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40 Jaar geschiedenisEerste toerkampioene
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Na vijfenhalf jaar lidmaatschap, 
waarvan vier jaar als voorzitter van 
MTC De Hondsrug, valt me de eer 
te beurt een voorwoord te schrij-
ven in het jubileumnummer van 
onze mooie club. Geen idee of het 
bijzonder is dat een motortoerclub 
veertig jaar bestaat, maar ik ervaar 
het wel als bijzonder en ik ben vast 
niet het enige clublid. De club telt 

momenteel negentig leden en partnerleden en dat is toch 
een verdienstelijk aantal. Er komen nieuwe leden bij, al dan 
niet met partner bij en er vertrekken leden om verschil-
lende redenen. Het lijkt wel een gewone wereld.
Er zijn ongetwijfeld fanatiekelingen die hun motor al ‘van 
stal’ hebben gehaald en de bandjes weer kennis hebben la-
ten maken met het asfalt. De mijne staat nog keurig onder-
dak, want zoals bekend is jullie voorzitter een ‘mooiweerrij-
der’. Toch staat de eerste toertocht, een middagrit over 175 
kilometer alweer voor de deur, en wel op zondag 23 maart. 
Koning Winter heeft tot nu toe aardig verstek laten gaan en 
ik hoop eerlijk gezegd niet dat hij rond deze datum alsnog 
zijn verloren gegane terrein komt opeisen.
Vorige maand hebben we de algemene ledenvergadering 
gehad en de indruk die ik er aan heb overgehouden is, 
dat onze leden het goed naar de zin hebben. We waren 

vlot door de agendapunten heen. Al jaren weten we de 
contributie op hetzelfde niveau te houden, wat toch best 
bijzonder is in tijden van economische malaise. Het jaar-
programma is op verzoek aangevuld met een extra rit in 
juli en een snert/kouwe klauwe-rit in november. Tijdens de 
ALV kreeg Jan Vos de beker voor de tweede prijs in de toer-
competitie overhandigd. Verderop in het clubblad is een 
verhaal te lezen met Jolanda Hemel, de eerste vrouwelijke 
toerkampioen. Herman Hemel werd derde. Gefeliciteerd 
allemaal. 
Ons clubblad De Uitlaatklep valt ook in 2014 weer bij jullie 
in de bus. Het huidige nummer is wel een heel speciaal 
nummer. Zoals je merkt heeft het magazine meer pagina’s 
dankzij een Jubileumspecial. Redactielid Henk Kroezen is 
weken bezig geweest het archief uit te pluizen en geeft 
ons een prachtige terugblik op veertig jaar MTC De Honds-
rug. Een echt bewaarnummer zou ik zeggen.
Ook dank aan de andere redactieleden en aan de mensen 
die de bezorging voor hun rekening nemen. Last but not 
least dank aan onze trouwe adverteerders. Ook zij hebben 
een groot aandeel in de verschijning van De Uitlaatklep. 
Rest mij nog jullie alvast een mooi en veilig motorseizoen 
te wensen. Houdt de mooie kant boven, is inmiddels een 
gangbare spreuk binnen de club. 

Tot gauw! Trix Meijer

Inhoud
5Kort nieuws

Jaarprogramma De motor van... Verhalen van leden

Feestavond Toerkampioene Jolanda 6 10
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Van de voorzitter

Colofon
De Uitlaatklep is een uitgave van
Motor Toer Club De Hondsrug.

Voorzitter
Trix Meijer 
Geuzingerbrink 33, 7812 NS Emmen 
Tel. (0591) 643246
E-mail: trixmeyer@ziggo.nl

Secretaris
Annegienus Veendijk
Heidebloemstraat 8, 7887 EB Erica
Tel. (0591) 302949
E-mail: anne@veendijk.eu

Penningmeester
Bé Duinkerken
Asserbrink 5, 7812 NJ Emmen
Tel. (0591) 616349
Betalingen: NL10INGB0003024300
MTC Hondsrug, Emmen
E-mail: duinkerken1709@hotmail.com

Bestuursleden
Eppie Nieuwlaat
Wim Brouwer (vice voorzitter)

Toercommisie
Bé Duinkerken
Wim Brouwer

Redactie
Henk Kroezen 
henk.kroezen@ziggo.nl
Trix Meijer  
Rob Nibbelke

Vormgeving/ opmaak
Anouk Stals
www.a-choice.eu

Fotografie
Leden MTC de Hondsrug

Redactieadres
Geuzingerbrink 33, 7812 NS Emmen

Oplage 80 exemplaren
Verschijning elk kwartaal
Druk Multi Copy Emmen

Volgende Uitlaatklep
De volgende editie verschijnt
29 mei.
De deadline voor inleveren van 
toerverslagen en reisverhalen is 
8 mei.

www.mtcdehondsrug.nl
www.facebook.com/MTCDeHondsrug

Van de redactie
Poeh. Even uitblazen. Want we hebben heel wat werk verzet om dit nummer 
bij jullie in de brievenbus te krijgen. Het dikste nummer ooit, 56 pagina’s, 
in de geschiedenis van Motor Toer Club De Hondsrug ligt nu voor jullie. 
Wekenlang zijn we bezig geweest om alle jaarverslagen, clubbladen en 
krantenknipsels door te lezen en uit te pluizen om er daarna een leesbaar 
verhaal van te maken. Tientallen foto’s hebben we in gescand. We hopen 
dat de oude zwartwit foto’s een beetje goed overkomen in het blad, want 
de kwaliteit toen liet zeker wat te wensen over. Maar het is pure nostalgie. 
Velen van jullie zullen de leden van het eerste uur niet kennen, maar des te 
leuker is het om te lezen hoe het vroeger allemaal toeging. De voorpagina 
is speciaal. Alle verschillende voorpagina’s van de clubbladen hebben 
we gescand. Ontwerpster Anouk Stals heeft daar een mooie collage van 
gemaakt die past bij dit Jubileumnummer. Veertig jaar geschiedenis komt 
in vogelvlucht voorbij. Vast en zeker worden de volgende veertig jaar 
ook volgemaakt. Of we dat allemaal mogen beleven waag ik trouwens te 
betwijfelen. Bedankt ook voor de vele inzendingen over hoe jullie over MTC 
De Hondsrug denken. Dank ook aan Multi copy voor de geweldige druk.
Natuurlijk staan de reguliere verhalen ook in deze Uitlaatklep. Overigens 
kwam het eerste nummer van de Uitlaatklep uit in september 1981. Ruim 32 
jaar geleden dus. Het volle Jaarprogramma kunnen jullie in het blad vinden, 
evenals het korte nieuws, een interview met de familie Nieuwlaat, een 
verhaal over de Feestavond en heel bijzonder een interview met Jolanda 
Hemel de eerste vrouwelijke toerkampioen in de geschiedenis van de club. 
Al met al is 2014 een heel bijzonder jaar. De redactie wenst iedereen heel 
veel leesplezier en een mooi en veilig motorjaar. 

Ereleden 40 Jaar geschiedenis

Column Verkeersregelaar13 14

29 32

MTC
Sinds 15-03-1974
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In het bestuur zijn dit jaar geen wis-
selingen. Alleen vice-voorzitter Wim 
Brouwer was aftredend, maar hij 
stelde zich wel herkiesbaar. Tijdens 
de ALV is hij met algemene stem-
men herkozen.

Op 23, 24 en 25 mei gaan we met 
28 motorliefhebbers naar Bad 
Karlshafen in het Weserbergland.  
We krijgen een gastvrij onthaal in 
Hotel Am Kurpark,  Brückenstrasse 
1, 34385 Bad Karlshafen,
Tel: +49-5672-1850 of www.hotel-
am-kurpark.com. Er hebben zich 
nu 28 deelnemers aangemeld. Er 
is nog ruimte voor meer deelne-
mers. Alle kamers in het hotel zijn 
namelijk nog niet bezet. Een aantal 
gaat al een dag eerder richting 
Duitsland.

Kort nieuws

Het motorseizoen 2014 staat er 
weer aan te komen en dat vindt 
men bij de Wieler Sport Vereniging 
Emmen kennelijk ook. Ger van den 
Berg, coördinator verkeersregelaar 
binnen de club, heeft weer een 
verzoek ontvangen om motorver-
keersregelaars te leveren voor de 
Ronde van de Kleine Hein. Deze 
wielerwedstrijd wordt gehouden 
op zaterdag 19 april. Evenals vorig 
jaar zijn er weer acht ‘motards’ 
nodig met een voor 2014 geldig 
verkeersregelaar pasje. 

Graag melden bij Ger van den Berg, 
email: bergkwartet@ziggo.nl.

De contributie 
voor het 
seizoen van 
1 april 2014 
tot en met 31 
maart 2015 is 
ongewijzigd 
vastgesteld op 30 euro voor leden en 
15 euro voor partnerleden. Het bestuur 
verzoekt iedereen - voor zover dit nog 
niet is gebeurd - om de contributie 
uiterlijk 31 maart 2014 te voldoen door 
overmaking op rekening nummer: 
3024300 (ING bank, ten name van: 
MTC De Hondsrug te Emmen).

Verkeersregelaars 

Kleine Hein

In 2013 hebben zich elf nieuwe leden 
aangemeld:
Marcel Drenth,
Ab de Vries,
Egbert de Vries,
Erik Prins,
Koert Boois,
Roel Sanders,
René Brands,
Monique Brands (partnerlid),
Gerrit Hilgen,
Willy Hilgen-Zwiers (partnerlid),
Henny Behrens.

Elf leden hebben hun lidmaatschap 
opgezegd:
Henk Alberts,
Bert Post,
Gerard Hemmen,
Elly Hemmen (partnerlid),
Innan König-Wever (partnerlid),
Sierd Hornstra,
Ilona Hornstra-Derks (partnerlid),
Jennie Snippe,
Hans Oude Brunink,
Hans van der Schaaf,
Krystyna van der Schaaf (partnerlid).

Mutaties ledenbestand

Contributie ongewijzigd

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

MotoPort Assen
Industrieweg 11, 9402 NP Assen. Telefoon: (0592) 406 061. 

info@motoportassen.nl  www.motoportassen.nl
Di. t/m Vr. 9.00-18.00u. Vr. koopavond 18.00-21.00u. Za. 9.00-17.00u. www.motoport.nl

We’ve got more in store

UNI-A5FC-assen.indd   1 11-02-2010   12:49:03

Bestuur blijft het oude

Driedaagse Weserbergland

Nieuw lid: Henny Behrens

Bij mijn laatste ‘aankoop’ bij Van Boven 
kreeg ik te maken met zijn schoonzoon, 
omdat hij toen al de touwtjes wat had 
laten vieren. Een leuk weerzien, vooral 
omdat hij mij ook direct herkende. 
Daar reken je na zo’n lange tijd niet op. 
Prettige locatie trouwens om dit soort 
bijeenkomsten te houden.

 Nog even iets over mijzelf: In 1997 toog 
ik vanuit het westen naar Drenthe en 
woon daar na de nodige privéproble-
men nog steeds. Al is Nieuw-Weerdinge 
na Wezuperbrug nou niet bepaald de 

locatie waar ik voor zou kiezen, maar ik 
had geen andere mogelijkheden.

 Motorrijbewijs
Anderhalf jaar geleden ging ik einde-
lijk doen, wat ik mijn hele leven al had 
gewild: ‘Het motorrijbewijs halen’. Op 
dat moment was ik al 65 jaar en dan 
zijn er niet zoveel mensen die dat nog 
oppakken. Mijn aanvankelijke keuze 
voor een rijschool wat dichterbij Nieuw-
Weerdinge bleek achteraf een verkeerde 
te zijn. Een aantal maanden later ging ik 
naar DIBO en daar was ik blij een ‘figuur’ 
als Harm te leren kennen die mij erg op 
mijn gemak stelde. Alles bij elkaar is het 
een erg duur rijbewijs geworden maar 
tussen Kerst en Oud en Nieuw 2012 kon 
ik in het gemeentehuis mijn nieuwe aan-
gevulde rijbewijspasje ophalen. Eindelijk 
mocht ik op de motor stappen die ik in 
juni 2012 al had aangeschaft. Een goede 
raad: ‘Koop geen motor voor je daar le-
gaal op mag gaan zitten.’ Lang kijken en 
niets meer te poetsen is niet leuk, maar 
ik ben er doorheen gekomen.

Ik heb in een maand of ‘veertien’ al zo’n 
7000 km gereden en het voelt heerlijk. 
Alleen de lange stukken naar Amster-
dam voor familiebezoek zijn vooral als 
het koud is wat minder ‘gezellig’. Dat 
bracht bij mij het verlangen om eens sa-
men met medeliefhebbers op de weg te 
zijn snel naderbij. Ik zal zeker niet overal 
bij aanwezig zijn omdat ik veel gebruik 
maak van mijn toercaravan. Precies in de 
perioden dat ik niet kampeer (juli/au-
gustus) hebben de meeste werkenden 
natuurlijk hun vakantie periode.
 

Nog maar ‘koud’ lid dacht ik: Ik ga 
gewoon naar de ALV, al heb ik verder 
niets in te brengen, want dan leer 
ik vast een paar mensen een beetje 
kennen. En dat was een goede keuze, 
want bij binnenkomst ontmoette 
ik meteen de heer Van Boven, die 
ik zeker veertien jaar niet meer had 
gesproken. Daarvoor heb ik vrij veel 
contact met hem gehad.
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bij deze verdienstelijke titel, 
heeft een ereplaatsje op de 
schoorsteenmantel in de huiska-
mer. Ze heeft afgelopen seizoen 
samen met haar Herman ook alle 
toertochten meegereden, al was 
er één tocht die door motorpech 
helaas niet uitgereden kon wor-
den. Maar de daarmee verloren 
gegane punten werden ruim-
schoots gecompenseerd door de 
ruime score die ze behaalde op 
de midgetgolfbaan op camping 
De Vlinderhoeve in Bathmen 
tijdens de Gezelligheidsrit.

Echt toeren
Jolanda Hemel verzorgt in het 
dagelijks leven al ruim dertien 
jaar met veel toewijding be-
woners in Zorgcentrum Hol-
tingerhof in Emmen. Vroeger 
draaide ze ook nachtdiensten, 
maar door een paar vervelende 
gebeurtenissen tijdens deze 
nachtdiensten, waaronder een 
ongewenste ontmoeting met 
een inbreker, koos ze ervoor om 
alleen dag- en avonddiensten te 
draaien. “Op zich niet verkeerd 
natuurlijk. Zo gauw ik de data 
weet van de toertochten van het 
komende motorseizoen, probeer 
ik op het werk te regelen dat ik 
deze dagen geen dienst heb. Tot 
nu toe lukt dat aardig. Herman 
en ik proberen  alle ritten mee te 
rijden.”

“In 2006 heb ik mijn motorrijbe-
wijs gehaald”, vervolgt Jolanda. 
“We reden vaak met z’n tweetjes 
en soms met de buurman. Maar 
dat bleef meestal beperkt tot ‘het 
rondje om de kerk’, of hooguit 
een keertje richting Groningen 
of Zwolle. Ook leuk, maar sinds 

we lid van de club zijn, dat is nu 
ongeveer twee jaar, hebben we 
best al veel gezien. We zijn nu 
echt aan het toeren en komen op 
mooie plekjes en langs prachtige 
weggetjes. Sinds we  een navi-
gatiesysteem gebruiken, gaat er 
helemaal een wereld voor ons 
open. Als we met z’n tweetjes 
toeren, rijden we vaak om beur-
ten voorop. Doe mij dat ding 
maar, zeg ik regelmatig. Herman 
vindt dat geen probleem,” lacht 
ze.
“Weet je wat een leuk tochtje op 
de zondagmorgen is, dat is de 
rit naar Gildehaus bij Bentheim 
in Duitsland. Bij een beetje goed 
weer zie je daar wel tweehon-
derd motorrijders een bakkie 
koffie halen. Het maakt ook niet 
uit op welke motor je rijdt of wat 
je leeftijd is. Alle merken zie je er. 
Het is er altijd gezellig en tegen 
een uur of één is iedereen weer 
vertrokken.”

Toekomstmuziek
Sinds Jolanda in 2006 haar rijbe-
wijs haalde, rijdt ze inmiddels op 

haar vierde motor. De eerste was 
een Honda Magna, de tweede 
een Yamaha Diversion, toen 
kwam de Honda Pan European 
en nu rijdt ze op een prachtige 
oranjekleurige Honda Varadero. 
Ze denkt niet dat de Varadero 
haar laatste motor zal zijn. “Weet 
je wat voor motor me helemaal 
te gek lijkt, een BMW R1200 GS, 
net zo’n motor als jij hebt, maar 
dan de Adventure”, grijnst ze. 
“Dat zal voorlopig nog wel even 
toekomstmuziek blijven, maar ik 
ben wel van plan in het voorjaar 
een proefrit te gaan maken op 
zo’n machine.”

Naast haar werk, het motorrijden 
en de zorg voor en de wandelin-
gen met Frits, houdt Jolanda zich 
in haar vrije tijd op het sportieve 
vlak bezig met hardlopen en 
regelmatig trainen in de sport-
school. Ze is de laatste maanden 
aardig wat kilo’s kwijtgeraakt en 
daar is ze ontzettend blij mee. 
“Soms denk ik wel eens: haal 
nou die smile maar eens van je 
gezicht, zo kan het wel weer.”

Met haar prachtige ‘Big Smile’ verwelkomt 
ze me als ik voorzichtig op het raam tik. De 
afbeelding van een boxerhond op het hek 
doet me even aarzelen om dat zomaar open 
te maken. Bij binnenkomst echter is er geen 
hond te bekennen. “Herman is met de hond 
aan de wandel”, zegt ze. “Maar de boxer is er 
niet meer hoor, we hebben nu Frits.”

Gastvrij doet Toerkampioen 2013 
Jolanda Hemel het hek en de 
deur van haar woning aan de 
Broekweg in Klazienaveen open 

en onthaalt me op een lekkere 
bak koffie. Even later komt echt-
genoot Herman met Frits binnen 
stappen. Frits is van het ‘merk’ 
Appenzellersennen en bekijkt me 
nieuwsgierig. Ik laat hem even 
aan me snuffelen. ‘t Is geen liefde 
op het eerste gezicht, maar dat 
ligt meer aan Frits. De karakter-
trekken van het ras komen aardig 
met zijn gedrag overeen. Frits is 
oplettend, temperamentvol en 
levendig, maar terughoudend te-
genover vreemden. Hij kan mijn 

kooswoordjes, zelfs op Valentijns-
dag, niet echt waarderen. Licht 
gegrom, gevolgd door een harde 
blaf, is zijn reactie. Daar moet ik 
het voorlopig mee doen.

Alle toertochten
Na de gebruikelijke ‘small-talk’ 
gaan we over tot de kern van de 
zaak. Ze is de eerste vrouwelijke 
toerkampioen in het 40-jarig 
bestaan van MTC DE Hondsrug. 
Jolanda straalt. Ze is er blij mee 
en trots op. De bokaal, die hoort 

Bokaal heeft ereplaats  op schoorsteenmantel

Eerste toerkampioene Eerste toerkampioeneDoor: Trix Meijer

'Haal nou die smile maar eens van je gezicht,   zo kan het wel weer'

Toerkampioene Jolanda Hemel met hond Frits in de tuin

Jolanda Hemel neemt de grote wisselbeker in ontvangst van Bé Duinkerken.
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Autobedrijf Misker  
dé motor achter uw rijplezier!

Omdat één motorrijder nog geen zomer maakt... 
...heeft u met een auto van Misker de mogelijkheid om ook onder minder goede weersomstandigheden gezellig  
een dagje te touren. Wel zo handig, zeker wanneer u met het hele gezin op stapt wilt. Autobedrijf Misker biedt 
u met Ford en Mazda moderne auto’s die vaak dankzij een zuinige motor ook nog eens financieel voordelig zijn.  
Zo rijdt u niet alleen in een fraaie auto, maar kunt u tevens rekenen op onze prima service. Kiest u op gevoel of laat 
u uw verstand spreken? Bij Autobedrijf Misker kiest u beiden: 100% rijplezier! 
Graag tot ziens in onze showroom.

Wij hebben tevens een aanbod van ruim 200 fantastische occasions!

Vind ons leuk op Facebook
www.facebook.com/
AutobedrijfMisker

TWEE ijzErsTErkE MErkEn ondEr één dAk
Autobedrijf misker

Aankondiging feestavond

Gratis feest voor alle (partner)leden en sponsors

MTC De Hondsrug viert 
40-jarig bestaan

De opdracht van het bestuur was heel simpel. 
Organiseer een feest dat geschikt is voor alle 
leden. Jullie krijgen een budget van veertig 
euro per lid en partnerlid. Die veertig euro 
paste natuurlijk precies bij het gegeven dat 
MTC De Hondsrug precies veertig jaar bestaat. 
Op 15 maart 1974 is MTC De Hondsrug 
opgericht. Simpeler kan het niet zijn toch? Dus 
wel.

De Feestcommissie, Bé Duinker-
ken, Jan en Fenna Vos, Remko 
Nijland en Jannie Joling en Henk 
Kroezen, vorig jaar tijdens de 
Algemene Ledenvergadering 
ingesteld, legde zichzelf ook een 
aantal eisen op. Zo mocht het de 
leden in ieder geval geen extra 
geld kosten. Met andere woor-
den: het moest een gratis feest 
worden. Ook moest het feest op 
een redelijke afstand van Emmen 
worden gehouden.

Mijlpaal
Het smaragden jubileum is een 
speciale mijlpaal in het bestaan 
van MTC De Hondsrug. Veertig 
jaar is een half mensenleven en 
daarin kan heel veel gebeuren. 
Ook in het bestaan van de club is 
het een en ander voorgevallen. 
Kijken we alleen al naar de mo-
torgeschiedenis. De ontwikkeling 
is in een razendsnel tempo aan 
ons motorrijders voorbij getrok-
ken. De technische ontwikkelin-
gen zijn niet bij te houden. Wie 
naar het ledenbestand kijkt ziet 
dat er nog slechts een lid, Henk 
Vredeveld, van het eerste uur op 
de ledenlijst staat. Opmerkelijk is 
ook dat het ledenbestand steeds 
ouder wordt. De gemiddelde 
leeftijd gaat de veertig zeker te 
boven.

Toerrit
Tijdens een lange vergadering 
waarin tal van opties de revue 
passeerden werd uiteindelijk 

gekozen voor twee opties. Een 
aantal mogelijkheden viel af door 
de prijs, de afstand en het feit 
dat in de commissie eensgezind 
werd afgesproken dat er die dag 
ook een feestelijke toerrit moest 
worden gereden.

Uiteindelijk bleven café Moorman 
in Erm en Partycentrum Viper in 
Nieuw-Weerdinge over. De laatste 
is het geworden. Dat betekent 
dat we op zaterdag 3 mei het 
40-jarig bestaan in Nieuw-
Weerdinge vieren. Hoe ziet het 
programma er voor die dag uit? 
‘s Middags rond de klok van twee 
uur vertrekken we voor een toer-
rit van ongeveer 100 kilometer. 
Tijdens de pauzestop is er koffie 
met gebak voor iedereen. Na de 
rit heeft iedereen nog tijd genoeg 
zich thuis om te kleden voor het 
avondgedeelte.

