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50 jaar Historie MC de Kempengalm 

Voorwoord 

De bedoeling van dit verslag is om een naslagwerk te hebben van 50 jaar “MC de Kempengalm”, 
en zou in de toekomst b.v. elk jaar aangevuld kunnen worden met het jaarverslag van de secretaris. 
Het is zeker niet bedoeld als opsomming van ál onze activiteiten want dan zou het zeker nog veel dikker 
zijn. Wel kun je uit dit verslag opmaken hoe onze club in de loop der jaren geëvalueerd is van een 
vereniging van actieve crossers en een racer en het plezier in het organiseren van crosswedstrijden, trials, 
off-road / enduro ritten enz., tot een club van voornamelijk tourliefhebbers voor het rijden van treffens en 
een of meerdaagse motorritten; dat laatste eerst met de tent en nu voornamelijk met 
hotelovernachtingen. Ook ging men dikwijls gezamenlijk op motorvakanties. Daarnaast hebben we nog 
veel nevenactiviteiten, zoals skiën, het bezoeken van motormusea, Kerstwandeling, Pinksterweekend,  
mossel- en gourmet avond, kegelavond, boogschieten, enz..  Dus ook voor de niet meer motorrijdende 
leden zijn er nog veel leuke activiteiten die de moeite waard zijn. 
Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat uit “De Kempengalm” ook vele sociale contacten en veel 
vriendschappen zijn ontstaan en zelfs enkele huwelijken! En daar mogen we als club best trots op zijn! 
 
De eerste 25 jaar historie van dit verslag is overgenomen uit de zilveren jubileumuitgave van het clubblad 
“De Uitlaat” uitgegeven in 1991. 
Hier en daar aangevuld met op en/of aanmerkingen die misschien ook nog de moeite waard zijn. 
Met dank aan de toenmalige redactie van het clubblad de “De Uitlaat”. 
De tweede 25 jaar is samengesteld en soms letterlijk overgenomen uit de vergadering- en jaarverslagen 
van onze secretarissen. Waarvoor natuurlijk ook onze hartelijke dank. 

1966 

Op 27-09-1966 wordt door de Luyksgestelse motorrijders, Frans Verhappen, Rene Tils, Jan v/d Heyden, 
Eddy Martens, Jan Menting en Nol Heesters, ten huize van Frans Verhappen Motorclub “De Kempengalm” 
opgericht. 
Na enig overleg komt Nol Heesters op M.C. de Kempengalm en de naam van onze vereniging is een feit. 
Doel van de vereniging is om de motorsportliefhebbers van Luyksgestel en omgeving bijeen te brengen en 
interesse voor deze sport te kweken door het houden van wedstrijden oriëntatieritten enz. 
Als clublokaal wordt café “De Hoek” te Luyksgestel gekozen. Eigenaar van het café is Flor Lemmens. 
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Op  16-12-1966 heeft de vereniging 15 leden en wordt een bestuur gekozen dat bestaat uit: Frans 
Verhappen voorzitter, Tjeu Tils secretaris, Fer Cayers penningmeester en de bestuursleden Eddy Martens, 
Jan Menting, Jan v/d Heyden en Nol Heesters. 
Dus bijna de helft van de leden zat in het bestuur! 
De contributie bedraagt f.24,-  en het inschrijfgeld f.7,50 

1967 

Om de financiële positie te verstevigen wordt op 4 februari 1967 een loterij gehouden. 
De Edelachtbare Heer H.A.J Roels, burgemeester van Luyksgestel verricht de trekking. 
In dezelfde maand op de 25e houdt de algemene voorzitter van de N.M.B, de heer van Bokhoven een lezing 
over het doel van de motorsport en welke mogelijkheden onze vereniging heeft als ze toetreedt tot de 
N.M.B. 

1968 

Op de jaarvergadering van 3 december 1967 besluiten de leden om  in 1968 lid te worden van de N.M.B. 
om zo actief te kunnen deelnemen aan de motorsport. 
Een Itom 50cc racer wordt voor dit doel gekocht en Frans Jansen is bereid als coureur onze vereniging te 
vertegenwoordigen. 
Op 3 juni 1968 wordt voor het eerst deelgenomen aan de N.M.B. race te Oss. 
Om het geheel financieel te bekostigen worden donateurs geworven, en transfers verkocht. 
Op 1 september 1968 wordt de nieuwe burgemeester van Luyksgestel de Edelachtbare  
Mr. F.J.M. Houben ingehaald, en geëscorteerd door motorrijders van onze vereniging. 
 
Op 13 oktober 1968 is er een jongeren cross op het kleiduivenschietterrein. 
Er starten 28 renners in de 50cc en de 125cc en er komen 1500!! Bezoekers.  
Burgemeester Mr. F.J.M. Houben reikt na afloop de prijzen uit. 
Op de jaarvergadering van 14 december 1968 wordt besloten i.v.m. de onbetrouwbaarheid van de Itom 
racer, om een Kreidler racer aan te kopen, de totale kosten bedragen F.1325,- en een lid schenkt spontaan 
F.500,- voor dit doel. Besloten wordt de Itom racer te verkopen voor F.550,- 
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1969 

11-1 dropping. 
16-3 Jeugdcross op het Kleiduivenschietterrein. 
20-4 Motorcross onder auspiciën van de N.M.B. 
Op 2 augustus 1969 besluiten de gezamenlijke verenigingen van Luyksgestel om samen een dorpsfeest te 
organiseren, de zogenaamde DANS-BIER EN WIJNFEESTEN. De taak van onze vereniging is om het 
gebeuren achter de bar te verzorgen, en deze feesten worden zo’n groot succes, dat ze nog vele jaren in 
Luyksgestel worden gehouden. 
Op 19-10 organiseert onze vereniging een internationale 50cc  N.M.B. motorcross en er wordt gestart in 
alle klassen 50cc. 

