Combineraceteam
M.F. Club Harskamp
’’de vechters van de Veluwe’’
MF nieuws brief december ’15
Het seizoen 2015 is officieel afgesloten. Afgelopen 28 november was de jaarlijkse
vergadering van de overkoepelende combine race organisatie. Het officiële
gedeelte was kort gehouden waarna de prijs uitreiking kon beginnen . De Vechters
van de Veluwe kwamen niet voor niets. Evert en Berthus behaalde de 3e plaats en
Michel en Emiel behaalde de 2e prijs algemeen in het NK. De dames Bea en Rita
hebben afgelopen jaar het vuur uit de sloffen gereden en werden respectievelijk
3e en 2e . Aansluitend was er een drankje en muziek om het te vieren. Het was
gezellig om alle teams weer even te spreken en te praten over de plannen voor
2016.

Plannen maken voor 2016 hebben wij eind oktober al gedaan. Het doel is om
serieus voor een beker te gaan rijden in de special klasse . Na lang meten,
rekenen, ervaringen en nieuw binnen gehaalde kennis zijn we tot de conclusie
gekomen dat nieuwe bouwen makkelijker en goedkoper is. Het optie pakket wat
wij voor ogen hebben past niet op de bestaande speciaal. Inmiddels hebben de
ruwe schetsen plaats gemaakt voor een 3d tekening op 0.10 mm nauwkeurig.

De onderdelen voor de voor aandrijflijn zijn inmiddels in huis. De chassis balken
liggen klaar en een Ford V8 motor blok word op dit moment gereviseerd.
De hele MF club gaat er voor om de eerst wedstrijd in 2016 een daverende entree
te maken met de vernieuwde special.
De nr. 8 word van voor tot achter opnieuw uitgelijnd. De stand van de stuur as
word veranderd en er worden andere velgen gemonteerd. Hier voor moet wel een
deel van het chassis worden aangepast. De 24 is inmiddels al weer wedstrijd klaar.
Oudjaars dag gaat de
MF club ook weer carbid
schieten aan de
Edeseweg in Harskamp.
We beginnen om 14:00
uur tot 18:00 uur. De
Erwtensoep en warme
chocomelk zijn gratis.
Kom gezellig even langs
voor een hapje en een
drankje in onze
verwarmde tent.

Vriendelijke groet,

MF club Harskamp
"De vechters van de Veluwe"

