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Mijn motorzomer 
 
In de zomermaanden heb ik helaas een aantal clubritten moeten missen. Het 
waren de bekende oorzaken: Werk, vakantie, klussen aan het huis, enz. Toch 
heeft de MT deze zomer niet stil gestaan.  
 
Zo heb ik begin augustus met Ivo en zijn oom Andries een tochtje rond het 
IJsselmeer gemaakt. Voor Andries was het de eerste serieuze rit op zijn nieuwe 
BMW GS Adventure. En Ivo had voor de gelegenheid zijn trouwe Africa Twin 
tevoorschijn gehaald. 
 
Een paar weken later, in het laatste weekend van augustus ben ik met Mark 
gaan rijden in België, Duitsland en Luxemburg. Hierover vertel ik verderop in dit 
blad meer. 
 
Tussen deze beide tripjes in ben ik met Joost afgereisd naar het Sauerland voor 
een kennismaking bij Gasthof Zwilling. Dit deden we overigens met de auto…  
 
Ondanks dat jullie mij niet veel hebben gezien tijdens vrijdagavond- en andere 
clubritten heb ik deze zomer mooie kilometers gemaakt. De teller van de MT 
nadert inmiddels de 9000 kilometer en dat valt me niet tegen. 
 
Menno 
 
 

Inhoud 

 
Mini-motorweekend         4 
Kraamschudden bij Ivo en Bibi       7 
Motorweekend 2015, dag 3 en 4       8 
Kraambezoek Tobias en Nanette       10 
Uit de oude doos         11 
Het motorleven van Udo Kleinhuis       12 
Motorweekend 2016         14 
Programma 2015         14 
 
 

Op de voorpagina 
Op de voorzijde van het blad staat deze keer een foto die ik zelf heb gemaakt 
tijdens een ritje met Mark door Ardennen, Luxemburg en Eifel. Hier waren we 
even gestopt op een mooie bochtige weg richting Kautenbach, die ook zeer in 
trek bleek bij sportieve automobilisten. 
 
 

Mooie reis gemaakt? 
In de zomermaanden zijn er vast nog meer mensen die net als Mark en ik een 
leuke motorreis hebben gemaakt. Deel je ervaringen met je clubgenoten en 
stuur een tekst en een paar foto’s toe voor in het volgende clubblad. 
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Mini-motorweekend 
 
In het laatste weekend van augustus had ik een mini-motorweekend. ‘Mini’ slaat 
in dit geval niet alleen op de duur van de reis, 3 in plaats van 4 dagen, maar 
vooral op de omvang van de groep. Mark was de enige andere deelnemer. 
Lekker overzichtelijk dus, en qua organisatie veel minder bewerkelijk dan het 
andere weekend in juni. Deze keer hoefde ik zelfs het hotel niet te regelen, 
want dat had Mark al gedaan. 
 
Vrijdagmiddag, even na 5 uur, kwam Mark aanrijden op zijn CBR met tanktas 
en een rugzakje op. Zelf stond ik al op de hoek van de straat te wachten met de 
MT met gevulde tank en zadeltassen. We hadden namelijk geen tijd te 
verliezen. Het was nog een flinke rit naar ons hotel en we wilden ook nog iets 
aan de avond hebben. 
 
De heenreis was dus niet meer dan een snelle rit naar het hotel over 
snelwegen. We zijn na Roermond even gestopt voor een paar liter benzine en 
een halve liter cola. Amper 3 uur na vertrek kwamen we aan in Burg Reuland. 
En rond half 9 zaten we al aan een schnitzel en een Duvel. Een volstrekt 
logische combinatie in dit Duitstalige deel van België. 
 
Ons hotel bevond zich op korte 
afstand van zowel de Duitse als 
de Luxemburgse grens. We zijn 
dat weekend dus heel wat keren 
een landsgrens gepasseerd. Op 
zaterdag begonnen we met een rit 
door Luxemburg. De eerste 
kilometers reden we extreem 
rustig aan. We reden namelijk 
tegen de route van een erg druk 
bezochte toertocht voor 
wielrenners in. De meesten bleven 
netjes op hun weghelft, maar er 
waren er ook tientallen die zich in de kopgroep van een etappe van een grote 
wielerronde waanden en alle bochten zo strak mogelijk aansneden. 
 