1970 

Onze vereniging organiseert op 11-1-1970 voor het eerst de motorcross om het Kempisch Kampioenschap. 
Gestart wordt in alle klassen behalve de zijspannen. Onder zeer slechte omstandigheden wordt deze 
wedstrijd verreden, er bevindt zich overal sneeuw en ijs op de baan. Een van de oude leden uit die tijd wist 
zich nog te herinneren dat er nog strooizout uit Lommel werd gehaald.  Er kwamen ruim 1000 bezoekers. 
Op 14 en 15 februari 1970 is er een motorshow in de “Drie Linden”, er komen 723 bezoekers. Dat waren 
nog eens tijden. 
In het gemeentehuis wordt op 30 september door burgemeester Mr. F.J.M. Houben aan onze crosser Tiny 
van Erp de wisselbeker “De Kampioen van Luyksgestel” uitgereikt. 
Tijdens de Kempische Kampioenschappen motorcross op 22 november te Budel worden onze renners   
J. v/d Sanden en Tiny van Erp kempisch kampioen  in hun klasse. 

1971 t/m 1975 

Na de jaarlijks vaste evenementen bezoekt op 16 september 1972 de Deense ambassadeur Luyksgestel en 
hij wordt door leden van onze vereniging geëscorteerd vanaf de grens van Westerhoven.  s ’Avonds is er 
een groot Deens bal voor alle deelnemers in restaurant “De Zwarte bergen” 
Op de ledenvergadering van 3 november 1972 besluiten de leden om onze vereniging aan te melden bij de 
K.N.M.V. We tellen dan inmiddels 71 leden. 
In het weekend van 10 en 11 juni 1973 brengen onze motorrijders een officieel bezoek aan de gemeente 
Faaborg in Denemarken. Voor het vertrek op 7 juni wordt door de burgemeester Mr. F.J.M. Houben de 
Nederlandse vlag aan onze voorzitter Frans Verhappen overhandigd, en die zal door de delegatie 
aangeboden worden aan het gemeentebestuur van Faaborg. 
 
Op 6 en 7 oktober 1973 wordt het “Koperteutentreffen” gehouden, met een record aantal bezoekers van 
140. 
Verder dient vermeld te worden dat door de autoloze zondag de balavond van 1973 slecht bezocht werd. 
Wie weet dat nog? 
 
Op de jaarvergadering van 27-1-1974 besluit Frans Jansen om met racen te stoppen. Dit betekend het 
einde van de actieve race periode van onze vereniging. De leden besluiten ook om een clubblad uit te gaan 
geven, en de redactie wordt gevormd door Maria Larmit, Truus Dirks, Harrie v Lierop, Rinus Dillen en Frans 
Verhappen. 
Op 14-2-1974 wordt besloten om t.b.v. de redactie een nieuwe type/schrijfmachine aan te schaffen. 
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19 mei 1974 is er een motorvoetbalwedstrijd in het sportpark te Luyksgestel, die bijgewoond wordt door 
1100 toeschouwers. 
 
Het jaarverslag van de secretaris vermeld verder dat onze motorrijders in 1974 diverse ritten hebben 
gereden en dat Frans Theuws zich toerkampioen mag noemen. 
 
Op 22-2-1975 speelt onze vereniging een voetbalwedstijd!!! …  in Budel tegen M.R.T de blokhut uit Budel. 
Uitslag 6-0. 
Op 15-3 volgt de revanche en verliezen we maar met 1-0. 
Onze dames wisten het beter te doen en spelen gelijk 0-0. 
We houden het voortaan toch maar bij motorrijden.  
 
Het Pinksterweekend  in 1975 ging naar Senheim aan de Moezel met 13 motoren. 

1976 t/m 1981 

Tijdens het Koperteutentreffen op 20/21-8-1976 voert toneelvereniging “De Spiegel” een toneelstuk op 
“Beeld van een man” met in de hoofdrol ons lid A Verrijt.  
Ondanks de meestal rumoerige treffenavonden kon je tijdens deze uitvoering in het openluchttheater een 
speld horen vallen. 
6 en 7 nov 1976 wordt i.v.m. ons 10-jarig bestaan door de redactie een drukbezochte 
jubileumtentoonstelling in “Het Pannenhuis” georganiseerd. 
Op 17 dec 1977 word onder leiding van de redactie de 1e bonte avond gehouden, een toneelavond voor en 
door leden. Het was verrassend hoeveel talent er bij de motorclub aanwezig is. 
Een E.H.B.O. cursus speciaal gericht op het motorrijden start op 19 dec 1977 in “het Pannenhuis” 
 

      
Op 9 april 1978 organiseert onze vereniging de  
1e trialwedstrijd om het Nederlands kampioenschap.  
Opvallende feiten in 1978 zijn: het ledenbestand telt 133 
leden!! 
Er werden ook toertochten in dec en jan gereden o.a. 17-12-
1978 toertocht Averbode. 
Verder vermeldt het jaarverslag ook dat motorrijders van onze 
club als motor ordonnans bij wielerwedstrijden en als 
baancommissaris bij crosswedstrijden van andere clubs 
hebben geholpen.    
Op 31 maart 1979 viert onze club het 12,5 jarig bestaan. ’s 
Middags is er voor de kinderen een kleurwedstrijd en een 
optreden van clown Gray, gevolgd door ’s avonds een receptie 
en feestavond. 
Het Pinksterweekend wordt op 3en4 juni gehouden in 
Dockweiler in de Eifel. 

 
Op de jaarvergadering van 5-1 1980 besluiten de leden om van clubhuis te veranderen en kiezen voor café 
“Het Pannenhuis” uitbater is Frans Groenen. 
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Dat er in die tijd ook wel jaren waren met een drukke agenda met vooral veel verschillende activiteiten 
nemen we als voorbeeld de agenda van 1980: 
5-1     Algemene ledenvergadering. 
13-1   Oriëntatie voettocht. 
15/16-3  2-daagse winterweekend in de omgeving van Aken. 
22-3  Instructieavond voor non-stop controleurs. 
23-3  Trial wedstrijd te Luyksgestel. 
7-4  Toertocht door de Flevopolder. 
12-4  Huldigingsavond in het clubhuis 
25/26-5 Pinksterweekend gehouden in Lingen. 
21-6   BBQ-avond. 
Juli  Vakantiemaand. 
2/3-8  Dans Bier en Wijnfeesten. 
6/7-9  2-daagse toertocht naar Hengelo 
26/27/28-9 Koperteutentreffen te Luyksgestel. 
19-10  Toertocht door de Peel met een bezoek aan het museum te Asten. 
8-11  Tafeltennisavond in het clubhuis. 
22-11   Filmavond met m.m.v. Motorracing Filmteam uit Maastricht. 
13-12  Bowlingavond in Valkenswaard. 
 
