Voor uw neus ligt alweer de 2e pitstop van dit jaar vol met verslagen,
toerkalenders en wetenswaardigheden. Onze clubbladredactie heeft
ook van deze uitgave weer een boeiend nummer gemaakt.
De eerste open toertocht van zondag 29 april jl. is zeer succesvol geweest. Een groot aantal deelnemers hebben van het prachtige weer en
de toertocht kunnen genieten. Na afloop hebben zestien nieuwe leden
zich gemeld.Van harte welkom bij onze motorclub. Wij hopen dat jullie
net als wij veel motorplezier mogen beleven.
Verder wens ik jullie veel leesplezier en tot het volgende nummer.

Voorwoord

Beste motorclubleden,

De voorzitter
Jacob Schudde
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Adressen enzo...
Voor
zitt
er
oorzitt
zitter
Jacob Schudde Sportweg 86, 9695 EC Bellingwolde, 0597 - 532832

Secretaris/ledenadministratie

Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

Penningmeester

Koos Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212
Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bestuur

Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Sipke Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609
Binie Engelkes Hoofdweg 7, 9698 PA Wedderveer, 0597 - 561459

Toercommissie

Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
e-mail: bnbj@wish.net
Jan Geert v/d Laan Rhederweg 154, 9695 CJ Bellingwolde, 0597 - 532627
Jurren Boltjes Postkantoorlaan 5, 9695 EK Bellingwolde, 0597 - 531483
Gert IJpma M.A. de Ruyterlaan 36, 9675 EE, 0597 - 418333
Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
Herman Frericks Zaanstraat 1, 9673 CA Winschoten, 0597 - 413900
Jaap de Boer Rhederweg 8, 9695 CC Bellingwolde, 0597 - 531365

Redaktie Pitstop

Marijke v/d Laan Rhederweg 154, 9695 CJ Bellingwolde, 0597 - 532627
Yvonne Fleurke M.A. de Ruyterlaan 36, 9675 EE, 0597 - 418333
Gea Hoogakker Hoofdweg 225, 9697 NH Blijham

Redaktie-adres voor o.a. kopij

Harald Rotgers Pekelderstraat 3, 9671 AS Winschoten, 0597 - 425269
e-mail: Harald.Rotgers@care4data.de of HRotgers@castel.nl
Foto’s kunnen op verzoek worden geplaatst. De redaktie houdt zich het recht voor kopij
te weigeren of in te korten. De redaktie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de
geplaatste stukken op persoonlijke titel. Anonieme artikelen worden enkel geplaatst
wanneer de auteur bij de redaktie bekend is. Alle leden en sponsoren van MC Mios ‘93
ontvangen Pitstop gratis.

Lidmaatschap MC Mios'93
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk een ledenpas en ieder kwartaal Pitstop in huis.
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AA Stroom 22
9665 SK Oude Pekela
Tel.: 0597-612363

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting
Fysiotherapeut
A. Conradi
Morigerweg 1
9697 SN Blijham

Uw steun in de rug bij
rugklachten en blessures

tel. 0597-562701
fax 0597-563469

Glasservice
Schilderwerken

Lageweg 51
9698 BK Wedde
tel.: 0597 - 541 250
fax: 0597 - 542269
autotel.: 06 55 83 88 60

H. Stukje

Toerkalender andere clubs
9 juni
27e Bergumer Nachtrit 150 km Bergum 0511-431992

9 juni
10e Drie Provinciën Toertocht 150/250 km Burum 0511-453979

17 juni
14e Bartje Toertocht 200 km Zeyen 0597-416543

7 juli
7e Drentse Zaterdagavondrit 80 km Westerbork 0593-332436

7 juli
2e Motortoertocht 175 km Ontswedde 0599-332714

12 augustus
Week der Bestentoertocht 180 km Vlagtwedde 0599-313474

26 augustus
5e Veendammerwindtocht 220 km Veendam 0598-690110

26 augustus
Zomertocht 200 km Blijham 0597-561212

31 augustus
24e Bartje Treffen Zeyen 0597-416543

2 september
1e MRTO-toertocht 200 km Vledderveen 0599-332714

9 september
15e Noorderrit 175 km Oudehaske 0513-628847
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Wij maken van jou een veel betere motorrijder!
TTC Indoor, Zuiderdiep 4, 9571 BA, 2e Exloërmond, tel. 0599-672126
Volley