Buffet
In Partycentrum Viper staat tus-
sen 20.00 en 24.00 uur een warm 
en koud buffet voor ons klaar. On-
dertussen bestaat de mogelijk-
heid om oud-Hollandse spelletjes 
te spelen, maar niets hoeft, alles 
mag, waarna om 23.00 uur de 
tafels en de stoelen aan de kant 
gaan om een uurtje de danskunst 
te beoefenen. Daarna is het tijd 
om weer naar huis te gaan. De 
Feestcommissie wenst iedereen 
een geweldig jubileumfeest en 
natuurlijk ook een fantastisch 
jubileummotorjaar.

Door: Henk Kroezen



10 11

Feestavond

Zingen en Swingen dat 
het een lieve lust is

Door: Peter de Kroon

Zaterdag11 januari, eindelijk is het dan 
zover, de jaarlijkse feestavond van ons 
cluppie. Locatie: Zaal Bentlage in Emmer-
Compascuum. Toch benieuwd wie er allemaal 
komen en hoeveel leden met partner er ‘acte 
de presence’ geven.

Bij binnenkomst worden we 
vriendelijk ontvangen door de ei-
genaar en de weg gewezen naar 
de zaal. Het is al een gezellige 
drukte. Eerst even bij iedereen 
langs om ze nog een goed nieuw 
jaar te wensen. Plekje zoeken aan 
tafel en er wordt meteen koffie 
met een lekker gebakje geser-
veerd. Daarna komt de ober langs 
om drankjes te serveren.

Lekker
Eerst neemt voorzitter Trix het 
woord en heet ons allemaal 
welkom. Daarna is het de beurt 
aan Wim en Bé om de Toerkam-
pioen 2013 bekend te maken. En 
de winnaar is…, voor het eerst 
in veertig jaar, ja ja,  een vrouw: 
Jolanda Hemel!

Na de huldiging nemen Karst 
en Jans het woord om ons uit te 
leggen hoe de karaoke werkt en 
dat er gebarbecued kan worden. 
Meteen een drukte van belang, 
want we hebben allemaal wel 
zin in een lekker stukje vlees met 
stokbrood en salades.

Nadat iedereen genoeg gegeten 
heeft, worden de dames naar het 
podium geroepen om een lied 
ten gehore te brengen voor de 
heren. Daarna is het andersom. 
De sfeer zit er al gelijk goed in.

Er wordt gezongen en gedanst 
en het is supergezellig. Om half 
twee ‘s nachts gaat de tap dicht 
en gaat iedereen met een dik 
tevreden gevoel weer huiswaarts. 
Kortom, een geweldige avond, 
eentje die voor herhaling vatbaar 
is! En natuurlijk een compliment 
voor de organisatoren Karst en 
Jans én de gastvrijheid en de 
goeie service van Zaal Bentlage.

Het publiek is enthousiast over de ‘artiesten’

In de polonaise.

Een nieuw kwartet is geboren.
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•	 Keuze	uit	±	150	motoren,	waarvan	25	op	locatie	
•	 In-	en	verkoop	van	alle	merken,	nieuw	en	gebruikt
•	 Onderhoud	en	reparatie	van	alle	merken
•	 Winterstalling	en	winterbeurt
•	 Verhuur	motoren
•	 Accessoires	en	onderdelen

•	 Afhandeling	schades.	Eventueel	leenmotor
•	 Inbouw	alarmsystemen
•	 Zeer	gunstige	financieringsmogelijkheden
•	 Ruime	keus	in	kleding	en	helmen
•	 Altijd	bandenacties.	Alle	merken	voor		

weg-	en	crossmotoren.

Motorsport Klazienaveen is dealer van onder meer: 
Shark, Alpine Stars, Rev’it, HJC, Dunlop, Bridgestone, Motorex Oil, Putoline Oil, Afam, Kenny en Forte.

Kom	gerust	langs.	Ook	voor	een	kopje	koffie	in	onze	gezellige	koffiehoek.

Voor al uw wensen op het gebied van weg- en crossmotoren

Industriestraat 3
7891 GV Klazienaveen
Tel: 0591 -39 34 08

fax: 0591 -39 34 18
Mob:06-25 37 60 69

www.motorsportklazienaveen.nl

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax. (0591) 641646

info@autoschadedepoel.nl
www.autoschadedepoel.nl

Nostalgie
ColumnDoor: Henk Kroezen

Ik heb het lang tegen kunnen 
houden, maar ik begin het steeds 
leuker te vinden om terug te kijken. 
Dat betekent dat je ouder wordt. 
Je begint je te interesseren voor 
de familieberichten in de krant, de 
muziek van vroeger wordt steeds 
leuker en je gaat op internet op 
zoek naar vrienden en vriendin-
nen van vroeger. Als je jong bent 
wil je alleen maar vooruit kijken. 
Dat begint al op de lagere school, 
want dan kijk je uit naar je ver-

volgopleiding, naar je toekomst, naar je eerste auto, je eerste 
meisje, je eerste baan, je huwelijk en je eerste kind. Op een 
gegeven moment echter neemt het vooruit kijken af en kom 
je op een omslagpunt. Dan begin je je te interesseren voor wat 
er in het verleden allemaal is gebeurd. Bij veel mensen ligt dat 
omslagpunt rond de 28ste. Bij mij is het wat later begonnen en 
ik wil me er eigenlijk nog niet helemaal aan overgeven, toch 
moet ik bekennen dat ik tegenwoordig bijna dagelijks even op 
de Facebookpagina van Oud-Klazienaveen kijk. Ik zie ineens 
bekenden voorbijkomen die allang uit mijn gedachten waren 
verdwenen, mijn jongste broertje zie ik op klassenfoto’s en 
ik was vorig jaar zelfs in Montfoort op bezoek bij een oud-
klasgenoot van de mulo in Klazienaveen. Betekent dat dan 
ook dat je ouder wordt? In jaren zeker, maar het brein en het 

lichaam probeer ik nog jong te houden. Voor dat laatste sta ik 
nu drie keer in de week om zeven uur op en ben om acht uur 
in de sportschool. Wat mijn geestelijk vermogen betreft volg 
ik nu wat spirituele cursussen en ik moet zeggen dat houdt je 
jong. Maar wat je ook jong houdt is motorrijden. Ik ben dan 
wel meer van de nieuwe motoren. Klassiekers zeggen mij niet 
zoveel. En sleutelen aan zo’n ding al helemaal niet, want ik ben 
veel te bang om smerige vingers te krijgen. Helaas moet ik 
het nu even zonder doen. Mijn Suzuki V-Strom is de deur uit, 
ik ben wel druk op zoek 
naar een andere. Die zal 
er binnenkort dan ook 
wel komen. Want ik wil 
weer die vrijheid van het 
motorrijden voelen, zeker 
nu de winter geen winter 
meer is en steeds meer op 
het voorjaar gaat lijken. 
Vroeger ja, toen hadden 
we nog echte winters ;-). 
Nog even terugkomen op 
vroeger, ik ben zelf ook 
maar eens gaan snuffelen 
in oude dozen en foto-
mappen. En wat blijkt: Het 
motorvirus zat er al heel 
vroeg in.
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‘Het is ‘fun’ maar 
niet altijd feest’

“Waarom ik verkeersregelaar ben 
geworden? Gewoon voor de ‘fun’. Het is 
anders motorrijden dan anders. Je komt 
daarbij ook nog een langs weggetjes waar 
zelfs motorrijders bijna niet komen.” Clublid 
Roelof Brouwer vertelt enthousiast over zijn 
‘nevenfunctie’. “Het zal zo’n drie à vier jaar 
geleden zijn dat ze bij de club vroegen of er 
gegadigden waren om als verkeersregelaar 
mee te helpen om onder meer wielerrondes 
veilig te laten verlopen.”

MTC De Hondsrug telt meer 
verkeersregelaars dan alleen 
Roelof Brouwer. De meeste van 
hen worden ingezet in de regio 
Emmen, zoals bij de Wielerronde 
van Angelslo. De vergunning 
geldt ook alleen maar voor de 
gemeente Emmen. Brouwer heeft 
zijn ‘werkterrein’ uitgebreid en is 
oproepbaar in de drie noorde-
lijke provincies. “Ik kwam via via 
in contact met Rieks Poelman 
uit Assen. Je hebt hem vast wel 
eens gezien op tv. Het is al even 
geleden, maar hij is de man die 
tijdens de Elfstedentochten 
voor de groep wedstrijdschaat-
sers aanrijdt op zijn motor met 
zijspan.” 

Genieten
‘Wie ver reist kan veel verhalen’, 
is een mooi gezegde. Roelof 
Brouwer heeft genoeg te ver-
halen. “Je maakt harstikke leuke 
dingen mee. Zo help ik mee in de 

Zuidenveldronde van Dalen en 
de Kasseienomloop van Exloo. 
Dan maak je ook wel grappige 
dingen mee. Zo staat er dan een 
motoragent die de streek niet 
goed genoeg kent en de ver-
keersregelaars de verkeerde kant 
op stuurt… Gelukkig wist de eer-
ste renner wel welke kant hij op 
moest. Daarna was het voor ons 
zaak om zo snel mogelijk weer bij 
de renners in de buurt te komen. 
Tja, en dan ga je wel eens met 
140 over kleine weggetjes.  Maar 
ik doe niet alleen wielerkoersen. 
Vorig jaar was ik aan het werk 
tijdens het kennismakingsbezoek 
van Koning Willem Alexander en 
Koningin Maxima aan Drenthe. 
Niet dat ik ze van dichtbij gezien 
heb, maar toch. Ook de jaarlijkse 
´Rally zonder Poespas’ in Assen, 
in de volksmond beter bekend 
als Poespasrally, is een prachtig 
evenement om als verkeersrege-
laar bij te zijn. Meer dan honderd 
bewoners van Van Boeyenoord in 
Assen worden in de prachtigste 
oldtimer-auto’s rondgereden. Dan 
maken ze een tour door Drenthe 
en gaan ze natuurlijk ook een 
rondje over het TT-Circuit. Eind 
mei staat de volgende editie op 
de rol. Dat is genieten, en niet 
alleen voor hen.”

Flitspalen
Een ander mooi voorval is het op 
motoren ‘binnenhalen’ van de 

wedstrijdrijders van de TT. “Alle 
flitspalen in Assen waren buiten 
werking gesteld, behalve die aan 
de Vaart. Die kan blijkbaar alleen 
op afstand geregeld worden. Je 
snapt hem al. Allemaal snelheids-
overtredingen. Het is sowieso 
lastig om je aan de maximum-
snelheid te houden in zo’n grote 
groep. Er rijden dan ook hele 
oude motoren mee. Die moeten 
blijven rijden, want als het te 
langzaam gaat slaan ze af. Dan 
krijgen ze deze ‘oldies’ niet meer 
aan de praat”, grijnst Brouwer. 
“De boetes zijn gelukkig allemaal 
kwijtgescholden.”

Dat het niet altijd feest is wordt 
duidelijk als Brouwer het verhaal 
vertelt van een wielrenner die 
tijdens een koers achterop een 
stilstaande auto knalt. “Het is ‘fun’, 
maar niet altijd feest. Ik weet het 
nog goed. Als ze aan het koersen 
zijn, zien ze niks. Ze kijken hoog-
uit twintig centimeter voor zich 
uit. Zien alleen hun voorband en 
asfalt. Verkeersregelaars hadden 
voor ze langskwamen het verkeer 
al stilgelegd, maar één auto stond 
gedeeltelijk nog op de weg, de 
rest in de berm. Dat kon niet 
anders. Klapt de renner in volle 
vaart toch achterop de auto. Ren-
ner naar het ziekenhuis en wat 
denk je, auto total loss! We kun-
nen niet alle gevaarlijke situaties 
voorkomen, maar we proberen 

VerkeersregelaarDoor: Trix MeijerVerkeersregelaar

het de renners zo gemakkelijk 
mogelijk te maken”, legt Roelof 
uit. “Het lastige is dat wanneer 
er iets gebeurt, bijvoorbeeld als 
omstanders zich niet aan de aan-
wijzingen van de verkeersrege-
laar houden, de verkeersregelaar 
verantwoordelijk is.”

Kwajongens
Roelof Brouwer is goed van alle 
(nieuwe) regels op de hoogte 
en houdt zich er dan ook keurig 
aan, hoewel het hem soms wel 
wat moeite kost. “Ach weet je, we 
blijven kwajongens. Af en toe is 
het best even lekker om politie-
agentje spelen. Ik heb toch wel 
een paar keer meegemaakt, dat 
als een evenement afgelopen is, 
het wel héél gaaf is om achter 
een enorme groep politiemoto-
ren aan te rijden die huiswaarts 
gaat. En geloof me, die houden 
zich dan ook niet altijd aan de 
maximale snelheid.”

Verkeersregelaar Roelof Brouwer: Aangescherpte regels
Niet iedere motorrijder kan zo-
maar verkeersregelaars worden. 
Kandidaten krijgen instructies 
- op het politiebureau of een 
andere locatie - van motoragen-
ten en zogeheten pouleverte-
genwoordigers. 

In 2009 is er nogal wat veranderd 
wat betreft regelgeving. Er werd 
toen duidelijk gesteld dat een 
evenementenverkeersregelaar 
zijn werkzaamheden alleen te 
voet mag uitvoeren. Aanwijzin-
gen geven aan het verkeer vanaf 
een motor is voor verkeersrege-
laars uitdrukkelijk verboden. Dat 
was en is alleen toegestaan aan 
de politie. Die aanscherping is 
destijds ingevoerd op verzoek 
van het Openbaar Ministerie, 
omdat sommige motorrijdende 
verkeersregelaars zichzelf rech-
ten en bevoegdheden aanmaten 
die zij wettelijk niet hadden. Ze 
gaven net als de politie aanwij-

zingen vanaf de motor. Nu zijn 
er nog steeds motorrijdende 
verkeersregelaars die zich van de 
wet niets aantrekken en alsnog 
de motor gebruiken om het 
verkeer te regelen. Vaak rusten 
zij hun motor uit met oranje 
zwaai- of flitslichten om een of-
ficieel tintje aan hun (verboden) 
werkzaamheden te geven. 

Ondanks die lichten zijn zij ver-
keersdeelnemer als ieder ander 
en hebben zij verkeersrechtelijk 
geen bijzondere rechten of be-
voegdheden. Daarom is het per 
1 januari verboden om de motor 
te voorzien van oranje zwaai- of 
flitslichten of armaturen, behalve 
in die gevallen en voor die voer-
tuigen die specifiek in de wet 
worden genoemd. Een evene-
mentenverkeersregelaar behoort 
niet tot die uitzonderingen. Er 
kan dus verbaliserend worden 
opgetreden.

Roelof Brouwer: “Ach weet je, we blijven kwajongens.”
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Kerkpad 43, 7811 AN Emmen
Tel: 0031- (0)591- 64 09 25
Fax: 0031- (0)591- 64 82 47
info@pmc-emmen.nl
www.pmc-emmen.nl

Altijd meer dan 1500 kavels 
postzegelpartijen in onze kelder van 155m2. 
Grote voorraad bankbiljetten en munten van 

de gehele wereld.

Inkoop van: 
postzegels, munten, bankbiljetten, ansichtkaarten, 

goud en zilver (sieraden en munten).

Complete stockvoorraad postzegels van de gehele wereld
Goud en zilver tegen contante dagkoers

Alle euromunten op voorraad

Lid van de volgende 
vakorganisaties:

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 
10.00 - 17.00 uur

De grootste postzegel en munten 
winkel van Noord- en Oost- Nederland!

postzegelpartijen in onze kelder van 155m
Grote voorraad bankbiljetten en munten van 

Jaarprogramma 2014

  Zondag 23 maart   Middagrit 175 km   Wim Brouwer & Bé Duinkerken

  Zondag 13 april   Dagrit 250 km   Bert Kreuze & Henk Kroezen

  Zaterdag 03 mei   Jubileummiddagrit MTC 40 jaar 
  100 km   Jubileumcommissie

  Zondag 11 mei   Middagrit 175 km   Wim Brouwer & Bé Duinkerken

  Zondag 01 juni   Dagrit 250 km   Jans Heijne & Karst van Oosten         

  Zaterdag 21 juni   Avondrit 125 km   André Alberts & Albert Wassen

  Zondag 13 juli   Dagrit 250 km   Rob Nibbelke & Jan Vos

  Zondag 10 augustus   Vroege vogelrit 125 km   Bé Duinkerken & Gerard Kuper

  Zaterdag 23 augustus   Barbecue-Klootschieten    Fenna & Jan Vos           

  Zondag 31 augustus   Gezelligheidsrit   Rob Nibbelke & Jan Vos

  Zaterdag 13 september   Open toerrit voor goed doel 175 km   Wim Brouwer, Bé Duinkerken & 
  Henk Kroezen                

  Zondag 21 september  Dagrit 250 km   Bennie Grimberg & Wim Hassink

  Zaterdag 04 oktober   Middagrit 175 km   Eppie Nieuwlaat & 
  Annegienus Veendijk

  Zondag 16 november   Snertrit 125 km   Sjaak Bakker, Jans Heijne & 
  Karst van Oosten

  Zondag 30 november   Contactmiddag   Henk Kroezen & Trix Meijer

  Zondag .. januari 2015   Feestmiddag   Jans Heijne & Karst van Oosten

  Vrijdag 13 februari 2015   ALV Algemene ledenvergadering   Bestuur

Driedaagse Weserbergland
Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 mei is de Buitenlandreis. Dit keer gaan we naar Bad Karlshafen in het Weserbergland 
in Duitsland. Omdat deze trip niet meetelt voor het Toerkampioenschap is deze driedaagse niet opgenomen in het reguliere 
Jaarprogramma. 
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Eppie en Nico  
Nieuwlaat

In een bijzondere uitgave van ons clubblad, 
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, 
behoort ook een bijzondere ‘Motor van…’ te 
staan. Daarom deze keer een dubbelinterview 
met Nico en Eppie Nieuwlaat. Beiden rijden 
motor en ook waren ze vlak voor Kerst 2013 
25 jaar lid van MTC De Hondsrug. Reden te 
meer om op weg te gaan naar het mooie dorp 
Eeserveen op de grens van de gemeenten 
Coevorden en Borger-Odoorn. Op een 
doordeweekse avond staat rond half acht 
de koffie klaar in huize Nieuwlaat. Na een 
inleidend gesprek over onder andere hoe 
Nico vanuit Breda naar het hoge Noorden is 
verhuisd komen we bij de eerste vraag.

Welke motor rijd je?
Nico: Een BMW K100RS met een 
EZS zijspan. De motor is van 1995, 
de zijspan is gemaakt in 1996. De 
kilometerstand staat op meer dan 
100.000 km.
Eppie: Ik rijd op een Yamaha 750 
cc Virago. Een chopper met een 
lage zit. Daarvoor zat ik altijd ach-
terop bij Nico. Ik reed zelf ook wel 
op de BMW met zijspan. Niet op 
deze, maar op een ouder model. 
Een zwarte BMW R69. 
Nico: Bij die oude BMW van het 
bouwjaar 1957 heb ik een ander 
motorblok ingebouwd. Een 900 
cc blok. Had ik wat meer power. 
Er waren wel altijd problemen 
met de wielen en vooral de 
remmen. De R69 van ons had ver-

stelbare ontsteking, dat hadden 
de anderen geen van allen. De 
motor kocht ik tweedehands in 
Zwijndrecht bij Otto Groeneveld 
en we hebben er samen meer 
dan dertig jaar mee gereden.

Hoe lang heb je de motor al? 
Nico: De K100RS heb ik nu vijftien 
jaar. De R69 kocht ik in 1969 dus 
al 45 jaar geleden.
Eppie: De Virago heb ik nu een 
jaar of zes á zeven. Ik heb hem 
gekocht bij Marcel Conen van 
Motorsport Klazienaveen.

Sinds wanneer rijd je motor? 
Nico: Ik heb op mijn achttiende 
mijn autorijbewijs gehaald en op 
mijn twintigste het motorrijbe-
wijs. Sindsdien rijd ik al motor.
Eppie: Ook ik heb op mijn twin-
tigste het motorrijbewijs gehaald. 
Mijn broer had een motor en op 
die motor heb ik mijn rijbewijs 
gehaald en daar reed ik dan ook 
wel op. Met de oefenvergunning 
van de gemeente Sleen, waar 
ik toen woonde, kon ik tot aan 
de gemeentegrens van Emmen 
komen. Stiekem de grens over tot 
aan de parkeerplaats van toen 
nog de Noorderstraat. Kon ik 
mooi winkelen in Emmen. Later, 
toen ik Nico heb leren kennen, 
reed ik ook op zijn motor. Ik ben 

ook wel eens op de motor van 
mijn broer, ook een BMW, naar 
Nico in Breda gereden.

Vertroetel je de motor ook?
Nico: Dat valt mee. Eigenlijk niet. 
Ik was en poets hem wel eens en 
tegenwoordig meer dan in het 
verleden.
Eppie: Nee, ik rijd en Nico mag 
hem poetsen…

Sleutel je zelf ook?
Nico: Ja, wat ik kan doen, doe 
ik zelf. Ook probeer ik het groot 
onderhoud zelf te doen. In de 
voorvork van Eppie’s Yamaha 
moet eigenlijk nieuwe vorkolie 
in, maar ik weet niet hoe dat in 
zijn werk gaat. Dat moet ik dus 
aan de motorzaak overlaten. Ik 
vond het jammer dat ik niet op 
de infomiddag kon zijn toen Mikis 
van Motorhuis Langezwaag er 
was. Had ik anders even kunnen 
vragen hoe dat in zijn werk gaat. 
Eppie: Nee, ik doe niets aan on-
derhoud. Dat doet Nico voor mij.

Waarom rijd je motor?
Nico: Nou, gewoon. Van thuis af 
aan. Met bromfietsen begonnen 
en de logische stap daarna was 
natuurlijk de motor. Later kwam 
er wel een auto. Dat was een 
BMW 700 LS. Het motorblok uit 

De motor van...Door: Rob NibbelkeDe motor van...

De motoren van…  die auto wilde ik onder een mo-
tor bouwen maar dat ging niet in 
verband met de versnellingsbak. 
Dat paste niet. 

Eppie: Tja, ik ben nogal gek van 
motorrijden. Ik reed op mijn 
vijftiende al op bromfietsen. Ik 
was meer een ‘kwajong’ dan een 
meisje. Als de motorrijders van 
de TT terugkwamen reden ze bij 
ons voor het huis langs en dan 
zat ik motoren te kijken. 