Tijdens de jaarvergadering op 10 januari 1981 geeft voorzitter Frans Verhappen aan niet meer herkiesbaar 
te zijn. Hij wordt na 15 jaar dus vanaf de oprichting, opgevolgd door Nol Heesters en het bestuur wordt 
aangevuld door Toos de Voogd.  
Op 5 maart 1981 ondertekenen onze voorzitter en secretaris de op akte vastgelegde reglementen en 
statuten en onze club wordt ingeschreven bij de “Kamer van Koophandel”. 

 
5 t/m 8 Juni Pinksterweekend in Nommern (Luxemburg). 
Op de algemene ledenvergadering van 19 juni 1981 wordt besloten om geen “Koperteutentreffen” meer te 
houden. Dit treffen heeft in totaal dus 8 keer plaatsgevonden.    
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Onze vereniging verzorgd in de nacht van 4 op 5 okt 1981 een  controle/rustplaats van de 600 km durende 
K.N.M.V herfstnachtrit. De 1e deelnemers komen om 23.30 uur aan in het clubhuis en om 5.00 uur vertrekt 
de laatste van de 1.100 deelnemers. 

1982 t/m 1986 

Op 20 januari 1982 wordt er door het bestuur van M.C. Luyksgestel en M.C De Kempengalm overleg 
gepleegd om gezamenlijk  een crossterrein aan te leggen in Luyksgestel. 
 
Door de K.N.M.V.- Bovag wordt op 30 januari 1982 een landelijk georganiseerde protestrit van Utrecht 
naar Den Haag gehouden met als doel de aangekondigde B.V.B.- heffing op motoren ongedaan te maken. 
Onze leden doen ook mee in deze rit, waar door +/- 18.000 motorrijders wordt deelgenomen. 
Onze toerrijders worden steeds actiever en er worden ook regelmatig treffens in binnen en buitenland 
bezocht. b.v. het Molentreffen in Krommeniedijk op 10-4-1982. 
Dit lijdt ook nog even tot een discussie tussen bestuur en tourcommissie. 
Tourcommissie vindt het toeren alleen voor motorrijders en bestuur wil ook auto’s toelaten. 
Een compromis wordt gevonden, tourcompetitie alleen voor motorrijders, auto’s  mogen buiten 
mededinging mee doen. Zo zie je maar ook toen konden we al goed polderen. 
  
Op 14 november 1982 wordt de K.N.M.V. Jeugdcross gehouden op het nieuwe crossterrein “DE 
HUNNENBERGEN” aan de Postelseheideweg te Luyksgestel. Er zijn 168 deelnemers. 
Op 27 november 1982 is er op het crossterrein een trailmiddag voor eigen leden. 
In het jaarverslag van 1982 staat “in 1978 hadden we 133 leden nu nog maar 39” terwijl de vergrijzing toen 
nog niet had toegeslagen.   
 
Door de Brabantse K.N.M.V. tourclubs wordt op 13 maart 1983 te Wintelre een voetbaltoernooi  
gehouden. Er wordt deelgenomen door M.C. De Red Devils, M.C. Vitesse, M.C. Wintelre, M.C. ’t 
Achterlichtje, M.C. Sprang Capelle en onze vereniging. 
Dit is de eerste aanzet om als Brabantse tourclubs samen een evenement te organiseren. 
Wat verder zou leiden tot het meermalen organiseren van de toen populaire “Brabantse weekenden”.  
 
Op 5 en 6 november wordt een tweedaagse K.N.M.V. cross georganiseerd. 
 
Zomaar een lijstje van de tour competitie in 1983: 
1e Erik van Ham  14.671 km 
2e Gerard Brugel  10.929 km 
3e Ad Nouwens 9.784  km 
4e Ben Wassink 8.415  km 
5e  Ton Snelders 7.890  km 
6 Gerie Verhoeven   7.742  km 
7e Sjef Thijs  7.622  km      
 
Op de jaarvergadering van 1984 wordt het tour reglement gewijzigd. 
Op 23 juni wordt voor de eerste keer de “Koperteutenrit” georganiseerd.  
Dus nu in 2016 is dat dus alweer voor de 33e keer. 
In 1984 werd het Pinksterweekend gehouden in Beaufort Luxemburg. 
Het Brabants weekend in Wintelre  
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En er is weer geassisteerd tijden de K.N.M.V. herfstnachtrit bij de rustplaats te Oirlo. 
Verder vermeldenswaard was op 16-11 de motorescorte bij de bruiloft van Gerard en Yvonne Brugel. 
Op 1-12 was er nog een mossel en gourmetavond voor de liefhebbers.  
 
 
Tijdens de jaarvergadering van 19-1-1985 is Nol Heesters als bestuurslid niet meer herkiesbaar en wordt  
W van den Broek als bestuurslid voorgedragen.   
Nol wordt bedankt voor zijn 18 jaar bestuurswerk en Willem wordt succes gewenst. 
Op 5 okt 1985 werd door onze vereniging een rustplaats van de K.N.M.V. herfstnachtrit verzorgd 
Op de jaarvergadering van 1986 wordt door de leden besloten om de huurovereenkomst met de gemeente 
Luyksgestel inzake het crossterrein op te zeggen. 
Op 30-8-1986 escorteren leden van onze vereniging tijdens de Truckrun met gehandicapten te 
Valkenswaard. 

1987 t/m 1991 

Op 8-7-1987 wordt besloten om niet meer deel te nemen aan de Dans-Bier en Wijnfeesten te Luyksgestel. 
 
Op 2 maart 1988 is de K.N.M.V. tourvergadering te Luyksgestel, er zijn 14 Brabantse clubs aanwezig. 
Op 4 en 5 november 1988 wordt de K.N.M.V. kampioensenduro te Valkenswaard en Luyksgestel 
georganiseerd samen met de MS Valkenswaard, M.C. Veldhoven en M.V. Wintelre. Onze taak is het 
gereedmaken van het crossterrein van Luyksgestel en het bemannen van route en tijdcontroles. 
 
Onze club organiseert op 15 en 16 september 1989 het K.N.M.V. Brabantsweekend te Eersel. 
Motorclub Cupido’s Arrows behaalde de eerste plaats tijdens de zeskamp. 
 
