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Ken je die van die vrienden die op motorweekend gingen….?  
 
Inderdaad…..ze gingen niet. Alhoewel. Ze gingen wel, maar zonder motor. Na 

maanden van hitte en droogte sloeg de herfst ineens wel erg hard toe. Op de 
geplande vertrekdag had het weerbericht weer eens een kleurcode. Deze keer 

vanwege hevige windstoten, veel regen en mogelijk hagel. En dat bij een graad 
of 12, terwijl het enkele dagen eerder nog 25 graden was. 
 

We hebben er evengoed een gezellige weekend van gemaakt in Zuid Limburg. 
Koffie aan de Maas in Maastricht, lunch bij de Gulpener brouwerij en de nodige 

(overdekte) terrasjes in Valkenburg maakten veel goed. 
 
Tijdens de rit heen werd al snel duidelijk dat we een goede keuze hadden 

gemaakt. Al bij Dieren kwam er een flinke bak water naar beneden. Ook later 
op de snelwegen naar het zuiden stonden de ruitenwissers regelmatig op het 

hoogste tempo en veranderde de rijbaan meer dan eens in een zwembad. 
 
Bij aankomst bij het hotel in Hulsberg stonden er wel een aantal motoren en de 

eigenaren hadden er uiteraard wel een mening over dat wij ze thuis hadden 
gelaten.  Maar goed. Deze mannen hadden hun motoren op de aanhanger 

meegetrokken. En op zaterdag zijn die ook niet ver gekomen. 
 
Het was zeker een gezellig weekend. Volgend jaar weer mannen, en dan weer 

gewoon met motor. 
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Op de voorpagina 
 
Het plaatje op de voorpagina is van het afgelopen motorweekend. Meerdere 

groepen kwamen elkaar tegen bij een pont over de Rijn. Zoals duidelijk is op de 
foto was het een prima dag en was het wachten langs de rivier geen straf.  
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Caramelschijf. 
 
Mijn trouwe Suzuki Bandit heeft inmiddels ruim 110.000 kilometer afgelegd. Het 

contact met de weg wordt gevormd door de banden en dus worden de banden 
regelmatig vervangen. Iedere keer wordt het wiel opnieuw gebalanceerd en 

wordt er een stukje lood op de velg geplakt. Dat blijkt iedere keer op een andere 
plek te moeten gebeuren, want op de velgen zaten overal lijmresten van het 
oude lood. Ik had al eens geprobeerd om die resten te verwijderen, maar dat is 

nog niet zo simpel. Erg goede kwaliteit lijm blijkbaar. Ik was in de weer met 
terpentine, wasbenzine en stickerverwijderaar, maar het resultaat viel tegen 

zelfs na langdurig inweken. Uiteindelijk heb ik het maar zo gelaten. Patina van 
een oude motor, dacht ik. 
 

Vorige week zat ik te kijken naar het programma Wheeler Dealers op 
Discovery. Er werd een auto opgeknapt waar oude stickers op zaten. De lak 

was nog wel goed dus de stickers moesten er afgehaald worden zonder de lak 
te beschadigen. Dat lukte met behulp van een caramelschijf, die zo heet omdat 
hij de kleur heeft van caramel. Het is een zachte rubberen schijf die werkt door 

wrijving. Zowel de stickers als de onderliggende lijm werden snel en zonder 
problemen verwijderd en aan de lak mankeerde niets. 

 
Ik dacht meteen aan mijn motorvelgen en 
sprong op de fiets naar de Gamma op het 

Polplein. Geen caramelschijf te vinden in het 
vak waar ik ze had verwacht. De medewerker 

keek glazig en zei dat hij er nog nooit van had 
gehoord. Na enige googelen ging hem een 
lichtje op, maar hij wist direct zeker dat ze 

geen caramelschijf in het assortiment hadden. 
Misschien bij de buren gaf hij nog mee als tip. 

De buren (Praxis) hadden er ook nog nooit 
van gehoord. Caramelschijf, klinkt smakelijk 
zei de medewerker lachend. Ook daar niet in 

voorraad. Eenmaal weer thuis heb ik de 
caramelschijf via internet besteld en de 

volgende dag al werd hij bezorgd. Voor een 
tientje ben je klaar. 
 

