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Info over onze club.

 

Het clubblad verschijnt 5 keer per seizoen. 

De club regelt een aantal tourritten per seizoen. 

De kosten zijn voor niet leden 3,50 euro. 

Leden gratis. 

Er kan gereden worden in groepsverband of alleen. 

Voor elke rit worden er punten uitgedeeld. 

Dit zijn punten voor de clubkampioenschappen. 

De punten verdeling staat vermeld in het 

clubkampioenschapoverzicht. 

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

worden soms extra activiteiten georganiseerd tijdens deze avonden, 

dit wordt vermeld in het clubblad. 

Hiernaast worden er nog extra aktiviteiten georganiseerd zoals: 

nieuwjaarsreceptie, weekend buitenland, weekend binnenland, 

barbeque, enz. hiervan verdere info in het blad. 

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

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

en wordt dan vermeld in het clubblad. 

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

altijd welkom!!!



Woordje van de voorzitter

Van de Voorzitter,

We zijn aan het eind van ons mooie toer seizoen gekomen. Het vliegt voorbij. En wat was het 
allemaal weer mooi!
Er was weer van alles te beleven: hele mooie toertochten, ultra gezellige clubavonden, een hele 
mooie trouw-escorte (met avond sessie) en super mooie weekendjes.

Alle mensen die hebben meegeholpen om het tot een succes te maken wil ik bij deze graag 
bedanken. 

Hou de agenda goed in de gaten, ook in de wintermaanden is er nog van alles te beleven.

Ik zie jullie bij de volgende evenementen

Groeten,

Ivo



Van de redactie,

Daar is hij dan het laatste clubblad van 2013 de motor althans de mijne staat weer in het vet en aan 

de druppelaar te wachten op het nieuwe seizoen, de punten voor de ingezonden stukjes kunnen 

worden verdeeld en over enkele weken is de clubkampioen bekend en dat gaat nog spannend 

worden ( de spiegels zijn al vast klaar) wanneer de punten voor de stukjes erbij worden geteld.

Bij het ter perse gaan kampte de website van MTC met de nodige problemen, iets met doorlussen 

of zo. De server kon of wou geen oplossing bieden dus heb jij kennis van deze duistere materie 

neem dan even contact op met Hendri Goos  om de boel weer draaiende website.mtcd@gmail.com

te krijgen en te houden want het gebeurt wel vaker dat de site het begeeft.

Rest mij om alle adverteerders en iedereen die stukjes heeft ingezonden te bedanken en verder 

iedereen prettige feestdagen toe te wensen.

Groet Evert Kroeze

redactie@mtcdalfsen.nl 

Van de redactie



e5  bestuursvergadering 2013 M.T.C. Dalfsen

Datum� � : 29 augustus 2013   
Aanwezig� : Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Raymond Ulkeman, Anita van Linde,     

  Robin Jansen, Evert Kroeze (red.) en Judith Boelen.  
Afwezig:� : Ronald Jutten 

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. 
- LOOT inschrijfformulieren toertochten: Ivo kijkt thuis naar de data van evenementen 

van andere regioclubs en geeft dit z.s.m. aan Judith door. 
- Sponsering Klaas Kijk in de Vegte, ter kennisgeving aangenomen.

3.� Leden:
- Nieuwe leden: Richard Gerrits, Jan Jousma, Marc Geissler
- Adreswijziging: H.M. Schepers, Remco Mestebeld, tijdelijk adres.
- Opgezegd: geen opzeggingen.

� � � �
4.� Toertochten/evenementen:

Evaluatie: 
 Avonddriedaagse + BBQ, 2 t/m 5 juli: alle avonden weer goed bezocht. Het heeft 

ons ook weer nieuwe leden opgeleverd. Ook de BBQ was goed geregeld.
 Bouwvakrit: een geslaagde rit met 28 deelnemers.
 Ontbijtrit: de weersvoorspelling was niet al te goed, veel regen. Maar toch liet 9 man 

zich daardoor niet tegen houden. Uiteindelijk zaten we met 12 man/vrouw aan een 
heerlijk ontbijt. Ze hadden onderweg toch nog redelijk weer gehad.

Activiteiten:
 Weekend binnenland, 30 aug. – 1 sept.: Ivo heeft alles voor elkaar, Koelaanhanger 

“check”, partytent “check”, bus “check”, BBQ “check”.
e 18  Blauwe bogentocht (LOOT), 8 september: De toercommissie is ermee bezig. 

GPS via  op te vragen. Deelname € 5.00 voor niet leden. toercommissie@mtcdalfsen.nl
De feestcommissie regelt de rest.  

 Nazomerrit, 22 september: toertocht door de toercommissie.
 Snertrit, 6 oktober: deze keer gaan we richting het noorden.
� 

5.� Rondvraag:
 Evert: Adri Dijk gaf aan dat zijn vader nog een motoraanhanger te koop heeft. 

