeren en het laatste stukje lopen. Eenmaal de ingang gevonden heb ik een stempeltje 
gehaald en weer gegooid met de dobbelsteen. Nu was de tijd om naar Mc freewheels in Heeten te rijden. 
Natuurlijk weer de zelfde taferelen voor de kortste afstand. Van af daar mocht ik naar nieuw-Heeten waar ik 
groepje van Hoonhorst tegen kwam die net klaar waren met eten. En had ze ff gesproken en die hadden 
het snel door dat ik de goede kant opging voor de minste kilometers. Zij gingen daar net voor mij weg. Ik 
hoefde nog maar naar twee clubs en dat was MTC Dalfsen en Ram Raalte. Dus ik gooide weer met 
dobbelsteen en hoopte dat ik naar Ram Raalte mocht maar helaas het was me niet gegund ik mocht naar 
onze eigen clubgebouw. Eenmaal daar aangekomen nog ff een bakkie koffie gedronken met een koekje bij 
de voorzitter en zijn vriendin in het clubgebouw waar zij zaten om te stempelen. Na een paar minuten 
kwamen de andere twee van het groepje van Dalfsen een stempel halen. En die hoefden ook nog alleen 
maar naar Ram Raalte. Dus toen ben ik maar met hun meegereden naar Ram Raalte en daarna weer naar 
MCSalland om de papieren weer in te leveren en de uitslag af te wachten tijdens het eten van een 
gehaktbal. 
Doordat ik dit stukje moest schrijven en er veel te laat mee begonnen ben weet ik de uitslag niet zeker 
meer. Maar Volgens mij was ik elfde of twaalfde van de zestien. En het groepje uit Dalfsen was 6 of zeven. 
En Hoonhorst was derde.
Al met al was het een leuke rit en zeker voor herhaling vatbaar maar dan graag met beter weer en meer 
deelnemers.

Groeten Ronald

Dobbelrit 2012 



Hier kan uw advertentie staan!



 

      

 
Naam Lid van Club 

Km-stand 
begin 

Km-stand 
einde 

Gereden 
kilometers 

1 Jaap v.d Berge 
MTK de Ijselrijders 
1974 73888 73967 79 

2 Harry Koolhof 
MTK de Ijselrijders 
1974 30339 30418 79 

3 Jan Boshuizen MC-Salland 98776 98857 81 

4 Alfons Middelkamp MTC Dalfsen 22523 22605 82 

5 Bennie Damman MTC Dalfsen 2727 2809 82 

6 Henk Upper MTC Dalfsen 90381 90465 

84 (mijlen 
omgerekend 

naar km) 

7 R. Ulkeman MTC Dalfsen 19082 19166 84 

8 Jan lammerink MTC Dalfsen 71239 71324 85 

9 Alfred Wunnink MC-Salland 0 85 85 

10 John Zwinselman MC-Salland 12797 12882 85 

11 Henk Schepers MC-Salland 10111  10198 87 

12 Stefan Hondeveld MC Free Wheels 68873 68964 91 

13 Ronald Huisjes MTC Dalfsen 52784 52876 92 

14 F.Maatman 
MTK de Ijselrijders 
1974 67203 67296 93 

15 Bertus van Lente R.A.M Raalte 22271 22367 96 

16 Klaas Mijnheer MC-Salland 61644 61745 101 

      

 

Gelijke uitslag: met dobbelsteen bepaalt dat Jaap v.d Berge de dobbelrit 2012 
heeft gewonnen. 

 

Dobbelrit 2012
uitslag 



Wist u dat

Er ook  Yamaha`s zijn die kunnen rijden op een mengsel van diesel en benzine.

Ze dan wel een hoop rook uitbraken.

Bij de koprijder het route systeem vaak heel ander wegen aangeeft dan bij degene die achter hem 

rijden.

Ilona een dochter heeft.

Het motorpak nu wel weer past.
Ralph Bosch een m.t.c lid interviewt en ook de antwoorden al klaar heeft.....heel bijzonder

Ralph Bosch achter de bar staat de gehaktballen niet aan te slepen zijn

De rekening  van Ekkelenkamp niet gedeclareerd kon worden

Het weer erg gezellig was bij de barbecue

De voorzitter met z'n vrouw opgehaald werd door een taxi busje

De uitlaat fabrikanten geen last hebben van de crisis.