Hoe hard heb je ooit gereden?
Nico: Euh, 140 km per uur. Met 
die RS. Harder vind ik ook niet 
nodig. Met een zijspan is dat ook 
niet veilig. Als ik alleen met de 
zijspan onderweg ben heb ik er 
altijd een zak zand in liggen om 
hem wat zwaarder te maken.
Eppie: Nee, nooit hard. Die oude 
BMW van Nico die wilde niet zo 
hard. Ik heb er nooit een bekeu-
ring mee gehad. Maar ik denk 
zo’n 120 á 130 km per uur.

Ooit brokken gemaakt?
Nico: Een keer. In Hardenberg 
vlakbij het ziekenhuis. Een auto 
draaide achteruit de weg op en 
ik kon er net achterlangs maar 
viel toch. Ik heb toen een schui-
ver gemaakt. Gelukkig relatief 
weinig schade.
Eppie: Nee, gelukkig niet.

Heb je ook een droommotor?
Nico: Ik denk de GS van BMW. 
Maar dat zal niet gaan want ik 
kan er niet opkomen. De motor is 
te hoog voor mij.
Eppie: Nee, ik ben erg tevreden 
met mijn Virago. Het is een lek-
kere motor.

Wat is er zo leuk aan de MTC 
de Hondsrug?
Nico: Een vrij rustige club. Er 
wordt niet gestart in de kroeg. 
Dat is niets voor mij.
Eppie: Ik sluit me bij Nico aan. 
Alleen in het begin dat we bij 
de club zaten begonnen de 
ritten wel eens bij Het Wapen 
Van Emmen. Dat was alleen de 

startplaats, net zoals nu bij het 
Aquarena zwembad.

Waarom ben je lid geworden 
van MTC de Hondsrug?
Nico en Eppie: We zijn lid gewor-
den omdat wij in Brabant ook al 
lid waren van een motorclub. Dat 
wilden wij hier ook. We hebben 
ook met verschillende motor-
clubs reizen naar het buitenland 

gemaakt, onder meer naar België 
en Duitsland. Dat waren reizen 
met allemaal motoren met 
zijspannen. Hier in het Noorden 
zijn we vaak met motorrijders 
van andere clubs met motoren 
met zijspan gaan rijden met 
verstandelijk gehandicapten. Dat 
is ontzettend dankbaar werk en 
geweldig om te doen.
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DELPHI 
Grieks specialiteiten restaurant 
Matissepassage 14 
7811 DT Emmen 
Tel: (0591)  613742 
Mob: 0653 - 897109 
www.delphi-emmen.nl

Welkom bij Grieks specialiteiten restaurant DELPHI
Een van de oudste en zeker een 
van de bekendste restaurants in 
Emmen is ongetwijfeld het Grieks 
specialiteiten restaurant DELPHI. 

Restaurant DELPHI opende de 
deuren in 1987. Zes jaar later kreeg 
Thomas Dellas en zijn broer Giogros 
de kans het restaurant over te 
nemen. Sinds die tijd zit DELPHI in 
de weekeinden altijd vol. Thomas 
Dellas heeft in al die jaren de hoge 

kwaliteit altijd kunnen handhaven. 
Veel van zijn gasten komen 
vaker omdat ze in het sfeervolle 
eta-blissement het Griekse 
vakantiegevoel terugkrijgen. 

Gastheer Thomas Dellas, zijn 
echtgenote en zijn broer doen er 
alles om u een fantastische avond in 
Griekse ambiance te bezorgen. Daar 
zorgen ook de koks en het andere 
personeel voor.

Welkom bij Grieks specialiteiten restaurant DELPHI

MTC
J a a r

1999

1987

40 Jaar geschiedenisVerhalen van leden
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Af en toe meerijden is wel leuk

MTC is stok 
achter de deur

Ik rijd niet meer 
doelloos rond

Ik ben bij de club gekomen door 
Remko Nijland. Remko was bij Jaap 
Fial, een gezamenlijke kennis. Zij 
kregen het over motoren en de 
motorclub. Jaap zei tegen Remko 
dat hij iemand kende die dat mis-
schien ook wel leuk zou vinden. 
Ik heb toen een keer meegereden 
(dat was nog gratis), maar voordat 
wij gingen rijden werd er gezegd: 
We hebben een langzame en een 
snelle groep. Ik ging op safe en 
koos voor de langzame groep. En 
ze hadden gelijk. Het ging van 
tjoeke tjoeke tjoek. Ik heb alle gras-
sprieten kunnen tellen. Dat waren 
er best veel, maar één voordeel: ik 
heb weinig benzine verbruikt. Later 
heb ik toch maar gekozen voor de 
snelle groep. Ik ben geen groepsrij-
der, maar af en toe meerijden is wel 
leuk. En de randverschijnselen(BBQ 
en feestavond) zijn altijd wel leuk. 
Ik rij ongeveer 10.000 km per jaar. 
Ik zoek trouwens nog een sponsor. 
Sjaak Bakker

Tja, of je even een leuk stukje voor 
het clubblad wil schrijven. Waarom 
wij lid zijn van MTC De Hondsrug? 
Nu dat is niet zo moeilijk. Wij zijn al 
tig jaren lid. Voor ons is het heel fijn 
om een jaarprogramma te hebben. 
Alle activiteiten staan genoteerd in 
Fenna’s agenda. Als er een afspraak 
gemaakt moet worden dan borduren 
we zo veel mogelijk om deze activi-
teiten heen. Als wij dit niet zouden 
doen dan kwamen wij niet op onze 
motor weg. Eigenlijk is de MTC voor 
ons een stok achter de deur. Wij ge-

nieten van het motorrijden maar ook 
van het bijpraten in de pauzes. Indien 
het lukt willen wij nog heel veel kilo-
meters met de club mee rijden.
Jan en Fenna Vos

Mijn erva-
ring met 
MTC De 
Hondsrug 
is dat ik 
niet meer 
doelloos 
rond rijd. 
Daarvoor 

ging ik meestal alleen op pad. 
Alles is tot in de puntjes georga-
niseerd en het is leuk om andere 
mensen te leren kennen. Ik heb er 
geen moment spijt van gehad om 
mij bij de MTC aan te sluiten.
Bert van Boven

Wij, René en Monique Brands zijn 
tamelijk nieuw bij de motorclub. Wij 
rijden een Honda Pan European motor. 
Wij zijn via hele goede vrienden (Peter 
en Elly) bij motorclub MTC De Hondsrug 
gekomen. Dit is toch veel mooier dan 
met zijn tweetjes een beetje rondri-
jden. We hebben tot nu toe een paar 
keer een rit mee gereden. Dat is ons 
heel goed bevallen, het was allemaal 
goed georganiseerd. We hebben zelfs 
al meegedaan met het klootschieten, 
wat lachen, gieren, brullen was, en de 
BBQ bij Jan en Fenna. Een dikke pluim 
voor die twee. Een mooie dag en een 
lekkere barbecue. Voor ons was dat de 
vuurdoop, zo konden we gelijk kennis 
maken met anderen van de club.
René en Monique Brands

Dit is mooier dan met 

zijn tweetjes rondrijden Door Hein Lübbers, die bij me in de 
straat woont, kwamen er een aantal 
Nieuw-Dordtenaren bij de club. Eind 
2011 hebben we met een aantal 
gastritten meegereden. Dat voelde 
direct al goed. Perfecte organisatie, 
gezellige lui, geen patsers. Ik ben 
officieel lid van MTC sinds 1 januari 
2012. Eigenlijk nog maar kort dus, 
maar het voelt alsof ik er al jaren 
bij ben. Dat komt vooral door de 
spontaniteit en de diversiteit van 
de leden en de gemoedelijke sfeer 
bij alle georganiseerde activiteiten. 
Maar toch is achter de schermen een 
heus bestuur werkzaam en wordt 
alles strak geregeld. Wat mij in posi-
tieve zin bijstaat is de betrokkenheid 
van iedereen na het motorongeluk 
op zondag 22 april 2012 bij Lopper-
sum. Ik heb eind 2013 geleerd hoe 
ik een route uit kan zetten. Onder 
meer met behulp van 
een navigatiesysteem, 
dat ik inmiddels had 
aangeschaft. Ik hoop 
daarmee en natuurlijk 
samen met vele leden 
nog heel wat gezel-
lige en vooral veilige 
kilometers te kunnen 
maken.
Bennie Grimberg

We zijn lid geworden van MTC de 
Hondsrug om heerlijk in teamver-
band mooie tochten te rijden en je 
te laten verrassen wat Nederland 
allemaal te bieden heeft. Het is ge-
woon een gezellige club met fijne 
mensen waar regelmatig ritten op 
zondag worden georganiseerd. 
Voor mij is dat belangrijk aangezien 
ik op zaterdag werk. Jongens gefe-
liciteerd met een fijne club die nu 
veertig jaar bestaat en hopelijk nog 
vele mooie tochten en jaren erbij.
André en Gerda Alberts

Op uitnodiging van Bert van Boven 
ben ik een paar keer met jullie 
motorclub mee geweest. Ik was 
zo enthousiast dat ik lid geworden 
ben. Met veel plezier neem ik deel 
aan de toertochten door jullie uit-
gezet. Soms rij ik een mooie tocht 
nog een keer met een motorvriend 
of met mijn zoon. Tijdens de laatste 
vergadering heb ik me voor de 
eerste keer aangemeld om zelf 
ook een rit uit te zetten. Dat wordt 
de Avondrit. Ik wens iedereen een 
veilig en plezierig motorjaar toe.
Albert Wassen

Toen ik de eerste keer meereed met MTC 
De Hondsrug vond ik het eigenlijk niet leuk. 
De groep was te groot en de voorrijder reed 
te langzaam. Het was heel erg wennen. We 
hebben ons na een klein jaartje over laten 
halen om toch nog eens een keertje mee te 
rijden. Dat ging al beter, maar nog niet van 
harte. We zijn toch maar lid geworden. Dan 
blijkt dat je je toch heel erg kunt vergissen. 

We hebben leuke mensen leren kennen, veel meer van Nederland gezien dan ik 
ooit voor mogelijk had gehouden en leuke meerdaagse trips naar het buiten land 
gemaakt. Bovendien heb ik me laten overhalen om in de redactie van De Uitlaatklep, 
het clubblad te gaan zitten. Dat lijkt zo simpel, maar al met al toch een hele klus. 
Gelukkig zijn we wel in staat om er met z’n allen een mooi product van te maken. Ik 
hou van mooie dingen. Ik wens de club nog een hele fijne en lange toekomst toe, 
dat zal zeker lukken. Ik hoop nog een flink aantal jaren mee te mogen rijden.
Henk Kroezen

Het was Bert van Boven die mij vroeg in 
2011  lid te worden van de motorclub. 
Omdat ik, 65 jaar, toch wat meer vrije 
tijd kreeg en de zaak al een poosje had 
overgedaan aan mijn beide zoons ben 
ik samen met Bert lid geworden van 
MTC De Hondsrug. Ik moet zeggen dat 
het mij prima bevalt. Bij een club rijden 
is minder doelloos. Je maakt leuke 
tochten, je hoort mooie verhalen, maakt 
leuke contacten er wordt gelachen en 
dat is waar het een beetje om draait.

Je gaat niet gauw alleen op een terrasje 
zitten. Het motorvirus is me ingegeven 
door mijn broer Theo die aan wegrace 
deed in de jaren ‘70 tot ‘90 in de 350 en 
500 cc. Geregeld bezochten we dan ook 
deze wedstrijden in binnen- en buiten-
land. Ik werd gevraagd om mee te gaan 
naar de Ulster Grand Prix (Belfast) en zo 
vertrokken we via Engeland. In Liverpool 
aangekomen moesten we op het haven-
terrein wachten in de auto, één van de 
heren had een nog brandende sigaret 
in de asbak gedeponeerd en besloot 
deze te ledigen in een grote container. 
Na een poosje zagen we rook uit de 
container komen. We besloten maar een 
paar honderd meter op te schuiven. Het 
werd echter steeds heviger en uitein-

delijk kwam de brandweer om de boel 
te blussen en om zich heen kijkend wie 
hier verantwoordelijk voor was .Voor 
ons liep het met een sisser af. Uitein-
delijk via de boot naar Dublin en door 
naar Belfast. Op het rennerskwartier 
aangekomen moest allereerst de tent 
worden opgezet om als werkplaats te 
dienen. Tentzeil uit elkaar, opzetten 
maar… tentstokken vergeten! (Erg pro-
fessioneel allemaal). Uiteindelijk was het 
goed weer en kon er buiten gesleuteld 
worden.
De motoren konden ‘s nachts onder het 
tentzeil. Dat waren nog eens tijden.  
Ik feliciteer de MTC met het jubileum. 
Veel geluk voor de toekomst en ik hoop 
er nog jaren lid van te zijn.

Reinder Louwes

Gezellige lui, 
geen patsers

Gezellige club 
met fijne mensen

Ik zet nu ook 
zelf een rit uit

Ik hou van mooie dingen

Bij een club rijden is minder doelloos 

Verhalen van ledenJ a a r
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Samen motorrijden

Iedereen wordt in z’n 
waarde gelaten

Ik voel me thuis binnen de club 

Samen motorrijden, mooie routes, 
gezellig, lekker sturen, bochten, 
ongedwongen, motorpraat, toer-
kampioenschap, leuke mensen, 
Garmin, clubblad, leuke neven-
activiteiten, techniek, vroege 
vogels, feestavond, leerzaam, 
middagrit, gas geven, koffie met 
gebak, goede doelen, website, 
onbekende plekken, BBQ, goed 
georganiseerd, dagritten...
Erik Prins

We zijn in 2012 lid geworden van 
MTC de Hondsrug met de bedoe-
ling om meer motor te rijden en 
nieuwe mensen te ontmoeten. 
Dit is ons goed gelukt. Het mooie 
van de club is dat iedereen in z’n 
waarde wordt gelaten, ook al rij je 
op een oud beestje of een splinter-
nieuwe motor. Onderling worden 
er ook veel ervaringen uitgewis-
seld over of met motoren. Ook als 
je met pech komt te staan wordt 
er van alles geprobeerd om toch 
verder te kunnen rijden. Kortom: 
Een leuke en gezellige club om lid 
van te zijn. De ritten zijn veelzijdig 
en voor elk wat wils. 
Herman en Jolanda Hemel

Waarom ik lid ben van MTC De Hondsrug? Al 
heel vroeg wist ik dat ik wilde motorrijden 
dus meteen toen ik achttien werd heb ik het 
rijbewijs gehaald. Na een aantal jaren veel met 
pa en alleen gereden te hebben ben ik op zoek 
gegaan naar een motorclub en kwam terecht 
bij MTC de Hondsrug. Nu ben ik al meer dan 
tien jaar lid van deze gezellig club. In de afge-
lopen jaren heb ik de club zien krimpen, maar 
gelukkig ook weer zien groeien. Natuurlijk is 
het rijden in een groep gezellig, op een terras 
tijdens de pauzes, maar ook als je als voorrijder 
in de spiegel kijkt en een sliert motoren achter 
je aan ziet komen. Maar het blijft bij onze club 
niet alleen bij rijden, een aantal keren per jaar 
doen we wat gezelligs zoals een BBQ, een 
feestavond of een contactmiddag. Maar er zijn 
ook leden die meer vriend zijn geworden dan 
medelid. Met hen wordt regelmatig een ritje gemaakt of gewoon gezellig een 
bakkie koffie of en biertje gedronken. Al met al voel ik me thuis binnen de club 
en hoop over veertig  jaar weer een jubileum mee te maken
Karst van Oosten

We (mijn vrouw Ester en ik) zijn in 
2012 lid geworden van de club. De 
eerste keer dat we meereden was 
met mijn vorige motor, een Suzuki 
Intruder VL 1500 LC. Het was een 
mooie avondrit, alleen eindigde die 
voor mijn motor niet zo mooi. Aan het 
einde van de rit kon ik niet meer kop-
pelen. Met hulp ben ik aangeduwd 
en in de tweede versnelling naar huis 
gereden. Alle rode stoplichten heb ik 
genegeerd want ik kon niet stoppen 
natuurlijk. Ester zat bij een mederi-
jder achterop en is thuis gebracht. 
Mijn motor is gerepareerd en ik heb 
ook gelijk besloten om een toermo-
tor te kopen. Ik heb bij verschillende 
motorzaken rond gekeken en begin 
2013 heb ik bij Marcel van Motorsport 
Klazienaveen mijn Yamaha FJR 1300 
gekocht. Deze motor bevalt me goed. 
Dat betekende wel dat zolang de Su-
zuki mooi gepoetst te koop stond ik 
alleen nog maar op mijn Batavus fiets 
kon rond toeren. In 2012 heb ik daar-

om geen motor meer gereden. Maar 
dit heb ik ruimschoots goed gemaakt 
in 2013. Met heel veel plezier heb ik 
bijna elke rit meegereden, soms ook 
samen met mijn zoon. Ik heb veel 
nieuwe plekken in ons landje en over 
de grens gezien en veel leuke nieuwe 
mensen leren kennen. De mooiste rit 
vond ik de rit naar Tecklenburg, een 
mooie omgeving en heerlijk gegeten. 
Met veel plezier zijn we ook naar de 
feestavonden geweest en we hopen 
dat we nog lang van deze gezellige 
club mogen genieten.
Jan en Ester Snippe

Om een kort verhaaltje te schri-
jven voor de Jubileumeditie van 
De Uitlaatklep over mijn mooiste 
momenten van het motorrijden zou 
ik het hele clubblad wel vol kunnen 
schrijven. Sinds mijn twaalfde ben ik 
al bezig met motoren. In mijn jonge 
jaren heb ik veel aan grasbaanraces 
gedaan. Daarna heb ik lang geen 
motor gehad, maar het begon toch 
weer te kriebelen. Eerst heb ik twee 
Harley Davidsons gehad, dat was 
een jongensdroom en voor de fun, 
maar het snelle werk bleef trekken. Toen toch maar een snelle BMW gekocht, 
daar viel echter niets aan te sleutelen. Om die reden heb ik een oude Laverda 
1000 gekocht. Het blok lag in Groningen, het frame in een oude paardenstal 
in Klijndijk. Na een half jaar knutselen rijdt de Laverda weer als een zonnetje 
(zie foto). Ik ben nu met heel veel plezier al veertien jaar lid van MTC De Hond-
srug, de laatste jaren als bestuurslid. Dat hoop ik nog vele jaren te mogen 
doen. Bé Duinkerken

Mijn komst bij de motorclub gebeurde 
‘onder invloed’ van penningmeester Bé 
Duinkerken. Henk en ik hadden al een 
paar keer op proef meegereden, maar 
ons nog niet aangemeld als lid. Ik vond 
het eerlijk gezegd een beetje wennen 
in het begin, maar ik voelde me daarna 
vrij snel thuis bij de club. Eenmaal lid, 
werden we door dezelfde Bé al snel 
gecharterd om in de redactie plaats te 
nemen. Ja, ja, Bé is me er eentje. Maar 
om een lang verhaal kort te maken: ik 
heb het enorm naar m’n zin en vind het 
heerlijk om in het seizoen samen met 
mijn clubgenoten de mooiste toer-
tochten te maken. Wat moet je anders 
op de zondag...
Trix Meijer

Ik ben lid geworden in 2009. Bij mijn 
toenmalige werkgever kwam ook Jan 
Vos te werken en die heeft mij enthou-
siast gemaakt. Na een rit (naar Pieter-
buren) te hebben meegereden was het 
voor mij duidelijk. Dit is wat ik wilde! 
Sindsdien heb ik menig rit meegemaakt 
en ook zelf uitgezet en voorgereden. 
Ook Lia is lid geworden en reed weleens 
achterop de motor mee. We hebben veel 
nieuwe vrienden gemaakt. Het beviel 
allemaal zo goed dat ik zelfs wat meer 
voor de club ben gaan doen. Zo ben 
ik onder andere lid geworden van het 
redactieteam. Ik hoop nog lang bij de 
club te zijn.
Rob Nibbelke

Het is altijd goed toeren met MTC 
De Hondsrug. Ook leerzaam zoals 
het uitzetten van ritten en het or-
ganiseren van contactmiddagen. 
De vertrek- en eindpunten vinden 
wij prima. Onze leus is: ‘The best 
Way of Life is Sidecar Drive’. Ook 
met Motor Toerclub De Hondsrug.
Familie Nieuwlaat

MTC De Hondsrug is vooral een gezellige 
club. Iedereen gaat op een leuke manier 
met elkaar om.Je komt bij iedere rit wel 
weer een ander tegen. Op deze manier 
ontmoet je veel andere motorrijders. 
De toerritten die uitgezet worden zijn 
geweldig, dit zie je ook iedere keer weer 
bij de opkomst. Maar het is niet alleen 
maar rijden, feesten kunnen we ook. Elk 
jaar organiseert de club een barbecue, 
klootschietmiddag en daarnaast is er 
ook nog een feestavond. Ook gaan we 
een weekendje weg naar Duitsland, 
lekker door de bergen rijden. Dus het is 
vooral een gezellig stel motorrijders.
Jans en Rita Heijne

We hopen nog lang van de club 
te mogen genieten

Ik heb het enorm 

naar m’n zin

Dit is wat ik wilde
Ik zou het hele clubblad vol 

kunnen schrijven

The best Way of Life 

is Sidecar Drive

De leukste en de 
mooiste motorclub

Verhalen van ledenJ a a r
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O o k  v e r k o o p  v a n  b a n d e n ,  z o w e l  m o d e r n  a l s  k l a s s i e k !

Harry Oosting Motoren
Ve r k o o p  /  I n k o o p  k l a s s i e k e  E n g e l s e  m o t o r e n  e n  o n d e r d e l e n .

Meer informatie: Tel.  0591-513970   -   harryoosting@hotmail .com

Tr i u m p h  –  N o r t o n  –  M a t c h l e s s  –  A J S  –  B S A

Toen mijn broer een 
jaar of vier geleden 
vroeg om bij hun 
motorcluppie te 
komen, leek het mij 
niets om te rijden 
in een grote groep. 
Ik zag ze wel eens 
bij mij voor het huis 
langskomen, hele 
groepen sukkelend 
achter elkaar aan. 
Nee, niets voor mij!  
Nadat hij er nog een 
paar keer over vertelde, heb ik me 
toch maar aangemeld, samen met 
mijn motormaat Jans, die ook wel 
mee wilde. Maar na een paar ritten 
moest ik toch toegeven, het viel me 
niet tegen. Alle vooroordelen bleken 
niet waar. Het tempo is goed, niet van 
die grote groepen en het samen rij-
den bleek zelfs heel leuk te zijn. Het is 
altijd erg gezellig onderweg. Je hoort 
verhalen over de rit of over je motor. 
Het testen van appelgebak onder-

weg is natuurlijk ook een belangrijk 
onderdeel! En wat blijkt, ik rij nu veel 
meer motor dan voorheen en heb 
spijt dat ik me niet eerder bij de club 
heb aangemeld. Bedankt Henk dat je 
me toch hebt over gehaald en Jans 
dat we altijd samen gaan. Op de foto 
sta ik als 12-jarige met mijn eerste 
eigen gemotoriseerde tweewieler 
een Flandria scooter. Toen al dromend  
van een echte motor…
Sjaak Kroezen

Ik rij nu veel meer motor 

Verhalen van ledenJ a a r

De man die onderweg 
altijd moet tanken
Veertig jaar MTC 
De Hondsrug, 
daar sta je dan. 
Voor de eerste 
keer ga ik mee 
met een toerrit. 
Als beginnend 
motorrijder is 
alles nieuw voor 
mij. De start is bij 
het zwembad. 
Ik moet wel even slikken. Allemaal 
van die stoere kerels (ook enkele 
dames) met hele grote motoren en 
daar kom ik aan met mijn Suzuki 
Intruder. Maar wat een stel aardige 
mensen. Ik word meteen hartelijk 
begroet door de ‘stoere mannen’. 
Wat heb ik genoten van mijn eerste 
rit en de daarop volgende ritten. 
Geweldig. Ik heb al heel veel van 
jullie geleerd en ik hoop dit jaar 
ook nog veel te leren tijdens de 
toerritten. Bedankt allemaal. 
Egbert de Vries
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Eerlijk verzekeringsadvies?

