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Info over onze club.

 

Het clubblad verschijnt 5 keer per seizoen. 

De club regelt een aantal tourritten per seizoen. 

De kosten zijn voor niet leden 3,50 euro. 

Leden gratis. 

Er kan gereden worden in groepsverband of alleen. 

Voor elke rit worden er punten uitgedeeld. 

Dit zijn punten voor de clubkampioenschappen. 

De punten verdeling staat vermeld in het 

clubkampioenschapoverzicht. 

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

worden soms extra activiteiten georganiseerd tijdens deze avonden, 

dit wordt vermeld in het clubblad. 

Hiernaast worden er nog extra aktiviteiten georganiseerd zoals: 

nieuwjaarsreceptie, weekend buitenland, weekend binnenland, 

barbeque, enz. hiervan verdere info in het blad. 

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

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

en wordt dan vermeld in het clubblad. 

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

altijd welkom!!!



Woordje van de voorzitter

We zijn alweer een mooi eindje bezig met onze bezigheden.
De vechtdalrit is gereden, het weekendje buitenland is met een grote pluim voor de 
organisatie volbracht. De dobbelrit werd gereden. Je ziet heel gauw dat het valt of staat 
met waar je na het gooien van de dobbelsteen naartoe moet sjeesen. Ikzelf had 114 
kilometer gereden en de winnaar had maar 68 kilometer achter zich gelaten. 
De puzelrit was dit keer een echte breinbreker. Veel breinen werden er niet gebroken. Het 
aantal deelnemer bleef steken op een aantal van 3. Slecht weer had slechte invloed op dit 
aantal..
De driedaagse werd met hele hoge bezoekersaantallen opgevolgd door een ultra gezellige 
bbq op de vrijdag na de driedaagse.

De agenda zit vol met veel mooie motormomenten.

Zie jullie dan!



Zo dat was een pittig stukkie in het vorige nummer van Bartelo, op de valreep binnen 

gekomen en geplaatst. Iedereen die Bartelo kent weet dat hij aardig uit de slof kan 

schieten schrijven en wij lachen er een beetje om echt Bartelo  maar aangezien er toch de 

nodige vragen zijn gerezen van mensen die Bartelo niet zo goed kennen, nee er is geen 

ruzie binnen MTC, nee de club valt niet uit elkaar en er is ook niemand die zich diep 

gekwetst voelt het is gewoon net een bui het waait wel weer over. Na het lezen van het 

stuk drinken wij weer samen een potje bier of maken samen een tocht en wachten op de 

volgende bui.

Nu een dik zomernummer, waarin naast de dobbel rit nu ook de onlangs ingevoerde 

domino rit (deze was hopelijk eenmalig) ritten waar geen verslagje van is los ik maar op 

met wat foto`s. Van de puzzel rit heb ik niets maar daar waren door de slechte weers 

omstandigheden maar drie verregende deelnemers.  Heb je tussendoor iets te melden of 

nieuws geef dit dan even door aan redactie@mtcdalfsen.nl dan zorg ik dat het in het 

clubblad en op de website komt en als het dringend is als nieuwsbrief wordt verstuurt. 

Iedereen die op vakantie gaat een prettige vakantie het volgende nummer verschijnt eind 

september.

redactie@mtcdalfsen.nl

www.mtcdalfsen.nl

facebook mtc dalfsen

Van de redactie



De oranjerit

Mooi weer en een grote opkomst 40 man vrouw van 
MTC en 20 van buitenaf. De start bij het 
evenementen terrein waar alles goed was geregeld 
met een aparte parkeerplaats voor de motoren waar 
geen fiets werd geduld laat staan auto`s.

Een mooie tocht door het Vechtdal, na de start even 

slalommen tussen de diverse oldtimers door en 

daarna over lekkere bochtige weggetjes met een 

voorrijder die het gas wel weet te vinden en over 

een goed navigatie systeem beschikt richting pauze 

plek in Hardenberg voor een bak koffie en een bal. Tjonge wat liet die bal gehakt lang 

op zich wachten alsof er eerst nog een kok uit bed moest gesleurd een varken geslacht 

en het vuur nog aangemaakt, maar na lang wachten verschenen ze dan toch opeten 

afrekenen waarbij wonderwel bleek dat de gehaktballen allemaal verschillend van prijs 

waren variërend tussen de 5 en 7 euro.

Vervolgens verder richting Dedemsvaart en Nieuwleusen terug naar Dalfsen, daar 

aangekomen begonnen  de laatste deelnemers net de rit op hun Harley`s. Even 

gekeken naar de oldtimers die binnenrolden waarbij ook Upper in een fraaie gele kever 

( helaas Henk geen punten dit keer). Ook nog enkele nieuwe leden gezien die de tocht 

zo goed was bevallen dat ze wel vaker mee wilden en dus ter plekke door Oscar lid 

werden gemaakt. Kortom mag elk jaar wel terug komen die Oranje rit.

Groet Evert
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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



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

AUTOSCHADE KOMT

GEGARANDEERD

WEER GOED

janmasman@hetnet.nl

www.autoschadejanmasman.nl

schadeherste l bedr i j f

Tevens verzorgen wij 
uw autoschade met 

de verzekering

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

䝁剁乔䥅䉅䑒䥊F

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

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

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

Korenstraat 6
7722 RP  Dalfsen
Tel.:  0529 433507
Fax.: 0529 433507
E:info@deruitermetaal.nl
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2  bestuursvergadering 2013 M.T.C. Dalfsen

Datum�  : 28 maart 2013   
Aanwezig� : Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Raymond Ulkeman, Evert Kroeze (red.), Robin Jansen, 
� � Judith Boelen.  
Afwezig:� : Anita van Linde, Ronald Jutten, Adri Dijk, (toercomm.), Rutger Dijkstra (clubhuis- 

   beheerder).

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

2.�  Ontvangen post:
- Clubbladen: MC Nieuwleusen, MC Salland.
- Verslag regiovergadering. 

e- Concept 4  Sallands Dobbelsteenrit.

3.�  Leden:
- Nieuw: Justin Hendriks, Melvin van Marle.
- Opzeggingen: Fenna Ekkelenkamp, Maarten Mars.
� � � �
4.� Toertochten/evenementen:
Evaluatie: 
 Karten: een man of 6 is op eigen gelegenheid gaan karten.
 Clubavond met theorie-examen: met dank aan Rijschool van de Berg. Maar helaas iedereen 

was gezakt.
 Jaarvergadering: i.v.m. een communicatiefoutje duivenvereniging/MTC op het laatst 

uitgeweken naar locatie Schildersbedrijf Bosch.