Op de jaarvergadering van 13-01-1990 werd besloten dat elke 3e zondag van de maand een tourrit 
verreden zou worden, en men zou vertrekken op een vaste tijd en plaats. 
Ook werd besloten om contactavonden met avondrit in te voeren. 
  
Om onze vereniging onder de aandacht te brengen van motorrijders uit de regio werd op  
18 maart en 22 april 1990 een tourrit gehouden waaraan gratis deelgenomen kon worden. 
Of dit ook werkelijk nieuwe leden opleverde vermeld de historie niet. 
Tijdens het Brabants weekend op 15 sept 1990 te Prinsenbeek behaalde onze club de 1e plaats met de 
zeskamp mede dit dankzij H. Bons die een motorblok van H.D wel heel ver weg kon werpen. 
Op 27 okt 1990 escorteerde onze motorrijders tijdens de Truckrun met gehandicapten te Schijndel. 
 
Op 23-3-1991 is er een trailmiddag voor leden op het circuit ‘De Landsaard”te Veldhoven.  
In 1991 vind het Pinksterweekend plaats op camping Neumuhle in Ermsdorf Luxemburg. 
 
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan wordt op 21-4 een groepsfoto gemaakt bij het clubhuis. 
Tijdens de kermiswielerronde op 24 juni te Luyksgestel begeleiden onze motorrijders de dames met hun 
tijdrit, een toen wel heel slanke Leontien van Moorsel werd de winnares. 
Op 27 september bestond onze vereniging 25 jaar wat op passende wijze gevierd werd. 

Tot zover de historie van onze motorclub over de eerste 25 jaar. 
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1992  

Het jaarverslag van 1992 vermeld o.a. het volgende. 
Het bestuur bestond dat jaar uit: 
Willem v/d Broek   voorzitter 
Ben Wassink    secretaris 
Gerard Brugel    penningmeester 
Irene Pastoors    commissaris 
Gerard Huybers   commissaris 
  
11/01/1992 
Jaarvergadering in “‘t Pannenhuis”. 
Besloten wordt de contributie te verhogen van F48,- naar F54,- per jaar. 
 
15-02-1992  
Clubrit:  Aantal deelnemers 3 
 
21-02-1992 
Winterweekend in Nordenau Duitsland. 
 
28-03-1992 
Trailmiddag  op circuit “De Landsart” te Veldhoven ( aantal deelnemers 12 ) 
1e  Jack van Leeuwen 2e Gerard Huybers 3e Hans Bons. 
Trial motor was beschikbaar gesteld door Frans Henselmans. 
 
In het Hemelvaartweekend doen diverse leden mee aan de “Eurotour” georganiseerd door Motorclub 
Maastricht dit is een 4-daags kampeerweekend waar in 3 dagen ongeveer 1.000 km alleen maar 
binnendoor wordt gereden dit alles uitgezet op papier. Er was nog geen navigatie. Dat het een succes was 
blijkt wel aan het gemiddelde aantal deelnemers van ongeveer 4 á 500. 
 
06-06-1992 
Pinksterweekend op camping Neumuhle in Ermsdorf Luxemburg. 
 
14-06-1992  
8e Koperteutenrit aantal deelnemers 148!!! Dat waren nog eens tijden. 
 
Verdere activiteiten dat jaar waren o.a. begeleiden van de wielerronden in Luyksgestel, club rit met BBQ  
te Borkel en Schaft, Brabants weekend te Wintelre, begeleiden truckrun te Schijndel, kampeerweekend te 
Melderslo, Mossel en Steengrilavond, Dropping te Luyksgestel en Winterwandeling op de Plateaux . 

1993  

In 1993 zijn de activiteiten veelal gelijk aan 1992 doch enkele zijn zeker nog wel vermeldenswaard. 
b.v.  op 30-01-1993 boogschieten in café “den Tref” te Dommelen. 
Op de 1e plaats is geëindigd W de Bruin die natuurlijk vanuit zijn toenmalig beroep 
( politie) een vaste hand had. 
01-05-1993 werd de 7e Charityrun georganiseerd door de British Motor Cycle Ownersclub. Onze 
motorrijders begeleiden de deelnemers van België naar Safe in Rotterdam. 
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02-05-1993 Onze leden helpen mee aan de organisatie van de VMC rally. 
30-05-1993 Het Pinksterweekend gaat dit jaar naar Saasveld. 

1994  

Geen bijzonderheden. 

1995 

Op 22-04-1995 wordt een trial-middag gehouden te Leenderstrijp met dank aan  Frans en Willemien voor 
het wederom belangeloos beschikbaar stellen van trialmotor en terrein. 
Het voorjaarsweekend gaat dit jaar naar Oudenaarde België. 
Het Pinksterweekend gaat naar Bertrix België.  
Van 2 tot 5 juni werd in Valkenswaard de HD superrally gehouden met  minstens  
15-duizend deelnemers. 
Leden van onze vereniging werkten mee aan dit unieke evenement. 
Dit jaar werd het Brabantsweekend door onze club georganiseerd op kampeerboerderij  
“De Berger Hoeve” te Bergeijk” 
Dat we in 1995 ook niet bang waren voor wat kilometers blijkt wel aan de sluitingsrit op 
15-10-1995, een rit door de Ardennen van 450 km. 

1996 

Buiten alle normale evenementen vermeld het jaaroverzicht dat onze club een verzoek kreeg op heel korte 
termijn een stop voor de Midzomernachtrit te verzorgen. 
Door spontane medewerking van heel veel leden werd het prima georganiseerd. 
Om ons 30-jarig bestaan te vieren werd nog een goed bezochte bowlingavond georganiseerd. 

1997  

Dit jaar werd op 26 en 27-4 voor de eerste keer onze internationale Heuvellandtour georganiseerd. 
Dat alle begin moeilijk is blijkt uit het geringe aantal deelnemers die op beide dagen ook nog te maken 
hadden met behoorlijk wat regen.  
De organisatie en de routes werden door de deelnemers als heel goed gewaardeerd. 
Verder werd een avondrit gecombineerd met een geluidstest en ging de 3e zondagrit van juli naar de 
veteranenrace in Barneveld. 

1998  

Dit jaar werd voor de 2e keer de int Heuvellandtour gehouden met wederom slechte 
weersomstandigheden. De deelnemers zijn echter zeer te spreken over de opzet. 