Zeker vandaag de dag moet u 

kunnen vertrouwen op een 

deskundig en eerlijk advies.

Praat daarom met onze ervaren 

 njiz jiZ .sruesivda sgnirekezrev

betrouwbaar en helpen u graag.

U bent van harte welkom.

De Bukakkers 20, 7811 KZ  EMMEN 
T| 0591 658888 
www.vcemmen.nl 

bij ons vindt u de 
erkend hypotheekadviseur

Verzekerings Collectief
verzekeringen  |  pensioenen  |  hypotheken  |  bankzaken

’We hebben de motor 
ingeruild voor een cabrio’

Door de jaren heen zijn er altijd veel 
echtparen geweest die veel voor de MTC De 
Hondsrug, en nog steeds, hebben betekend. 
Nou ken ik ze van vroeger niet allemaal meer, 
maar ik noem uit het recente verleden Henry 
en Iekje van der Velde, Jan en Fenna Vos, 
ondergetekende en Trix Meijer, Annegienus en 
Janna Veendijk en uit een wat verder verleden 
Harry en Marieke Kroeze en Rob en Jeanette 
Hoffman. Met de laatste twee, van wie Rob 
jarenlang voorzitter is geweest en erelid is 
en Jeanette jarenlang het clubblad heeft 
volgeschreven, had ik een gesprek.

Nee, ze rijden geen motor meer. 
Rob heeft drie jaar geleden de 
blauwe Honda Pan European de 
deur uitgedaan. Daarvoor in de 
plaats kwam een BMW Z3 cabrio, 
die vorig jaar vlak voor de Kerst 
is ingeruild voor een Z4. “Daar 
hebben we geen spijt van gehad. 
Zeker niet, want in een cabrio 
heb je toch hetzelfde gevoel van 
vrijheid. Bovendien stap je er net 
even gemakkelijker in. Je hoeft 
je niet eerst in een motorpak te 
hijsen en geen helm op te zetten. 
We gaan er mee op vakantie, 
naar de Dolomieten bijvoorbeeld. 
Onze eerste vakantie met de ca-
brio ging zelfs langs de plaatsen 
waar we ook met de motor waren 
geweest. Bovendien zijn we lid 
geworden van het Z3/Z4 Forum 
op internet en rijden we mee met 
ritten die door gelijkgestemden 
zijn uitgezet.” Eigenlijk is dat pre-
cies hetzelfde als bij de motorclub 
zegt Jeanette, die bij oud-leden 
beter bekend is als Jeanette de 

Geus. “De mannen beginnen met-
een met elkaar over de BMW te 
neuzelen en de vrouwen hebben 
het over van alles en nog wat.”

Vastlopers
De eerste motor van Rob Hof-
fman was een nieuwe Honda 125 
cc. “Ik had daar bij fietsenmaker 
Henk Boer mijn Yamaha bromfiets 
op ingeruild. Drie weken heb 
ik het er op volgehouden, toen 
heb ik hem heel snel ingeruild 
voor een echte motor, een Suzuki 
GT550 tweetakt. Een geweldige 
motor, maar wel eentje met veel 
vastlopers. Na de GT moest ik in 
militaire dienst in Seedorf. De 
motor werd ingeruild voor een 
auto. Meteen na mijn dienstpe-
riode leerde ik Jeanette kennen 
en raakte ik bevriend met Han 
Jeuring. Hij was lid van de club 
en reed op een BMW1000RS. Dat 
was de reden dat ik ook weer op 
de motor terechtkwam. In 1980 
hebben Jeanette en ik samen een 
Suzuki 1000 gekocht bij Roelof 
Thijs in Assen. Daarmee zijn we 
in 1981 op vakantie geweest en 
zijn we lid van MTC De Hondsrug 
geworden.“

Na drie jaar werd Rob gevraagd 
om bestuurslid te worden. 
Jeanette had ook wel gewild, 
maar mocht niet. “Er bestond een 
ongeschreven regel dat vrouwen 
niet in het bestuur konden. We 
hebben daar hele discussies over 
gevoerd. Vandaar dat ik in de 
redactie van het clubblad terecht 
kwam. Samen met Marieke en 
Janneke. Dat was wel een hele 
leuke periode. We stencilden het 
clubblad zelf en we trokken een 
hele avond uit om te vergaren 
en te nieten. Dat was altijd erg 
gezellig.”

Mannenbolwerk
Pas in het begin van de jaren 
negentig werd het mannenbol-
werk binnen de club voorzichtig 
afgebrokkeld. “De mannen reden 
motor, de vrouwen mochten 
achterop”, lacht Jeanette. “Stien 
Rozema werd het eerste vrouwe-
lijke lid dat ook zelf motor reed”.

Rob Hoffman, die net als Jeanette 
werkzaam is bij de Belasting-
dienst in Emmen, werd kort 
nadat hij tot het bestuur toetrad 
voorzitter van MTC De Hondsrug. 
Hij is trouwens nog altijd lid. “We 
zijn lang gebleven omdat het 
een hele gezellige club was en 
nog steeds is denk ik. Maar op 
een gegeven moment houdt het 
op. Toen heb ik ook het voorzit-
terschap opgezegd. Later zijn 
we nog weleens weer geweest, 
dan ontmoet je allemaal nieuwe 
leden en dan is er toch geen klik.’

Mooie periode
Met genoegen denken beiden 
terug aan een mooie periode. De 
dia-, knutsel- en filmavonden. 
De vele ritten, de kampeerweek-
enden, de feestavonden en de 
barbecues. “We gaan elk jaar nog 
even kijken bij Emmen on Wheels 
en dan kennen we eigenlijk alleen 
Jan Vos en Annegienus Veendijk 
nog. Voor de rest zijn het allemaal 
onbekenden. Ik heb de motor 
nog lang gehouden. Hij stond 
echter in de garage weg te kwij-
nen. Door onze zoon Axel raakte 
ik betrokken bij de wielersport, 
ik begon ook zelf te fietsen en ik 
werd trainer. Ik heb toen definitief 
voor het fietsen gekozen en de 
motor laten staan. Nu rijden we 
op zondag in de cabrio. En dat 
bevalt uitstekend.”

Ereleden J a a rDoor: Henk Kroezen
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met een clubje naar de TT-baan 
in Assen, verwarmden ons in 
Zuidlaren met een kop koffie en 
we reden weer naar huis. Of we 
bedachten op zondagmiddag 
halfeen om een ritje rond het 
IJsselmeer te rijden. Dat kon ook, 
omdat er toen nog niet zo streng 
op snelheid werd gecontroleerd.”

Dan krijgen we het over de rit die 
twee Emmenaren de komende 
zomer naar de Noordkaap gaan 
maken. “Jan Boer, toen ook lid 
van de club, en ik bedachten 
dat we ook maar eens naar de 
Noordkaap moesten. Willem Dik 
en Rolf Zoer gingen ook mee. We 
reden op drie Honda’s 750 cc en 
een Yamaha 650. We knoopten 
de tent achterop en reden weg. 
Als ik nu zie wat voor voorbe-
reiding eraan vooraf gaat, wij 
gingen gewoon. Op het laatste 
moment wilde Hans Kelderman 
ook mee. Hij kwam aan met een 
koffer op het rekje met een tent 
er bovenop. Wij zeiden nog: 
knoop ook wat op je buddyseat, 
maar dat wilde hij niet. Op de 
Duitse autobaan vloog alles van 
de motor af. Hij moest noodge-
dwongen terug.”

Mooie jaren
In 1973 vond het clubje motor-
rijders op het pleintje voor de 
Spaarbank dat er toch maar 
in verenigingsverband moest 
worden gereden. Op 15 maart 
1973 werd de oprichtingsverga-
dering gehouden. “We hebben 
mooie jaren gehad. We hebben 
heel lang kampeerweekeinden 
aan de Moezel georganiseerd. 
Ook in de regen. We merkten dat 
veel campingeigenaren, andere 
kampeerders en hoteluitbaters 
ons niet graag zagen komen. Dat 
vonden ze maar niks al die ruige 
motorrijders. Dat draaide bij als 
ze zagen dat we toch wel rustige 
motorrijders waren. Tegenwoor-
dig ontvangen ze je bijna met 
open armen.“

De klad kwam er een beetje in 
toen leden van het eerste uur 
gingen trouwen, kinderen kre-
gen en de motor wegdeden. “Er 
kwamen wel nieuwe leden, maar 
daar had je dan weer minder bin-
ding mee. We hebben ook een 
periode gehad dat we wilden 
verjongen. We waren zelf in de 
dertig en dat vonden we al oud. 
Maar het blijkt dat als je ouder 
wordt ook de nieuwe leden vaak 
ouder zijn, omdat dat mensen 
zijn waar je mee omgaat. Tegen-
woordig gaan jongeren eerst 
voor het autorijbewijs, vroeger 
was dat vaak andersom.”

Eigen clubhuis
“Een mooie tijd was ook ons 
eigen clubhuis. Het was een 
omver gewaaide schuur van 
motorcoureur en ontwikkelaar 
Hans Scholtens uit Klijndijk. We 
mochten er gebruik van maken 
als we meehielpen de schuur 
weer op te bouwen. Het club-
huis, met bar, tafels en stoelen 
was elke vrijdagavond open. Ook 
was daar de start van de toerrit-

ten. Dat was vaak erg gezellig, 
maar toen veel leden gingen 
trouwen was het snel afgelopen 
en stopten we met het clubhuis. 
Daarna was de start meestal bij 
het Aquarena zwembad, of beter 
gezegd de stadscamping omdat 
daar een toilet was.”

Stien rijdt helemaal niet meer, 
Henk, die erelid is van MTC De 
Hondsrug, nog af en toe. “Ik heb 
vanaf mijn achttiende dertien 
motoren gehad. Nu heb ik nog 
een BMW R100R. We gingen ook 
altijd met de motor op vakan-
tie, tent achterop en dan reden 
we heel Europa door. Dat doen 
we nu met de caravan. Maar ik 
beloof dat ik dit jaar nog wel een 
keer met de club meerijd.”

“Een mooie tijd 
was ook ons 

eigen clubhuis”

Tussen Henk Vredeveld en Stien Rozema sloeg de vonk over bij de club.

Henk Vredeveld is lid 
vanaf het eerste uur

Henk en Stien het eerste en enige stel dat verliefd werd bij de club

Het is even schrikken als Henk Vredeveld 
de deur open doet. Zijn arm hangt in een 
mitella. Hij legt uit dat het niet het gevolg is 
van een motorongeluk, maar een vervelend 
plekje op zijn hand dat operatief weggehaald 
moest worden. Henk Vredeveld is nu 63 
jaar en is werkzaam als huismeester in het 
gemeentehuis. Ook richt hij technisch de 
exposities in De Fabriek in Noordbarge in. 
Daarvoor was hij werkzaam als timmerman. 
Die kunst verstaat hij goed want in de 
woonkamer staan zelf ontworpen en 
gemaakte kasten. Ook de uitgebouwde serre 
heeft hij eigenhandig neergezet.

We zitten aan de eettafel. Naast 
Henk zit de 72-jarige Stien 
Rozema. Een leuk verhaal, want 
beiden leerden elkaar kennen bij 
de ritten van MTC De Hondsrug. 
Stien was het eerste vrouwelijke 
lid dat zelf motor reed. De vonk 
sprong over en nu zijn ze al 
weer jaren bij elkaar. Stien heeft 
twintig jaar motor gereden. Op 
een Suzuki 400F en een 450L van 
hetzelfde merk. Tegenwoordig 
rijdt ze paard.

Pleintje voor de Spaarbank
Henk Vredeveld is lid van het eer-
ste uur. Hij was aanwezig bij de 
oprichtingsvergadering en kwam 
in het bestuur. Het ontstaan van 
de club zal bij de meeste leden 
bekend zijn, maar het begon 
allemaal in 1972 op het pleintje 
voor de toenmalige Spaarbank, 
daar waar nu de Hema staat. 
Vredeveld herinnert zich die tijd 
nog goed. “Toen ging alles veel 
spontaner”, zegt hij. “We reden ‘s 
winters ook door. Dan gingen we 

Met z’n vieren stapten ze zonder voorbereiding op de motor om naar de Noordkaap te reizen. Ze haalden daarmee een Noors dagblad.

Ereleden J a a rDoor: Henk KroezenEreledenJ a a r
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Motor Toer Club De Hondsrug 

is veertig jaar jong
De oplettende leden zijn er misschien zelf 
al achter gekomen, maar voor de anderen 
hebben wij een nieuwtje: de club bestaat 
dit jaar veertig jaar! Nou zijn motorrijders 
gewend om altijd vooruit te kijken (behalve 
bij het voorbijrijden van vrouwelijk schoon 
dan misschien), bij een jubileum is het niet 
ongebruikelijk om terug te kijken. Jan Boer en 
Klaas Tjassens, twee leden van het eerste uur 
beschrijven, aangepast door Henk Kroezen, 
de eerste 14 jaar zoals ze dat ook deden bij 
het 15-jarig bestaan. Henk Kroezen neemt 
je mee naar de laatste 25 jaar. Met zo hier en 
daar een kwinkslag en een knipoog naar de 
werkelijkheid, vertellen zij jullie over het wel 
en wee van de motorclub gedurende 40 jaar.

1973 Wat er aan vooraf ging
MTC De Hondsrug ontstond in 
het hartje van Emmen op het 
plein voor de Hema. Op zondag is 
daar namelijk een verzamelpunt 
voor motorrijders uit Emmen 
en omgeving. Vaak wordt het 
bekende ritje Emmen-Zweeloo-
Westerbork-Assen (natuurlijk naar 
de, juist de TT-baan)-Westerbork 
(even snel een kop koffie drinken 
bij café-restaurant Slomp)-Em-
men gereden, of we gaan vanaf 
de TT-baan via Zuidlaren (op de 

Brink wordt dan in een plaatselijk 
café een kop koffie gedronken of 
voor de hongerigen onder ons 
een bord patat gegeten) weer 
naar Emmen. Naar aanleiding van 
deze wekelijkse uitstapjes wordt 
het plan geboren om een motor-
club op te richten en in het najaar 
van 1973 is in café Halfweg in 
Barger-Oosterveld een soort op-
richtingsvergadering. Er zijn dan 
zo’n dertig personen aanwezig 
die proberen een aantal wensen 
op tafel te brengen. Vooral wat de 
toerclub moet inhouden. 

Deze wensen worden genoteerd 
en er wordt een aantal mensen 
aangewezen om een en ander te 
gaan uitwerken. Verder besluiten 
ze om na een half jaar weer bij 
elkaar te komen. Zo gezegd zo 
gedaan. 

1974  Officiële geboorte 
van de club
In maart 1974 wordt de officiële 
geboorte van de club bekend 
gemaakt tijdens de tweede 
vergadering. Bij deze oprichting 
wordt Willehad Kocks tot voorzit-
ter gekozen en Dick Reinders 

aangesteld als pennenlikker, Jan 
Boer mag de kas beheren, terwijl 
onder andere Henk Vredeveld de 
activiteiten van laatstgenoemde 
in de gaten houdt. Mensen van 
het eerste uur zijn: RoIf Zoer, 
Henk Vredeveld, Ate Ludwig en 
Jan Boer. Zij hebben heel wat 
ritten meegereden op heel wat 
verschillende motoren. Henk 
bijvoorbeeld begint op een 
Matchless, daarna een Honda 
5OO, een Yamaha 650, een Honda 
5OO, een Honda 75O, een BMW, 
weer een BMW, en...jawel nog een 
BMW en toen opnieuw een BMW. 

Maar goed ook Jan Boer kan er 
wat van: een 50 cc Kreidler, gaat 
niet hard genoeg, een Ducati 
Desmo, een Jap (Yamaha 250), 
daarna een Yamaha 75O (pracht 
motor), toen een Honda 750 en 
tot slot de Honda Goldwing (al-
weer twaalf jaar geleden aange-
schaft). Zoals je ziet, niet alleen de 
kilometers vliegen er langs maar 
ook de motoren gaan als warme 
broodjes over de motortoonbank. 
De eerste stap van de motorclub 
in (mogelijk) de goede richting is 
gezet.

1975 De eerste stappen wor-
den steeds groter
De eerste maanden van 1975 
staan in het teken van de afbouw 
van het clubhuis. Bijna alle leden 
werken hieraan mee. Degenen, 
die zich hieraan onttrekken, 
worden veelal hard gestraft. De 
betreffende spijbelaar rijdt (hij 
wil niet gezien worden) zo hard 
mogelijk langs het clubhuis door 
Klijndijk. Tweehonderd meter 
verder krijgt hij van de politie 
een prent wegens snelheids-
overtreding. Hilariteit alom bij 
de bouwvakkers dus! Na tien 
maanden bouwen wordt het 
eigen clubhonk geopend door 
voorzitter Klaas Tjassens, die 
zijn frustratie over de bekeuring 
alweer vergeten is. De opening 
gaat gepaard met een groot 
feest, waarbij veel gedronken 
wordt, het bier kost namelijk 
maar tachtig cent. Eén van de 
leden drinkt het zelfs uit een po. 
In de zomer zijn er de toerrit-
ten en oriënteringsritten (later 
gezelligheidsritten genoemd, 
omdat je daarvoor geen vergun-
ning nodig hebt). Eén van de 
toerritten gaat naar Tecklenburg 
en omgeving. In Ibbenbüren 
leven de deelnemers zich uit op 
de zomerrodelbaan, zeer tot ver-
maak van zichzelf en tot erger-
nis van de aanwezige kinderen, 
die zodoende nauwelijks aan 

de beurt komen. Op 7 augustus 
1975 wordt het huwelijk tussen 
Willem Bos en Grietje Wisman 
bij het gemeentehuis door 21 
motoren ingeclaxoneerd. Daarna 
gaat het hele spul onder politie-
escorte naar Nieuw-Dordrecht 
voor groeps- en andere foto’s. ‘s 
Avonds geeft een viertal (man-
nelijke) leden, deels als vrouw 
verkleed een uitbundige toneel-
uitvoering. Vooraf wordt het 
publiek in stemming gebracht 
doordat één van de acteurs 
met een minimotor de feestzaal 
op z’n kop zet. Fotograaf en 
racer Henk Keulemans vertelt 
over en vertoont dia’s van het 
afgelopen raceseizoen. Hij heeft 
ook beelden van het inmiddels 
verdwenen Italiaanse racemerk 
Piovatici. Voor de jaarlijkse film-
avond worden de Yamahafilms 
door Jan Boer en Henk Vrede-
veld uit Rotterdam gehaald en 
na het weekend teruggebracht 
door Tonny Dillerop. De heren 
krijgen wel eer van hun werk, 
want door de spannende films 
houdt menigeen enkele uren 
de adem in. Dat er geen slacht-
offers zijn gevallen, mag een 
wonder heten. Eén keer per jaar 
feesten vindt men niet genoeg. 
Op 15 november is de tweede 
feestavond van het jaar. Er is veel 
bier, een bingo, een verloting 
en er zijn spelletjes. Deze laatste 

met als absolute hoogtepunt de 
pompenrace voor dames. Zet 
twee stoelen naast elkaar met 
op de zitting een luchtbedpomp 
met een ballon aan de slang. 
Laat twee dames met hun (veelal 
fraaie) achterwerken en de pomp 
de ballon opblazen totdat één 
van de ballonnen knapt. Zij is 
dan de winnaar van de manche. 
En omdat de organisatie van 
de avond uit mannen bestaat, 
komen er nog vele manches. 
Onnodig om te vertellen, dat dit 
spelletje zeer tot de verbeelding 
van de mannelijke aanwezigen 
spreekt.

1976 Publiciteit is 
vruchtbaarheid geven 
Publiciteit is een belangrijke 
factor voor iedere zichzelf res-
pecterende club. Wij willen dat 
ook wel, maar aangezien wij in 
een illegaal honk zijn gegaan, is 
het moeilijk publiciteit te maken 
voor onze motorclub. Want de 
kroegbaas heeft namelijk wel 
een lts-diploma maar geen 
horecadiploma. Hans, de man in 
kwestie, heeft tijdens de voor-
jaarsstorm van 1972 zijn schuur 
zien inzakken als een kaarten-
huisje. Hij hoort dat wij een eigen 
motorhome zoeken en biedt aan, 
dat als wij voor de manschappen 
zorgen, hij voor het materiaal 
zorg draagt. Nou ja, zoals reeds 

Geschiedenis J a a rGeschiedenisJ a a r

1973 Het prille begin. Motorrijders komen bijeen op het pleintje voor de Spaarbank. Op deze plek staat nu de Hema.

1974 De allereerste clubfoto van MTC De Hondsrug. Fotograaf is Henk Keulemans van Moto73.
1975 De MTC heeft een korte periode de beschik-
king gehad over een eigen clubhuis in Klijndijk.
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in het vorige jaar gememoreerd 
komt het clubhuis er. Maar daar 
is ook alles mee gezegd, want 
het clubhuis blijft alleen toegan-
kelijk voor onze leden en niet 
voor buitenstaanders. Zo blijft 
het ledental door het niet naar 
buiten treden op een laag pitje. 
Wel worden alle activiteiten in of 
vanuit het clubhuis gestart, zoals 
oriënteringsritten, ABC-ritten en 
toerritten. Je zult zeggen een 
ABC-rit: wat is dat nou weer? De 
bedoeling is om uit het woord 
Honda (zo maar een willekeu-
rig woord hoor) verschillende 
plaatsen te halen en dan via de 
kortste weg ernaar toe te rijden. 
De kortste weg is via Holsloot, 
Oosterhesselen, Noord-Sleen, 
Diphoorn en Achterste Erm. Als 
bewijs dat je in deze plaatsen 
bent geweest, geldt bijvoorbeeld 
een stempel van een plaatselijke 
kroeg. Achteraf wordt dan op de 
wegenkaart van meneer ANWB 
de afstand gemeten. Behalve dat 
Henk Keulemans dit jaar op het 
toneel verschijnt met zijn prach-
tige dia’s, komt Klaas Tjassens 

met een diaserie over Daytona 
(hij was daar in 1974) en andere 
aanverwante plekken zoals Cape 
Kennedy en Disneyworld. Ook 
Jan Boer heeft nog wat dia’s over 
Zweden en wel over Anderstorp 
liggen. Hij was daar in 1974 sa-
men met Henk Vredeveld, Hans 
Keldermans (“Gaan jullie naar 
de GP in Zweden? Nou dan ga ik 
toch even mee...”) en Willem Dik. 
In dit jaar verhoogt de eigenaar 
de prijs van de consumpties, 
zonder dat het bestuur daarvan 
in kennis is gesteld: bier kost 
opeens een gulden tachtig cent 
en de koffie kost 75 cent. Na-
tuurlijk organiseert de club (lees 
bestuur) diverse ritten, maar ook 
wordt er dit jaar door zes motor-
rijders van de club deelgenomen 
aan de Friese Elfstedentocht. Dat 
levert de elfde prijs op. 