Voetbal

Handbal

Sport- en partycentrum
Korfbal

de Meet

Hockey

Dorpsplein 6 - Bellingwolde
Tel.: 0597-532028

Turnen
Tafeltennis

Basketbal

•
•
•
•

vergaderingen
recepties
bruiloften
buffetten
Judo

Tennis

1 6 sept
ember
september
6e Rodermarkttoertocht 200 km Roden 050-5016004

1 6 sept
ember
september
1e Kleintje Norg 100 km Norg 0516-431948

22 september
24e Friesche Woudentoertocht 200 km Tytsjerk 0511-461567

30 september
10e Hunebedrit 200 km Westerbork 0593-332436

7 oktober
11e Pannenkoekenrit 200 km Hoogeveen 0528- 230108

14 oktober
9e Herfsttintentoertocht 100 km Zeyen 0597-416543

2 1 okt
ober
oktober
Knollenplokkersrit 175 km Ruinen 0522-472519

2 december
19e Snertrit 125 km Hoogeveen 0528-230108

Motorcross kalender
24 juni
Emmer Compascuum, Nat.Motorcross 125 cc Nat, 250/500 cc Nat, 4
takt Nat, Zijspan Nat.

1 juli
Joure, EU motorcross 125 Nat, 250/500 Nat,+ 125 cc Jeugd groep A

8 juli
Varsseveld, Dutch Open Motorcross Zijspannnen, EU 250/500 Nat, EU
4-tak Nat.
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Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL Bellingwolde
Tel.: 0597-532662

8 juli
Veendam, Jeugd/Juniorcross Groep A+ Suzuki RM 125

26 augustus
Veendam, Nat.Motorcross 125 Nat, 4-tak Nat

26 augustus
Joure, Finale (1) Jeugd/Juniorcross, alle klassen behalve 65 cc

1 6 sept
ember
september
Delfzijl: EU Motorcross 125 Nat, 250/500 Nat, 4-tak Nat.

Toerkalender MC Mios ‘93
Datum

Soort

Afstand

8-10 juni
7 juli
26 aug.

Kampeerweekend
Avondtocht
Open

120 km
200 km

16 sept.
7 okt.

Starttijd

18.00 uur
9.00 tot 12.00 uur
Noord Duitsland
Pas , groene kaart en Duitse Marken meenemen
Activiteiten
140 km
9.30 uur
Leden
150 km
10.00 uur

Alle toertochten starten bij de Hendybar.
LET OP:
De avondtocht van 7 juli gaat door Duitsland, dus neem het volgende
mee: paspoort of identiteitskaart , groene kaart en Duits geld voor de
koffiestop onderweg.
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Wegrace kalender
10 juni
Assen, Int.Ducatie-races, DO Supermono, NK Class. Extra: Sot UEM Cup

30 juni
Assen, DUTCH TT + EK Extra: WK 500 cc

22 juli
Assen, Dutch open 125, 250, SS600, Supermono, Zijspan? NK Yam/
Apr 125 cc

12 augustus
Assen, DO Rizla+ Racing Days. DO 125,250, SS600, onder voorbehoud Int. Superbikes en BMW Boxercup.

26 augustus
Tolbert, Dutch Open 125, 250, SS600, Supermono, Superstock. NK
class en Yam/Apr 125 cc

9 september
Assen, WK superbike en zijspan

Baansportkalender
9 juni
Loppersum, Kampioenswed. 500cc Sen, Spec 125cc, Jeugd & Nat,
125cc Sen, DO Spec.Sen, Int. Zijspan.
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Verkeersschool Schuringa helpt u op weg
met elk certificaat en rijbewijs
BROMFIETS - MOTOR - AUTO - E ACHTER B
VRACHTAUTO - AANHANGWAGEN
ALLE CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

Theorie

Praktijk

Winschoten
Bovenburen 106
0597-422911

Wildervank
5e laan 14
0598-615361

Jack Kremer Auto’s

Voor al uw sportieve auto’s en cabrio’s
Holland Marsh 25 - Nieuwe Pekela - 0597-412234
Afslag Pekela’s (richting Heeresveld, 2e autobedrijf rechts)
INRUIL/FINANCIERING + GARANTIE MOGELIJK.

De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!

16 juni
Aduard, Kampioenswed. 125 +250cc Sen, Spec 125cc, 250cc Nat,
Jeugd & Nat, DO Zijspan

7 juli
Veenoord, DO Speedway, Speedway Zijspan, Kampioenwed 500cc Sen.

14 juli
Stadskanaal, Kampioenswed. 500cc Sen, Spec Nat, 125cc Sen, 250cc
Nat. Jeugd & Nat

21 juli
Westeremden, Kampioenswed. Spec 125cc, Spec. Nat, 125cc Sen,
250cc Nat, Jeugd &Nat.