Wist u dat:   



Club kampioenschap 2012
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Naam tot.

1 Huisjes R. 5 3 3 3 7 10 6 15 30 17 3 30 5 137

2 Damman B. 5 3 3 5 3 3 7 10 3 15 17 3 4 30 3 5 119

2 Ulkeman R. 5 3 3 5 3 3 7 10 3 15 17 3 4 30 3 5 119

2 Zwinselman H. 5 3 3 5 3 3 7 10 15 30 3 4 20 3 5 119

5 Rumpf J. 5 3 5 3 3 10 6 15 30 3 30 5 118

6 Dijk A. 5 5 3 10 6 15 30 30 5 109

7 Middelkamp A. 5 3 3 5 3 7 3 6 15 17 3 4 30 3 107

8 Mestbeld O. 5 3 5 3 3 10 3 15 3 4 30 3 5 92

9 Kemper I. 5 3 5 3 3 10 3 30 3 20 5 90

10 Dijkstra R. 5 3 5 3 10 3 6 10 4 30 3 5 87

10 Upper H. 3 7 10 6 15 17 4 20 5 87

12 Kroes H. 5 3 3 3 7 3 15 3 4 30 3 5 84

13 Lammerink J. 5 3 3 3 6 17 3 4 30 5 79

14 Kroeze E. 3 7 10 6 15 4 30 75

14 Willems G. 3 7 10 6 15 4 30 75

16 Jutten R. 5 3 5 3 3 7 3 3 4 30 3 5 74

16 Moraal J. 5 3 3 5 3 10 3 4 30 3 5 74

18 Ekkelenkamp G. 5 3 5 3 3 30 20 3 72

19 Bannink M. 5 5 3 6 15 30 5 69

19 Breunis Alberta 5 5 3 6 15 30 5 69

19 Goos G. 5 3 5 3 6 15 4 20 3 5 69

19 Kloosterman H. 5 5 3 7 10 3 3 30 3 69

23 Vegt v.d. R. 5 5 3 15 30 5 63

24 Kogelman E. 5 3 3 3 7 3 30 3 5 62

25 Stegeman G. 3 15 4 30 3 5 60

26 Boelen J. 5 3 5 3 4 30 3 53

27 Jansen R. 5 3 5 3 3 3 20 3 5 50

27 Willems Arjan 3 7 10 6 4 20 50

29 Rozeboom B. 3 4 30 5 42

30 Willems J. 6 4 30 40

31 Willems Andre 3 6 30 39

32 Bosch R. 5 5 10 10 3 5 38

33 Hilgenkamp H. 7 30 37

34 Bisschop A. 5 30 35

35 Ardesch J. 5 5 10 3 10 33

36 Meulenbelt H. 5 5 20 30

36 Middelveen J.R. 30 30

38 Hilgenkamp G. 5 3 3 3 3 3 3 5 28

38 Kappert H. 3 20 5 28

40 Leussen v. H. 5 5 3 10 3 26

40 Leussen v. J. 5 6 10 5 26

42 Lindeboom B. 5 20 25

42 Marle v. G. 5 20 25

42 Pekkeriet J. 5 10 10 25

45 Kelder J. 5 3 10 5 23

45 Wesselink J. 3 20 23

47 Kodden H. 5 3 4 10 22

47 Peters B. 3 3 3 3 10 22

49 Elsman M. 5 10 3 3 21

50 Braakman G. 5 10 5 20
50 Goos H. 5 15 20

50 Scheper M. 10 10 20

50 Goos J. 20 20

50 Linthorst H.J. 20 20

55 Schepers E.  15 4 19

56 Rossen v. P. 5 3 3 4 3 18

57 Veltman M. 5 3 3 5 16

58 Kasper J. 5 10 15

58 Kroes J. 15 15

60 Buiter M. 3 5 5 13

61 Lammerink G. 5 3 3 11

62 Breunis Arwin 5 5 10

62 Lagas W. 10 10
62 Bosch H. 10 10

65 Ekkelenkamp A. 5 3 8

66 Sluis v.d. H. 3 4 7

66 Vulkers S. 7 7

68 Borger W. 3 3 6

68 Nijenhuis H. 3 3 6

70 Boesenkool H. 5 5

70 Dijsselhof B. 5 5

70 Jurriën S. 5 5

70 Lenthe v. H. 5 5

70 Oosterkamp T. 5 5

70 Vegt v.d. W. 5 5

76 Bosch A. 4 4

76 Dommerhold W. 4 4

78 Beltman W. 3 3

78 Linde v. A. 3 3

78 Weert W. 3 3

81 0

 





16JUN

16JUNIZaterdagmiddagrit.

16JUN

Zaterdagmiddagrit. 

vertrek om 15:30 vanaf het clubgebouw 

aan de Singel.