Ik heb de schijf op de accuboormachine gezet en ben de lijmresten te lijf 
gegaan met verbluffend resultaat. Binnen enkele minuten waren de velgen 

schoon en ontdaan van de lijmresten en na een doekje met wasbenzine was er 
niets meer van te zien. Een klusje dat dus veel voldoening geeft. Je vraagt je af 
waarom dit niet tot de standaard procedure behoort van de motorzaak bij het 

wisselen van banden.  
 

Joost van Blokland. 
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Motorweekend 2023 
 
Dat we volgend jaar van 9 tot en met 12 juni naar Haus Hubertus in Winterspelt 

gaan, dat zal bij iedereen nu wel bekend zijn. We kunnen nu ook melden dat er 
zich 33 leden hebben aangemeld. Een heel mooi aantal, waar we erg blij mee 

zijn. 
 
De reservering bij het hotel is gedaan. De komende tijd zal het iets stiller zijn 

rondom de organisatie. Volgend voorjaar pakken we de draad weer op en 
informeren wij de deelnemers verder. 

 
Kun je niet wachten, kijk dan vooral even op https://hubertus-winterspelt.de 

 
  
Joost en Menno 

 
Stamppottenbuffet 12 november 
 
Op zaterdag 12 november regelen wij een stamppotbuffet om het seizoen mooi 
af te sluiten. Aanmelden is wel nodig en kan via evenement@mtc-bicyclette.nl. 

Voor iedereen zal er ook een bokbiertje klaarstaan. En wie nog moet rijden kan 
die natuurlijk ook meenemen naar huis. 
 

De evenementencommissie 
 
 

Clubavonden in 2023 
 

Ook volgend jaar zullen er weer meerdere clubavonden op de agenda staan. 
De exatce data zullen waarschijnlijk in het volgende clubblad bekendgemaakt 

worden.  Voor deze avonden zoeken wij nog een leuke invulling. Dit kan zijn dat 
je zelf over een reis wilt vertellen, ons mee wilt nemen in een restauratieproject, 
of juist iemand van buiten onze vereniging wilt uitnodigen om ons een leuke, 

leerzame avond te geven. 
 

Heb je hier ideeën over, meld je dan bij ons bestuur. Dan kan samen bekeken 
worden hoe we dit gaan organiseren.  

mailto:evenement@mtc-bicyclette.nl
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Dit is het paspoort van Frits Huigen 
 
Woonplaats:   Het mooie Empe aan de Oude IJssel 

Leeftijd:   60 jaar 
Burgerlijke staat:  Gehuwd met Ellen 

Sterrenbeeld:  Waterman 
Werk:    Toezichthouder bouw bij de Omgevingsdienst De Vallei 
Hobby’s:  Natuurlijk motorrijden, de schietvereniging in Empe en       

‘s winters hout zagen voor de kachel 
Huisdieren:   Een kat en onze kippen 

Favoriete drankje:  Biertje en in de winter iets sterkers 
Leesblad:   Motorplus en het clubblad 
Vervoermiddelen:  Fiets, auto, motoren 

Vereniging:  Sinds maart 2020 lid van MTC Bicyclette waar ik 
binnenkort samen met Nico van de Wetering het clubblad 

overneem van Menno (wel bekend binnen de club). 
 
Hieronder de motoren die op dit moment bij mij in het bezit zijn: 

Links:   een Yamaha yzf 600r uit 2000 
Midden:  een BMW k 1200rs uit 2001 

Rechts:  een Gilera 124 extra uit 1963 
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De zomer van Nico 
 
Nico heeft diverse activiteiten ondernomen, die hij graag met jullie wil delen. 

 
Trip naar Ootmarsum. 