19 augustus
Eenrum, Internationaal Spec 125cc, Spec, DO zijspan.

24/25 augustus
Siddeburen, Kampioenswed.250cc Sen, Spec 125cc, Spec.Nat, DO zijspan.
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Supermarkt

Stuiver
Bouwonderneming

Kuiper Blijham B.V.

Raadhuisstraat 10 - Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham
Tel. 0597-561798

Zomaar een motortocht
door Gert IJpma
Woensdagmiddag 18 april, een mooie droge middag,
mooi weer om motor te rijden. Ik was deze hele dag
aan het werk geweest bij kartonfabriek De Halm in
Hoogkerk en zoals gewoonlijk zou ik deze dag tegen
half vijf weer richting Winschoten vertrekken, om
hier weer mijn lekker hapje eten, welke klaargemaakt door mijn enige echte Yvonne, met smaak
was bereid, op te eten.
Normaal was dit ook gebeurd, als er toevallig niet iets was tussengekomen. Terugrijdend kreeg ik ineens een raar geluid in de motor te
horen, welke ik achteraf nog steeds niet thuis kan brengen. Ik ging
eerst even kijken of er nog olie in het blok zat door eens even flink in de
ankers te gaan hangen. In het verleden is het vaak gebeurd dat dan de
rode oliedruklamp iets begon te knipperen en bij langdurig remmen
dan ook aan bleef, tot het moment dat je weer gas bij gaf, dit dus ter
plekke even geprobeerd. Dit bleek echter niet het geval, de lamp bleef
uit en de olie is volgens mij op peil. Vervolgens rijd je verder, Groningen
uit, de A7 op en vervolgens richting Winschoten. In Groningen was ik in
tussentijd mijn broer voorbij gereden, hij had mij wel gezien, ik hem
echter niet. Dat mijn broer later echter een grote betekenis kreeg, kon
ik op dat moment nog niet bevroeden.

Remspoor van 66 meter
Afijn, om maar weer op het verhaal terug te komen, ik reed dus op de
snelweg met een gangetje van zo’n 120 kilometer per uur, ik reed
daarbij achter een andere motorrijder aan, en terwijl ik daar lekker
geniet, besluit de motor er maar eens een keer mee te kappen. Op dat
moment denk je van alles, maar het eerste wat je natuurlijk probeert is
om de motor op de weg te houden. Dat dit met vastgelopen motor,
waarbij ineens 1500 kubieke centimeters stil komen te staan en waarbij het achterwiel maar besluit om je in te halen omdat dit maar spontaan stil komt te staan en zodoende een remspoor van 66 meter op
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Wereldwijd worden de tassen van
en Daniel-Ray verkocht.
en Daniel-Ray zijn twee handelsmerken van de importeur Paré.
Uitsluitend verkrijgbaar bij de erkende lederwaren vakhandel.

het ZOAB-asfalt achterlaat niet meevalt, kom ik een hele lange tijd
nadien wel achter. Op het moment dat je van je motor wordt gelanceerd, waarbij de snelheid nog dusdanig hoog is en enige meters van
de motor wordt weggeslingerd, denk je nog maar aan een ding: ““Dit
was het einde, vaarwel, de mazzel, adieu!”.

Grapperij
Wanneer je dan na een tijdje je ogen weer opendoet en je ziet je broer
wazig boven je hangen, dan denk je dat je droomt. Als je dan ook nog
eens een keertje, stronteigenwijs als je op dat moment bent, ook nog
een keer besluit om weer op de motor, welke als schroot op de linkerrijbaan ligt wilt stappen, dan zegt m’n broer dat ik toch maar beter kan
blijven liggen.
Hij had intussen mijn ouders gebeld en zij hadden op hun beurt Yvonne
weer ingelicht. Op een gegeven moment kreeg ik in de peiling dat ik
niet meer op de vluchtstrook van de snelweg lag, maar wel met enige
snelheid naar het academisch ziekenhuis in Groningen werd vervoerd.
Hier werden allerlei onderzoeken op mij losgelaten, infusen ingebracht.
Ik zag er tenminste twee in mijn hand en arm, foto’s gemaakt en meer
van dit soort grapperij.