Grappig, ik hoorde Evert tegen Patrick zeggen, jij mag een stukje schrijven over de 
zaterdagmiddagrit. Oké zei ik, dat houd dus in dat ik dat stukje mag schrijven.
Oké daar gaan we dan. Een goede tip die ik hoorde voor als je het niet meer weet dan begin je toch 
met “het was mooi weer de opkomst was goed en het was een mooie tocht”. Goed, dat was het ook. 
Voor mij was het de eerste keer dit jaar dat ik mee heb gereden. Eindelijk is mijn motor klaar, hij rijdt 
weer. Het was wel hopen tijdens de rit dat hij ook bleef rijden. 
Patrick had voor de rit met mijn motor getankt (mag hij vaker doen) en nog gauw even een proefritje 
gemaakt. Ik kon dus vanaf huis meteen naar het clubgebouw en Patrick moest eerst nog even met 
zijn eigen motor tanken.
Ah, lekker eerst een bakkie koffie en dan wachten op Ivo met de route. Maar ……… Ivo waar blijft 
hij? Even bellen, nee er wordt niet opgenomen. Oké en dan? Lang leve de moderne apparatuur 
(navigatie). Er waren verschillende motorrijders met zo'n navigatiegeval. Dus we konden vertrekken. 
In twee groepjes vertrokken we uiteindelijk. Patrick reed met de eerste groep mee en Ik reed met de 

e2  groep, de snelle groep (hihi) die vertrekt toch altijd als laatst?
Ja en dan. Ja wat beleef je zoal onderweg. Eigenlijk niet veel. Je let goed op het verkeer en de 
motorrijder voor je, niet te dicht achterop rijden zodat je lekker wat om je heen kan kijken en van de 
omgeving te genieten. Soms (meestal eigenlijk) komen we op plekken waar ik nog nooit ben 
geweest. Ondanks dat het dicht bij huis is. Ik vond het wel weer even wennen op de motor, maar na 
een paar bochten en het gas een keer goed los trekken (op mijn manier dan) was je er ook zo weer 
aan gewend. Oh, oh, wat liep mijn motor weer fijn. 
We hadden dus lekker een beetje in de buurt rond getoerd. Je raad nooit waar we koffie hadden 
gedronken……….. Je mag nooit meer raden, inderdaad bij het Rode Hert en nee daarna niet meteen 
terug naar het clubgebouw. We hadden keurig de tocht uitgereden. Bij aankomst bij de motorclub was 
het grotendeel alweer vertrokken richting huis. Hadden we er dan zo lang over gedaan?
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OP-TOER`N
 
Het weekend buitenland stond in het teken van de bovenstaande titel.
 
Vrijdagavond was het oude vertouwde cluppie weekend buitenland gangers aanwezig op 
Motorcamping The Rose.
The Rose deed zijn naam weinig eer aan. We zaten namelijk niet in een lekker rozenluchtje, maar 
wel in een lekker muf luchtje van de buurman met z`n bio-gas installatie. Op de aanwezige toon na, 
die het apparaat maakte zaten we er lekker bij op de camping.
Als de Laverda-club niet had afgezegd hadden we op een propvol veld gestaan..
 