1999 

Uit het verslag van de bestuursvergadering van 13-12-99 wordt onder meer het lidmaatschap van de 
KNMV besproken. Het gevoel heerst dat de lidmaatschapskosten te weinig opleveren. 
Verder werd teruggekeken op een geslaagde gourmetavond met 24 deelnemers. 
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2000  

Op de ledenvergadering van 08-01-2000 wordt het volgende bestuur voorgesteld. 
Hans Bons    voorzitter 
Irene de Louwere  secretaris 
Ton Laans   penningmeester 
Ger v Deijk   commissaris 
Maartje Sengers  commissaris 
 
Willem Rijken wordt bedank voor zijn bijdrage als bestuurslid. 
 
Enkele activiteiten in 2000 waren: 
De Heuvellandtour wordt voor de 4e keer door onze club met succes georganiseerd  
In september kregen we te horen dat ons clubhuis “het Pannenhuis” dicht gaat. 
In alle haast werd tijdelijk onderdak gevonden in de “Drie Linden”. 

2001 

Per 7 febr. zijn wij op eigen verzoek geen lid meer van de KNMV. 
Onze open ritten de Koperteutenrit en Heuvellandtour worden voortaan vermeld op de Lootkalender. 
In dit jaar veranderen we van clubhuis en wordt ons nieuwe onderkomen café “De Nachtegaal” in 
Dommelen. 
Dit jaar wordt ook aandacht geschonken aan ons 35-jarig bestaan middels een excursie met de motor naar 
de Abdij Koningshoeve bij Tilburg waar ze bierbrouwen. Met na afloop een BBQ op de Volmolen. 

2002 

In 2002 vonden weer enkele evenementen plaats buiten de (normale) jaarlijkse evenementen o.a.: 
Op 18-1 Ski avond in Westerhoven. 
Op 23-2 Handboogschietavond. 
Op 17-3 heeft Michel tijdens de 3e zondagrit een excursie geregeld naar de Verkeercentrale Zuid in 
Geldrop. Hier leren we hoe via camerasystemen onze autosnelwegen en overige rijkswegen onder controle 
kunnen worden gehouden. 
Op 13-7 Zweefvliegen in België. 
Op 27-7 werd de veteranenrace in Barneveld bezocht. 
Op 7 en 8-9 een Barbecue weekend georganiseerd door Willem. 
Dus weer een overvolle agenda. 

2003 

Geen bijzonderheden. 

2004 

24/25-4 Heuvellandtour. Dit was de 8e en laatste Heuvellandtour. 
Op  3 en 4-7 werd met groot succes voor de 1e keer het vader zoon dochterweekend door Willem 
georganiseerd. 
Op de ledenvergadering van 7-9-2004 wordt besloten om te stoppen met de “internationale 
Heuvellandtour”. De hoeveelheid werk, de meestal tegenvallende weersomstandigheden en daardoor lage 
deelname van deelnemers buiten de club hebben tot dit besluit geleid. 
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De club mag echter terugzien op een mooi evenement waaraan door veel clubleden is meegewerkt, wat 
echter gezien het nog niet digitale tijdperk enorm veel werk was. 
Dit evenement wordt in 2005 vervangen door het nu nog steeds bestaande voorjaarweekend. Nu alleen 
voor eigen leden. 
Tevens wordt dit jaar voorzichtig begonnen met het bouwen van een website. 
Ook hebben enkele vooruitstrevende leden zich een motornavigatie aangeschaft. 

2005 

Dit jaar wordt dus door Hans Bons het 1e voorjaarsweekend georganiseerd en we gaan naar camping 
“Little Creek”  in het Duitse Utscheid  Het wordt met 20 motoren en 28 deelnemers een groot succes. 

2006   

Vanaf dit jaar zijn de jaarverslagen digitaal verwerkt en dus vanaf nu soms woordelijk overgenomen uit de 
administratie van onze secretaris Michel Blox met dank! 
 
In februari werd door jong en oud deelgenomen aan de foto zoek – Kapellekes rit. 
Op zondag 9 april werd onder grote belangstelling een bezoek gebracht aan het fort Eben Emael. 
Juni was een drukke maand en begon met het Pinksterweekend. Dit jaar ging de reis naar Schin op Geul in 
de Limburgse heuvels. 
Op 11-6 werd de Koperteutenrit door 80 motoren gereden. 
Het voorjaarsweekend met overnachting  ging ook dit jaar naar het Duitse Utscheid waar de lappen vlees 
voor de BBQ wel heel erg dik waren. 
Verder vermeldt de historie nog in september  het Vader-Zoon-Dochterweekend in Ulicoten. 
Een 40-jarig jubileumfeest en een druk bezochte kerstwandeling. 

2007 

Dit jaar bestond het bestuur uit; 
Hans Bons voorzitter, Michel Blok secretaris, Rene van Doorn penningmeester, Erik Heijmans en  
Rene Hoeks commissaris. 
De 1

e
  contactavond in februari ging naar Motoport Westerhoven. Daar kregen we een presentatie over 

navigatieapparatuur en een rondleiding door Willy Neutkens in zijn BMW museum.  

Op 12 en 13 mei werd voor de 1
ste 

keer het voorjaarsweekend in Beuren gehouden.  

We zijn te gast bij Jozef en Maria, ja ze heten echt zo. 

Omdat het in de Eifel heerlijk motorrijden was en de schnitzels geweldig waren zou dat zeker niet de laatste 

keer zijn. 

Het Pinksterweekend ging wederom naar Schin op Geul. 

In augustus vond nog een langs weekend plaats naar het in de 1
ste 

wereldoorlog flink geteisterde Yperen 

(BE). 

Het vader/zoon/dochter-weekend op 15 en 16 september vond dit jaar op camping “Prinsenmeer” te Asten 

plaats. 

In de Weebosch werd op 17 november de jaarlijkse feestavond gehouden.  55 gasten werden tijdens de 

koude avond verwelkomd met warme Glühwein, waarna de “après-skiavond” kon beginnen. 
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2008 

Dit jaar vond er weer een bestuurswissel plaats. Hans stelde zijn functie ter beschikking en voor hem kwam 

Noud Willems in het bestuur. Erik Heijmans neemt het voorzitterschap op zich. Buiten de inmiddels 

(normale?) evenementen zoals Pinksterweekend, voorjaarweekend, enz. is wel de intrede van de digitale 

routebepaling een belangrijk nieuw item. 