Activiteiten:
 Openingsrit 7 april 2013: route alleen op GPS. 
 Oranje toertocht 28 april: een route van ongeveer 100 km. Evert regelt de pr.

Oscar, Anita en Judith zitten bij de inschrijving.
 Zaterdagmiddagrit 11 mei: voorstel naar de wegraces op de Luttenbergring. Ivo neemt dit mee 

naar het overleg met de toercommissie. 
�
5.� Regio vergadering:

Kort verslag van Raymond. 
Dit jaar niet naar elk clubhuis, Schalkaar/Heeten zoeken een andere dobbelstop. Dalfsen 
regelt 2 locaties voor de dobbelstop, nl. Clubhuis en (voorstel) Olde Wetering Liederholthuis. 
Dit jaar is Dalfsen het eindpunt om +/- 14.15 uur. Ivo gaat op 26 augustus naar de evaluatie 
vergadering van de dobbelrit. 
Andere clubs hadden in hun programma's de open toertochten opgenomen. Oscar maakt voor 
MTC Dalfsen een apart overzicht van de open toertochten waar geen punten voor gegeven 
worden. 

6.� Rondvraag:
 Evert: verzoek website ook korte stukjes naar de website MTC Dalfsen sturen van wat er in 

het clubblad komt. Voor het spontaan inleveren van stukjes krijgt men 5 punten.
 Oscar: heeft geïnformeerd naar de prijs van een dichte kast met roldeuren (nieuw 150 euro). 

We zijn het allemaal over eens dat die er moet komen. De kast kan dan meteen opgeruimd 
worden, gaten dichten en opnieuw indelen.

 Raymond: of het wel nodig is dat Nijverdal nog een clubblad van ons krijgt. Misschien kunnen 
we beter een clubblad naar de deelnemende clubs van de dobbelrit sturen.

 Ivo zal aan de duivenvereniging vragen of ze de herentoilet ook kunnen maken want deze 
lekt.  

�
Volgende vergadering: 
- 16 mei 2013 om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Singel.

Verslag vergadering



e3  bestuursvergadering 2013 M.T.C. Dalfsen

Datum� � : 16 mei 2013   
Aanwezig� : Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Raymond Ulkeman, Evert Kroeze (red.), Anita van Linde     

  Ronald Jutten en Judith Boelen.  
Afwezig:� : Adri Dijk, (toercomm.), Rutger Dijkstra (clubhuisbeheerder).

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

2.� Ontvangen post:
- Clubbladen: MC Nieuwleusen, MC Salland, MC Free Wheels en van Route66 wordt het 

clubblad altijd naar het Clubhuis gebracht. 
- Uitnodiging en flyers MC Free Wheels, LOOT en 4 daagse. 

3.� Leden:
- Nieuw: Marcel Nijman en Nick Bredewold.

� � � �
4.� Toertochten/evenementen:

Evaluatie: 
 Openingsrit: een week verzet. Je neemt soms een beslissing of het de juiste is…….
 Oranje toertocht: totaal 60 deelnemers, waarvan 40 eigen leden.
 Zaterdagmiddagrit: van de 18 deelnemers heeft niet iedereen het droog gehouden. 

Activiteiten:
 Weekend buitenland, 18-20 mei: alles is geregeld. 
 LOOT, 26 mei: de route is gemaakt, wordt alleen nog nagereden. De Feestcommissie is weer 

om 9.00 uur aanwezig.
 Dobbelrit, 2 juni: 10.00 uur vertrek vanaf Dalfsen. Anita regelt de prijs voor de beste 

edeelnemer van MTC Dalfsen. Guus heeft 2 dames geregeld voor onze 2  stempelpost in 
Liederholthuis. Ook de bezetting in ons clubhuis is geregeld. Er wordt geregeld dat er een 
broodje bal klaar staat voor alle deelnemers voor na de dobbelrit. Om ongeveer 14.30 uur zal 
de prijsuitreiking plaatsvinden. 

�
5.� Toercommissie vergadering:

Ter tafel kwam de brandstofvergoeding voor het narijden van de toertocht. Wij vinden het reëel 
dat men 15 euro cent per km krijgt voor het narijden. 
Maar die 15 euro cent per km geldt ook voor de bezorgers (o.a. Mirjam, Alfons, Evert) van de 
clubbladen in het buitengebied.
Bennie Damman mailt voor een toertocht de GPS route rond. 
Ronald Huisjes heeft de computer in het clubhuis gereed gemaakt voor het laden van routes.
Raymond zorgt dat de route op tijd op deze computer ingeladen wordt.
 

6.� Rondvraag:
 Raymond: een clubblad naar Route66 doen i.p.v. naar Nijverdal.
 Ivo: wat te doen met de mails toertochten andere clubs. Deze sturen we door naar de 

website van MTC Dalfsen, deze worden niet rond gemaild naar alle leden. 
 Ronald: omdat er nu ook punten te verdienen is voor het schrijven van een stukje in het 

clubblad, is het wel de bedoeling dat je ook echt een stukje schrijft en niet 2 of 3 regels. Dat 
mag wel maar daar krijg je dan geen punten voor. 

 Ronald: voor een toertocht een overzichtkaartje van de route neerleggen en graag de pauze 
plek bekend maken. Deze bijvoorbeeld bij het overzichtskaartje op zetten. 

�
Volgende vergadering: 
- 27 juni om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Singel.

Verslag vergadering



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 40 jarig jubileum



zaterdagmiddagrit

Hallo allemaal

 
Op zaterdag 11-05-2013 staat de zaterdagmiddagrit 
op papier.
Dus vol verwachting kijken we de dagen ervoor naar 
de weersverwachtingen.
De berichten zijn niet zo goed maar vaak ben je te 
bang, dus gaan we.