Het thema van de vrijdagavond was eten en drinken. Dat kwam even goed uit hey, laten we daar 
nou net voor komen. Twee schnitzels en patatten als brugleunings vulden het bord.
 
Vrijdag avond is normaal de avond dat het moet gaan gebeuren. Je raad het al; het gebeurde niet.
We dachten; laten we eens een bezoekje brengen aan Nordhorn. Nou dat hadden we beter niet 
kunnen bedenken. Bij de oxxx kregen we zelfs lauw bier geserveerd. 
Toch maar eens naar de overkant. Daar kon je de kleertjes laten stomen. Althans zo leek het.. Hier 
mocht namelijk gerookt worden. Goeiendag wat `n daaamp..
 
Het enige grote nieuws van die avond was dat:
 
Gaitie wat te dansen had ;

Het nieuws wat we zaterdag via de 
smartphone binnen kregen kwam via de 
site telegraaf. nl. Hierin stond een nieuws 
bericht van de anwb; Met dit warme weer 
wordt het u aangeraden om in de 
schaduw te blijven en veel te drinken. Dit 
advies klonk ons bijzonder goed in de 
oren en hebben dit natuurlijk opgevolgd. 
De volgende dingen hebben we zelf even 
toegevoegd: zo weinig mogelijk bewegen 
en zware inspanningen vermijden.
 
 

Ook werd de zwaar lekkende Tuono uit de bus 
gehaald, de "technische mensen bij amc motoren 
uit lemelerveld" hadden het binnen vijf reparaties 
niet voor elkaar gekregen om de annabolen-
machine lekdicht te krijgen.
 
  
Na een mooi toertochtje rondom Uelsen moesten 
de tweewielers op de standaard. Toen kwam de 
kreet van het weekend: "JONGENS, HET IS 
HALF ZES, DE DOP KAN VAN DE FLES".
Er kwam nog een soort gelijke uitspraak voorbij; 
"om half vier zaten w-ij al aan`t bier".. maarjah die 



Krulspelden rit

kon eigenlijk niet want het was allang half vier geweest dus zijn we het hele weekend blijven hangen 
bij "de half zes uitspraak".
 
Zaterdag was het thema opnieuw eten en drinken.
Het enige verschil met de vorige dag was dat je de etenswaren nu zelf moest verwarmen. Dit was 
wel op een extreem bbq`tje. Als je de speklap wou draaien, had je geen haar meer op je onderarm..
 
Er was ook aan de voetbalfans gedacht. Het Nederlands elftal was op groot beeldscherm te zien. 
Aan de niet voetbalfans was niet gedacht; Adri en ikke mochten niet eens met de stoelen schuiven, 
omdat dit teveel lawaai maakte en de voetbalfans zo de wedstrijd niet meer konden volgen. Met 
Heineken bier achter de kiezen was dat ook geen enkel probleem om het potje voetbal helder te 
volgen. Later op de avond zou dat anders worden. 
Later op die avond zijn we afgetoerd naar het land waar de wijzen vandaan komen. En waar ze bier 
drinken uit groene flessen. U raad het in één keer: Twente
Daar weten ze hoe het moet. Bij Markt 19 kregen we gewoon pils uit de fles. Het was inmiddels half 
zes..
De avondploeg is om een uurtje of drie afgetaaid. De nachtploeg van een persoon of drie heeft een 
uur of drie later de strijdbijl erbij neer gegooid.
 
Zondagochtend stond in het teken van totale 
uitschakeling. Van OPTOER`N was allang 
geen sprake meer.. (check de foto`s)
 
de voorzitter had last van zeer plaatselijke 
pijn tussen de neus en de kuif, als 
donkermakertje werd een kraagje gebruikt.
 
Hier ligt de rest, al dan niet in de 
Foetushouding. Dat is met opgetrokken en 

gevouwen handen en armen, als het ware in de 
eihouding. Dit word gedemonstreerd door de heer 
Johan.
De overgebleven sandalen zijn van André Kuipers, die 
is opgestegen naar de hemel. Gelooft u het allemaal 
nog?
U moet wel geloven dat er op zondagmiddag weinig 
meer getoerd werd.
 