Misschien iets voor MTC, bezemwagen, weekendjes of de verhuur. Ten eerste waar 
stal je de aanhanger. Is het noodzakelijk, wordt hij vaak gebruikt, tot nu toe missen 
we het nog niet.

 Anita: puntje voor de clubavonden. Kan er ook normale muziek gedraaid worden? 
We gaan kijken of we het muziekprogramma op de computer weer aan de gang 
kunnen krijgen. Hier staat nl. wat meer muziekvariatie op.

 Oscar: heeft de kast opgeruimd, een nieuwe afsluitbare kast staat er nu in en de 
indeling wat veranderd. Wat doen we met de spullen die niet meer gebruikt worden. 
Weggooien, eventueel naar Noggus&Noggus.�

Volgende vergadering: 
- 24 oktober 2013 om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Singel.

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.

 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



Zondag 22 september Nazomerrit MTC,

Deze middag stond de nazomerrit op het 

programma.

21 leden en de nieuwe vlam van Zwins hadden 

weer zin in een ritje.

Deze keer was de rit uitgezet door B.D. en er 

moest ongeveer 115 km gereden worden.

Maar ja, de barman had het af laten weten dus 

zonder koffie begonnen aan de rit.

Het begon met bewolkt grijs weer met heel af en 

toe een spatje regen maar de temperatuur was 

goed.

Het werd vanmiddag mooi cirkelen in het Sallandse.

Via Heinoseweg binnendoor naar Heino, vervolgens Raalte, klein stukje richting Heeten en toen 

weer rechtsom naar Wesepe, vervolgens naar Boskamp en Olst en weer lekker slinger de slinger 

naar Boerhaar.

Om Wijhe heen richting Lierderholthuis en dan weer links richting Herxen.

Daar werd het tijd voor koffie bij Dorpshuis 'Herxer Marke' waar de uitbater G.H. er direct uitpikte 

van ben je hier alweer?

Wat blijkt, als G.H. klaar is met zijn hobby op zaterdagavond, dan is het tijd voor een bal mayo bij 

het Dorpshuis.

En zo kennen ze G.H. ook overal!

Ondertussen was de zon ook gaan schijnen en dat rijd toch altijd een stuk prettiger.

Na de koffie door Herxen, achter Windesheim langs en dan uitkomen bij de Ijsselcentrale, daar de 

grote stad Zwolle in om zo via de buitenkant rond te gaan via Ittersum, Schelle, het Engelse werk, 

Spoolde, Westenholte, Stadshagen, Aalanden, Agnietenberg en Berkum.

Ja ja, rondje Zwolle en dat op zondagmiddag!

Nog even door Herfte en de Marshoek (kon iedereen de Kachel FM mast nog even bewonderen) 

weer richting de Duiventil in Dalfsen.

Een aantal, waaronder ikzelf, koos ervoor om nog even naar de Kachel FM te gaan in Hoonhorst, 

de rest heeft nog even lekker nageborreld met een lekker zonnetje aan de hemel.

Dus het was weer een echte nazomerrit!

Gr. R.J.

Zondag 22 september Nazomerrit MTC,





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





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

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



Dat was weer een echte snertrit met zoals meestal mooi zomers weer en een uitgekiende route achter 

Zwolle langs waarna wij een uur later bij Moes op het terras belanden. 

Dit eenmaal verbouwt bood precies plaats aan ons allen ( er waren er 15 opgegeven dus wanneer je dan 

met ruim 40 man arriveert )waarna de snert kon worden geserveerd.

Ook aanwezig een aantal mooie 

klassiekers ( ja Tjerk beloofd is beloofd 

hier zijn ze dan.)

En nog een paar goed onderhouden exemplaren

En dat kan natuurlijk ook niet onvermeld blijven de nieuwe brommert van Alfons M. en die mag er wezen 

een machtig mooie Triumph Street tripple ( hoop dat ik dat allemaal goed heb gespeld)

De snertrit



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



Zo verder met de snert. Na de buik te hebben gevuld  al dat moois te hebben bewonderd afgerekend met  

een mooie korting van Moes (dank voor deze sponsoring) , de boel maar weer aangeslingerd om in een 

wat rapper tempo de tocht te vervolgen achter Ommen langs waar een hoop mooie bochtjes zijn en dus 

ook een hoop 60km borden en drempels maar goed ai de eerste niet ziet en bij de tweede de rem even test 

went dat ook op den duur. 

Verder door Juune Richting Lemele en Giethmen in de bossen stapt het achterwiel nog wel eens even iets 

opzij door de massaal gevallen eikels maar dat kan geen kwaad want wij hebben allemaal het clubhuis 

weer zonder problemen bereikt. Daar nog even gewacht met de camera in aanslag op A.D. en consorten 

om nog even een paar mooie Wheely`s vast te leggen en dat valt niet mee met een simpel cameraatje.