 
Na het kijken van de kwalificatie F1, richting het 
clubgebouw.
Daar aangekomen blijkt dat alle mooi weer rijders zijn 
thuis gebleven, of zitten in Luttenberg.
Om 15.30 uur zijn er toch nog een man of 20 bij elkaar en is er geen enkele dame te bekennen.
De eerste groep van 11 man klimt op de motor en gaat vertrekken, uiteraard Griso Bennie voorop.
Nadat wij Dalfsen uit zijn, zitten wij al snel weer aan de goede kant van de vecht. Eerst door het mooie 
Hoonhorst en via Heino gaat de rit naar Raalte.
Bij de verkeerslichten van kruispunt Bos moeten wij ongeveer 10 minuten wachten op groen licht wat maar 
niet komt.
Jammer, dan maar met z'n allen door rood.
Achter Heeten aangekomen wordt het donker in de lucht en even later komen de regendruppels uit de 
lucht.
Dan maar snel naar de pauzeplek (de Poppe) en lekker binnen zitten.
Na de koffie schijnt alweer de zon dus gaan wij weer op weg.
Linksaf, rechtsaf, ga zo maar door, en na een kleine aanpassing in de route rond Luttenberg komt Dalfsen 
al snel weer in zicht.
Snel even de motor ruilen voor de fiets en nog even een paar biertjes drinken.
Later op de avond naar Ali Babba om wat te eten.
Als wij weer richting Hoonhorst gaan regend het pijpenstelen, maar dat kan ons niet schelen.

 
Groeten Alonso



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

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



Club kampioenschap 2013
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1 Kemper I. 5 5 3 5 3 3 6 30 17 7 3 87

2 Huisjes R. 5 5 5 5 3 3 3 6 30 17 82

3 Jutten R. 5 5 3 3 5 3 3 3 3 20 17 7 3 80

4 Mestbeld O. 5 5 3 3 3 3 6 30 17 3 78

5 Ulkeman R. 5 5 3 3 5 3 3 3 3 30 7 3 73

6 Rumpf J. 5 3 3 5 3 3 3 6 30 7 3 71

7 Zwinselman H. 5 5 3 3 5 3 3 3 30 7 3 70

8 Damman B. 5 3 3 5 3 3 3 3 6 17 7 3 61

9 Dijk A. 5 5 5 3 3 30 7 58

10 Dijkstra R. 5 5 3 3 5 3 3 3 3 20 3 56

11 Middelkamp A. 5 3 5 3 3 3 6 17 3 48

12 Kroes H. 5 5 5 3 3 3 3 6 7 3 43

13 Ekkelenkamp G. 5 3 5 3 3 20 3 42

14 Goos G. 5 5 3 5 3 3 17 41

14 Kroeze E. 5 3 3 6 17 7 41

14 Lammerink J. 5 3 3 5 3 3 3 3 6 7 41

17 Schepers R. 5 3 5 3 3 17 36

17 Sluis v.d. H. 3 3 6 17 7 36

17 Willems G. 3 3 6 17 7 36

20 Hilgenkamp G. 5 3 3 3 3 3 7 3 30

21 Peters B. 5 3 3 5 3 3 3 3 28

22 Kappert H. 3 6 17 26

23 Kloosterman H. 5 3 3 5 6 3 25

24 Linde v. A. 5 5 5 3 3 3 24

25 Bannink M. 5 5 3 3 7 23

26 Breunis Alberta 5 5 5 3 3 21

27 Upper H. 3 17 20

27 Willems Arjan 3 17 20

29 Boelen J. 5 3 5 3 3 19

29 Jansen R. 5 3 5 3 3 19

31 Bosch R. 5 3 5 3 16

31 Braakman G. 5 3 5 3 16

31 Rossen v. P. 5 3 5 3 16

34 Stegeman G. 3 3 3 6 15

35 Boesenkool H. 5 3 3 3 14

35 Veltman M. 5 3 3 3 14

35 Vulkers G. 5 3 6 14

38 Ekkelenkamp A. 5 3 5 13

38 Kelder J. 5 5 3 13

38 Lammerink G. 5 5 3 13

38 Vegt v.d. R. 5 5 3 13

42 Elsman M. 3 3 3 3 12

43 Buiter M. 5 3 3 11

43 Hilgenkamp H. 5 6 11

43 Kodden H. 5 3 3 11

43 Leussen v. J. 5 3 3 11

47 Jurriën S. 5 5 10

48 Dijsselhof B. 3 3 3 9

48 Kogelman E. 6 3 9

48 Leussen v. H. 3 3 3 9

48 Moraal J. 3 3 3 9

52 Bosch W. 5 3 8

52 Marle v. G. 5 3 8

52 Nijenhuis H. 3 5 8

52 Pekkeriet J. 5 3 8

52 Wesselink J. 5 3 8

52 Westerhof H. 5 3 8

58 Meulenbelt H. 3 3 6

58 Nijman H. 3 3 6

58 Roseboom B. 3 3 6

58 Satink H. 3 3 6

58 Willems J. 6 6
63 Boer C. 5 5

63 Goos H. 5 5

63 Oosterkamp T. 5 5

66 Ardesch J. 3 3

66 Ardesch R. 3 3

 



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



66 Beltman W. 3 3

66 Bokhove I. 3 3

66 Bredewold N. 3 3

66 Grotenhuis B. 3 3

66 Hekkink G. 3 3

66 Kasper J. 3 3

66 Lagas W. 3 3

66 Lenthe v. HJ. 3 3

66 Nijman M. 3 3

66 Willems Andre 3 3

Wij als bestuur vonden dat we dit niet zomaar konden overslaan aangezien Henk alle personen die een functie binnen 

de MTC hebben, uitgenodigd had, moest Henk er aan geloven.

Bij SMART verhuur een reuze Abraham geregeld.

Dinsdagavond 20 mei met z'n allen naar Henk z'n huis en de pop op gezet.

De kameraden (bijna allemaal MTC leden) hadden ook een pop gemaakt en zo stond de voortuin mooi vol.

Daarna samen met Henk, zijn moeder en broer de Abraham even nat gemaakt en alvast geproost!

Vrijdag 24 mei vierde Henk zijn verjaardag samen met Familie, vrienden en de MTC delegatie bij het Roode Hert.

Vanaf 20.30 uur waren we uitgenodigd en Henk houd niet van martelen dus direct aan de bier.

Na veel biertjes en hapjes werd het al gauw 1.00 uur.

Mooi feessie Henk en op naar de volgende mijlpaal, dit zal de VUT wel worden, met jouw levensstijl ga jij dat zeker 

redden!

Nogmaals proficiat en Bedankt!

R.J.

21 mei was het zover, Henk Z ziet Abraham.