Op zondagavond hebben we ingecheckt (ook via 
Facebook) op dezelfde plek als de avond ervoor: 
Oldenzaal.
Mense-kinders wat hing daar een mooi sfeertje! 
Overal terrasjes, zover je kon kijken..    en dan niet om 
een uur of twaalf de boel opruimen en iedereen naar 
binnen. Nope, gewoon tot een uur of twee in de 
buitenlucht blijven zitten. In één woord: UNIEK!
Iets verderop kwamen we in een back to the future, 
maar dan omgekeerd café terecht. Hier kwam je 



gewoon op een plek terecht waar je 30 jaar terug ging in de tijd. Nog van die 
olde kleine glaasjes bier.
In tegenstelling tot de vorige avond konden we nu nog wel bij de plaatselijke 
Ali Babba binnen. Ff lekker gegeten, dan kun je weer door. Door naar het 
twee meter verder gelegen Markt 19.
"W-ij bint rockers, wij bint rollers, w-ij zoept alleen maar bier uit Grolle"  
Zo nu was het maandagochtend, een weekendje optoer`n was een feit. Rap 
op huus an. En ik denk voor de meeste strijders, "bankzaken doen"  
Het was een al met al door Stoffel top geregeld weekend.
 
Groeten,
 
Ivo



Zet dit maar vast in de agenda, de organisatie is al maanden lang in de weer om alle 
vergunningen, tenten, wegafzettingen en alle bijkomende rompslomp te regelen om er een 

spetterend feest van te maken.

Nadere informatie volgt via een uitnodiging en een extra clubblad.
Hebt u nog verhalen en of foto`s uit de oude doos, hoogte of dieptepunten van de afgelopen 

25 jaar stuur die dan naar  voor 15 augustus zodat wij er echt een 
bijzondere uitgave van kunnen maken.

redactie@mtc.nl

22 september
25 jarig JUBILEUM

JUBILEUM



Ingezonden



Betutteling ten top
In de jaartjes die ik zoal mee loop, -rijd, -lul, -huil, -lach en –rook binnen de MTC zie je verschuivingen 
ontstaan. Soms zijn dat terechte wijzigingen, maar je hebt soms ook van die dingen waarvan je denkt; 
What the fuck, heb ik nu weer aan mijn ̀ motor` hangen! 
Het lijkt me een mooi moment enkele voorbeelden te vernoemen en een plaats te geven zodat we het 
aankomende 25 jarig jubileumfeest geen open deuren hoeven in te trappen.
Gevalletje 1: Een toertocht meerijden, aanmelden en dan. Wil je hem ingeladen hebben? Wat voor`n 
merk heb je? Nee, doe maar op papier, zeg ik dan maar! Het lijkt de gemeenteraad van Dalfsen wel, die 
willen ook papierloos worden eind dit jaar. Ik hoop dat ze de politie ook papierloos maken, een prent 
voor dit en een prent voor dat. Wat een onzin!
Om niet teveel af te wijken van ons onderwerp, dan wordt zo`n toertocht al verzonden naar de leden, 
die er belang in hebben en hun voordeel mee kunnen doen! Huhhmmm!!! Ff een paar extra way-points 
erbij in knutselen, tjonge je zou je maar eens verremmen of verrijden. Ze komen b.w.s. al met een stijve 
plasser naar het startpunt gereden. Dus dames er valt wat te zien tegenwoordig bij het startpunt. Wat 
een bull-shit, al deze ̀ high-tech`!
Mooie anekdote; afgelopen 3-daagse, de dinsdagtocht. Het gas kon er weer op nadat we, voor mijn 
gevoel, wel een half uur achter een trekker met een aanhanger volgeladen met strobalen hadden 
gehobbeld. En ik, nog steeds, beweer dat er ruimte genoeg was om dit vehikel in te halen. Alhoewel de 
bovenste laag strobalen niet echt vast lagen, 3 hoog, er kansen/gaten genoeg waren om ̀ m in te halen. 
Maar ja, als je zo`n italiaanse koffiemachine vooraan hebt rijden, dan blijkt dat toch anders te zijn. Goh, 
wat zijn dat brede machines zeg! Ik zeg typisch gevalletje voor Herman Westerhof, dus Herman werk 
aan de winkel.
Maar goed, de boel werd weer vlot getrokken en bij een rechts/links combinatie was het de weg vervol-
gen, i.p.v. rechts te gaan. Hup zes man volgt als makke schapen `the leader`! Papier liegt nooit dus 
rechtdoor, einde weg links nemen en de weg te vervolgen. Om vervolgens bij de koffie pauze, wat 
beteuterde gezichtjes zien aankomen rijden. 
Van jullie hier! Flikker die rotzooi, toch direct de Vecht in! Dom dom . . . . . .
Gevolg van het rijden met ̀ een hulpje` is dat het charme van het motorrijden geheel naar de gallemie-
zen wordt geholpen. Gaat lekker achter je Nintendo, Wieffie of game-girl zitten! Ieder bochtje wordt, 
hopelijk, geprojecteerd op je scherm dus geen enkele bocht is een verrassing meer, mits ze er een 
paar kuub zand of grind hebben neer geflikkerd! En dan geven ze weer niet thuis terwijl het dan juist 
moet. Les 1 bij Herman!
Verder denk ik: hoever gaan we nu eigenlijk van huis? We rijden in een straal van 50 km. rondom de 
kerktoren van Dalfsen (3-daagse). Nou je zult eens verdwalen zeg, poeh héh! Maar dat wil niet zeggen 
dat je de rit van woensdag niet goed op papier hoeft te zetten. Want dat heb ik van horen zeggen, dat 
was een blamage van de eerste orde! Lekker hoor, grote opkomst misschien wel met enkele aspirant 
nieuwe leden! Met de rit op papier en in Hoonhorst worden ze al getrakteerd op enkele zeperds. Ga je 
weer met je imago van de club. En met de digitale versie was uiteraard niets aan het handje, nee daar 