En dan zit het seizoen er al weer bijna op.

Groeten Evert

Meer foto`s op de website mtcdalfsen.nl



            Bardienst ↓  ↓  
↓� � � � � � � � � � � � �

23 november � stamppotbuffet � 16:00 uur� Clubgebouw � Feestcommissie 

 5 december� � clubavond� 20:30 uur� Clubgebouw � Anita van Linde

28 december � oliebollenparty � 16:00 uur� Clubgebouw � Mirjam Bannink

10 januari � � nieuwjaarsfeest � 20.30 uur� informatie volgt� �
26 januari � � filmmiddag � 15:00 uur� Clubgebouw � Raymond Ulkeman

  6 februari � � clubavond� 20:30 uur� Clubgebouw � Gert Goos

  6 maart � � clubavond� 20:30 uur� Clubgebouw� Johan Rumph 

14 maart � � jaarvergadering� 20:30 uur� Clubgebouw� Feestcommissie

  3 april � � clubavond� 20:30 uur� Clubgebouw� Robin Jansen

Winterprogramma 2013 / 2014



verkoop        -        onderhoud        -        banden        -         tuning



 

  
 
 
 

 

Aquaplaning. Pas op voor de betonplaten.

Vooraf: 
Deze ervaring kan ik navertellen. Geluk gehad. Of, zoals de Duitse verplegers en doktoren zeiden: 
“Sie haben ein Englein auf Ihrem Schulter gehabt”
Voor mijn naasten: vreselijk schrikken en veel overlast.

Wat is er gebeurd?
Met Gert Jan onze zoon wezen rijden in het Teutoburger woud. Met twee motoren.
Toen het ging regenen op huis aan. Regenpak aan en rijden op de A44. De snelheid aangepast aan 
wat voelbaar goed is. Op de linkerbaan vrachtwagens en auto's passerend. 

Er was op een gegeven moment niets meer om in te halen en aangezien de regel is dat je dan op de 
rechterrijbaan gaat rijden dat ook gedaan.

Achteraf bleek dat ik op betonplaten reed. Die voeren het water minder af dan het asfalt op de linker 
baan. 

Tot mijn grote schrik begon de Motor te “zoeken”. Ik draaide het gas dicht om snelheid te minderen. 
Daardoor slipte het achterwiel en het kwam naast mij aan de linkerkant. De motor trok weer recht 
maar zwiepte aan de rechterkant door. 

Dit alles ging heel snel. Ik maakte mij bang voor een highsider en besloot dat ik niet graag gelanceerd 
zou willen worden, dus heb ik mij van de motor laten vallen. Rechts.
Kennelijk ben ik daarbij met het hoofd op de grond geklapt want ik kwam weer bij in de berm. Een 
korte tijd bewusteloos geweest.

Een vrachtwagenchauffeur verleende eerste hulp. De hulpdiensten waren binnen twee minuten ter 
plaatse. Twee ambulances, een brandweer auto en de politie. (Die staan gewoon te wachten langs de 
weg bij deze slechte weersomstandigheden.)  

In het ziekenhuis in Paderborn volledig gescand. Niets gebroken. 

Mijn vrouw, Tonny en schoondochter Brenda zijn  's nachts op bezoek geweest.

De volgende dag weer naar huis. Mijn zwager ingeroepen om te rijden want Tonny had immers al de 
hele nacht gereden. ( een nachtje hotel was niet mogelijk omdat ik in eerste instantie twee nachten 
zou moeten blijven voor observatie.)

Na zeven dagen rustig aandoen weer aardig opgeknapt.

De motor is totaal loss verklaard. Die hebben mijn andere zoon, Rien, en ik overgenomen van de 
verzekering. Hij is weer bijna klaar, want Rien is heel technisch.

Waarschuwing: Pas op voor de betonplaten, dat kunnen rivieren blijken te zijn.

Moraal: Rijd met regen nooit hard op de betonplaten. Doe je eergevoel aan de kant en ga schuilen 
onder een viaduct samen met de andere “watjes” .

Wat er was gebeurd als er op deze plek wel vangrails 
hadden gestaan, weet ik niet…

Vraag aan andere ervaringsdeskundigen:
Wat doen jullie wanneer je motor begint te zoeken?

Bertus Grotenhuis. 