Door de nog lang niet door iedereen geaccepteerde manier (dus jullie verplichten mij om ook zo’n ding te 

kopen?) zijn de meeste er al snel achter dat deze manier van navigeren gemakkelijker en veiliger is en dat 

routes uitzetten veel meer mogelijkheden geeft. 

Verder was dit jaar zeker het bezoek van Sjaak Lucassen vermeldenswaard. 

Deze wereldreiziger gaf voor ons een 3 uur durende presentatie van zijn reizen om de wereld op een 

Yamaha R1 

2009 

De hoofdpunten c.q. afwijkende evenementen dit jaar zijn o.a.: 

Zondag 8 februari gingen we na instructie van Noud   “Schat zoeken”  
Door middel van coördinaten, vermeld in het clubblad, voerde navigatie apparatuur ons naar een bosrijke 
omgeving in Waalre om daar deel te nemen aan geocaching. 
Jos en Marijke Engelen ontvingen ons met heerlijk warme glühwein. 
Omdat niet iedereen ervaring heeft met het gebruik van coördinaten was het voor sommige van de 28 
deelnemers een brugje te ver. Uiteindelijk had toch iedereen het café nog gevonden. 
De 1e en 2e derde zondagrit werden respectievelijk op 15 maart en 19 april verreden. Het vooraf 
aanleveren van digitale routes was een schot in de roos. Tijdens de 1e rit waren 18 motoren aanwezig met 
in totaal 28 personen en de 2e rit werd gereden met 14 motoren en 20 personen.   
Na 3 jaren Schoonbron in Limburg, had dit jaar Erik Heijmans kosten nog moeite gespaard om ons allen een 
prachtig Pinksterweekend te bezorgen in Groede.  
Op 19 juli werd de 1e Vroege Vogelrit, naar een idee van René Hoeks, georganiseerd. Het kenmerk van 
deze rit is om vroeg te vertrekken, onderweg lekker te ontbijten en op tijd weer thuis te zijn. De 3e 
zondagrit van juli werd hiervoor gebruikt en met 8 motoren vertrokken we in de stromende regen. Na een 
heerlijke pan met spek konden we met droog weer huiswaarts. 
De feestavond werd op 14 november gehouden in ‘de Doelen’ te Waalre. Door Netty, Irene, Marja en 
Michel was als thema een cowboy-avond met life muziek gekozen. 
Vermeld dient te worden dat deze life-band onze eigen Elma Bons als zangeres had gecontracteerd. 

2010 

Enkele punten in het jaar 2010 waren: 

René van Doorn had op 2 februari een thema-avond bij Motoport Veldhoven georganiseerd. Het thema 
was communicatie op de motor. 
Op 9 februari werd een informatieavond over auto- en motortechniek verzorgd op de Fontys Hogeschool 
te Eindhoven. Organisatoren Dick Bierdrager en Peter Larmit ontvingen 19 deelnemers en 2 docenten van 
die hogeschool doceerden de technische wonderen van de auto en motor. 
De 25e Koperteutenrit, uitgezet door Gerard Brugel en Ben Wassink, vertrok op 13 juni voor de 1e keer 
vanaf Motoport Veldhoven. Het initiatief om vanaf Motoport te vertrekken pakte goed uit en met 94 
deelnemers werd met goed weer de toertocht begonnen. De 3e Klassiekerrit, uitgezet door Hans Bons, 
vertrok ook vanaf Motoport. Jammer genoeg waren hiervoor weinig deelnemers. 
Per 1 oktober verhuisden we noodgedwongen naar een ander clubhuis. De 1e contactavond werd in ons 
nieuwe clubhuis ‘de Dommelstroom’ met 23 personen druk bezocht. Eigenaren Fred en Karin zetten hun 
‘beste beentjes’ voor om ons meteen thuis te laten voelen 
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Het Vader/Zoon/Dochter-weekend werd dit jaar bekort tot één dag. Op zondag 3 oktober werd in Heusden 
gepicknickt met 22 personen en 13 motoren. In Postel werd deze dag culinair beëindigd met een vette 
portie friet.  
De Kerstwandeling vond dit jaar onder extreme weersomstandigheden plaats. 
De 40 deelnemers konden door de dikke sneeuwlaag mooi wandelen en natuurlijk geweldige 
sneeuwballengevechten houden. 
Het jaarverslag vermeld momenteel 47 leden. 

2011 

Door Gerard Brugel werd op 25 januari en 8 februari tweemaal een navigatieavond gedoceerd.  
Een ouderwetse maar zeer leuke fotozoektocht was door Noud en Netty op 13 februari georganiseerd. 

 
Het voorjaarsweekend, werd tussen 20 en 22 mei voor de 6e keer weer georganiseerd door Rene Hoeks. 
De locatie bij de familie Sneiders in Beuren was wederom afgehuurd, dit keer voor 28 deelnemers. 
 
Op 29 mei werd de Koperteutenrit met 97 deelnemers gereden. 
Deze keer werd de route voor de 1e keer alleen digital aangeleverd. 
Het door Erik georganiseerde Pinksterweekend tussen 10 en 13 juni was de laatste keer in Groede. 
Tussen 23 en 26 juni was er door Willem, Martin en Han een mooi weekend georganiseerd in de 
Hundsruck te Duitsland. 
Op 26 september mochten we op uitnodiging van Marjan van Bragt een kijkje nemen bij haar werkgever, 
de firma Cools maker van lederen bekleding in auto’s. 
Tijdens de contactavond op 1 november werd voor een 35-koppig publiek, door Peter Bell een presentatie 
gehouden over zijn ervaringen van de rally Parijs-Dakar. 
Op 19 november werd de feestavond in het clubhuis met een ‘Franse slag’ gehouden. Organisatoren Netty, 
Irene, Marja en Marjan hadden er weer een geweldige avond van gemaakt. 
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2012 