1977 De grote motorshow
In 1977 zijn er op toergebied de 
gebruikelijke ritten en puzzelrit-
ten. Op een van de laatste is er 
volgens het jaarverslag een op-
dracht met een moeilijke fiets. Je 
weet wel, zo één met wielen met 
de as uit het midden en riskant 
voor je... (censuur Nederlandse 
Vereniging van Huisvrouwen). 
Vanuit Assen verzorgt de club de 
escorte bij de Ronde van Bartje. 
Wat het ledental van de club be-
treft begint het besloten karakter 
van het clubhuis zich te wreken. 
De roep om meer publiciteit 
ontstaat. Er wordt een folder ver-
vaardigd, waarvan alle leden er 
tien krijgen met als verzoek, deze 
uit te delen aan motorrijders uit 
Emmen en omstreken, die geen 
lid zijn, of onder de buddy-zit 
van geparkeerde motoren te 

stoppen. Op recreatiegebied is 
1977 een topper. Er zijn maar 
liefst twee trouwerijen, die ‘s 
middags door clubleden van de 
nodige toeters en bellen wor-
den voorzien. Dit in ruil voor ‘s 
avonds grote hoeveelheden bier. 
Daarnaast is er een filmavond, 
dropping, de traditionele feest-
avonden en er is ook voetbal. 
Een wedstrijd tegen de MC De 
Zeven Marken wordt gewonnen 
met 4-3 (het financieel verslag 
doet geen melding van betaalde 
steekpenningen). De klapper van 
het jaar, misschien wel van alle 
jaren, is de grote motorshow en 
filmmiddag op 17 december. De 
club heeft het plan een filmmid-
dag in zaal Grimme te houden 
met medewerking van filmteam 
St. Anthonis. Het is de bedoeling 
de zaal aan te kleden met enkele 
motoren. Door de spontane 
medewerking van de leden is het 
aanbod van motoren zo groot 
dat de filmmiddag uitgebouwd 
wordt tot een motorshow, met 
als hoogtepunt de films. Zo heb-
ben we in de zaal een vrij groot 
aantal cross-, wegrace, grasbaan- 
en andere motoren staan. Als 
klapper zou het wegracezijspan 
van de toenmalige Nederlandse 
kampioen Jaap Geerts (kroeg-
baas van het bekende Asser café 
Ongeregeld) komen. Zou, want 
op het laatste moment zegt 
Geerts af, de organisatie met een 
geweldige kater opzadelend. De 
Emmer Courant heeft namelijk 
met grote kop en een foto al 
aangekondigd, dat het span zou 
komen. Gelukkig komt wel de 
ex-Marcel Ankoné-Suzuki. Gedu-
rende de hele dag komen er zo’n 
450 bezoekers. Vooral tijdens 

de filmmiddag is er sprake van 
een zéér volle bak. Ondanks de 
niet geringe film- en zaalhuur 
houdt de club aan dit evenement 
250 gulden over, zeker in die 
tijd een leuk bedrag. Over geld 
gesproken. Ons huidige bestuur 
is spaarzaam, ook in dat jaar is 
er een overschot. Reden voor 
één van de leden om tijdens de 
jaarvergadering voor te stellen 
dit overschot te besteden aan 
een flipperkast voor het clubhuis!

1978 Ons clubhuis en hoe 
verder?
Natuurlijk is het ergens wel 
gezellig zo’n eigen clubhuis 
met eigen leden onder elkaar, 
maar eigenaar Hans laat al gauw 
andere personen, die geen lid 
zijn, toe tot ons clubhuis. Hij 
haalt deze mensen binnen om 
wat meer te verdienen, want 
volgens zijn zeggen leidt hij per 
jaar ongeveer duizend gulden 
verlies. 1978 is het laatste jaar dat 
we in ons clubhuis vertoeven. 
Het bestuur is de afgelopen jaren 
voor vele activiteiten in touw 
geweest maar daar komt langza-
merhand verandering in. Leden 
bieden spontaan aan ook eens 
iets te organiseren, niet te veel 
natuurlijk, maar ze komen er aan. 
In mei wordt er bijvoorbeeld een 
rit uitgezet door Harry Kroeze 
en Ate Ludwig. Het wordt een 
toerrit van maar liefst 325 echte 
kilometers (waar kom je heden 
ten dage nog zulke monsterrit-

ten tegen). Een andere oudge-
diende van het eerste uur, RoIf 
Zoet, treedt toe tot het bestuur. 
De K.O.-race in Veendam (K.O. 
staat voor Klaas Oosterhof, de 
juwelier) wordt dit jaar begeleid 
door een aantal motorrijders van 
de club. Ook de Dorpenomloop 
door Drenthe wordt vergezeld 
door motorisch MTC-geweld. 
Voor de vrijdagavondactiviteiten 
wordt voor één keer een sleutel-
avond gehouden. De bedoeling 
is om het motorblok van Klaas 
Tjassens Suzuki (voor deze avond 
gratis beschikbaar gesteld) vak-
kundig te slopen in een zo kort 
mogelijke periode. Het is een 
zeer leerzame avond want er zijn 
diverse goede slopers aanwezig 
zodat je nog wat kan leren op 
deze avond. Er is echter niet al-
leen op deze avond een magere 
opkomst. Ook op de zaagwed-
strijd van Henk Vredeveld is 
weinig volk aanwezig, maar er 
wordt wel veel lol beleefd aan 
het zagen van de boomstam-
men. Het kampeerweekend van 
dit jaar gaat naar Duitsland. En 
wel naar het plaatsje Altenahr, 
dat in de Eiffel ligt. Er wordt daar 
door de leden door de prachtige 
omgeving getoerd, gewandeld, 
een kampvuur gestookt en na-
tuurlijk gegeten en gedronken. 

1979 Een nieuw bestuur, 
een nieuwe start
Aan het begin van 1979 wordt er 
een grotendeels nieuw bestuur 

gevormd, dat volgens eigen 
zeggen en niet zonder zelfken-
nis, met veel enthousiasme en 
jeugdige overmoed aan de klus 
begint. Ondanks dat gaat helaas 
de eerste activiteit de mist in. 
Voor de jaarlijkse filmavond 
komen de Grand Prix-fiIms van 
Yamaha drie dagen te laat in 
Emmen aan. Eén film is er wel: de 
geschiedenis van de TT in Assen. 
Tot overmaat van ramp gaat 
tijdens de vertoning van deze 
film de lamp van de projector 
kapot. De meeste toer- en andere 
tochten worden met slecht weer 
verreden. Zo erg zelfs dat op 
één tocht twee ‘echte’ motorrij-
ders halverwege afdruipen. Het 
sociaal voelende bestuur geeft 
volgens het jaarverslag de leden 
in juli de gelegenheid om vakan-
tie te vieren. Toch sympathiek. 
Nadat in augustus een toerrit en 
in september een variëteitenrit 
worden verreden, is in oktober 
de laatste toerrit. Omdat één 
van de leden onderweg pech 
krijgt, wordt de rest van de tocht 
in een wat hoger tempo ver-
reden. Hierdoor ontstaat er enig 
gekanker aan de finish. Vooral 
één lid vindt zijn 500cc’tje te 
licht voor dit werk. Twee weken 
later komt hij aanzetten met een 
1000cc kanon. De in zaal Grimme 
georganiseerde filmavond 
heeft minder succes. Er komen 
ondanks veel publiciteit slechts 
zestig mensen naar het goede 
programma van het Cineracing-

1976 - 1979
Motorshow en eigen clubhuis

Geschiedenis J a a rGeschiedenisJ a a r

1976 Onderweg 
tijdens een toerrit 
moet er natuurlijk 
even worden 
gepauzeerd.

1977 Leden van MTC De Hondsrug begeleiden Willem Bos en Grietje Wisman op weg naar de trouwzaal.

>>
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filmteam uit Oosterwolde kijken. 
Voor de tweede keer wordt het 
jaar besloten met een kege-
lavond. De secretaris gaat uit 
zijn bol door in het jaarverslag te 
vermelden, dat dit evenement 
met negentien clubdeelnemers 
de beste activiteit van het jaar is. 
RoIf Zoer is de winnaar van de 
Jacob Bakker-trofee.

1980 De club teert in
Op de jaarvergadering van 28 
maart 1980 in café-restaurant 
Het Wapen van Emmen legt Ton-
ny Dillerop de voorzittershamer 
neer, want de persoon in kwestie 
heeft het te druk met andere za-
ken (zeker met motorrestauratie). 
Harry Kroeze, welbekend van zijn 
Guzzi (prachtige motor gezien 
zijn leeftijd) volgt Tonny op. Sa-
men met Jitse Heins wordt Tonny 
gekozen tot algemeen bestuurs-
lid. Rolf Zoer, die nog steeds de 
kas beheert bij de club, komt 
met de alarmerende mededeling 
dat we interen. Het bestuur stelt 
dan ook voor om de contributie 
per lid met tien gulden per jaar 

te verhogen. Verder wordt er op 
deze vergadering nog gesproken 
over meer publiciteit, want zoals 
dat tot nu toe is gegaan, is maar 
niks. Er is geprobeerd om in de 
Gezinsbode een stuk te krijgen 
over onze motorclub, maar de 
betreffende journalist heeft geen 
zin in motorpraat zodat wordt 
voorgesteld om maar eens via de 
Emmer Courant naar buiten te 
treden. Folders worden gedrukt 
en verdeeld onder de leden met 
het dringende verzoek deze 
aan de motorman op straat uit 
te reiken. Jitse ‘Risk’ uit Aalden 
introduceert dit jaar met veel 
donder en geweld een nieuw 
spel, namelijk Risken. Na deze 
introductie wordt er dit jaar nog 
vijf keer dit spel gespeeld met 
veel kanongeschut en landjepik-
kerij. Jos Knegt is dol op Itali-
aanse motoren en vooral op het 
merk waarop de voorzitter ook 
rondrijdt. Na veel geslijm krijgt 
hij het voor elkaar om op het 
nieuwe T-shirt een heuse Guzzi 
te krijgen. Een aardig ontwerp 
overigens dat moet toch nog wel 

even gezegd worden. Of Jitse 
voor het ontwerpen van zijn Risk-
spel extra punten heeft gekregen 
voor de toercompetitie is niet 
bekend, maar zijn naam wordt in 
ieder geval wel ingegraveerd in 
de Jacob Bakker-trofee. 

1981 De club wordt volwassen 
en krijgt statuten
Gedurende 1981 doet het 
bestuur weer een greep uit 
alle mogelijke korte en lange 
toerritten, puzzelritten, variëtei-
tenritten, gezelligheidsritten en 
andere tochten. Zoals ook het 
inmiddels traditioneel geworden 
Pinksterweekend. Deze wordt, 
omdat de camping overvol is (in 
de buurt van Hameln) in de voor-
tuin van de eigenaar gehouden 
(me gras, me gras!) Een eerder 
bezochte camping blijkt onder-
gelopen. Ook zijn er weer volop 
recreatieve activiteiten zoals: een 
dropping en een film (voor de 
afwisseling geen motorfilm maar 
Diamonds are Forever van James 
Bond). Halverwege de voorstel-
ling begeeft de geluidsinstallatie 
het. Naar verluidt zorgt gedu-
rende de rest van de voorstelling 
het bestuur persoonlijk voor de 
nasynchronisatie; een sleutel-
avond (oh nee, sorry, dat is wat 
anders!) een sleutelwedstrijd; het 
materiaal van Henk Hassing blijkt 
niet opgewassen tegen het brute 
geweld van sommige leden; een 
barbecue in de tuin van Tonny 
Dillerop; ‘Risken met Jitse’ door 
Jitse; en de politie op bezoek! 
Gelukkig zitten we niet meer in 
het eigen clubhuis. Dat zou niet 
best geweest zijn voor de kas. 
Twee dienders vertellen alle ins-

en-outs van de gemeentepolitie. 
Er worden opvallend veel vragen 
gesteld over de wijze van consta-
tering van snelheidsovertredin-
gen. Na die avond is het aantal 
processen-verbaal (bron CBS) 
van clubleden wegens te hard 
rijden drastisch gedaald. Het eer-
ste slachtoffer is Klaas Tjassens 
in 1989, maar die is ook niet op 
deze leerzame avond aanwezig. 
Een zichzelf respecterende club 
heeft eigen statuten nodig, moet 
het bestuur gedurende 1981 
gedacht hebben. Want in dit jaar 
is er een extra ledenvergadering 
over dat onderwerp, op een zon-
dagmiddag om 16.3O uur.

 Wie denkt dat er op dat tijdstip 
nauwelijks opkomst is, vergist 
zich deerlijk, want er zijn zeven-
tien leden. De bijeenkomst wordt 
namelijk gehouden na een toer-
rit. Het voordeel hiervan: veel 
aanwezigen, weinig discussie, 
want het verhaal wil, dat dit een 
van de kortste ledenvergaderin-
gen uit de geschiedenis van de 
club is geweest. Ate Ludwig wint 
de Jacob Bakker-trofee.

1982 Eerste jaargang van ons 
‘motorkrantje’
Op de jaarvergadering wordt 
het plan opgevat om naast de 
gebruikelijke toerritten, dia-
avonden, Pinksterweekenden 
(dit jaar trouwens naar Mon-
schau) eens een sprintwedstrijd 
te organiseren. De voorzitter, 
Harry Kroeze dus, legt uit dat 

dit geen haalbare kaart voor 
onze kleine club is. Zodoende 
worden na deze uitleg door de 
aanwezigen geen vragen meer 
gesteld omtrent deze activiteit. 
Tonny Dillerop is dit jaar aftre-
dend maar stelt zich herkiesbaar 
en wordt zelfs vicevoorzitter van 
de club ronkende motoren. Jitse 
‘Risk’ heeft het te druk met de re-
visie van zijn BMW, zodat hij niet 
meer terugkeert in het bestuur. 
AIs nieuwe bestuursleden treden 
Henk Hassing en Jan Oosting 
toe. Rolf Zoer mag zijn naam in 
de beker laten graveren. Er zit 
dit jaar een zwarte bladzijde in 
onze ‘clubkrant’ want de man die 
als eerste toetrad als redactielid 
moet opstappen. Op de jaarver-
gadering in 1983 wordt tekst en 
uitleg gegeven over de ‘verwij-
dering’ van deze persoon. De 
redactie wordt in 1982 gevormd 
door de heren Tonny Dillerop, 
Jan Oosting en Harry Heynen 
en door de dames Marieke ten 
Brinke en Jeanet Jansen. De 
voorzitter trouwt dit jaar met 
Marieke. Helaas mag er van 
hogerhand geen (gebruikelijke) 
erehaag gevormd worden bij het 
gemeentehuis. Het jaar wordt 
afgesloten met een autotochtje 
(we hebben het nog steeds over 
onze motorclub) naar Jaap (Café 
Ongeregeld) Geerts in Assen. 
Daar wordt gezellig gebabbeld 
met Neerlands hoop in bange 
dagen op drie wielen, de man die 
diverse keren Nederlands kam-
pioen zijspanrijden is geweest. 

De man die Egbert Streuer het 
sturen nog heeft geleerd.

1983 Grondonderzoek en 
hevige regenval
Ook in 1983 vallen enkele ritten 
door de regen in het water. Zo 
wordt het Pinksterweekend in 
Overloon overschaduwd door 
slecht weer, waardoor ‘s avonds 
onder plastic de flessen wijn en 
bier soldaat worden gemaakt. 
De herfsttoerrit wordt ook onder 
erbarmelijke omstandigheden 
verreden. Volgens het jaarver-
slag kenmerkt deze rit de ware 
motorrijders van de club. Er zijn 
echter ook enkele goede dagen, 
zoals tijdens de door Jan Boer 
uitgezette variëteitenrit in juni. 
Helaas zijn er dan maar weinig 
deelnemers, slechts acht moto-
ren. 0p recreatief gebied zijn er 
de gebruikelijke vermakelijkhe-
den als oriënteringsloop, film-
avond, kegel- en quizavond. Ook 
wordt er weer gevoetbald, deze 
keer tegen de trialcIub Zuidoost-
Drenthe. Wij maken ze in met 
8-1. Na de wedstrijd wordt vol-
gens het jaarverslag een drankje 
genuttigd en gaat iedereen 
tevreden huiswaarts. Behalve de 
leden van de trialclub dan. Deze 
worden echter lachende laatsten, 
want enkele maanden later gaat 
onze club triallen bij de trialclub. 
Nogal wat motorclubleden doen 
daar aan grondonderzoek. De 
Jacob Bakker-trofee blijft in het 
bestuur. Dit keer gaat secretaris 
Han Jeuring met de eer strijken.

Geschiedenis J a a rGeschiedenisJ a a r

1979 - 1983
Statuten en ‘motorkrantje’

1979 Vergane glorie: 
Andries en Berta 
Venema, Willem Dik, 
Willehad Kocks en 
Rolf Zoer.

1981 Er wordt fanatiek gevoetbald tegen andere motorclubs. Op de foto 
onder andere Bouke ten Brinke, Jan Oosting, Rob Hoffman, Hans Hekhuis, 
Willem Boers, Jacob Musker en Rolf Zoer.

1982. Er wordt fanatiek geknutseld aan een motorblok.
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1984 Het tweede lustrum
Tien jaar oud is de MTC De 
Hondsrug dit jaar. Reden genoeg 
om een feest te organiseren. Een 
commissie bestaande uit Jean-
nette de Geus, Annie de Boer, 
Rolf Zoer, Tonny Dillerop, Henk 
Vredeveld en Jan Boer brengen 
een aantal voorstellen op tafel. 
Te weten wadlopen, Evoluon, 
oriënteringstocht plus barbecue, 
dragraces bezoeken in Drachten 
of kanoën. Op laatstgenoemde 
valt uiteindelijk de keus. Per kano 
wordt de Vecht afgepeddeld van 
Hardenberg naar Ommen. Het 
wordt een leuke dag met voor 
deze dag een speciaal ontwor-
pen T-shirt, dat wordt bedrukt en 
uitgedeeld door Jos Knegt. De 
barbecue is bij Henk en Jeanet 
Hassing. Ter gelegenheid van dit 
feest moeten de krullen gekamd 
en de motoren gepoetst, want 
we gaan op de foto. Gevolley-
bald hebben we dit jaar tegen de 
trial-club Zuidoost-Drenthe en 
zoals het hoort gaan alle prijzen 
ook dit keer mee naar Emmen, 
naar de motortoerclub De 
Hondsrug. Op 9 juni vertrekken 
er zo’n twintig personen richting 
Luxemburg (Dasburg) voor het 
jaarlijkse Pinksterweekend. Bij de 
Luxemburgse/Duitse grens is de 
douane bijzonder gecharmeerd 
van de letters NL en aangezien 
er nogal wat ontbreken op de 
motoren brengt dit veel ver-
traging met zich mee. Op de 
filmavond worden er enige films 
getoond die uiteraard betrek-
king hebben op motorsport. 
Dit keer echter niet op filmdoek 
maar via de video op televisie. 
Gesleuteld wordt er door acht 
personen. Twee verschillende 

dé- en monteringen moeten er 
uitgevoerd worden. In het eerste 
geval moet een kleppendeksel 
en nokkenas uit elkaar en even 
later weer in elkaar gezet worden 
en in het tweede geval een 
pomp uit elkaar worden gehaald. 
En natuurlijk ook weer in elkaar 
gezet worden. Beste sleutelaar 
op deze avond is natuurlijk Henk 
Hassing.

1985 Op naar het derde 
lustrum
Na de eerste evenementen in 
1985, met onder meer een oriën-
teringsrit en een spelletjesavond, 
komen de scheurschoften onder 
ons aan hun trekken tijdens de 
grote toerrit. Deze rit door Twen-
te en Duitsland kent een aantal 
bochten, waarin volgens het 
jaarverslag de leden met de oren 
door de paardenbloemen vegen. 
Het Pinksterweekend heeft Coo 
in België als bestemming. Na 
aankomst op camping La Cas-
cade wordt volgens oud clubge-
bruik eerst de vlag en daarna het 
bier gehesen. De kankeraars, die 
in 1984 te weinig patat kregen, 
klagen nu over te weinig salade. 
Het is ook nooit goed. Tenslotte 
constateren enkele oplettende 
leden dat de lui, die niet met 
een motor kunnen omgaan, ook 
met een kano ondersteboven 
gaan. De oriënteringsrit in juni 
kent slechts weinig deelnemers 
en nog minder, slechts drie, 
bereiken de finish in Dalfsen. In 
augustus is er een kleine of ‘grote’ 
kleine toerrit van 210 km in de 
buurt van Zwolle. Een week later 
gooit een zware regenbui roet 
in het eten van de barbecue (dat 
gebeurt mij zelfs zonder regen). 

In september is er een oriënte-
ringsrit van Jan Boer. De ouderen 
onder ons hebben het gemak-
kelijk met de quiz over wegracers 
uit vroeger tijden. De oktoberrit 
voert naar het Teutoburgerwoud, 
in de buurt van Osnabrück. De 
secretaris vermeldt dat hij onder-
weg veel varkens ziet. Hij schrijft 
er echter niet bij of hij achteraan 
reed. Het jaar wordt besloten 
met een lezing door de ANWB en 
een filmavond met afwisselend 
goede en slechte films. Hoe dan 
ook, de Jacob Bakker-trofee gaat 
naar Henk Vredeveld.