Club kampioenschap 2013



Wir gehen nach Rheincamping Meerbusch.

Vrijdagmiddag werd er gekoerst richting het oosten. 
Op de rand van de krant werd de bus volgepropt met allerlei prolaria.
Zelfs zoveel prolaria dat de tuinstoelen op de bus werden geknupt. Dit was best wel een komisch gezicht.
Met een select gezelschap reden we richting Dusseldorf.
Met een aantal wel zeer dreigende bovenhangende buien kwamen aan bij ons camping-kje.
Een hele mooi groot grasveld werd aan ons toegewezen.
Hupsakee ff met man en macht binnen de 5 minuten hebben we de partytent van de papboer opgetuigd.
De koelkast aangesloten, laat dat pannenbier maar komen!
Nadat de bouwbus uitgepakt was werd het tijd om koers te zetten richting het bruisende gedeelte van 
Dusseldorf.
Heel bijzonder hoe het er daar aan toe gaat. Je kunt er gewoon met je glas of fles bier over straat lopen.
Het grootste gedeelte van de vrijdagavond-shift hebben we bij een kroeggie tegenover de Koestahl 
gezeten. Hier had je mooi zicht op al het langs slenterende volk.
Van alles kwam je er tegen van zwervers die plastic verzamelen tot totaal verklede mensen die een 
vrijgezellenparty aan het houden zijn.
Nu slinger ik ook ineens een onderwerp aan waar we veel skik aan beleefd hebben.
De vrijgezellenparty`s.
Bij onze Adri werd (ik zal het even netjes formuleren) een bepaalde soort alcohol houdende vloeistof met 
een ziekenhuis spuitje ingebracht in z'n mond.
We zijn ook nog eventjes bij een heavy-metall tent binnengeweest. dat ging er flink stevig aan toe daar 
binnen.
De volgende ochtend werden we de tent uitgefikt omdat de zon onze camping verwarmde tot een 
middagtemperatuur van 25 graden celsius.
Dan maar even een ontbijtje. even een lekker gebakken eitje klaar maken op de bbq.

BBQ, SHIT we zijn de barbecue vergeten!!

Na een perfect hard bolletje met ham en kaas zijn we op verkenning gegaan.
Na een aantal grote vrachtschepen en landende en opstijgende vliegtuigen te hebben aanschouwd 
hebben we besloten om uit te voeren waar we voor gekomen waren: TOEREN!
Na een aantal saaie weggetjes te hebben bereden toch maar weer gauw richting campung.

Weekend Buitenland 2013 



verkoop        -        onderhoud        -        banden        -         tuning



 

  
 
 
 

 
 

 

We waren smiddags ook nog even op zoek geweest naar een vervanger voor de bbq.
We zaten te denken aan een skottelbrajj. Volgens mij kennen ze dat niet in duitsland, nergens 
zo`n ding te vinden. Scheize!  Dan maar een paar wegwerp bbq gehaald. Dit werkte perfect en 
koste immers niet zoveel ruimte als de logge bbq`s van de papboer. Ook nog even net voor 
sluitingstijd langs de slager voor het broodnodige vlees.
Stek an die bbq! zo gezegd zo gedaan. Na al het lekkers toch maar weer eens naar het 
centrum van de grote stad.
Na een enerverende avond heeft een drietal de avond afgesloten bij de Mac. Op het moment 
dat ze na hun nachtelijke escapades buiten kwamen hebben ze letterlijk het licht gezien.
Eén voordeel hiervan is dat je bij de taxi alweer in het dagtarief zit.
Alle nadelen zijn we allang weer vergeten want w-ij hept donders skik uh had!

op naar het weekend binnenland!



 

 
   

 

 

 

 
 

 

vechtdalrit

Zomerprogramma 2013 M.T.C. Dalfsen

Datum: Evenement: Aanvang: Bar: 
JULI     
2-5 juli Motordriedaagse 19.00 uur Mirjam/Alberta/Ralph 
  4 juli Clubavond  20.30 uur Ralph B. 
  5 juli Bbq – na afloop driedaagse 21.00 uur Feestcommissie  
17 juli   Bouwvakrit 19.00 uur Ronald H 
 
AUGUSTUS 
  1 augustus Clubavond 20.30 uur Adri D. 
18 augustus Ontbijtrit 08.00 uur Oscar M. 
 
SEPTEMBER 
30 aug-1 sept Weekend binnenland niet van toepassing  
  5 september Clubavond  20.30 uur  Harold K. 
  8 september 19

e
 Blauwe Bogentocht (LOOT) 10.00-12.00 uur Feestcom./vrijwilligers 

22 september Nazomerrit 13.00 uur Gert G. 
 
OKTOBER 
  3 oktober Clubavond 20.30 uur Harrold van L 
  6 oktober Snertrit 13.00 uur Guus H. 
 
NOVEMBER 
  7 november Clubavond 20.30 uur Johan R. 
10 november Pekelrit 13.00 uur Bartelo P. 
 
 
* = bar in clubgebouw is geopend vanaf 17.00 uur tot + 19.00 uur  
** = vertrek van het feestterrein aan de Bruinleeuwstraat  
 
 
Alle evenementen vinden plaats in of starten vanaf het clubgebouw, tenzij anders vermeld. 
Adres clubgebouw: gebouw Duivenvereniging De Singel 3 (industrieterrein) Dalfsen 





02 July 2013 
Europees parlement sterk verdeeld over motor-APK 

De leden van het Europees parlement (EP) hebben ingestemd met het voorstel van de Europese 
commissie om ook motorfietsen te onderwerpen aan een periodieke technische keuring. 

Tijdens de plenaire vergadering van vandaag in Straatsburg, stemden Europarlementariërs voor het 
opnemen van motoren in het voorstel van de Europese Commissie om te komen tot periodieke 
technische keuringen voor motorfietsen.

De FEMA en de MAG zien dit als een nederlaag, maar het feit dat er slechts een nipte meerderheid 
voor motor-APK was (322 stemmen tegen, 354 stemmen voor), betekent dat de besprekingen worden 
voortgezet. Het is in ieder geval geen overwinning voor de Europese Commissie.