Mark had een route van een eerder motorweekend als basis genomen, maar 
we zijn hier ook regelmatig van afgeweken, omdat er mooie slingerwegen op 
het navigatiescherm verschenen. Soms bleek afwijken een goede keuze, soms 
een wat minder goede keuze. 
 
Dat Luxemburg niet alleen bij motorrijders geliefd is, maar ook bij bestuurders 
van snelle auto’s bleek al snel. Een groepje van twee Porsche, een Clio en een 
M3 hebben we snel laten passeren. Op 4 brede banden kun je uiteindelijk toch 
harder door een bocht dan op twee. Even later stonden we stil langs de weg en 
hoorden we al van ver een ander groepje aankomen. Dit leek een straatrace 
tussen twee Clio’s, een Ferrari en een Porsche. Opmerkelijk genoeg leken de 
achterste twee behoorlijk moeite te hebben met het tempo. Wij hebben ons 



            5 

maar niet in al dit geweld gemengd en hebben in een iets lager tempo de weg 
vervolgd. 
 
Na de nodige lussen in Luxemburg zijn we de grens met Duitsland 
overgestoken en hebben we Peter gebeld om aan te kondigen dat we een half 
uur later in Oberweis zouden zijn waar hij op een camping stond. Daar werd 
goed voor ons gezorgd. Er lagen een paar flessen witbier koud (alkoholfrei 
uiteraard). Vervolgens hebben we op een terrasje aan het zwembad gezeten en 
hebben we de middag afgesloten met een barbecue. 
 

Rond 19 uur vertrokken we voor een ritje van 
70 kilometer terug naar ons hotel aan de 
andere kant van de grens. Helaas leidde de 
route precies in de richting van de 
laagstaande zon. Die vormde een slechte 
combinatie met spoorvorming in het wegdek. 
Maar een uurtje later zaten we alweer op het 
terras met een Duvel. 
 
De maandag begon al erg warm, terwijl er 
vanuit Nederland berichten kwamen over 
onweer en regen. We vertrokken om 9 uur 
weer en hadden onze zinnen gezet op een 
weg tussen Kautenbach en Wiltz die een dag 
eerder erg goed bevallen was. Maar eerst 
kwamen we op een weggetje terecht dat eerst 
overging in gedeeltelijk verhard, toen gravel 

en vervolgens grotere stenen. Ondanks dat onze motoren niet bepaald allroads 
zijn waagden we toch een poging, maar toen de weg overging in een bospad 
zijn we toch maar gekeerd. 
 
Even later reden we Luxemburg in en via allerlei andere leuke stuurweggetjes 
kwamen we bij de eerder genoemde weg. Strak asfalt, mooie bochten en een 
maximumsnelheid die het toestond om hier in een leuk tempo overheen te 
sturen. Vervolgens hebben we koers gezet naar Bastogne, Luxemburg weer uit 
dus. In Hotton hebben we een korte colapauze gehouden. 
 
We waren eigenlijk van plan een toeristische route te pakken door de Ardennen 
om ergens ten zuiden van Eindhoven Nederland weer in te rijden, maar het was 
om 11.30 uur al 30 graden en een dergelijke route zou nog ongeveer 350 
kilometer betekenen. We besloten dus toch maar de snelweg naar Luik op te 
zoeken. Dat bleek geen slechte keuze, want de temperatuur liep al gauw op tot 
34 graden en dat bleef zo tot ver na Maastricht. 
 
Onderweg zijn we alleen bij Maastricht nog even gestopt voor een hamburger 
en een milkshake en in de buurt van Nijmegen voor een paar liter benzine en 
een cola. Om 16 uur ’s middags zat ons mini-motorweekend er na bijna 1100 
kilometer weer op.  
 
Menno
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Kraamschudden bij Ivo en Bibi 
 
Op 20 april werden Ivo en Bibi de gelukkige ouders van dochter Laureen. Zoals 
gebruikelijk betekent dit dat twee bestuursleden een krentenwegge gaan 
aanbieden namens de vereniging. 
 
Zo vertrokken Luc Buiten en ondergetekende dus op 22 juni met krentenwegge 
richting Halle om aan dit gebruik gehoor te geven. Tijdens een heftige regen en 
onweersbui arriveerden wij bij hun prachtige stulpje. 
 