1986 Het jaar van de 
commissies
In dit jaar worden er twee com-
missies in het leven geroepen: 
de toercommissie (houdt zich 
bezig met rij-activiteiten) en 
de recreatiecommissie (houdt 
zich bezig met de recreatieve 
activiteiten). Om wat gewicht in 
de commissies te leggen, zit er 
één bestuurslid in en beide com-
missies vallen onder verantwoor-
delijkheid van het bestuur. Er 
wordt in juni een gezelligheidsrit 
verreden door Zuidoost-Drenthe, 
uitgezet door Henk en Jeanet 
Hassing. Bij hen thuis moet er 
gecrost worden op een bromfiets 
waarvan alle bedieningsorganen 
anders werken dan waarvoor 
ze dienen. Aan de Paris-Dakar 
monsterrit doet ook Anne Kies 
mee en wel op de motor. Hij is 
niet op de motor, maar heeft op 
24 oktober wel veel over deze 
rally te vertellen op de door de 
club georganiseerde avond. Nico, 
Rob en Henk Vredeveld organise-
ren het Pinksterweekend. De trip 
gaat naar Trendelburg, dichtbij 
de Oostgrens in West-Duitsland. 
Nico en Henk organiseren ook 
nog een lange toerrit in augustus 
door het Noorden van Friesland. 
Henk heeft lol in het uitzetten 
van ritten, want op 14 september 
stelt hij met Stien Rozema een 
puzzelrit samen. Met Jan Boer 
zet hij ook nog een scrabble-
toertocht uit. En weet je wie hier 
de meeste punten behaalt? Henk 

en Stien zelf. De toercompetitie 
wordt dit jaar gewonnen door... 
nee niet door Henk, maar door 
de man die het graag op drie 
wielen doet: Nico Duinkerken. 
Totaal doen er dit jaar dertig le-
den mee aan de toercompetitie.

1987 Het echte begin van 
de emancipatie
Van de dit jaar verreden toer-
tochten, moet in het bijzonder 
die van 9 augustus genoemd 
worden. In het kader van de ons 
opgedrongen emancipatie be-
sluit de toercommissie na twee 
mammoetvergaderingen eens 
een toerrit door twee vrouwelijke 
leden, Marieke Kroeze en Stien 
Rozema, te laten organiseren. 
Acht durfals trekken de stoute 
motorlaarzen aan, de rest blijft 
thuis. Deze laatsten hebben 
geen gelijk gehad, het wordt een 
prima rit (met koffie en appel-
gebak, kan dus nooit stuk) en 
voor navolging vatbaar, dames! 
Het Pinksterweekend gaat naar 
Altenahr. Als we de deelnemers 
moeten geloven, heeft het 
daar toen erg gestormd, want 
er breekt een tentstok. (Eerlijk 
gezegd geloven we daar geen 
bal van. Vroeger zagen we ook 
wel eens wandelende tenten, al 
dan niet met gezinsuitbreiding 
tot gevolg, en toen werden er 
ook niet van die stomme excuses 
bedacht!) Ook doet de club mee 
aan de Motor Opstapdag. De 
aanwezige leden toeren met 87 
mensen achter op de motor zo’n 
vijftien minuten rond. Niemand 
heeft zwaardere spaken ge-
monteerd. Er wordt ook nog 
geskelterd in Wijthem en muizen 
dood geslagen tijdens de pauze 
van een puzzelrit in Pesse. Zou 
dit laatste er toe bijgedragen 
hebben, dat de Jacob Bakker-
trofee naar Rob Hoffman gaat? 
Wat het recreatiegedeelte van 
het jaar betreft is er weer de quiz, 
de barbecue en de wegrace-dia’s. 
Een volleybalwedstrijd tegen de 
MC Valthermond gaat verloren, 
maar de oriënteringsloop van 
Jan Knegt en Lammert van Nuyl 

kent alleen maar winnaars. Hier-
mee bedoelen we dan de echte 
winnaars Tonny en Willy Dillerop, 
maar ook alle slimmeriken, die in 
het Oosterse bos bij het bier-
proeven zijn blijven plakken.

1988 We worden groter
In het jaarverslag wordt er mel-
ding van gemaakt dat wij qua 
ledental verder groeien, want in 
1987 hebben we 45 leden, van 
wie vijftien partnerleden. In 1988 
groeit het ledental tot 57, van 

Geschiedenis J a a rGeschiedenisJ a a r

1984 - 1988
Lustrum en emancipatie

1984 In 1984 bestaat MTC De Hondsrug tien jaar. Het 
lustrum wordt gevierd met een kanotocht over de Vecht van 
Hardenberg naar Ommen.

1985 Het Pinksterweekend heeft Coo in België als 
bestemming. Naast het hijsen van de clubvlag en veel bier 
wordt ook een 3D film bekeken. 

1984 Er wordt opnieuw een clubfoto gemaakt.

1986 De dames van de club bijeen op de camping in 
Trendelburg. Te zien zijn onder andere Annie Hadders, Stien 
Rozema, Gea Hadderingh en Jeanet Jansen. 

1986 In de regen op weg naar de camping in Trendelburg aan 
de Oost-Duitse grens.

1987 De dames, zo luidt het bijschrift in het clubblad, konden 
waarschijnlijk alleen op vier wielen snelheid maken.

>>
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wie zestien partnerleden. Nieuw 
is verder dat het bestuur de 
nieuwe leden thuis opzoekt om 
zo van deze nieuwbakken leden 
te vernemen wat zij van de club 
verwachten en in hoeverre zij 
zelf actief willen zijn binnen de 
club. Een aantal mensen worden 
bedankt voor de aan de club 
bewezen diensten: Jos Knegt bij 
de Uitlaatklep, Stien Rozema bij 
de recreatiecommissie en Nico 
Duinkerken bij de toercommissie. 
Van de 36 personen die deelne-
men aan de toercompetitie komt 
Henk Zwier als winnaar uit de 
bus. Op de jaarlijkse dia-avond 
wordt Henk Keulemans aange-
naam verrast door Jan Hadde-
ringh. Hij heeft Henk namelijk 
tijdens een race op de foto gezet 
en overhandigt hem deze foto 
tijdens de dia-avond. Henk laat 
ons, zoals gebruikelijk, weer 
schitterende dia’s zien van het 
afgelopen racejaar. De jaarlijkse 
barbecue-avond is dit jaar bij 
Piet en Annet Hulshof. Zo’n 23 
mensen komen op de feestelijk 
versierde vleesschotels af en na 
afloop keren velen vol(daan) 
weer naar huis. Vrijdag 7 oktober 

is het echt spokenweer. De regen 
komt bij bakken vol uit de lucht 
vallen, de wind huilt door het 
Oostersebos. Dit zijn de ingredi-
enten voor een avondje spoken 
met de familie Linneman en 
Hassing. Een huiveringwekkende 
oriënteringstocht die door alle 
deelnemers heelhuids wordt 
volbracht. Aan het eind van het 
jaar wordt er weer een dia-avond 
gehouden maar nu door ‘Yankee-
Nico’. Want Nico is naar onder 
meer Daytona geweest en laat 
dia’s zien van zijn Amerika-trip. 
Ook dit jaar gaat het weer naar 
Luxemburg (Reisdorf ) voor het 
jaarlijkse Pinksterweekend (vier 
dagen lang), georganiseerd door 
Henk Vredeveld en Rob Hoffman. 
De terugreis tot Arnhem gaat 
voorspoedig, maar in deze plaats 
is er enig oponthoud door een 
lege band en een lege tank. Maar 
ondanks deze moeilijkheden is 
het een geslaagd weekend.
Tekst: Jan Boer en Klaas Tjassens

1989 Varen op de Weduwe 
Joustra
Het programma in het Jubileum-
jaar nummer 15 is goed gevuld. 
Er staan twee lange en drie korte 
toerritten op de lijst. Dat is niet 
het enige, ook staat er een kam-
peerweekend – naar camping 
Kaul in Wiltz in Luxemburg - een 
gezelligheidsrit en een ‘superge-
zelligheidsrit’ gepland. Daarnaast 
wordt er gevolleybald, een oriën-
teringsloop, een infoavond over 
antieke motoren met gastspreker 
Willem Pol van Moto73, een 
dia-avond met Henk Keulemans 
ook al van Moto73, een quiz-
avond en een golfbiljartavond. 
Daarnaast wordt een beroep 
op de leden gedaan om bij acht 
wielerwedstrijden assistentie te 

verlenen als verkeersregelaar. 
Natuurlijk is er ook een jubile-
umfeest. De organisatie is in 
handen van Henk Hassing en Jos 
Knegt. Die wordt gehouden in 
Friesland. Daaraan gekoppeld 
wordt er gezeild op de Friese 
wateren. Dat is de keuze van de 
leden. Kanovaren op de Vecht, 
een superoriënteringsrit en een 
bustocht naar de Deltawerken 
vallen af. Het bleef overigens nog 
lang gezellig in Friesland. Ook 
al omdat er wordt gevaren met 
het skûtsje de Weduwe Joustra. 
Laat dat nou ook een bekend 
Beerenburgmerk zijn. Dat jaar 
treden op 2 juni Annegienus 
Veendijk en Janna Oosting in het 
huwelijk. Alle leden zijn uitgeno-
digd. In het eerste nummer in De 
Uitlaatklep van dat jaar wordt de 
leden gevraagd een stukje aan 
te leveren over hun ervaringen 
met de club in het kader van het 
15-jarig bestaan. Nog even dit. 
Henk Hassing haalt een week 
voor het vertrek naar Luxemburg 
bij de bank nog gauw wat Bel-
gische franken. Hij kan er niets 
mee omdat het oude franken zijn 
die al uit de roulatie zijn gehaald.

1990 Annet Hulshof mag op 
Eddy Lawson liggen
Een opmerkelijk feit in dit jaar. 
Na jaren van schommelingen 
in het aantal leden wordt nu 
voorgesteld een ledenstop in te 
voeren. Zestig leden en partner-
leden vindt het bestuur meer 
dan voldoende. Eind 1989 zijn 
er 69, eind 1990 precies 60. De 
Uitlaatklep kan zichzelf financieel 
bedruipen, maar Het Wapen van 
Emmen stopt met adverteren. Bij 
de drukkerij van de gemeente 
Emmen wordt het clubblad 
gedrukt. Henk Zwier wordt Toer-

1988 - 1990
Op de boot en op Eddy Lawson

Geschiedenis J a a r

1989 En weer 
poseren de leden 
met hun machines 
voor de fotograaf.
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kampioen. Het kampeerweekein-
de in de Harz kenmerkt zich door 
pech, kou, maar ook gezelligheid. 
Rob Hoffman schuift met zijn 
motor tot onder de vangrails. Al-
leen materiële schade gelukkig. 
Annet Hulshof wint de Superge-
zelligheidsrit omdat ze de vragen 
als beste beantwoordt. Ze mag 
als beloning op coureur Eddy 
Lawson liggen. Helaas voor haar 
blijkt het slechts te gaan om de 
afbeelding op de gewonnen 
badlaken. De eerste Avondrit 
in de geschiedenis trekt veel 
deelnemers. Het blijkt niet de 
laatste te zijn. De dia-avond gaat 
helaas niet door. De leden zijn in 
groten getale aanwezig, helaas 
wordt vergeten Henk Keule-
mans een uitnodiging te sturen. 

Minder belangstelling is er voor 
het reisverhaal van Emmenaar 
Bert Karst. Zijn lezing wordt door 
slechts acht leden bijgewoond. 
Rolf Zoer treedt na twaalf jaar af 
als penningmeester. Aly Venema 
volgt hem op.

1991 Touwtje springen met 
zwemvliezen aan
De ledenstop is een jaar later 
toch reden voor discussie. Het 
bestuur komt met een tussen-
oplossing. Er mogen nu vijftig 
rijdende leden lid zijn (dat zijn 
er op dat moment 42) en twintig 
niet rijdende (19). Een toerrit 
moet door drie personen (tevens 
voorrijders) worden georgani-
seerd. Het bestuur schrapt het 
volleybal van de activiteitenlijst 
en zoekt een andere invulling 
voor de jaarlijkse feestavond. 
Grote belangstelling bestaat 
er voor een sweater met het 
clubembleem. Er wordt 899 
gulden voor uitgetrokken. Niet 
nadat de leden vooruit hebben 
betaald. Tijdens de Gezellig-
heidsrit moeten de deelnemers 
zoveel mogelijk stenen tillen, aan 
onderwerpen voelen en touwtje 
springen met zwemvliezen aan. 

De avondrit is er trouwens ook 
eentje met hindernissen. Er moet 
zelfs op stelten worden gelopen. 
Rob Hoffman wordt toerkam-
pioen met Koen Prummel als 
goede tweede. Beiden hebben 
alle ritten gereden. Rolf Zoer en 
Klaas Tjassens hebben hun lid-
maatschap opgezegd en zadelen 
daarmee de redactie van De 
Uitlaatklep, waar ze beiden ook 
lid van zijn, met een probleem 
op. Jeannette de Geus neemt 
hun plaats in. 

1992 Enveloppe met inhoud 
en gouden helm
Net als een jaar eerder deelt 
de voorzitter mee dat er niet 
gerookt mag worden. Over 
mobieltjes valt niets te lezen. 
In dat jaar wordt na een hevige 
discussie vastgesteld dat de start 
van een toerrit niet per se meer 
in Emmen hoeft plaats te vinden. 
Harry Kroeze legt na twaalf jaar 
de voorzittershamer neer. Rob 
Hoffman volgt hem op. Hij stelt 
meteen voor Kroeze te benoe-
men tot erelid. Dat voorstel 
wordt aangenomen. Ook krijgt 
de scheidende voorzitter een 
enveloppe met inhoud en een 
‘gouden helm’. Harry Kroeze blijft 
wel lid. In het jaarprogramma 
zijn een spooktocht en een vos-
senjacht opgenomen. Omdat er 
te weinig animo voor is doet de 
club niet mee aan het voetbal-
toernooi voor motorclubs. Om-
dat de verwachte groei uitblijft is 
de ledenstop na twee jaar alweer 
opgeheven. Jan Hadderingh wint 
de Jacob Bakker trofee, of beter 
gezegd hij wordt Toerkampioen. 
Dat gebeurt tijdens een feest-
avond in Drouwen waar Vlaamse 
volksspelen worden beoefend. 
Het kampeerweekend wordt 
opnieuw in de Harz gehouden. 
Voor het eerst mogen de motor-
rijders ook naar het voormalige 
Oost-Duitsland.

1993 Tijdslimiet voor de 
middagpauze
Oud-voorzitter Harry Kroeze ziet 
niets van de voorstellen terug 
die tijdens de laatste brainstorm-
sessie naar voren zijn gebracht. 
Het bestuur vindt dat de club 
al genoeg doet en geen aanlei-
ding ziet extra activiteiten in te 

voeren. Het bestuur stelt wel een 
feestcommissie aan om de ac-
tiviteiten rondom het 20-jarig be-
staan uit te werken. De aanmel-
dingen voor het Smoelenboek 
valt tegen. Veel leden zijn nogal 
traag met het aanleveren van 
pasfoto’s. Het eerste deel haalt de 
uitgave van december. Nieuwe 
leden zijn nog steeds welkom. 
Wel wordt de leden gevraagd die 
nieuwelingen te begroeten en ze 
niet links te laten staan. Een van 
de leden vindt dat de pauzes tij-
dens de ritten veel te lang duren. 
Hij stelt een tijdslimiet voor en 
wil het eten tijdens die pauzes 
verbieden. Dat voorstel haalt het 
gelukkig niet. Wel wordt gekeken 
wanneer de pauzes gehouden 
moeten worden. Regel wordt 
dat de eerste koffiepauze na 
ongeveer anderhalf uur staat 
gepland. De uitzetters moeten 
zoeken naar gelegenheden 
met een vlotte bediening. Het 
knippen van gras en trial rijden 
zijn de hoogtepunten tijdens de 
Gezelligheidsrit. Henrie van der 
Velde wordt toerkampioen. De 
dropping gaat helaas niet door. 
Reden: tien graden onder nul.

1994 Met de bus naar 
Schiermonnikoog
Een jubileumjaar. De club bestaat 
twintig jaar. Aan het begin van 
dit jaar wordt vergaderd over een 
vast trefpunt voor start en finish 

van de toertochten. De leden 
vieren dat feest op Schiermon-
nikoog. De reis wordt gemaakt 
per bus die wordt bestuurd door 
een van de leden. In Lauwersoog 
wordt gezamenlijk gegeten. Er 
wordt een keus gemaakt tussen 
Camping Emmen, Café Moorman 
in Erm en hotel Swart in Weerdin-
ge. De camping wint het. Theo 
Borgman regelt het uitje dit jaar. 
Hij organiseert een excursie naar 
de drukkerij van het Nieuwsblad 
van het Noorden. Niet zomaar, 
want hij is er werkzaam. Het ‘vrij-
dagavondcafé’ wordt beëindigd 
wegens geen belangstelling 
meer. Marieke ten Brinke stapt 
na dertien jaar uit de redactie 
van De Uitlaatklep. Een opvolger 
meldt zich niet aan. Wel zijn de 
omslagen op. Stef Venema vraagt 
zich af of het nieuwe omslag niet 
in kleur gedrukt kan worden. Het 
geld is er al voor gereserveerd. 
De redactie bedankt redacteur 
Harold Tabbert omdat hij nooit 
aanwezig is. Jan Boekholt is 
toerkampioen. Hoera, de nieuwe 
sweaters zijn er.

1995 Geen animo meer voor 
dagritten
Het is afkicken voor iedereen na 
een succesvol jubileumjaar. Daar-
door komt er niemand opdagen 
voor de uitgezette dropping. 
Organisator Henk Linneman 
adverteert daarom een jaar lang 

niet in De Uitlaatklep. Nu we het 
daar toch over hebben: Jean-
nette de Geus is bezorgd over 
de continuïteit van het clubblad. 
Zij roept nieuwe talenten op om 
de redactie te komen verster-
ken. Om het de redacteuren wat 
gemakkelijker te maken wordt 
nu bij aanvang van elke 

Geschiedenis J a a rGeschiedenisJ a a r

1990 - 1995
Zwemvliezen en gouden helm

1992 Voorzitter  
Harrie Kroeze (links) 
neemt afscheid 
als voorzitter. De 
nieuwe voorzitter 
Rob Hoffman 
benoemt hem 
meteen tot erelid. 

1991 Bij het oude VVV-kantoor in het centrum van Emmen 
wordt regelmatig gestart voor weer een nieuwe toerrit. 

1993 Plaatjes uit het smoelenboek. 
Koen Prummel, Rob Hoffman, Henk Vredeveld, Jan en Fenna Vos en Annegienus en Janna Veendijk zijn nog steeds lid.

1994 MTC De Hondsrug bestaat twintig jaar. Met de bus gaat 
het naar Lauwersoog, waar de veerboot wordt genomen om 
uiteindelijk per tandem het eiland over te crossen.

1995 De Gezelligheidsrit doet ook de Rietplas in Emmen. 
Natte voeten en misschien wel meer zijn het resultaat.
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toerrit een vrijwilliger aangewe-
zen (lees: gevraagd) een ‘stukje’ 
te schrijven. Er staat slechts een 
dagrit op het programma. De 
animo daarvoor is te gering. Voor 
de organisatoren is dit demotive-
rend. De contributie blijft op 45 
gulden (20,45 euro) per lid, een 
partnerlid betaalt twintig gulden. 
De kosten kunnen een beetje 
gedrukt worden omdat Motor-
Reparts tien procent korting 
geeft op onderdelen en kleding. 
Met een minikruiwagen moet 
een parcours worden afgelegd 
tijdens de Gezelligheidsrit en 
iedereen trapt zich wezenloos op 
een waterfiets over de Rietplas. 
Koen Prummel wint. Jan Vos 
wordt voor de eerste keer toer-
kampioen. Er zullen er nog vele 
volgen. 

1996 Aantal leden wil niet 
zingen
De redactie van De Uitlaatklep is 
voor het eerste nummer op be-
zoek bij Jaap Middel in Stadska-
naal. Voor de oudere lezer zeker 
nog bekend als eigenaar van het 
gelijknamige motorbedrijf. De 
feestavond inclusief karaoke is 
in café-restaurant Hekkert in het 
Emmer centrum. De installatie 
van de karaoke wordt gehuurd. 
De eigenaar wil liever geen 
bonnetje. Dat wordt voor de 
organisatie een probleem. Twee 
van hen werken namelijk op het 
Belastingkantoor. Gelukkig niet 
24 uur per dag. Een aantal leden 
wil niet zingen. Als ze het had-
den geweten waren ze zelfs niet 
gekomen. In april telt de leden-
lijst 47 motorrijders en maar liefst 
25 partnerleden. In het tweede 
nummer is Jacob Bakker aan 
de beurt. Het gaat goed met de 
zaak na drie vette jaren met 1500 
geïmporteerde en verkochte 
Amerikaanse motoren.

De zaak is begonnen in 1967. 
Zoon Emile heeft een autobedrijf 
in Stadskanaal en de 15-jarige 
dochter Maroël houdt de admi-
nistratie bij van de verhuur van 
auto’s en motoren. Echtgenote 
Christina beheert de kledingboe-
tiek. Rob Hoffman en Jeanette de 
Geus worden tijdens een privé-
ritje getroffen door een onwaar-
schijnlijk heftige onweersbui. 
Oud-voorzitter vindt het jammer 
dat er zo weinig belangstelling 
is voor de ‘andere’ activiteiten 
buiten het motorrijden. Jan 
Boekholt rijdt de meeste punten 
bijeen voor het toerkampioen-
schap.

1997 Gronings toetje van vijf-
tien letters
Veel leden denken na een over 
een motor met zijspan. Harry 
Kroeze heeft er eentje op de 
kop getikt. Ook Henk Linne-
man schaft zich er eentje aan. 
De kinderen willen namelijk 
ook wel eens mee. De feest-
avond vindt plaats in d’Olde 
Stee in Barger-Oosterveld. De 
lichte en zware ballen worden 
ter hand genomen en over een 
baan tegen kegels aan gerold. 
Vrouwen op de brede baan met 
lichte ballen en de mannen op 
de smalle baan met de zware 
ballen. Jan Boekholt is de win-
naar. Jan Hadderingh verhaalt 
over zijn vakantiereis met de Pan 
European met aanhanger en zijn 
Margreet achterop naar Frankrijk 
en Zwitserland. Mooi weer, maar 
ook regen, kou en noodweer 
komen ze onderweg tegen. 26 
Dagen later en 5011 km onder 
de wielen door zijn ze weer thuis. 
Annegienus Veendijk neemt ook 
de pen ter hand. De geboren en 
getogen Tynaarloër vertelt over 
werk en zijn motoren. Zijn eerste 
kennismaking met motoren is 
een verbrand been aan de uitlaat 
van de DKW 250 van zijn vader. 
In het clubblad staat ook een 
moppenrubriek. Noem eens een 
Gronings toetje van 15 letters; 
Vlaaaaaaaaaaaaa! Turf stapelen 
en benzinetanks raden is het 
motto bij de Gezelligheidsrit en 
Toerkampioen wordt Henrie van 
der Velde.