Terwijl verschillende partijen tegen een motor-APK waren (de Europese raad van ministers, de 
parlementaire commissies van transport én van interne markt en consumentenbescherming) en terwijl 
ook lidstaten die bekend staan om hun goede verkeersveiligheidscijfers geen motor-APK wilden (zoals 
Frankrijk, Zweden en Nederland), hebben de socialistische en groene EU-parlementsleden onder 
leiding van Isabelle Durant (Groenen/België) en Saïd El Khadraoui (Socialisten/België) vastgehouden 
aan hun 'principiële standpunt'. Zo zijn zij er in geslaagd de eerder door de parlementaire 
transportcommissie bepleitte vrijstelling voor motorfietsen met een kleine meerderheid van tafel te 
vegen.

Met hun amendement waarin wordt opgeroepen tot 'meer veiligheid voor motorrijders', gesteund door 
gebrekkige statistieken van de Europese Commissie, geleverd door de motorindustrie, keren de 
parlementsleden Durant en El Khadraoui zich niet alleen tegen hun eigen regering, ze hebben zichzelf 
hiermee ook benoemd tot zogenaamde 'motorfiets-veiligheidsexperts'. Beiden hebben geen ervaring 
met motorrijden, geen van beide is verkeersveiligheidsdeskundige en bovendien hebben ze allebei 
geweigerd in gesprek te gaan met de FEMA, de federatie van Europese motorrijders, waar ook MAG 
Nederland deel van uitmaakt. FEMA was voorstander van het standpunt van de transportcommissie, 
waarin de Europese Commissie werd opgeroepen om nieuw en onpartijdige bewijsmateriaal te 
verzamelen, door de resultaten op het gebied van verkeersveiligheid te vergelijken tussen landen met 
en zonder APK, alvorens ook motorfietsen toe te voegen aan de lijst van te keuren motorvoertuigen.

Met de stemming van vandaag hebben de Europese motorrijders inderdaad een gevecht verloren. Maar 
met zo'n krappe stemming (322/354), heeft het parlement ook laten zien hoe verdeeld het is over deze 
kwestie. Na de zomerperiode zullen gesprekken plaatsvinden tussen de parlementaire 
transportcommissie en de Europese raad van minsters, in de hoop nog tot een acceptabel compromis 
te komen.

Verschillende vertegenwoordigers van motorrijdersorganisaties waren vandaag aanwezig bij de 
stemming, waaronder Morten Hansen (NMCU), Eric Thiollier (FFMC), Dolf Willigers (MAG NL) en Chris 
Hodder (BMF). Na de stemming kwam Wim van de Camp (CDA) naar buiten om aan de vele 
aanwezige motorrijders uit te leggen wat de gevolgen van de stemming zijn.

Chris Hodder (BMF) zei: "Dit is weliswaar een nederlaag voor de FEMA en de Europese motorrijder, het 
is geen overwinning voor de Europese Commissie. De plannen zullen verder worden besproken en we 
hopen en verwachten dat de FEMA nu wel als volwaardig gesprekspartner zal worden geraadpleegd 
over de voorstellen die miljoenen motorrijders in Europa raken."
Dolf Willigers (MAG NL) zei: "Ondanks deze nederlaag voelt de MAG zich gesterkt door de steun die 
we van de Nederlandse motorrijders hebben gekregen. Dat alleen al is reden genoeg voor ons om door 
te gaan met ons verzet tegen de APK voor motoren. Namens de MAG wil ik mijn waardering uitspreken 
voor de Nederlandse leden van het Europees parlement Patricia van der Kammen, Peter van Dalen en 
Wim van de Camp. Zij hebben ons altijd gesteund en zij namen vandaag ook de moeite zich te mengen 
onder de in Straatsburg verzamelde motorrijders."

motor-APK



INSTALLATIEWERKEN

GAS  -  WATER  -  ELECTRA  -  DAKBEDEKKING  -  ZINKWERK  -  CV  -  SANITAIR

Molenhoekweg 9

DALFSEN

Tel. 0529  -  40 10 10

Mob.   06   22523499

bergman-installatie@planet.nlbergman-installatie@planet.nl

Bergman



Leden korting 
leden van  motorclub MTC DALFSEN die ons, DJ HUUB 
goud en DJ van Diemensland boeken voor een feest 
krijgen  € 50,00 korting bij een boeking.

Voor meer info zie www.vangilstotgoud.nl

of onze facebook  

https://www.facebook.com/VanGilsTotGoudMusicEntert
ainment

http://www.vangilstotgoud.nl
https://www.facebook.com/VanGilsTotGoudMusicEntertainment
https://www.facebook.com/VanGilsTotGoudMusicEntertainment


FILE RIJDEN

Spelregels motorrijder
Ook motorrijders moeten zich aan een 
aantal spelregels houden als ze een file 
auto's inhalen. In het algemeen moet er 
rekening mee worden gehouden dat 
motorrijders relatief slecht zichtbaar zijn 
voor automobilisten en dat automobilisten 
de snelheid van de motor slecht inschatten.

 
1. Gepaste snelheid
Rijd rustig tussen de file door. dat wil zeggen 
dat het snelheidsverschil tussen de motor en 
de auto die u passeert, niet meer mag zijn 
dan 10 km/u. Houd deze vuistregel aan bij 
iedere auto die u passeert. Hoge 
snelheidsverschillen zijn de belangrijkste 
bron van irritatie bij automobilisten en 
zorgen voor gevaarlijke schrikreacties.

 
2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag
Twee belangrijke manoeuvres waarvan 
motorrijders hinder ondervinden, zijn: 
* bij gaten in de file: automobilisten die 
opeens van rijstrook wisselen 
* bij warm weer: openstaande portieren van 
auto's. 
  
3. Meerdere motorrijders 
Als met meerdere motoren wordt gereden, 
houd dan ook het hoofd koel en rij rustig 
achter elkaar tussen de file door. Houd 
onderling minstens een afstand van twee 
auto's aan. Kies voor dezelfde doorgang. 
  
4. Naderen file 
Bij het naderen van een file houdt u via de 
spiegels rekening met achterop komend 
verkeer dat niet tijdig snelheid vermindert. 
Verminder zelf geleidelijk aan de snelheid en 
waarschuw achterop komend verkeer met 
alarmlichten (of remlicht). Om verwarring bij 
automobilisten te voorkomen gebruikt u 
geen richtingaanwijzers of alarmlichten als u 
tussen de file doorrijdt. Bij snelwegen met 
meer dan twee rijstroken, kiest u positie 
tussen de twee meest linkse rijstroken. 
 