 
Bij de koffie en beschuit met roze muisjes vertelden Ivo en Bibi trots over hun 
kleine meid. Na de koffie werd Laureen uit haar bedje gehaald en konden wij 
haar ook bewonderen. Uiteindelijk moest ze weer terug naar bed waar ze eerst 
niet zo blij mee was, zodat we ook konden horen dat haar longetjes goed 
werken. 
 
Ivo en Bibi mogen trots op Laureen zijn, ze is een prachtige baby en Luc en ik 
vonden het erg leuk om bij haar te komen kraamschudden. 
 
Namens het bestuur 
 
Annelies de Winkel 
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Motorweekend 2015, dag 3 en 4 
 
De volgende ochtend sliep ik voor mijn doen een gat in de dag, Menno kwam 
mij en Elbert zelfs uit onze bedden lichten zodat we ook nog konden ontbijten. 
Martijn zat me bij het ontbijt verbaasd aan te kijken dat ik kleine oogjes had en 
er nog een beetje slaperig uit zag. Tja.. mijn bed lag gewoon enorm lekker en 
die ogen, dat kwam natuurlijk door de hooikoorts. 
 

Na het ontbijt werd al snel een 
groep gevormd met Luc, Martijn, 
Menno, Mark en mijzelf. We kozen 
één van de aangeleverde routes uit 
en gingen op weg. Ik genoot weer 
van de mooie omgeving en het 
rijden over de bochtige wegen. De 
koffiestop deden we op het terras 
bij een typisch Duits restaurantje 
met echte Deutsche Kuchen. 
 

Naar een geschikt lunchadres hebben we even moeten zoeken, er waren veel 
restaurantjes gesloten. Uiteindelijk zijn we een stadscentrum ingereden en 
hebben daar de motoren geparkeerd. Na een valse start bij een tentje waar we 
alleen ijs konden bestellen, kwamen we terecht op het terras bij de plaatselijke 
Turk. In no-time stond er een rijtje pizza’s op tafel en ons buikje was snel weer 
gevuld. Vele kilometers later reden we de binnenplaats van het hotel weer op 
en parkeerden we de motoren. Snel douchen en het was alweer tijd voor een 
koude Hefeweizen. 
 
Die avond zijn we opnieuw gaan 
zwemmen al ging het er al een 
rustiger aan toe dan de eerste en 
de tweede avond. Oke, op de 
bommetjeswedstrijd van Remco 
en Ruud na dan. Ik ben blij dat ik 
dit jaar heb gekozen om gewoon 
op maandag naar huis te gaan 
i.p.v. de zondagavond. Nu hoefde 
ik er overdag geen rekening mee 
te houden dat ik ’s avonds nog 
naar huis moest. Bovendien maak je dan de gezelligheid van de laatste avond 
nog mee. 
 
Op maandagochtend zat iedereen weer vroeg aan het ontbijt om op tijd te 
kunnen vertrekken naar Nederland. Ik had letterlijk de hele dag de tijd en had 
me voorgenomen om die dag via een leuke route, dus met zo weinig mogelijk 
snelweg naar huis te rijden. Linda en Menno sloten zich bij mij aan en als één 
van de laatste groepjes vertrokken wij uit Goslar-Hahnenklee. 
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De route huiswaarts was min of meer de omgekeerde route van de heenreis, 
dus we begonnen met zoveel mogelijk binnendoor te rijden en tweede helft zou 
ons over de snelweg leiden.  
 

In tegenstelling tot de andere 
dagen toerden we in een heel 
rustig tempo en genoten we nog 
even van het gebied. Waar de 
route ons de snelweg op stuurde, 
besloten we hiervan af te wijken en 
met de kaart en de Garmin 
vogelden we zelf een route uit. 
 
Een koffiestop deden we in een 
klein dorpje in een nog kleinere 
bakkerij. We kwamen erachter dat 
de Duitse doorgaande wegen op 

maandag ontzettend druk zijn en een klein uur reden we van verkeerslicht naar 
verkeerslicht. Ook hier namen we zelf maar het heft in handen en gelukkig lukte 
het om via kleinere wegen met weinig verkeer lekker door te toeren richting het 
grensgebied. Nog één keer stopten we om onze magen te vullen, deze keer bij 
een echte Duitse Imbiss met verbazend goed voedsel. 
 