Onze 1e etappe bracht ons via mooie binnen weggetjes in Ommen naar een 
collega van school om daar 
koffie te drinken. Vervolgens 

hebben we onderweg 
geluncht en via Duitsland zijn 

we naar Ootmarsum gereden. 
Motorbroeken en helmen in 
de koffers en zo het stadje 

verkend. Het museum van 
Ton Schulten is zeer de 

moeite waard om te 
bezoeken. Vele kunstgaleries 
zijn er te vinden. Een 

gezellige drukte en later via 
de doorgaande wegen weer 

terug naar Zutphen.  
 
Motorscooter huren in Braunschweig 

Het leek ons een leuk plan om in onze zomervakantie een motor te huren om 
de Harz te verkennen. Motorpak en helmen in tassen in de caravan. 

In Braunschweig was wel een 
grote motorzaak, maar ik kon 
daar geen motor huren, wel 

een motorscooter. 4 dagen 
was het plan. De eerste dag 

ging prima: via Goslar hebben 
we een deel van de Harz 
kunnen rijden. Wat ook hier 

opviel: veel dode bomen door 
een keverplaag. (Net zoals 

vorig jaar in het Sauerland). 
De tweede dag een “Osttour” 
gepland. We hebben 

onderweg twee voormalige 
grensstations bezocht die Oost en West scheidden. Het werd warmer en 

warmer, bovendien moesten we het pak aanhouden, want het past niet onder 
het zadel en helaas geen topkoffer of zijkoffers. 
Omdat het de volgende dagen nog veel warmer zou worden, hebben we 

besloten de motorscooter toch terug te brengen. Het was wel even weer leuk 
om op een motorscooter te rijden. Toch liever mijn eigen Honda NC 700S DCT! 
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Barbecue  
De zomerrit ging die zaterdag vanwege de hitte niet 
door, maar de barbecue wel. Een aantal mensen, met 

een aantal partners erbij. Het was een geslaagd 
avondje!  

 
Foto puzzeltocht. 
Onlangs heb ik met Ilse deelgenomen aan een 

fotopuzzeltocht met een andere club. Via de 
watermolen bij Winsterswijk, Dru-fabriek in Ulft, 

standbeeld van Normaal, de molen in Doetinchem en 
de molen bij de Varsselse ring kwamen we weer terug 
in Zutphen. Ook een idee voor onze club?  

 
Pensioen 

Na 42 jaar onderwijs heb ik het onderwijs verlaten en ben nu met pensioen. Het 
afscheid was op 1 juli met een muzikaal feest en vele oude bekenden.  
Nu heb ik meer tijd om recreatief motor te rijden. We zien wel wat de toekomst 

brengt. 
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Programma 2022 
 
Januari 

Vrijdag 28 januari   20 uur  Clubavond 
 

Februari 
Vrijdag 25 februari   20 uur  Clubavond 
 

Maart 
Zondag 20 maart   10 uur  Openingsrit 

Woensdag 23 maart  20 uur  Algemene Ledenvergadering 
 
April 

Zondag 10 april     Voskamprit 
Zaterdag 23 april     Jubileumrit 

Zondag 24 april   16 uur  Bowling 
 
Mei 

Vrijdag 6 mei   19 uur  1e Vrijdagavondrit 
Zondag 29 mei   10 uur  Lenterit 

 
Juni 
Vrijdag 10 t/m maandag 13 juni   Motorweekend 

 
Juli 

Vrijdag 8 juli    19 uur  2e Vrijdagavondrit 
Zondag 17 juli   10 uur  Midzomerrit 
 

Augustus 
Vrijdag 5 augustus   19 uur  3e Vrijdagavondrit 

Zaterdag 13 augustus 10 uur  Zomerrit en 
19 uur  BBQ 

 

September 
Vrijdag 2 september  19 uur  4e Vrijdagavondrit 

Zondag 4 september   Teamworkrit 
Zondag 18 september  10 uur  Nazomerrit 
 

Oktober 
Vrijdag 7 oktober   20 uur  Clubavond 

Zondag 23 oktober   10 uur  Bokkenrit 
 
November 

Zaterdag 12 november  11 uur  Herfstrit en 
18 uur  Stamppottenbuffet 

Vrijdag 25 november  20 uur  Clubavond 
 
December 

Zaterdag 17 december  20 uur  Kerstborrel 
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