5. Stoppen in de file
Als u als laatste in de file staat, gebruik dan 

alarmlichten of remlicht om duidelijk 
aan te geven dat u met uw motor 
achter de file staat. Soms merken 
automobilisten wel de file op, maar 
niet de motor achter de file. Houd 
voldoende afstand van de 
voorganger en probeer zo mogelijk in 
te voegen tussen de wachtende 
auto's. Daar is het veiliger.

 
6. Einde file
Zodra de file weer op gang komt, 
voeg dan in op de rijstrook tussen de 
auto's. Gebruik hierbij tijdig - dus 
voor het invoegen - de 
richtingaanwijzer. 
  
Waar mag een motorrijder niet 
rijden? 
Het passeren van de file is in principe 
toegestaan. Bij het inhalen moet u er 
wel rekening mee houden dat u geen 
gebruik maakt van: 
  
* vluchtstrook: de strook uiterst 
rechts van de rijbaan, bedoeld voor 
hulpverlening. 
* redresseerstrook: de asfaltstrook 
tussen de linker rijstrook en de linker 
vangrail; hier ligt veel vuil. 
* doelgroepstrook: weggedeelten 
bedoeld voor bussen, vrachtverkeer 
of trams. 
* verdrijvingsvlak: vlak met schuine 
strepen (bij overgang naar minder 
rijstroken. 
* puntstuk: witte wegmarkering (ook 

wel 'taartpunt' genoemd).



Spelregels automobilist
Aandacht en ruimte voor motorrijders 
kunt u op de volgende wijze geven:

 
1. Bekijk het verkeer achter u
Motorrijders worden door 
automobilisten vaak over het hoofd 
gezien. Regelmatig gebruik van uw 
spiegels is een hulpmiddel om tijdig 
rekening te houden met 
achteropkomend verkeer. Dit geldt ook 
voor stilstaand fileverkeer waarbij de 
automobilist geneigd is zijn aandacht te 
verleggen (agenda, telefoon). Een blik 
naar achteren is vaak het verschil 
tussen onopgemerkt een ongeval 
krijgen of er goed vanaf komen door te 
ontwijken of anders te reageren.

 
2. Gebruik het midden van de 
rijstrook
Achteropkomende motorrijders hebben 
doorgaans voldoende ruimte om te 
passeren als u over het midden van uw 
rijstrook rijdt. Motorrijders passeren in 
principe tussen de rijstroken in, vlak 
langs de onderbroken streep. Natuurlijk 
helpt het als u ze wat meer ruimte biedt 
door naar rechts uitte wijken als u op 
de rechterstrook zit, of naar links als u 
op linkerstrook rijdt.

 
3. Wisselen van rijstrook?
Automobilisten die van rijstrook 
wisselen zonder op het achterliggende 
verkeer letten, vormen voor 
motorrijders de meest gevaarlijke 
bedreiging. Kijk als automobilist altijd 
vóór het wisselen van strook in de 
spiegel en denk daarbij ook aan 
motoren die - soms in de dode hoek 
van uw spiegel - tussen de 
achterliggende file kunnen rijden en 
waarschuw het achterop komend 
verkeer door richting aan te geven. 
  
4. Alleen bij noodzaak portier 
openen
Een file op een warme dag betekent dat 
automobilisten of passagiers wel eens 

een portier openzetten. Voor een 
motorrijder kan dit ernstige gevolgen 
hebben. Open tijdens een rit alleen het 
portier als het noodzakelijk is. Kijk in 
ieder geval altijd van tevoren of er geen 
achterliggers zijn die u gaan passeren. 
Voor verkoeling gebruikt u ramen of 
airconditioning.

De gedragscode is een dringend advies 
en is geen wettelijke regeling. U kunt er 
geen rechten aan ontlenen. Houdt een 
partij zich niet aan de gedragscode, dan 
betekent dit niet dat deze partij 
automatisch aansprakelijk is bij een 
ongeval. De gedragscode bestaat uit 
spelregels voor de automobilist én voor 
de motorrijder (zonder zijspan) en is 
alleen bedoeld om toe te passen bij 
stilstaand of langzaam rijdend verkeer 
op de Nederlandse snelwegen.

De filegedragscode wordt inmiddels 
door juristen en verzekeraars erkend 

als een goede richtlijn. 

Meldingen gevaarlijke weg 
siuaties

De MAG wil samen met jou op zoek naar het 'gevaar', 
het gevaar op de weg waarmee je als motorrijder kan 
worden geconfronteerd. De MAG heeft daarom een 
meldpunt ingesteld waar motorrijders terecht kunnen 
met klachten over gevaarlijke wegsituaties voor 
motorrijders.

Een goed bedoelde verkeersmaatregel of wegsituatie 
kan in sommige gevallen averechts uitpakken als een 
wegbeheerder geen rekening houdt met alle 
weggebruikers, inclusief motorrijders. Zo'n maatregel 
kan dan leiden tot onnodige ongevallen. Kom jij 
onderweg wegsituaties tegen waarvan je denkt dat dit 
extra gevaar oplevert voor motorrijders, vul dan het 
onderstaande formulier in. De MAG zorgt dan dat de 
melding bij de juiste wegbeheerder terechtkomt en 
door te overleggen met de wegbeheerder kan de MAG 
proberen de gevaarlijke situaties op te laten lossen. 
Uiteraard houden we je op de hoogte van de 
resultaten van je melding. Online melding maken. Bij 
direct gevaar zoals een oliespoor of afgevallen lading 
bel je natuurlijk 112

http://www.mag-nl.org/cms/index.php?page=melding-

gevaarlijke-wegsituatie



Belofte maakt schuld dus toen Ronald J aanbood de hele avond driedaagse te schrijven wanneer ik de 

dobbelrit zou doen heb ik maar ja gezegd. En het was een mooie rit met stralend weer mooie dobbel 

locaties en een flink aantal deelnemers van de diverse clubs.

De winnaar had iets van 75 kilometer op de teller staan (wij vermoeden dat hij heel veel op zijn 

achterwiel heeft gereden) wij iets van 120 of zo hebben we maar niet meer gekeken want daar konden 

wij met onze groep toch niet tegen op bieden. Gaat trouwens wel makkelijk met zo`n GPS systeem je tikt 

de volgende locatie in en hij wijst je de kortste route, al die rose dames op de fiets had hij echter niet 

gezien dus dat was een kilometer of tien voorzichtig ons er langs persen want dat reed vier rijen dik. In 

Laag Zuthem onze laatste stempelpost ( waar Guus twee dames had gestald om te stempelen) even op 

het terras gezeten en al die voorbij peddelend dames bekeken waar dan ook nog af en toe een 

ambulance doorheen moest om naast de weg geraakte fietsers af te voeren.  Daarna  de tocht 

huiswaarts aan gevangen na Mirjams motor van alle rondom gestalde damesfietsen te hebben ontdaan.