Jos Engelen had op de 1e contactavond op 7 februari, een thema-avond georganiseerd bij Luca Engineering 
en Roelofs Racing Service te Valkenswaard. 
Op de contactavond van 6 maart werd door Willem v.d. Broek en Gerard Brugel een film vertoond rondom 
en tijdens de race op het Isle of Man. 
De 3e zondagrit op 15 april werd met 12 motoren waarvan 4 met duo, goed bezocht. Een op de website 
gepubliceerde digitale route werd gereden. Ook de avondritten worden vanaf nu op de website geplaatst 
en deze kunnen door de leden daar vanaf worden gehaald.   
Van 25 t/m 28 mei werd het Pinksterweekend voor de 1e keer gehouden op de Heldense Bossen te Helden. 
Organisator Erik had voor een record aantal deelnemers gezorgd: 77 clubleden en aanhang. 
Op 22 juni 2012 was het dan zover. De voltallige redactie ( Maria Larmit, Jo Huybers, Els Wassink, Rinus 
Dillen en Gerard Brugel) kwamen voor de laatste keer bij elkaar. Deze memorabele redactieavond werd 
echter door het bestuur ‘verstoord’ met bloemen, een drankje en dankwoord aan alle redactieleden met 
hun eveneens aanwezige partners. Tijdens het gezellig samenzijn bij Peter en Maria Larmit werd een 
periode van 38 jaar redactie emotioneel maar trots afgesloten. Chapeau! 
Hierna gaan Martin Koevoets en Rob Verberne verder met een digitale versie van het clubblad. Hierbij is de 
opzet dat leden het digitale clubblad moeten vullen en Martin en Rob het clubblad vorm geven. 
Tijdens de ‘Kidsrit’ op 7 oktober, georganiseerd door Willem v.d. Broek, reden 3 jonge motorrijders, 
Sandra, Martijn en Pim prima de 170 km mee. Ook de als duo meegereden 5 kinderen hadden een 
geweldige dag.   

2013  

Geen bijzonderheden 

2014 

Dinsdag 5 februari werd de contactavond ingevuld met het passen van nieuwe clubkleding, opgezet door 
Barbara Verhees. De mooie clubkleding werd op de contactavond van 11 maart uitgereikt.  
 
Van 22 t/m 25 mei vond het Voorjaarsweekend plaats met 25 personen. Georganiseerd door René Hoeks 
en de routes door Noud Willems.  Wederom in Beuren maar nu voor de laatste keer  maar dat was ook het 
enige wat niet nieuw was. Nieuwe deelnemende leden, nieuwe motoren, nieuwe vriendin en nieuwe 
wandelroute. Nieuw was tevens een niet startende motor, een lid onderuit ging met de motor, een 
kop/staart aanrijding en een defecte motor. Aan het einde van het weekend kwamen we toch heelhuids 
thuis, na een heel gezellig weekend. 
 
Het Pinksterweekend vond dit jaar voor de 3e en laatste keer plaats op de fantastische camping ‘de 
Heldense Bossen’ van 6 t/m 9 juni. Organisator Erik Heijmans had goed weer besteld en dat werd het ook. 
3 dagen met 30 oC. 
 
Dit jaar hadden Han Wijnands, Willem v.d. Broek, Martin Koevoets en Ronald Intven het ‘Maginot-
weekend’ georganiseerd van 3 t/m 6 juli. Tijdens dat weekend werd de Franse verdedigingslinie bezocht, 
die tussen 1930 en 1938 met forten was aangelegd op de grens met België, Luxemburg en Duitsland. Met 
22 personen en 15 motoren werd overnacht in hotel Bliesbruck. Martin Koevoets fungeerde ook tijdens 
dat weekend als ANWB-pechhulp voor het opstarten van motoren. Het ‘Schoenenbourg-fort’ werd met 
veel regen en hitte bezocht!!?? 
 



 

 
15 

 

Het Solorijders-weekend werd dit jaar gehouden van 28 t/m 31 augustus. Met 16 motoren vertrok 
organisator Gerard Brugel richting het ‘Spessart-gebergte’ in Duitsland. Onder prima weer werd met volle 
teugen genoten van het motorrijden. 
 
Per 1 oktober werd er een ledenstop afgekondigd. Door een grote aanwas van nieuwe leden dit jaar, heeft 
het bestuur doen besluiten om dit voorlopig in te stellen.  
Nieuwe leden dit jaar: 
Anja Adams, Henk Dekkers, Pierre Kantelberg, Ger v. Kemenade, Arno Kneepkens, Arnold v.d. 
Nieuwenhuizen, Josh v. Steen , Fred Schaffels, Han Pijpers, Jeroen Wolff en Eduard v.d Zwaag. Hierdoor is 
het aantal leden per 1 januari 2015 in totaal 64. 
 
Alsnog werd er dit jaar een Najaarsweekend gereden op 11 en 12 oktober. Organisator René Hoeks vertrok 
met 9 motoren richting hotel ‘Stand-Café’ te Rossbach (DE). 
 
Het thema van de feestavond op 15 november was dit jaar: ‘Oosterse sferen’. Met een heuse waarzegger 
en zijn harem, had de feestcommissie weer alle creatieve registers opengetrokken 

2015 

Op zaterdag 3 januari hielden we met 32 leden de Jaarvergadering in ons Clubhuis. René 
Hoeks(commissaris) trad na 10 jaar bestuurslid af. Erik bedankte René hartelijk voor zijn inzet in het 
bestuur over die periode. Erik introduceerde Ronald Intven als nieuw bestuurslid (commissaris) en heet 
hem van harte welkom. Erik Heymans (voorzitter) en René van Doorn (penningmeester) werden voor 2 jaar 
weer herkozen. 
Op dinsdag 20 januari werd, op uitnodiging van Hans Bons, het bedrijf IGS bezocht waar hij werkzaam is. 
Het bedrijf maakt spuitgiet matrijzen voor de plastic industrie 
Wat voor veel technische leden onder  ons een zeer interessante avond was. 
De eerste 3e zondagrit vond plaats op 15 maart en de mooie route was uitgezet door Willem v.d. Broek. 
Met fris maar droog weer, werd het seizoen geopend met 16 motoren. 
 
Van 8 - 10 mei reden we met 23 personen het wederom door René Hoeks georganiseerde 
Voorjaarsweekend. Omdat de familie Schneiders in Beuren met het gebruikelijke overnachtingadres was 
gestopt, moest René op zoek naar iets anders. Dit jaar streken we neer in Dasburg (DE), in hotel ‘Daytona’. 
Ook dit keer werden de route van het voorjaarweekend weer door Noud gemaakt. 
 