1998 Winnaar gaat met 
125.000 gulden naar huis
Henrie van der Velde neemt 
plaats in het bestuur en Rob 

Hoffman gaat voor een volgende 
termijn als voorzitter. Annegie-
nus Veendijk neemt het secreta-
riaat over van Els Schriemer. Het 
blijkt dat de dekking van de WA-
verzekering te laag is. Die wordt 
op aanraden van een notaris 
verhoogd van één naar twee mil-
joen gulden per gebeurtenis. De 
club is 38 gulden per jaar meer 
kwijt aan premie. Opmerkelijk is 
dat de toer- en recreatiecommis-
sie worden opgeheven. Wegens 
gebrek aan activiteiten. Ook de 
puntentelling voor het toerkam-
pioenschap wordt aangepast. 
Geert Vredeveld en anderen 
vinden dat er niet vlot genoeg 
wordt doorgereden tijdens de 
toertochten. Het bestuur ant-
woordt dat er ook rekening moet 
worden gehouden met minder 
ervaren rijders. De snelle rijders 
moeten maar achteraan en de 
kopman bepaalt het tempo van 
de groep. Een groot probleem 
is de vergrijzing binnen de club 
zegt voorzitter Rob Hoffman. De 
club ontwikkelt promotieactivi-
teiten om vers bloed binnen te 
halen. De kantine van de Wieler 
Sport Vereniging is ter gelegen-
heid van de feestavond omge-
bouwd tot casino. De winnaar 
gaat met 125.000 gulden naar 
huis. Nepgeld weliswaar, maar 
toch. Jan Vos wint de scrabble-
tocht. Piet van Luyt heeft een 
nieuwe hobby naast het motor-
rijden, vliegen. Als je dan valt 
komt de klap echter wat harder 

aan. De verwondingen vallen ge-
lukkig mee. Stien Rozema schrijft 
een verhaal over de vakantie 
naar Canada. Toerkampioen 
wordt voorzitter Rob Hoffman.

1999 1500 Omslagen voor 
De Uitlaatklep
Bij een jubileumjaar hoort na-
tuurlijk ook een nieuwe omslag 
voor De Uitlaatklep. Maar liefst 
1500 omslagen worden er be-
steld en gedrukt. Ook de opmaak 
is enigszins aangepast, maar 
hoofdzaak blijft tekst. Plaatjes 
worden maar mondjesmaat op-
genomen. Henk Vredeveld viert 
zijn zilveren jubileum. Hij wordt 
door de club onderscheiden met 
het erelidmaatschap. De krant 
plaatst een grote foto in het 
kader van het 25-jarig bestaan. 
Daarvoor moeten wel tien moto-
ren en hun berijders klaar staan. 
En dat midden in de winter. Het 
lukt. Bij een feest horen ook 
kanttekeningen. Voorzitter Rob 
Hoffman begint er mee dat de 
club het 25 jaar goed heeft ge-
daan. Maar hij maakt zich zorgen 
over het dalende ledenaantal 
en de afnemende betrokken-
heid bij de ritten en de activitei-
ten. De aanmeldingen voor de 
feestavond verlopen lekker vlot. 
Niet dus. De eerste twee weken 
niemand, dan twee en pas kort 
voor tijd zijn er net voldoende 
om het door te laten gaan. Stef 
Venema verlaat na vijftien jaar 
de club. Hij maakte onder andere 

deel uit van de redactie van het 
clubblad. Hij doet verslag van 
zijn vertrek in De Uitlaatklep. Een 
topmiddag beleven de leden bij 
speedwayracer Roelof Thijs en 
eigenaar van de gelijknamige 
motorzaak. Op 12 juni vindt het 
jubileumfestijn plaats. Eerst volgt 
er een jubileumrit, weer naar 
het water, dit keer in Giethoorn 
waar de ruim vijftien toerrijders 
een reuzenwaterfiets moeten 
zien voort te bewegen. En dat 
in leren motorbroeken bij een 
drukkend warm temperatuurtje. 
In Zwolle schuiven 24 leden aan 
aan het buffet in bootrestaurant 
de Jan-Willem. De moordenares 
in het moordspel blijkt Jeanette 
de Geus te zijn. Commissaris 
‘Schimanski’ ontmaskert haar na 
intensief speurwerk. Het tweede 
nummer van het clubblad lijkt 
potdorie wel op de Privé. Zelfs 
een scheiding haalt de kolom-
men. De nood is ook hoog bij 
de redactie. De twee Elsen, Els 
Bikkel en Els Schriemer stoppen 
er noodgedwongen mee. Niet 
een lid reageert op de nood-
kreet. De redactie bestaat nog 
uit twee leden: Koen Prummel en 
Jeanette de Geus. Koen schrijft 
een verhaal over zijn ervaringen 
als motorbegeleider bij een 
wielerwedstijd. Kleiduivenschie-
ten en met een kinderfietsje 
omhoog tegen de vuilnisbelt in 
Emmerschans zijn de thema’s 
tijdens de Gezelligheidsrit. Jan 
Vos wordt toerkampioen.

Geschiedenis J a a rGeschiedenisJ a a r

1995 - 1999
Gronings toetje en winnaar

1996 Voorzitter 
Rob Hoffman en 
Jeanette de Geus 
klaar voor de start 
bij het VVV-kantoor 
in Emmen.

1997 Steeds meer leden denken na over een zijspan. Kunnen de 
‘kinders’ ook een keertje mee. 1998 Gezellig op de camping tijdens een van de kampeerweekenden.
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2000 Was het vorige model 
zo slecht dan
De oproep van Jeanette de 
Geus om nieuwe redactieleden 
heeft succes. In de nieuwe eeuw 
treden Henrie en Iekje van der 
Velde toe tot de redactie. Ze stel-
len zich voor in de eerste uitgave 
van 2000. Beiden nemen meteen 
ook maar de organisatie van de 
feestavond voor hun rekening. 
Ook staan ze samen achter de 
bar van café De Flinthoek. Gerrit 
uut Bork vermaakt de dertig 
leden met zijn Drentse humor. 
De aanwezigen lachen zich 
tranen met tuiten. Tijdens de 
Infoavond is Wiebe Brouwer van 
de Veteranen Motor Club te gast. 
Hij weidt nogal uitgebreid uit 
over Dampf Kraft Wagen, of Das 
Knaben Wunsch of nog beter Das 
Kleine Wunder. Misschien ook 
wel bekend als Das Krankenhaus 
Wartet. Met andere woorden 
over de DKW dus. Het merk 
bestaat helaas ook niet meer. Bij 
het opstellen van het Jaarpro-
gramma heeft Fenna Vos een 
groot aandeel in een aantal wijzi-
gingen. Voor het eerst wordt op 
haar initiatief een Vroege Vogelrit 

gehouden. Het eerste ontbijt 
wordt genuttigd in Westerbork. 
Ook een korte rit gecombineerd 
met een barbecue is nieuw. 
Henrie van der Velde is aftredend 
bestuurslid. Hij wordt voor zes 
jaar herkozen. Theo Borgman 
verbaast zich over de reclame-
teksten van de motorfabrikan-
ten. 250 Vernieuwingen aan de 
nieuwe Yamaha YZF-R1. “Was 
het vorige model zo slecht dan”, 
vraagt hij zich af. Ook van de 
prijzen, bijna dertig mille, wordt 
hij niet blij. Bé Duinkerken wordt 
dat voorjaar lid van de MTC. Zijn 
broer Nico ging hem jaren eerder 
al voor. Piet Hulshof beëindigt 
zijn lidmaatschap na vele jaren. 
Nieuw lid Hans van Rijbroek, ook 
betrokken bij de antislipschool 
in Emmen, vraagt zich af waarom 
er zo weinig aanmeldingen zijn 
voor de trainingen en cursus-
sen in oktober. De MTC wint in 
Duitsland de eerste prijs bij de 
jaarlijkse Moezeltocht. De club 
telt de meeste deelnemers. Ne-
gentien maar liefst. En allemaal 
in de tent. Jeanette de Geus 
gooit de handdoek in de ring 
en stopt als redactielid. Janny 

Datema volgt haar op. Voor het 
eerst staan er kleurenfoto’s in het 
clubblad. Op drie achtereenvol-
gende zaterdagen krijgt een deel 
van de leden een theoriecursus, 
gas- en remtechniek en kijk- en 
waarnemingstechniek. Voorzitter 
Rob Hoffman verontschuldigt 
zich omdat hij maar één keer bij 
een activiteit is geweest. Reden: 
privéproblemen en zoon Axel die 
wielrent. Toerkampioen is Robert 
Vredeveld.

2001 Klassiek gezeur 
over niets
Wim Lindeman ziet de feest-
avond als de afsluiting van weer 
een jaar samen een club zijn. 
MTC De Hondsrug heeft volgens 
hem zeker bestaansrecht on-
danks het klassieke gezeur over 
niets. Penningmeester Gerben 
Jager heeft een moeilijke avond 
tijdens de ALV. Hij moet alle 
moeite doen om het kasverschil 
van 4,46 gulden uit te leggen. 
Uiteindelijk geven de leden ak-
koord. Het Jaarprogramma komt 
wat moeilijk tot stand. Alles komt 
toch nog goed. In het clubblad 
een heel verhaal over het verschil 

tussen een verkeersregelaar 
en een begeleider. Redactielid 
Jannie Datema en nieuwbakken 
bestuurslid legt het nog eens 
haarfijn uit. Elzo Scholtens houdt 
een heel referaat over zijn Honda 
Revere. Soep en salades zijn er 
na afloop van de motortraining 
op de antislipbaan. Motorgym: 
moeilijke oefeningen op de mo-
tor, remmen, noodstop slippen 
en met zijspan rijden staat op het 
programma. In de middagpauze 
komt ook de ‘patatwagen’ nog 
even langs. Tijdens de rit van 6 
mei wordt er een ijsje gegeten. 
Dan poept een vogeltje precies 
op het hoofd van Bé Duinkerken. 
Hilariteit alom. Harry Kroeze is 
25 jaar lid van de MTC. Hij was 
al erelid. Vier leden melden zich 
voor de Eurotour vanuit Heerlen. 
De rit gaat verder door België, 
Luxemburg en Frankrijk. Koen 
Prummel windt zich op over de 
prijs van een kopje koffie tijdens 
de Avondrit. De kassajuffrouw 
berekent maar liefst vier gulden 
voor een enkel kopje. Johan 
Bentlage doet verslag van de 
Vroege Vogelrit in zijn eigen 
taal: het Zuid-Afrikaans. Goed 
te lezen trouwens. Ook dit jaar 
twee prijzen bij de Moezeltocht: 
de meeste deelnemers en de 
verst wegkomende club. Theo 
Borgman breekt zijn sleutelbeen 
bij een val in Duitsland. Hij reist 
verder per trein. Met de helm op 
per step over een parcours valt 
nog niet mee. Vallen wel en dat 
levert vieze motorkleding op. Dat 
alles tijdens de Gezelligheidsrit. 

Johan Bentlage wordt geëerd 
als toerkampioen. Er moet wel 
een extra grote toertrui besteld 
worden. 

2002 Vuil, vies, smerig
mannetje!
Het zat er al een beetje aan te 
komen gezien zijn uitlatingen 
van een jaar eerder: Rob Hof-
fman draagt na tien jaar zijn 
voorzitterschap over. Hij geeft 
mede als reden aan dat hij vast-
roesten van bepaalde ideeën wil 
voorkomen. Nieuwe leidsman 
van de MTC is Henrie van der 
Velde. Ook Henk Vredeveld stapt 
uit het bestuur. Bé Duinkerken 
neemt zijn plaats in. Ook Wim 
Lindeman wordt bestuurslid. 
Vanwege stemproblemen, oor-
zaak griep, spreekt Annegienus 
Veendijk namens het bestuur 
waarderende woorden uit aan 
het adres van de afzwaaiers. Rob 
wordt tot erelid gebombardeerd, 
Henk was dat al. Henrie hoopt 
een goede voorzitter te zijn van 
de club. Hem wacht overigens 
een schouderoperatie. Jaren 
zestig liedjes zijn het thema 
tijdens de feestavond, weer in De 
Flinthoek. Iedereen zingt uit volle 
borst mee. De Flinthoek is ook de 
nieuwe start- en finishplaats voor 
de toerritten. Hans van Rijbroek 
is al een poos ziek. Hij mag niet 
motor rijden. Stien Rozema zegt 
haar lidmaatschap op. Wiebe Arts 
van de Motorrijders Actie Groep 
is te gast tijdens de Infoavond. 
In het clubblad staat een verhaal 
onder de kop: Waarom motor-

fietsen beter zijn dan vrouwen. 
De schrijver van het stuk krijgt 
één reactie. Van zijn eigen vrouw: 
Vuil, vies, smerig mannetje! Het 
clubblad van september komt 
wat later uit. Oorzaak: computer-
pech. Bé Duinkerken neemt het 
voorrijderschap over van de ge-
blesseerde Henrie van der Velde. 
Dat is geen succes. Veel draaien 
en keren en een ongeplande 
tussenstop op een boerenerf. Na 
de pauze neemt Henk Vredeveld 
waar. Er zijn nieuwe examenei-
sen op komst en Koen Prummel 
zoekt zijn allereerste motor, een 
BSA Goldstar 350 uit 1964. De 
tocht voert hem naar Denemar-
ken, maar hij heeft geen succes. 
Toerkampioen is Bé Duinkerken.

2003 Veel gestuntel op het 
beginnersheuveltje
Alweer een bestuurswisseling. 
Penningmeester Gerben Jager 
heeft na zeven jaar de buit bin-
nen en gaat stilleven. Ook Koen 
Pummel (het staat er echt in het 
clubblad, sorry Koen Prummel), 
hangt na tien jaar de helm aan 
de wilgen. Bijna letterlijk, want 
de Honda CX waar Koen nu op 
rijdt heeft zoveel mankementen 
dat de reparatieprijs net zo duur 
is als de handelswaarde. Koen 
verkoopt zijn Honda snel. Zijn 
BSA blijft onvindbaar. 65-plusser 
Luut ten Cate wordt de nieuwe 
beheerder van de penningen. Als 
accountant moet dat voor hem 
geen probleem zijn. Omdat er 
maar elf leden zijn komen opda-
gen voor de ALV is het moeilijk 

Geschiedenis J a a rGeschiedenisJ a a r

1999 - 2003
Klassiek gezeur en gestuntel

2000 Onderweg 
met de club.

2001 Erelid en oud-voorzitter Harrie 
Kroeze en Marieke ten Brinke 25 jaar lid.

2002 Feest in De Flinthoek in Barger-Oosterveld.

>>
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Bij Postzegel- en Muntencentrale 
Emmen (PMCE) kunt u terecht 
voor de mooiste collecties 
bankbiljetten, (euro)munten, 
postzegels en ansichtkaarten. 
Zowel om te kopen als om te 
verkopen, discreet en tegen 
contante betaling. 

De winkel is makkelijk bereikbaar met 
een ruime parkeergelegenheid op 
zo’n 100 meter van het gemeentehuis.
Voor een kwalitatieve, vriendelijke en 
persoonlijke serviceverlening bent u 
hier op het juiste adres , maar onze 
service gaat nog een stapje verder. 
We hebben namelijk de beschikking 
gekregen over een pasfotostudio, 
uitgerust met de modernste technie-
ken, waarmee officiële pasfoto’s voor 
rijbewijs, ID kaarten perfect gemaakt 
kunnen worden. 
Patrick de Vries: “Onze klanten staan 
altijd centraal en waarderen onze 
service. Een officieel goedgekeurde 
pasfoto maken is niet eenvoudig. De 

regels waaraan een pasfoto tegen-
woordig moet voldoen zijn enorm 
scherp. We hebben dus goed gekeken 
naar de mogelijkheden. De beslissing 
hebben we pas genomen nadat we 
zeker wisten dat we perfecte pasfoto’s 
van onze klanten kunnen maken. Dat 
is met de studio die we nu hebben 
gelukt.
De eerste reacties van onze klanten 
zijn allemaal positief, je merkt dat 
ze het prettig vinden dat ze voor 
pasfoto’s bij ons terecht kunnen. We 
zitten vlak bij het gemeentehuis. Je 
hoeft je geen zorgen te maken dat de 
foto mislukt want wij maken de foto 
zelf. Bij ons dus geen zelfbediening. 
Je stapt binnen en drie minuten later 
is de goedgekeurde pasfoto al klaar. 
Heel gemakkelijk en snel. Ook mensen 
in een rolstoel kunnen bij ons terecht.

We zien direct of de foto voldoet aan 
alle eisen. Maar natuurlijk kunnen we 
er ook leuke pasfoto’s mee maken. 
Het werkt fantastisch, kom gerust een 
kijkje nemen’. 

Postzegel- en Muntencentrale Emmen 

Aanbieding 
1 set van 4 pasfoto’s en de 2e 
set voor de helft van de prijs.

Geldig tot 1 juni 2014
Neem deze bon meeKerkpad 43, 7811 AN Emmen

Tel: 0031- (0)591- 64 09 25
Fax: 0031- (0)591- 64 82 47
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www.pmc-emmen.nl
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goud en zilver (sieraden en munten).

Complete stockvoorraad postzegels van de gehele wereld
Goud en zilver tegen contante dagkoers

Alle euromunten op voorraad

Lid van de volgende 
vakorganisaties:

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 
10.00 - 17.00 uur

De grootste postzegel en munten 
winkel van Noord- en Oost- Nederland!Officiële pasfoto’s
Direct klaar voor paspoort, rijbewijs e.d.

Postzegel- en Muntencentrale Emmen
Kerkpad 43, 7811 AN Emmen

 Tel.: 0591-640925
www.pmc-emmen.nl

Nu ook DHL-servicepoint
Binnenkort ook Western Union 

om alle toerritten onder te bren-
gen. Uiteindelijk komen die elf 
er samen met het bestuur toch 
uit. De feestavond is eens anders 
dan anders. Er wordt geskied, 
of in ieder geval geprobeerd 
te skiën, op de Kunstskibaan 
in Wezuperbrug. Veel gestun-
tel op het beginnersheuveltje 
natuurlijk. Hans Bikkel is de 
organisator (hij zou dat samen 
met echtgenote Els doen, maar 
die is danig gewond geraakt 
tijdens de echte skivakantie), 
samen met Annegienus en Janna 
Veendijk. De Infomiddag brengt 
de leden, de meesten per motor, 
in het Gevangenis Museum in 
Veenhuizen. Na 24 jaar is er een 
opzegging van Henk Hassing. 
Ook echtgenote Jeanet vertrekt. 
Voorzitter Henrie van der Velde 
bedankt hen voor de jarenlange 
samenwerking. Karst van Oosten 
bekijkt het asfalt van te dichtbij. 
De motor overleeft het niet. Voor 
het eerst is er een barbecue-

kampeerweekeinde. Veel leden 
komen met de caravan. Het blijft 
twee avonden nog tot heel laat 
gezellig. Slechts vijf motoren zijn 
er aanwezig bij de start van de 
Gezelligheidsrit. Mist gooit roet 
in het eten. Na een fotofinish met 
Henrie van der Velde wordt Jan 
Vos weer eens toerkampioen. 

2004 Varkensvlees op camping 
Biggenhof
Ook 2004 is een jubileumjaar. De 
club bestaat dertig jaar en dat is 
reden voor een feestje. Verma-
kelijk is ook dat Henk Vredeveld 
maar weer eens genoemd wordt 
omdat hij dertig jaar lid is. Dat 
zal vijf jaar later niet anders 
zijn. Ook dit jaar zijn er weer te 
weinig leden op de Algemene 
Leden Vergadering. Dat betekent 
opnieuw puzzelen wie welke rit 
of activiteit uitzet. Zoals altijd 
lukt het weer omdat het altijd 
dezelfden zijn als in voorgaande 
jaren en sommigen nu iets dub-
bel doen. In het bestuur dit keer 
geen wisselingen. Annegienus 
Veendijk wordt herkozen als 
secretaris. De traditionele feest-
avond aan het begin van het jaar 
heeft iets met varkens te maken. 
De schrijver van het verslag komt 
in het donker door het gehucht 
Marokko, wat volgens hem in 
tegenspraak is met het eten van 
varkensvlees. Uiteindelijk komt 
hij toch aan op camping de Big-
genhof. Het eten is fantastisch 
maar hij moet eerder vertrekken 
omdat hij zijn vrouw uit het zie-
kenhuis moet halen schrijft Wim 
Lindeman. Of het goed met haar 
gaat willen de andere leden we-
ten. “Ja hoor, ze werkt er al jaren.” 
Acht leden maar liefst zeggen 
hun lidmaatschap op. Een jubi-
leumcommissie gaat aan de slag 

om een groots feest op te zetten. 
Helaas zijn ze niet erg origineel 
door het kampeerweekeinde 
annex barbecue te combineren 
met het jubileumfeest. Dat blijkt 
later wel. Het hele feest wordt 
afgeblazen omdat er te weinig 
belangstelling voor bestaat. 
Overigens is daar niets over te 
lezen in het clubblad. Hè hè, een 
nieuwe frisse omslag voor De 
Uitlaatklep. De 1500 omslagen 
zijn op! De redactie is tevreden 
over het resultaat. Oud-lid en 
oud-toerkampioen Jan Boekholt 
overlijdt en Bé Duinkerken wordt 
gekroond tot toerkampioen. 

2005 Jubilaris krijgt cadeau 
jaar te laat
Penningmeester Luut ten Cate 
moet helaas zijn functie neerleg-
gen. Hij is een aantal maanden 
eerder getroffen door een her-
senbloeding. Het gaat weer beter 
met hem. Hij krijgt een cadeau. 
Redactielid Janny Datema maakt 
promotie en wordt tijdens de 
ALV met algemene stemmen 
gekozen tot boekhouder van de 
club. Ook is er een cadeau voor 
Henk Vredeveld inzake dertig 
jaar lid. Met excuses want een 
jaar te laat. De Gezelligheidsrit is 
niet zo gezellig meer, want deze 
komt te vervallen. Daarvoor in 
de plaats een dagrit. Dat klinkt 
gewoontjes. De gebruikelijke 
feestavond lijkt wel wat op de 
Gezelligheidsrit, maar dan zon-
der motoren. Er moeten allerlei 
spelletjes worden gedaan. Alle 
prijzen zijn voor het echtpaar 
Van der Velde. Henrie wint, Iekje 
krijgt de poedelprijs. In een inter-
view wordt de nieuwe penning-
meester voorgesteld, hoewel de 
meesten Jannie Datema toch 
wel zullen kennen omdat ze al 

2003 - 2005
Varkensvlees en jubilaris

Geschiedenis J a a r

2003 Voorzichtig met de sleeplift naar boven.

2004 De 
motorrijders laten 
zich het ontbijt 
prima smaken 
tijdens de Vroege 
Vogelrit.

>>
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jaren lid is. Ze rijdt op een zware 
Honda Pan European, voor haar 
geen probleem omdat ze van 
beroep motorrijinstructrice is. 
André Gebben van Gebben Mo-
toren ontvangt de club tijdens 
de Infoavond. Er zijn kleding-
shows en de presentatie van de 
nieuwe Yamaha MT-01. Onder-
tussen moet Johan Bentlage op 
zoek naar een nieuwe motor na 
een schuiver. Ook klaagt hij over 
een pijnlijke schouder. MTC De 
Hondsrug krijgt een website. Eén 
hele pagina, maar het begin is 
er. Fokko Leeman is webmaster. 
Het klootschieten is binnen-
getreden bij de MTC. Jan en 
Fenna Vos introduceren dit spel 
tijdens de barbecue. Hé, de oude 
omslag is er weer bij het derde 
nummer van De Uitlaatklep, er 
lagen er toch nog ergens in een 
kelder. Maar ook omdat de leden 
geen foto’s voor de voorpagina 
inleveren. Het is gelukkig slechts 
eenmalig. De opkomst bij de 
ritten is dit jaar een bron van 
zorg. Ook heeft een aantal leden 
opgezegd. Het bestuur blijft 

positief. Karst van Oosten kon de 
beker voor het toerkampioen-
schap ophalen. 