doe je het 
voor! ? ! ? Het moge duidelijk zijn H.H. uitzetters: back to the basics!
Zo nu weer naar het echte leven. Het bestuur doet er een heus rook-
verbod uit gaan, tijdens feestjes van de MTC, wat een kolder zeg! Ik, 
als frequent mee-roker, heb mijn beklag. Een biertje en/of sjek-
kie/cigar hoort gewoon bij `the life-style` van een motorrijder/biker! 
Dus op tafel met die asbakken!
Neem maar van mij aan dat er gerookt gaat worden op het 25 jarig jubi-
leum feessie, al moet het een sigaar uit eigen doos zijn! Want waar 
geldt  het uitgevaardigd  rookverbod nl: als er een feestje wordt gege-

even in het clubgebouw (verslag 3  bestuursvergadering, punt 7).
 Dus de kolde is uut de lucht . . . 

Ik spreek/c you, Bartelo Peters



Avond 3 daagse

De eerste avond

Het is weer zover !!
De eerste avond van de avonddriedaagse is weer 
aangebroken.
Vanmiddag al ff in de ronde gesms't of de 
kamaraden nog mee rijden, maar ze laten me weer 
in de steek haha.
Dan maar achter die imitatie-Honda van A.Dijk aan 
rijden.
De opkomst is goed!! ik heb er 42 getelt , dus daar 
kunnen we niets van zeggen, zal wel door het fijne 
weertje komen.
Gauw ff bak koffie , en aantrappen maar, eerst door de marshoek....Hee adri gaat dat wel goed??
"Ik rij hem andersom "zegt ie , (raare kearl die Diek)
Dan een paar stoplichtwheely"s op de Ijsselallee, dan rchting Hattemerbroek daar linksaf, en dan 
een hele reeks slingerweggies
waar we hem ff flink laten optrekken en weer afremmen. 
De pauzeplek was heel uniek,die was bij Restaurant 'T Koetshuis in Vaassen !
Ik vuulde mij net Ridder toen ik de poort binnen kwam op mien stalen ros.
Vanuit vaassen richting wissel, doorgereden naar het mooie stuurweggie door de Dellen.
Daarna door de Leemcule weer richting Hattem.
Omdat dieks het begin andersom heeft gereden zijn wij het laatste eind ook maar andersom gaan 
doen.(Dieks weer )
Even de a28 op en onderaan gekomen allemaal even plat op de tank over de hessen weg
De route was volgens mij ongeveer 120 km 
Al met al was het een mooie route, ik zeg:Henri ga zo door!!
Groeten van de 2 -cilinder!!
Jeroen