Het Pinksterweekend vond dit jaar voor de 1e keer plaats op de camping “de Bron” in Valkenburg a/d Geul  
van 22 t/m 25 mei. Na een mooie rit, streken we neer op een klein veldje met iets minder deelnemers als 
voorheen. Handig was dat de stacaravans er direct achter stonden. Tevens was er ook een club op de 
camping met oude legervoertuigen wat de meeste wel konden waarderen vooral toen we aan het einde 
van een lange wandeling nog een lift terug naar de camping kregen aangeboden. 
 
De Koperteutenrit werd op 14 juni met goed weer wederom gereden vanaf Motoport Veldhoven. 
Organisators Gerard Huybers en Noud Willems konden 82 deelnemers verwelkomen en voor de 1e keer 
werd de route ook aangeleverd voor gebruikers met Tom Tom navigatie. 
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Het Solorijders-weekend werd dit jaar voor de tweede gehouden bij Landgasthof Jossgrund in Sinntal van 
27 t/m 30 augustus. Met 16 motoren werd met organisator Gerard Brugel vertrokken richting het 
‘Spessart-gebergte’ in Duitsland. 
 
Op 12-13 september werd door Theo Smolders (Froezel) en Henk Dekkers het najaarsweekend 
georganiseerd. 
 
Met 19 motoren en 24 personen werd aan de sluitingsrit op 18 oktober deelgenomen. Gerrit Huybers en 
Dick Bierdrager hadden ook dit jaar een rit uitgezet met een bezoek aan het Museum Europese Klassieke 
Motorfietsen in Westelbeers 
 
Het thema van de feestavond op 14 november was dit jaar: ‘Mexico’. Door de organisatoren, Irene, 
Marjan, Marja en Netty, gekleed in Mexicaanse kledij en sombrero, werden we weer van harte ontvangen. 
Onder de 80 deelnemers werden de navolgende leden gefeliciteerd voor hun bereikte jubilea; Frans 
Henselmans (40 jaar); Horst Raddatz (25 jaar); en Hans Bons (25 jaar). Helaas was Noud Waterschoot (25 
jaar) afwezig. Voorzitter Erik had voor elke jubilaris een mooi woordje over de periode dat ze bij de club 
zijn geweest.  
Ook de Clubkampioen werd gehuldigd en dit jaar was dat wederom Han Wijnands. 
Als bijzondere gast hadden de organisatoren de Zangeres met Naam uitgenodigd. Elma Bons kwam 
verkleed en trekkebenend het bekende lied ‘Mexico’ opvoeren en alle aanwezige zongen uit volle borst 
mee. Tevens maakt Elma nog een persiflage op het genoemde nummer, genaamd: ‘Eskimo’.  Wederom 
een zeer geslaagde feestavond.  
 
Ook dit jaar werd de winterwandeling op 2e Kerstdag georganiseerd door Mies en Irene de Louweren. Dit 
keer te Westerhoven.   

2016 

Het aantal leden is per 1-1-2016 in totaal 65. 
Op 9-1 werd dit jaar de Jaarvergadering gehouden. 
Op 1-3 werd de contact/filmavond gehouden. Een mooi deel van “A long way arround” werd door Noud 
getoond. 
Op 20-3 was de openingsrit met mooi weer richting  Gemert-Veghel. 
Van 13 t/m 16 mei ging werd het Pinksterweekend  wederom naar Valkenburg waar het in dat weekend 
helaas kouder was als Kerstmis 2015. 
Ook het voorjaarsweekend van 27 t/m 29 mei ging voor de 2e keer naar Dasburg DE. 
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Op 7-6 werd tijdens de contactavond/avondrit een nieuwe clubfoto gemaakt t.b.v. het 50-jarig bestaan van 
onze club. 
De Koperteutenrit op 12-6 werd dit keer uitgezet door Jaap en Ronald en werd door de 87 deelnemers zeer 
gewaardeerd. 
7 t.m. 10 juli vond weer een lang weekend met heel mooi weer in Lutzerath plaats. 
Het solorijdersweekend op 25t/m 28 augustus ging dit jaar naar het Sauerland. Organisator Willem de 
Bruin werd hierbij geassisteerd door Pim en Martijn als routemakers. 
En ja op 27 september 2016 was het 50 jaar geleden dat onze motorclub werd opgericht. 
Daarom werd op 24- september door onze feestcommissie, dit jaar met 3 personen extra uitgebreid, een 
geweldige feestdag georganiseerd. 
Vermeldenswaardig is zeker dat er s ’avonds nog 4 van de 6 oprichters uit 1966 op het feest aanwezig 
konden zijn. 
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Conclusie 

Terugkijkend op een halve eeuw MC de Kempengalm mogen we ons gelukkig prijzen met een club van vele 
actieve leden die samen van de motorsport in het algemeen en het motorrijden in het bijzonder genieten 
en naast die motor ook nog veel andere activiteiten samen doen. 
Persoonlijk denk ik dat ik zonder deze club misschien niet zo lang  gereden zou hebben. 
Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen die zich inzet en heeft ingezet voor onze club op wat voor manier 
dan ook, en ik denk dan natuurlijk aan al die bestuursleden in die 50 jaar en dat zijn er veel,  maar ook aan 
organisatoren van wedstrijden in het verleden, ritten, weekenden, excursies, filmavonden, feestcommissie, 
redactieleden, webbeheerders, uitzetters van wandelingen, ritten op papier en nu digitaal, voor(op)rijders 
enz., enz. 
Want zonder de steun van al deze vrijwilligers is zo’n club als de onze niet mogelijk. 
Allemaal hartstikke bedankt!! 
 

Tot slot vooruitkijken met grote vraagtekens ?????  
 Hoe ziet de toekomst eruit? 

 Gaat de vergrijzing van onze club verder? 

 Rijden we over pakweg 15 jaar nog? En op wat voor motoren? 

 Gaan de vervuilende benzinemotoren verboden worden? 

 Zijn het dan elektromotoren? Of erger nog, zijn het zelfsturende motoren geworden? 
 
Ik denk dat niemand dat weet. 
 
Laten we hopen dat onze club nog tot een lengte van dagen door kan met ook weer de volgende 
generaties. Ik ben in ieder geval blij dat ik deze afgelopen 50 jaar motorrijden met de Kempengalm  voor 
het grootste gedeelte mee heb mogen maken. 
 
Noud 
 
 