We stapten voor de laatste keer op en ik begon aan het rijgedrag van mijn 
reisgenoten en van mijzelf te merken dat de vermoeidheid na een 
motorweekend van 1400 km in de laatste uurtjes toch wel zijn tol begint te 
eisen. Zelf kreeg ik het voor elkaar om op een rotonde bij Vorden een auto 
compleet over het hoofd te zien en Menno haalde een ongewilde stunt uit bij het 
inhalen van een paar fietsers. 
 
Op de rondweg bij Zutphen sloegen Menno en Linda af en ik reed nog een 
stukje door naar Eerbeek. Daarmee was één van de betere motorweekenden 
van de afgelopen jaren tot een goed 
einde gebracht. 
 
Op het hotel was maar weinig aan 
te merken, het weer was goed, de 
omgeving mooi. En wat toch ieder 
jaar weer fijn is, is dat iedereen 
veilig thuis is gekomen. We hadden 
dit jaar zelfs geen pechgeval, 
(om)valpartij of erger, terwijl we met 
z’n allen misschien wel 35.000 km 
gereden hebben.  
 
Deelnemers en organisatie bedankt voor het leuke weekend! 
 
Peter 
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Kraambezoek Tobias en Nanette 
 
Het gaat bijzonder voorspoedig 
met de gezinsuitbreiding van onze 
leden. 
Op maandag 21 september 
gingen Luc Buiten en 
ondergetekende op pad om een 
geboortebrood te bezorgen bij 
weer twee gelukkige jonge ouders. 
Ditmaal klopten wij aan bij Tobias 
en Nanette Hoegen, die op 11 juli 
van dit jaar hun zoontje Julius 
Lukas mochten verwelkomen. 
 
Degenen die aanwezig waren op de BBQ van de club hebben Julius al in 
levende lijve kunnen bewonderen. Het is een zeer rustige en olijk rondkijkende 
baby, die zich zonder protest samen met zijn vader en moeder en het 
geboortebrood liet vereeuwigen. De foto is hierbij geplaatst. 
 
Tobias en Nanette wonen sedert twee jaar in Zutphen, maar volgende maand 
verhuizen ze vanwege hun werk naar Zeist, waar ze ook vandaan kwamen. Die 
afstand is voor Tobias geen belemmering om lid te blijven van MTC Bicyclette, 
zodat we hem op zijn nieuwe Triumph Tiger zullen blijven zien. 
 
 
Joost van Blokland.
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 Uit de oude doos 
 
Omdat de club dit jaar alweer 15 jaar 
bestaat heeft Ben in de archieven van 
de Bicyklets gezocht naar een leuk 
stuk om te illustreren wat ons destijds 
bezighield.  
 
De hiernaast weergegeven oproep 
van Omroep Gelderland trok destijds 
onze aandacht. Maar zoals je in de 
onderstaande brief kunt lezen verliep 
het niet helemaal zoals gepland. 
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Het motorleven van Udo Kleinhuis  
 
Udo is 70 jaar en sedert een jaar lid van MTC Bicyclette. Hij is vanaf het begin 
een actief deelnemer aan onze motorritten. Reden genoeg om zijn motorleven 
eens te peilen. 
 
Ik heb mijn motorrijbewijs ongeveer 50 jaar geleden gehaald. Op mijn 18e 
haalde ik mijn  autorijbewijs en twee jaar later het rijbewijs voor de motor. Ik 
was altijd al druk in de weer met brommers en nadat ik mijn motorrijbewijs had 
gehaald, begon ik met een Poolse motor, een Ifa. Ik had twee broers, die ook 
motor reden al hadden ze geen rijbewijs. De een had een Indian en de ander 
een BSA. 
 
Ik was druk met motoren tot mijn 24e. Toen trouwde ik en waren het gezin en 
de zaak belangrijker dan de motor. Op mijn 40e heb ik mijn oude liefde voor de 
motor weer opgepakt en die liefde is tot de dag van vandaag gebleven. 
 
Motorrijden is voor mij echt een hobby. Ik ontleen daar erg veel plezier aan. Als 
het er op aan zou komen dan zou ik eerder de auto verkopen dan de motor. Het 
motorrijden geeft plezier in het leven. Vaak leg ik op de motor bezoekjes af bij 
familie of vrienden. Een mooie rit en een kort bezoek en iedereen is weer blij. 
 