Bij het clubhuis even een lekkere bal en wachten tot alles kwam binnen gedruppeld moest nog weg dus 

de uitslag heb ik verder niet af gewacht.

Groet Evert

De dobbelrit



dinsdag 21-05-2013           Jan en Jan op motor vakantie in  duitsland (Hessen, Rohn)
Lawine gevaar in de ronde van Italie, weersverwachting voor de komende week kou uit de poolstreek 
temperaturen onder de 10 graden, sneeuw in het Sauerland.
Dan ga je toch niet met de motor op vakantie, maar wij bint eigenwies en vertrekt dik in gepakt om 9 uur 
uut Dalfsen richting Vogelsberg voor een weekje sturen.
2 uur later breekt de zon door, precies op tied voorn bakkie op een terras, thermo uut ,hoe mooi wil je het 
hebben. S,middags een klein buitje, na 250 km autobahn en 150 km binnendoor ons hotel opgezocht ,1e 
dag prima verlopen  400km.

woensdag 22-05-2013
Het heeft de hele nacht geregend,tijdens het ontbijt regent het nog ,10 uur regen, motorkleren + 
regenoveral aan en gaan met die banaan. Ri noord oost rond om Fulda.
Tenslotte bint wij hier om duizelig te worden van alle bochten, en dat lukt hier prima want bulten op de weg 
en rechte wegen hebt ze hier nog nooit van eheurt,en wat de regen betreft 3 kwartie regen en de rest van 
de dag dreuge . 325km.

donderdag 23-05-2013
Het word menens met het weer, 3 graden en reeeeegen,een groot voordeel geen wielrenners en 
voetgangers  enne motors? 7 stuks , wel een leuke plek om te lunchen, op een sportvliegveld op 950m 
hoogte am Wasserkopf in de Rhon,hier maar 1 1/2 uur opwarmen  en weer verdan door de regen  regen 
en nog eens regen . 350 km (dit was de slechtse dag) wel een jagermeister verdiend!!

vrijdag 24-05-2013
Zware sneeuwval in het zwarte woud, vlak bij in Franfurt a/d Main ook sneeuw volgens onze hotel baas, 
maar hier is het droog en 10 graden (bijna in de korte broek), om de goden niet te verzoeken, toch maar de 
regen spullen weer aangedaan ,soms bij te bange. Na een uurtje toch maar weer uut edoan.
Vandaag gaan we zuidoost, een prachtig open en overzichtelig gebied, prima asfalt. S,middags geluncht 
op een terras in Gemunden a/d Main (16 graden boven nul!!!!) prima daggie 285 km.

Zaterdag 25-05-2013
 Het is droog de zon schijnt en het is 12 graden,we gaan150 km binnendoor een  stukkie sauerland en 250 
km autobahn  richting Dalfsen. Is ook mooi. Het is 3 uur en  wij bint er weer!!
Met dank aan Garmin en verwarmde handvaten.
Jan BMW  en  FJR Jan

motor vakantie



puzzelrit

2013

 
JULI 
02-07-2013 3 Daagse MTC Dalfsen Dalfsen 
03-07-2013 3 Daagse MTC Dalfsen Dalfsen 
04-07-2013 3 Daagse MTC Dalfsen Dalfsen 
05-07-2013 3 Daagse (evt. inhaal) MTC Dalfsen Dalfsen 
17-06-2013 4 Daagse.  IJsselrijders Deventer 
18-06-2013 4 Daagse IJsselrijders Deventer 
19-06-2013 4 Daagse IJsselrijders Deventer 
20-06-2013 4 Daagse IJsselrijders Deventer 
21-06-2013 4 Daagse (evt. inhaal) IJsselrijders Deventer 
24-06-2013 3 Daagse Mc Salland Lemele 
25-06-2013 3 Daagse Mc Salland Lemele 
26-06-2013 3 Daagse Mc Salland Lemele 
27-06-2013 3 Daagse (evt. inhaal) Mc Salland Lemele 
 
AUGUSTUS 
24-08-2013 Oldtimerrit Ram Raalte Raalte 
 
SEPTEMBER 
08-09-2013 Blauwe Bogen rit MTC Dalfsen Dalfsen 
15-09-2013 Herfsttoertocht MC Salland Lemele 
22-09-2013 Ponytoertocht MC Free Wheels Heeten 
  
Alle evenementen vinden plaats bij de desbetreffende regio clubs zie voor meer informatie over 
de toertochten de websites van de clubs. 
De toertochten van de regio clubs worden niet vanuit MTC Dalfsen geregeld dus op eigen initiatief. 
De ritten gelden verder ook niet mee voor het clubkampioenschap.  

www.mcsalland.nl 

www.ijselrijders.nl 
www.mcfreewheels 
www.ramraalte.nl 

Loot toertochten regio clubs 

Datum: Evenement: Vereniging tie



Avond 3 daagse MTC

Dag 1 Avond 3 daagse MTC,

Voor de 1e week van juli stond de 3 daagse weer op 
het programma.
De 1e avond ging richting het oosten van Dalfsen.
Het weer was goed, geen zon, bewolkt maar wel 
droog.
De opkomst voor de 1e avond was goed voor MTC 
begrippen.
Na een bakkie koffie van Mirjam samen met een man 
of 10 begonnen aan de rit door het Vechtdal met als 
koprijder Bennie Damman uit Hoonhorst.
De rit ging over de brug Dalfsen uit richting 
Rechteren en dan via Dalmsholte over de 
Lemelerberg, door Lemele en dan bij Hancate de 80 
km  weg op richting Hellendoorn.
Voor Hellendoorn links de Piksenweg op (een weg 
die bij de uitzetters van tochten vaak gebruikt word) langs Marle.
Verder richting Daarle, Daarlerveen, Westerhaar om vervolgens bij onze koffieplek aan te komen, een 
strandpaviljoen op het Landal park De Vlegge bij Sibculo.
Na de koffie de rit vervolgt via Beerzerveld, Marienberg, Diffelen en dan rondje Oldemeijer, dan de N34 over 
door Rheezerveen, over het zwarte pad richting Stegeren en Junne.
In Junne de Stuw overgestoken en dan richting Beerze, dan over de Beerzerhaar uitkomend aan de 
Hammerweg.
Vervolgens door het Ommerbos, door Giethmen, Dalmsholte, Vilsteren weer richting huis.
Dan nog gauw even over de Markeweg (Hessum) meepakken om zo met 100+ km weer bij het clubhuis aan 
te komen.
Even nagepraat en dag 1 zit er weer op.