Woensdag 4 juli

Op woensdag is het altijd snel snel, werken, 
beesten verzorgen, eten koken, motor uit de 
schuur, tanken (dat heb je dus met een gladius, 
klein tankie) en op naar het clubhuis! Wat een 
opkomst weer deze avond! De koffie stond alweer 
klaar en na een bakkie leut konden de dames 
vertrekken ( wel 4)!
De tocht ging richting Hoonhorst, Heino, Den Ham 
enz. enz. maar na ca. 4x te zijn verkeerd gereden 
(wat niet aan ons lag) waren wij er zo flauw van dus 
gegokt dat restaurant De Mariënberger in 
Mariënberg lag daar maar heen gereden. Daar 
keken een paar leden wel heel vreemd op dat wij er 
nu al aankwamen.Lekker relaxie daar op het het terras en na intens overleg met de dames zijn wij 
maar richting jawel.......Ekkelenkamp gereden, wij vonden dat wij dat wel verdiend hadden! Je kunt 
altijd wel een excuus bedenken om daar terecht te komen!
Het ijsje was weer heerlijk en terug via Vilsteren naar Dalfsen waar wij natuurlijk als laatste 
aankwamen maar dat deert ons niet! 
Op naar de volgende avond en hopen dat wij dan de tocht volledig kunnen uitrijden!
Doedels, een gladius rijdster



Avond 3 daagse 3 de rit donderdag 7 juli

Met 26 rijders ( de helft van woensdag avond, de 

andere helft heeft naar het verkeerde weerbericht 

gekeken ?? )ging de eerste groep om ongeveer om 

10 over 7 van start, ik zou voorrijden maar door een 

verkeerde instelling van de Garmin ging het bij de 

eerste splitsing al mis en ging ik de verkeerde kant 

op, maar Harry die tweede reed nam de leiding over 

en toen zaten wij weer op het goede spoor.

Via Ankumen de Bese richting Hasselt en Zwartsluis 

naar de koffie in Vollenhove bij bar Saartje. Na de koffie over de brug Blauwe hand, 

Wanneperveen, Meppel, Staphorst en de Meele naar eindpunt clubhuis.

Een mooie wat kortere route ( i.v.m. de clubavond) dit keer zonder stukje off road.

Jan



Van alle kanten kreeg de organisatie te horen dat het publiek het festival weer geweldig had 
gevonden en dat men ook graag naar de volgende editie wil komen.
 
Want uiteraard zal er ook in 2012 op de laatste zaterdag van november weer een Vechtdal 
Blues & Rock festival zijn.

Op zaterdagavond 24 november 2012  zullen de blues- en rock klanken weer door ons eigen 
'Roadhouse', de Trefkoele schallen.

De eerste band voor deze 3e editie is al gecontracteerd, namelijk een van de succesvolste 
Nederlandse bluesbands 'The Juke Joints'.

Kortom een band van groot formaat die altijd een dijk van een show neerzet.

Vechtdal



Knipsels



WANNEER ?

VRIJDAG 31 AUGUSTUS T/M ZONDAG 2 SEPTEMBER 2012

WAAR GAAN WE HEEN ?

CAMPING "DE HEI"

Gochsedijk 37

5853 AA Siebengewald

www.campingdehei.nl

OPGAVE !

Je kunt je opgeven via mail, telefoon of sms. Het liefst via mail.

e-mail: haroldkroes@hotmail.com

telefoon: 06-15304354

Wil je bij opgave graag vermelden of je vrijdag en/of zaterdag meegaat.

Je kunt je opgeven tot 26 augustus.

WEEKEND BINNENLAND