Tip aquaplaning,
Stuur rechthouden,  geleidelijk snelheid verminderen 
dus niet remmen of bruks het gas dicht draaien
(noot redactie)

�

 
 



 

 
  

 
 

Het is herfst, graadje of 5, waterkoud dus tijd voor het winterprogramma van de MTC. De meeste 
leden hebben hun motor weer in de winterstalling gezet dus geen toertochten meer.
Het bestuur heeft wat leuke dingen in petto waaronder het jaarlijkse terugkerende stampotbuffet.
Zaterdagmiddag eerst maar eens na onze hofleverancier Dirk Wennemars geweest want tijdens 
de Pekelrit was het laatste flesje Grolsch op
gegaan dus als de eerste nathalzen zich om 16 uur melden moet er natuurlijk wel de juiste 
merken weer aangevuld zijn.
22 personen hadden zin aan een hapje eten en er was voor 25 man geregeld dus dat moet goed 
komen, rond 17 uur was Dirk er om het buffet te brengen. Het zag er zoals altijd weer goed uit. 
Hutspot, boerenkool, zuurkool,speklapjes, karbonade en worst waren de ingredienten en een fles 
Amaretto! Maar ja waar was Mirjam? Die zat volgens A.D op een dood PIER in Scheveningen, 
nou ja heeft ze haar sapje alvast voor de Oliebollenparty. Maar goed aanvangen dan maar! Zelfs 
G.H en H.UP waren op tijd zodat ze niets hoefden te missen en ook nog een extra bord konden 
opscheppen. Dus na een tijdje was het voor 25 man bestelde eten opgegeten door 22 man en 
met een aantal goud gele rakkers achter de kiezen word het dan alweer laat. Tegen half 11 zegt 
er een: heb wel zin aan shoarma het moet toch niet gekker worden dus de 6 man die er nog was 
bedacht zich geen moment. De boel ff opruimen en hup op het fietsie na de shoarmatent mmmm 
broodje shoarma gaat er nog wel in. Zegt R.U tegen B.D: zo bij de brug nog even linksaf (1231) 
Moet ik nog even over nadenken zegt B.D dan heb je nog 300 meter. TE LAAT en hup nog even 
een paar afzakkertjes. In 1231 speelde nog een leuk bandje en kwamen we Harrie K. ook nog 
tegen die een Personeelsfeest had gehad van De Piepe. En toen was het half 3 s'nachts tijd om 
na huis te gaan. Super gezellige middag/avond dus!  Op na de Oliebollenparty 28 December 16 
uur.

�
Groetjes Ronald

.

Stampotbuffet 23 November 2013





Wist u dat:

-de pekelrit weer goed verlopen is 

-er nog geen pekel op de weg lag

-na de rit het naborrelen nog lang geduurd heeft

-dit kwam doordat we bijna 2 uur op de shoarma moesten wachten

-onze first lady Marloes voor een tijdje na het buitenland gaat 

-onze voorzitter dan alleen is met al hun konijnen

-hij dan vast nog wel een keertje aan de Beatrixstraat blijft slapen

-het hem dan weer wat ritjes met de Regiotaxi scheelt

-het winterprogramma weer begonnen is 

-er voor de maand februari nog niets bedacht is

-ideeen van harte welkom zijn bij het bestuur

-het stampotbuffet weer goed gesmaakt heeft

De voorzitter zijn eigen bier mee neemt naar de club avond

Dit alcohol vrij is

Zwins het zwaar te pakken heeft

Hij daarom met een geleende motor bij de snertrit was

Zijn lief daar comfortabeler achterop zat

De oranje rit de koningsrit wordt en alweer in de planning staat

De snertrit weer heel veel belangstelling trok

Moes ons met een mooie korting heeft gesponsord

Er een paar adverteerders af vallen zodat wij wel een paar 

nieuwe kunnen gebruiken

Je hiervoor contact kunt opnemen met Raymond Ulkeman 

raymondulkeman@gmail.com

Er een speciale uitvoering van de suzuki  gsxr 1000 naar Nederland komt.

Er hier maar 3 van te koop zijn

a.d. nu slapeloze nachten heeft 



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



Ronald Jutten

Namens Teije bedankt voor het MTC 't shirt 
en de mooie bos bloemen!







 

Een week later was er een geweldige opkomst 

 

Werd voor het eerst in de geschiedenis van MTC de openingsrit 

vanwege weer`s omstandig heden verzet. 
 



 

Ook werd  duidelijk hoe het kan dat A.D. en volgers vaak op heel 

andere wegen terecht komen. 

 

 

Was er bij de Oranje rit een mooie plek voor ons gereserveerd 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Werd er weer volop gefeest. 

  

Ging het toch ook nog een keertje mis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En werden de voorbandjes weer zoveel mogelijk gespaard 



Nieuwjaarsfeest 2014
MTC Dalfsen

     
Wanneer: 10 Januari 2014

Waar: Cafe Restaurant "Madrid"
Tijd: 20.30 tot 0.30 uur
Eigen Bijdrage:15 Euro

Opgave bij Ronald Jutten voor 5 januari 2014
Tel: 0629142620 of mail: rilanald@live.nl