Groetjes Ronald Jutten.



Avond 3 daagse MTC

Dag 2 Motor 3 daagse MTC,

De dag begon met regen maar tegen de avond zou 
het opklaren dus reden genoeg om de tocht te 
gaan rijden.
Om 19.00 uur weer gemeld bij het clubhuis voor 
dag 2.
Eerst ff weer een bakkie van Mirjam.
Met een beetje motregen toch op pad gegaan met 
een man of 10.
Toen we Dalfsen uitreden was het al droog dus dat 
moest goed komen vanavond.
De opkomst was weer goed!
B.D. uit H weer voorop en zo zijn we begonnen, dit 
keer richting Noord west Overijssel.
De brug over richting Marshoek, Berkum door het 
gehucht Genne richting Hasselt.
Van Hasselt naar Genemuiden en daar hingen een 
paar donkere wolken in de lucht die aardig begonnen te dreigen.
Dus maar gauw door rijden naar de pont in Genemuiden.
Daar de oversteek gemaakt naar Zwartsluis, door de nieuwbouw richting 1 van de mooiste stukjes van 
Nederland, namelijk de Weerribben.
In Belt-Schutsloot een bakkie gedaan bij Cafe De Waterlelie, daarna de weg weer vervolgd richting de 
Blauwe Hand, daarna door Wanneperveen waar M.B. toch heel wat jaartjes vertoefd heeft.
Vervolgens uitkomend in Meppel richting de Wijk, door het gehucht Lankhorst en het groen blauwe dorp 
Staphorst!
Het eindpunt is dan al aardig in zicht, nog even door Ruitenveen en Ankum en de bebouwde kom van 
Dalfsen weer in met als eindpunt Duiventil. Mooie rit ong 96 km.

Gr. Ronald J



Avond 3 daagse MTC

Dag 3 Motor 3-daagse MTC,

Voor velen alweer de laatste avond met over de afgelopen 3 dagen een gemiddelde van 35 motorrijders per 
avond is het weer een geslaagde 3 daagse.
Vanavond ging de tocht richting het zuid westen van Dalfsen, een rondje Salland.
Met enkele nieuwe gezichten aan de start begonnen aan de rit richting Zwolle.
Eerst ff rondje Dalfsen, Broekhuizen over en dan de Hessenweg op.
Bij Zwolle Berkum ingeslagen om zo via de Marslanden richting Wijhe te kunnen langs de Ijsselcentrale achter 
Windesheim langs om zo in Herxen uit te komen. 
Daar de N337 oversteken om binnendoor naar Wijhe te rijden, over het industrieterrein en de Zandhuisweg 
naar ons koffiepunt Cafe Rest. Ripperda in Den Nul.
Ff een bakkie gedaan en gauw weer verder om plaats te maken voor de andere groepen rijders.
Weg vervolgd met een kleinere groep om zo wat door te kunnen rijden richting Middel, vervolgens binnendoor 
naar Raalte.
Daar achterlangs gereden via industrieterrein richting Marienheem.
Door Marienheem richting Luttenberg, daar over de Bergweg waar je altijd een mooi uitzicht hebt.
Vervolgens richting Lemele, ja en dan ben je in Lemele en dan geeft de route aan over de Lemelerberg, 
helemaal niet erg, 2 x in 1 week.
Vervolgens via Dalmsholte en Rechteren weer naar ons clubhuis in Dalfsen.
Mooie tocht als afsluiter van 100 km.
Dit was de 3 daagse weer met op 1 motregenbui na, droog weer!
Op naar de vrijdagavond met de inhaal en de BBQ, en proost voor diegene die nog op de clubavond zijn 
geweest!

Groetjes Ronald J.



Avond 3 daagse MTC

De laatste avond alweer voor diegene die er nog niet genoeg van had, kon vanavond nog een rit inhalen en 
vanaf 21.00 uur was er ter afsluiting de BBQ.
Vandaag trouwden ook Arjan en Danielle Willems, 13 leden hebben hun een escorte gegeven maar 's 
avonds zijn er de inhaal rijders ook nog even langs geweest om ook nog even een showtje weg te geven.
Vanaf 21.00 uur kwam er 30 man opdagen voor de BBQ.
Dirk Wennemars, onze hofleverancier had de koelaanhanger er neergezet en wij even de partytent, het 
feest kon beginnen!
We hadden het precies goed ingeschat want alles is op gegaan.
Rond 2.00 uur 's nachts was het mooi geweest en zat de 3 daagse erop. 
Zaterdagmorgen nog even opgeruimd en de 3 daagse is weer een feit.
Het was weer een mooie week met goed weer en een goede opkomst.
Tot volgend jaar!

Groeten de Feestcommissie
Ronald J.

Inhaalavond;
Rit via Genemuiden Belt Schutsloot.
Voor ons een slechte herinnering, drie motoren omgevallen en flinke schade, krassen en 2 ruitjes kapot !
Jiffy zakte tussen de stenen op de parkeerplaats terwijl we van de koffie genoten bij Snackbar Van der 
Belt in Belt Schutsloot.
Komt een man bij ons rennen en zegt dat er 3 motoren waren omgevallen op de Parkeerplaats, hij had 
ze zien vallen van uit z'n Caravan, we dachten eerst nog dat het een grapje was, maar toch maar even 
gaan kijken en, #%^&*het was echt zo, zie foto
De motor van Arie, aan de goede kant van m'n omgevallen motor, stond nog rechtop.
Christiaan en Jan hebben flinke kras en ruitschade, hopelijk zal UNIVÉ de schade snel afwikkelen 
Henk M



Nieuwe aanwinsten
Crisis of niet bij MTC weer een aantal fraaie nieuwe aanwinsten 

bij de avond driedaagse

motor escorte Arjan Danielle