Ik heb een Suzuki V-strom 650, die 
ik nieuw heb gekocht. Voor mij een 
ideale motor. Goed in de bochten, 
snel en betrouwbaar en ook een 
stukje off-road gaat prima. Het is 
mijn zoveelste motor. Dit is al mijn 
tweede V-strom. Verder heb ik 
behalve de Poolse Ifa een Suzuki 
750 GSA, een Yamaha Virago 700 
en een Virago 1000 gehad en ook 
nog een Honda Goldwing en een 
Pan European. Mijn droommotor is 
een BMW GS 1200, de ultieme 
allroad. 
 
Een mooie ervaring op de motor is 
de herinnering aan een tocht in 
Tsjechië, die ik met vrienden deed. We zochten een onderkomen voor de nacht 
en op dat moment passeerden een paar ruige Hells Angel-types, die wel een 
mooie plek voor ons wisten. We waren in tweestrijd, want veilig voelden we ons 
niet echt, maar we besloten toch achter ze aan te rijden.  
 
Na een half uur kwamen we aan bij een oud hotel in the middle of nowhere, dat 
een van die gasten net had gekocht met de bedoeling er een  
motorhotel/camping van te maken. We konden onze tenten opzetten en er werd 
voor eten en bier gezorgd. We hebben er een fantastische avond gehad. De 
formule daar is bepaald aangeslagen, want toen ik er twee jaar later weer 
heenging was het er zeer druk.  
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Een negatieve ervaring op de motor had ik in de Pyreneeën. Tijdens een tocht 
op grote hoogte op een onverhard pad werden we overvallen door een dichte 
mist, die alsmaar dichter werd. Het zicht was nog geen tien meter en ik voelde 
me daar erg angstig door. Het duurde bijna drie uur voordat we weer normaal 
konden rijden. Al liep het uiteindelijk allemaal goed af, het blijft je altijd bij. 
 
Rond 1990 ben ik zelf nog voorzitter geweest van de voorloper van MTC 
Bicyclette in Zutphen. We hadden toen ook een toerclub met ongeveer 150 
leden onder de naam Zutfun  
 
Toerrijders. Ik ben door een toevallige omstandigheid op het spoor gekomen 
van MTC Bicyclette. Ik las op Facebook een fotobericht van Bernard Klein 
Nagelvoort over een geslaagd motorweekend en dacht toen: dat lijkt mij ook wel 
leuk. Zo kwam ik in contact met de club en heb mij direct als lid aangemeld en 
daarvan heb ik nog geen moment spijt gehad. 
 
Ik maak ieder jaar met drie vrienden een grote motortocht. Dit jaar gaan we 
naar de Pyreneeën. We doen dat al zo’n 15 jaar en we hebben alle uithoeken 
van Europa al eens bezocht, van de Noordkaap tot het zuidelijkste puntje van 
Europa. 
 
Joost van Blokland.   
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Motorweekend 2016 
 
De bestemming voor het motorweekend 2016 is Schmallenberg 
(Gellinghausen)  in de Sauerland. Hier heeft een Twents stel vorig jaar een 
motorhotel geopend, Gasthof Zwilling. 
 
Joost en ik zijn vorige maand 
naar dit hotel gereden, waar we 
gastvrij werden ontvangen door 
Jeroen en Inge. We hebben 
een positieve indruk van het 
hotel gekregen. Ook hebben 
we het witbier al even 
voorgeproefd, zowel de variant 
met als die zonder alcohol. Dit 
konden we gelukkig doen op 
een zonnig terras. 
 
We hebben er vertrouwen in 
dat we hier weer een onvergetelijk motorweekend gaan beleven. Aan de 
reacties te zien denken de leden hier net zo over.  
 
Nog niet opgegeven, maar je wilt wel mee? Stuur dan een bericht naar 
motorweekend@mtc-bicyclette.nl. 
 
Voor meer informatie over het hotel kun je kijken op www.gasthof-zwilling.nl. 
 
Menno 

 
 
Programma 2015 

 
september 
vrijdag 4 september                4e Vrijdagavondrit 
zondag 20 september                   Nazomerrit 
  
oktober 
zondag 18 oktober                   Bokkenrit 
  
november 
zaterdag 7 november               Herfstrit (start 11.00uur), Stamppottenbuffet 
vrijdag 13 november               Clubavond/Thema-avond 
  
december 
zaterdag 12 december               Kerstborrel 
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