2006 Twee toerkampioenen
De strijd om het toerkampioen-
schap is bijzonder spannend. 
Tot het eind toe strijden Jan Vos 
en Bé Duinkerken om de titel. 
Die strijd eindigt onbeslist en 
voor het eerst in de geschiede-
nis van MTC De Hondsrug zijn er 
twee toerkampioenen. Ja, een 
keer eerder in 2003 eindigden 
ook Henrie van de Velde en Jan 
Vos gelijk bovenaan, maar Jan 
Vos scoorde toen extra punten 
tijdens de Gezelligheidsrit. Johan 
Bentlage en Karst van Oosten 
doen het goed op de redactie 
van De Uitlaatklep, ondanks 
dat Johan overver op Schiphol 
werkt. Karst laat zich verleiden 
tot een schuiver waarbij ribben 
en schouder het moeten ontzien 
en de motor naar de sloop kan. 
Een Suzuki GSXR 1000 met 165 
PK komt er voor in de plaats. 
Koen Prummel en Gerard Hem-
men worden geïnterviewd op 

Gigant FM. Ze vertellen op de 
piratenzender over de club in 
het algemeen en de eerste rit 
van het seizoen in het bijzonder. 
Remko Nijland heeft het gesprek 
gehoord en besluit meteen 
als gastrijder mee te doen. Bé 
Duinkerken wordt geïnterviewd 
in het clubblad. Op de vraag wie 
hij niet en wel meeneemt op 
vakantie antwoordt hij: Hennie 
Rachers niet, Riny wel. (?) Johan 
schrijft weer een verslag in het 
Zuid-Afrikaans. Mooie taal. ‘Bij 
de camping bij het zwembad’ 
wordt weer eens gebrainstormd. 
De opkomst is dramatisch. De 
voorzitter baalt daarvan. Wat de 
uitkomst van de sessie is, is niet 
bekend. Dat zal worden uitge-
werkt. Bé Duinkerken is naar 
Amerika geweest. Hij doet in het 
clubblad daar verslag van. De 
BBQ annex klootschietwedstrijd 
heeft zich gesetteld bij de familie 
Vos. Het is erg warm dit keer.

2007 Schnitzel met gebakken 
aardappels of frites
En toch blijken er nog weer wat 
oude omslagen voor het club-
blad gevonden te zijn. Wij bent 
zuunig zeggen de Drenten dan. 
Het zijn nu echt de laatsten. De 
feestavond is dit keer over de 
grens in Emlichheim. Voor de 
eerste keer is die feestavond op 
een middag. Het is een succes 
gezien het aantal deelnemers. Er 
wordt gekegeld, gegeten (schnit-
zel met gebakken aardappels of 
frites) en prijzen uitgedeeld. Pen-
ningmeesteresse Janny Datema 
heeft gebrek aan tijd en houdt 
de club aan het eind van het jaar 
voor gezien. Eppie Nieuwlaat 
treedt toe tot het bestuur en Bé 
Duinkerken gaat nu over de in-

komsten en de uitgaven. Tijdens 
de ALV wordt er druk gediscus-
sieerd over reflecterende hesjes 
voor de ‘voor- en achterrijders’, 
ook wordt voorgesteld een 
groepsfoto te maken ter promo-
tie van de club. Tevens wordt een 
kampeerweekend in Sellingen 
aangekondigd. Bé zijn vervolg-
verhaal over Amerika is nog niet 
ten einde. Nico Nieuwlaat krijgt 
een nieuwe heup en de nieuwe 
uitlaat van Bé Duinkerken maakt 
nog meer lawaai dan de oude. 
De gezinnen Van der Velde, 
Veendijk en Vos, de drie V’s, trot-
seren kou en regen tijdens het 
kampeerweekend. Gezellig is het 
wel. Meer animo is er voor het 
bezoek aan de Meyer Werft in 
Papenburg. Elf motoren en een 
auto hebben aan de oproep van 
Gerard Hemmen gevolg gege-
ven. Annegienus Veendijk heeft 

moeite zijn banden met lucht te 
vullen. Veel benzinestations zijn 
niet op motoren berekend. Henk 
Vredeveld is ‘geholpen’ aan zijn 
schouder. De club heeft nu een 
echte website: www.mtcde-
hondsrugemmen.nl. Een aantal 
leden doet mee aan een Lootrit 
in Dalfsen. Er melden zich dit jaar 
maar liefst tien nieuwe leden en 
vijf partnerleden aan. Daarmee 
wordt het verlies van de afgelo-
pen jaren bijna weer opgevan-
gen. Dit jaar is alles weer normaal 
want er is maar één toerkampi-
oen: Johan Bentlage ontvangt de 
grote wisselbeker.

2008 Wie moet bij Jeanet op
de kamer slapen?
Een zwaar verlies voor de 
redactie: Koen Prummel neemt 
na zeventien jaar trouwe dienst 
afscheid. De voorzitter en de 

redactie bedanken hem voor zijn 
inzet. Koen blijft wel de club-
bladen bezorgen in Bargeres en 
Angelslo. Bijzonder is dat Koen al 
zijn schrijfwerkzaamheden voor 
de club heeft bijgehouden in een 
ringband. Nico Nieuwlaat neemt 
zijn plaats in. De feestmiddag 
gaat op herhaling bij gasthof 
Gerbrand Schuurmann in Emlich-
heim. Er wordt weer gekegeld en 
dit keer schnitzel mit pommes 
oder bratkartoffeln gegeten. Arie 
Duinkerken wordt geïnterviewd. 
Hij is geen merkenfreak maar 
heeft wel een stelling: Een BMW 
is om mee te rijden, een Ducati 
om mee te racen en een Harley 
Davidson om aan te sleutelen. 
Er staat ook weer een buiten-
landtrip op het programma. Het 
Ederbergland is het reisdoel, het 
bikerhotel Arnold staat in Do-
denau. Drie dagen mooi weer en 
zelfs livemuziek bij de barbecue. 
Wel is er een klein probleempje. 
Jeanet Boer is als enige vrouw 
mee en wie moet nu bij haar op 
de kamer slapen? Volgens het 
verslag is dat probleem intern 
opgelost. Peter de Kroon vertelt 
dat naast motorrijden, salsadan-
sen de hobby is van hem en zijn 
vrouw Elly. Ook staan er salade-
menu’s in het clubblad. Deze zijn 
de leden voorgeschoteld tijdens 
de barbecue na afloop van weer 
een geslaagde klootschietmid-
dag. Dit jaar wordt afscheid 
genomen van het clubblad op 
A5-formaat. Toerkampioen wordt 
Jan Vos.

Geschiedenis J a a rGeschiedenisJ a a r

2005 - 2008
2 Toerkampioenen en slaapprobleem

2005 Samen met 
Imca Marina op 
de foto tijdens de 
herfstrit door het 
vlakke Groningse 
land. 

2006 Janny Datema: penningmeester, redactielid en 
motorrijinstructrice. 2007 Het TT-circuit in Assen wordt aangedaan tijdens een van de toerritten.

2008 Stopplaats onderweg tijdens een rit door Friesland. >>
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2009 Goochelaar in de 
verkeerde tuin
In het 35ste jaar van het bestaan 
van MTC De Hondsrug verschijnt 
De Uitlaatklep voor de eerste 
keer op A4-formaat. Met een 
full colour omslag maar nog wel 
in zwartwit aan de binnenkant. 
Trix Meijer en Henk Kroezen 
vervangen Koen Prummel in de 
redactie. De redactie moedigt, 
zoals in het verleden ook vaak is 
gebeurd, de leden aan om toch 
vooral verhalen aan te leveren. 
Het 35-jarig bestaan wordt 
gevierd in restaurant De Brug in 
Zuidveld. Daaraan vooraf wordt 
een jubileumrit gereden. Voorop 
het tweede nummer is een fraaie 
collage te zien van de feestvie-
rende leden. De voorzitter heeft 
zijn voorgangers geteld. Tot dan, 
hemzelf meegerekend waren er 
zes voorzitter, acht secretaris-
sen en zeven penningmeesters. 
Conclusie: de bestuursleden zijn 
zittenblijvers. Een vrouwelijke 
voorzitter was er nooit, wel twee 
keer een penningmeester en een 
keer een secretaris van het ‘zwak-
ke’ geslacht. En daar zien we Arie 
Duinkerken alweer in het tweede 
nummer. Maar liefst een vol-
ledige pagina tellend interview. 
Ook een jaar eerder werd deze 
Duinkerkentelg ondervraagd 

door de redactie. De avondrit 
wordt op het laatste moment 
afgeblazen. Noodweer boven 
Zuidoost-Drenthe is de reden. 
Een dag later gaat de rit alsnog 
door. Bij de barbecue in de tuin 
van de familie Vos staat ineens 
een goochelaar. Na een aantal 
trucs te hebben uitgevoerd blijkt 
de beste man bij de buren te 
moeten zijn. Hilariteit alom. Het 
derde nummer van het clubblad 
is eenmalig volledig in kleur. Het 
ziet er professioneel uit. Bé Duin-
kerken trekt van Drees, de convo-
caties worden nu alleen nog per 
e-mail verstuurd, Ilona Hofstra 
schuift aan bij de redactie en de 
Zeehondencrèche in Pieterburen 
is het einddoel van de Gezellig-
heidsrit. Helaas houden Henrie 
en Iekje van der Velde het na tien 
jaar ook voor gezien in de re-
dactie. Nieuw schrijftalent wordt 
gezocht. Henrie kondigt als 
gevolg van problemen met zijn 
gezondheid ook aan het voorzit-
terschap tijdens de ALV van 2010 
neer te leggen. Acht jaar was hij 
leidsman. De Infomiddag op 15 
november is een grote teleurstel-
ling. Van de 32 leden en veertien 
partnerleden komen er slechts 
zeven opdagen. Jan Vos mag zich 
een jaar lang weer eens toerkam-
pioen noemen. De zevende keer 
inmiddels. 

2010 A Woman’s touch
Ta ta ta ta ta. Voor het heerst in 
haar bestaan wordt tijdens de 
Algemene Leden Vergadering 
een vrouw gekozen tot voorzit-
ter. Trix Meijer neemt deze zware 
taak over van Henrie van der 
Velde. Ze voert een ‘woman’s 
touch’ in. Ze bedankt Henrie en 
Iekje van der Velde als ‘iconen’ 

van de club. Peter de Kroon 
wordt algemeen bestuurslid en 
vicevoorzitter. Ook de redactie 
krijgt, met Jannie Joling, ver-
sterking. De Uitlaatklep krijgt 
een nieuwe opmaak. Oudhol-
landse spelletjes zijn er tijdens de 
feestmiddag in Schoonoord. De 
MTC is aanwezig bij de opening 
van MotorPort Assen, een van 
de clubbladsponsors. Bitterkoud 
is het tijdens de openingsrit. 
Heel veel regen valt uit de hemel 
bij de barbecuetocht rondom 
Markelo. Sjaak Bakker en An-
neke maken er desondanks een 
gezellige bijeenkomst van. Er is 
een compleet nieuwe website 
en een nieuwe naam: www.mtc-
dehondsrug.nl. Henk Kroezen is 
de beheerder en opvolger van 
Henrie van der Velde. De Gezel-
ligheidsrit die nu heel verrassend 
ineens Verrassingstocht heet 
gaat naar het Indianmuseum van 
Tony Leenes in Lemmer. Er wordt 
ook weer eens een meerdaagse 
rit gereden. Nadat de befaamde 
Moezeltocht uit het programma 
is geschrapt wordt er nu twee 
dagen rondom het IJsselmeer 

gereden. Een geslaagde tocht. 
Ook organiseert de club weer 
eens een Open Toertocht. Dertig 
deelnemers zijn er. Na afloop 
melden zich spontaan nieuwe le-
den aan. De Infomiddag trekt nu 
meer bezoekers. Mede door het 
prachtige verhaal over een trip 
naar de Noordkaap in de winter. 
Bé Duinkerken wordt geportret-
teerd met zijn Laverda-project en 
en passant wordt hij weer eens 
toerkampioen.

2011 De Uitlaatklep krijgt 
professionele uitstraling
De ALV moet op tijd afgelo-
pen zijn omdat de beheerder 
van het Dorpshuis nog andere 
afspraken heeft. Wel is er een 
grote opkomst. Vanaf dit jaar 
wordt De Uitlaatklep volledig in 
kleur gedrukt. Vanaf het tweede 
nummer wordt het clubblad zelfs 
aflopend (geen witte randen 
meer om de pagina’s) gedrukt. 
Met dank aan sponsor Multi-
copy. Ontwerpster Anouk Stals 
zorgt voor een compleet nieuwe 
opmaak en een nieuw moderner 
ogend logo. MTC De Hondsrug 
kan weer jaren vooruit. Henk 
Kroezen en Trix Meijer sieren 
de voorpagina. Ze worden in 
MOTOR Magazine over twee pa-
gina’s geportretteerd. Als heuse 
Robin Hoods gedragen de leden 
zich met pijl en boog tijdens de 
Feestavond in Drouwen. Twintig 
leden gaan drie dagen naar het 
plaatsje Züsschen in het Sau-
erland. Ze kruipen in een hotel 
en niet in een tent zoals de club 
dat jarenlang wel deed aan de 
Moezel. Iedere deelnemer had 
dit niet willen missen. De club is 
aanwezig bij de opening van de 
nieuwe showroom van Motor-
huis Bakker. Peter de Kroon is 
namens de MTC te horen op 
Radio Drenthe. De deelnemers 
aan de Verrassingstocht stampen 
in Ansen tot hun enkels door 
een zompig met koeienvlaaien 
bedekt weiland om een potje te 
boerengolfen. Groep twee wint 
(?) In de bossen bij Exloo moet 
iedereen daarna nog zijn eigen 

eitje en pannenkoeken bakken. 
Bakken met regen komt er uit de 
hemel tijdens de Vroege Vogelrit. 
Na het ontbijt wordt de snelste 
weg naar huis genomen. Voor 
de tweede keer is er een Open 
Toertocht en voor de eerste keer 
is er een goed doel aan verbon-
den. Maar liefst zeventig motor-
rijders brengen 625 euro bijeen 
voor Hospice ’t Huis van Heden. 
Voorzitter Trix Meijer overhan-
digt dat bedrag tijdens Emmen 
on Wheels aan Harm Brummel. 
Er worden nieuwe poloshirts 
met het nieuwe logo ontworpen. 
Peter de Kroon legt zijn bestuurs-
functie neer. Hij krijgt wel de trui 
als toerkampioen. 

2012 Traumahelikopter bij 
ongeluk toerrit
Wim Brouwer neemt de plaats 
van Peter de Kroon in het 
bestuur in. Hij wordt meteen ge-
bombardeerd tot vicevoorzitter 
en bemant samen met Bé Duin-
kerken de Toercommissie. Rob 
Nibbelke en Hans van der Schaaf 
treden toe tot de redactie waar 
Ilona Hofstra is uitgetreden. De 
contributie blijft, zolang de euro 
al bestaat en dat is sinds 2002, 
dertig euro. Partnerleden blijven 
vijftien euro betalen. Annegienus 
en Janna Veendijk zijn 25 jaar lid. 
Het ledental groeit hard. Zijn er 
een jaar eerder tien nieuwe leden 
te begroeten, aan het begin van 
dit jaar negen, daarna zes en nog 
eens vier. Er zijn ook petten met 
het nieuwe logo te koop. Back to 
the Seventies is het thema van 
de Feestmiddag in het Turfcafé 
in Schoonebeek. Iedereen is 
verkleed, er wordt aan waterpij-
pen gezogen en de muziek is uit 
die tijd. Voor het eerst is er een 
Garminavond. Chris Gras legt 
uit hoe we het apparaat moeten 
bedienen. De route op rol is 
verleden tijd. Op de website doet 
het Forum zijn intrede. Iedereen 
kan daar terecht met nieuwtjes, 
technische vragen en reisverha-
len. Zestien deelnemers zijn er 
bij de VRO-cursus. Dramatisch 
lijkt het ongeluk in Loppersum 
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2009 - 2012
Goochelaar en traumahelikopter

2009 Een goochelaar 
meldt zich op het 
verkeerde feestje. 
Op de foto Jannie 
Joling, Fenna Vos, de 
goochelaar, Jan Vos 
en Sjaak Bakker.

2009 Groepsfoto bij de 
Zeehondencrèche in Pieterburen.

2010 De leden vergapen zich aan de Indians in het museum 
van Tony Leenes in Lemmer.

2011 Maar liefst zeventig deelnemers aan de start bij de eerste 
Open Toerrit voor een goed doel.

2012 Back to the Seventies met Albertje Kroezen en Rita 
Heijne.

2012 De hulpverlening is snel aanwezig bij het motorongeluk 
in Loppersum. >>
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0591 - 613324
www.multicopy.nl
emmen@multicopy.nl

Hoenderkamp 16
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waarbij twee motoren van de 
weg de sloot inglijden. Een 
derde schuift over de straat. Een 
gladde weg is de oorzaak. Twee 
ambulances, vier politieauto’s en 
een traumahelikopter komen ter 
plaatse. Ellis ter Veer wordt met 
rugklachten uiteindelijk per am-
bulance naar het UMCG in Gro-
ningen gebracht. Gelukkig loopt 
het verder goed af. De andere 
deelnemers worden opgevangen 
in de kantine van de vrijwillige 
brandweer. Ook dit jaar gaan 
ruim twintig motorrijders naar 
Züsschen. De terugweg valt he-
laas in het water. Er wordt weer 
geboerengolfd, dit keer in Annen 
en met de kloot geschoten in 
Exloo. De Vroege Vogelrit gaat op 
herhaling naar camping The Rose 
in Georgsdorf. Nu blijft het wel 
droog. De Open Toerrit met weer 
zeventig deelnemers levert 550 
euro op voor Sigrid’s Garden. De 
presentatie bij het Lofar-project 
door Annegienus Veendijk is 
interessant en de contactmid-
dag is bij Bert van Boven in de 
garage waar Herman Sietsma 
vertelt over zijn tocht door het 
woestijnzand van Marokko. En 
dan blijken de dames opeens 
veel beter te kunnen slippen op 
de antislipbaan. Heren toch. En 
ja hoor, Jan Vos wordt weer eens 
toerkampioen. Voor de achtste 

keer. Een prestatie van formaat. 
Hij is zeker het lid dat de meeste 
clubkilometers heeft verslonden.

2013 Eerste vrouwelijke
toerkampioen
Tijdens de ALV wordt een 
Feestcommissie ingesteld die de 
festiviteiten rondom het 40-jarig 
bestaan in 2014 in goede banen 
moet leiden. In het bestuur en 
de redactie blijft alles bij het 
oude. De Feestmiddag is in 
Klazienaveen. We zitten op elkaar 
gepropt in een te klein zaaltje. 
Misschien was op zoveel leden 
niet gerekend. Het eten daarna, 
in een zaaltje ernaast, is voortref-
felijk. Een aantal leden van de 
club is van plan om Amerika per 
motor te verkennen. U.S. Bikers 
verzorgt een voorlichtingsmid-
dag. Een mooi verhaal in De 
Uitlaatklep over alternatieve ma-
nieren om op vakantie te gaan. 
De Openingsrit wordt afgelast. 
De gevoelstemperatuur is min 
tien. Dat is geen pretje om op 
een motor te zitten. Er zijn ook 
te weinig deelnemers tijdens de 
DIBO Rijvaardigheidsdag. Hotel 
Winterberg is het doel van de 
Sauerland Driedaagse. Opnieuw 
erg gezellig met mooie routes. 

Hoewel de Garmin Zumo wel 
een eigen willetje heeft. De club 
wil zich laten zien en heeft een 
nieuwe vlag. Die wordt ingezet 
bij activiteiten als Emmen on 
Wheels en de open toerrit. De rit, 
in twee delen omdat de eerste rit 
in het water valt, brengt 750 euro 
op voor de Kinderafdeling van 
het Scheper Ziekenhuis. Cam-
ping The Rose wordt een vast 
adres voor de Vroege Vogelrit. De 
Verrassingstocht eindigt ook al 
op een camping. Op het terrein 
van De Vlinderhoeve in Kring van 
Dorth wordt gemidgetgolfd. Het 
team van Jolanda Hemel is de 
winnaar. Dat is van belang omdat 
Jolanda hier haar extra punten 
verdient waarmee ze aan het 
einde van het seizoen de eerste 
vrouwelijke toerkampioen in 
de geschiedenis van de club is. 
Mikis van Es vertelt over banden 
en vering tijdens de Contactmid-
dag en het Forum gaat op zwart. 
In de plaats daarvan is MTC De 
Hondsrug nu ook op Facebook 
te vinden. De club gaat met zijn 
tijd mee. 

2014 MTC De Hondsrug 
bestaat veertig jaar!
Tekst: Henk Kroezen

2012 - 2014
Eerste toerkampioene in 40 jaar

2013 Op het 
terras voor de 
indrukwekkende 
kerk in Vollenhove.

2014 Het huidige bestuur met van links naar rechts penningmeester 
Bé Duinkerken, secretaris Annegienus Veendijk, voorzitter Trix Meijer, 
vicevoorzitter Wim Brouwer en algemeen bestuurslid Eppie Nieuwlaat.

GeschiedenisJ a a r
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■ De beste en gezelligste motorzaak 
van noord Nederland 

■ Officieel dealer Honda en Suzuki
■ Altijd keuze uit 300 occasions met 

fabrieks of Bovag garantie
■ Enorme keuze in kleding, 

onderdelen en accessoires
■ Professionele werkplaats
■ Motorverhuur
■ Inruil auto mogelijk

Dé motorspecialist 
van 

noord Nederland!

Dé motorspecialist 
van 

noord Nederland!

Noordveenkanaal zz 12, 7831 AS Nieuw Weerdinge Tel. 0591 - 521 279 www.motorhuisbakker.nl
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 u. 
Koopavond donderdag tot 21.00 u.  -Zaterdag 8.30 - 17.00 u.

U kunt ons volgen op 

Groot assortiment motor- 
onderhoudsproductenGroot assortiment motor- 
onderhoudsproducten

Keuze uit meer dan 
300 occasions!Keuze uit meer dan 
300 occasions!

3 verdiepingen 
motorplezier!

3 verdiepingen 
motorplezier!

Officeel dealer 
Honda en SuzukiOfficeel dealer 
Honda en Suzuki

Enorme keuze in 
motorkledingEnorme keuze in 
motorkleding