Lippen als Shaka Zulu
Intussen waren mijn ouders en Yvonne ook al in Groningen, maar zij
moesten nog even wachten voordat ze mij konden zien. Toen ik op een
gegeven moment alle onderzoeken had gehad, zeiden de broeders en
zusters dat mijn ouders, Yvonne en mijn broer snel zouden komen. Dit
bleek ook het geval, eerst zag ik mijn broer met een grote grijns binnenkomen, zij waren natuurlijk ook weer van de grootste schrik bekomen,
en het was achteraf ook nog wel een beetje lachwekkend. Ik lag daar
namelijk in een heel klein zaaltje, lippen als Shaka Zulu of Michael
Reiziger of wat je er ook maar van wilt maken, en verder moest ik op
dat moment enorm nodig naar het toilet. Toen mij dit echter te lang
duurde, besloot ik maar eens om van alle emoties die je op dat moment hebt, maar eens flink misbruik te maken.
Na een paar termen die je beter niet kunt vertalen, waren daar binnen
no time twee van die zogenaamde mobiele pisbakken, waarbij de broeder op dat moment zei dat als ik alle twee vol zou pissen ik voor de
hoofdprijs zou gaan. Dat dit niet gelukt is zei ik al bij voorbaat, waarbij
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Assurantiën en Makelaardij o.z.
- Voor alle verzekeringen
- Voor aan- en verkoop van onroerend goed
- Ons actuele woningaanbod kunt u vinden op
www.makelaardij-visser.nl
- Alle taxaties (WOZ gediplomeerd)
- Voor alle hypotheken

REGIO

Lid NVA

BANK
Lid LMV

Bellingwolde - Hoofdweg 26, telefoon (0597) 531484
Vlagtwedde - Dr. P. Rinsemastraat 4c, telefoon (0599) 313589

EK
E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Vossenkamp 138
9675 KM Winschoten

TEXACO - BELLINGWOLDE
J.H. METTING
Hoofdweg 33
9695 AA Bellingwolde
Tel. 0597-531373

tel.: 0597-422050

AUTO- EN GARAGEBEDRIJF
J.H. METTING
Wymeersterweg 14
9695 XA Bellingwolde
Tel. 0597-532353
Fax 0597-532465

de broeder ook hartelijk lachend wegliep.

In de kreukels
Achteraf bekeken heb ik ontzettend geluk gehad en dat ik al dezelfde
avond weer terug kon heb ik te danken aan mijn goede motorpak. Op
het moment dat ik dit schrijf heb ik nog last van mijn rechterhand en
pols, mijn rechterheup en een beetje onverklaarbaar misschien, mijn
rechterkant van de mond, vooral de binnenkant van de lippen. Ik hoop
jullie zo spoedig mogelijk weer te zien, iets minder snel in de kreukels
dan nu, maar zeker voor in de toekomst weer helemaal in motorstyle.

Feestavond 3 maart
door Sandra Kolthof-Klein
Om acht uur was iedereen zo’n beetje aanwezig.
Tegen half negen kregen w
e een lekk
er kkopje
opje kkof
of
we
lekker
offf ie
met gebak. Nadat iedereen betaald had kregen we
ieder vier consum
ptiebonnen. TTegen
egen half tien gingen
consumptiebonnen.
we bowlen, er waren bijna zeventig mensen gekomen.
We hadden ons verdeeld in groepjes. Nadat we zes keer wat hadden
gegooid met de bowlingballen werden de punten ingeleverd en geteld.
We hadden ons inmiddels verplaatst naar boven voor de volgende
ronde: het schieten, iedereen was in de ‘mood’. Heel veel mensen
hadden nog nooit geschoten, maar die konden het als beginner toch
heel goed (beginnersgeluk).

Schieten en drank?
We hebben heel veel gelachen. Tijdens het schieten begon er wat drank
aan te pas te komen,er werd veel bij gekletst. Sommigen waren er zo
erg aan toe dat zij zichzelf aan het verkopen waren. Onze vrijgezellen
van die avond: Gert-Jan Prins (30, telefoon 0597-3330081) en Ingmar
(27, telefoon 06-20394246). Bel of spreek een boodschap in na de
pieptoon.
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DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING
· ONDERGOED

· FOUNDATIONS
· HUISHOUDTEXTIEL

Mode en woninginrichting

P E RTO N
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

Optiek Bijholt
voor scherp zien
met bril of lenzen

Juwelier Bijholt

B I J H O LT

voor een sieraad
of goed bij de tijd

winkelcentrum “De Helling” 9
0597-615501 Oude Pekela

Uw veelzijdige specialist

OPENINGSTIJDEN:
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
: gesloten
dinsdag t/m vrijdag
: 8.30 - 17.30
zaterdag
: 9.00 - 14.00
* Zonnebank en nagelstudio op afspraak
* Wij werken volgens afspraak
* Bij ons nu ook Hairextensions!
Damesen herenkapsalon

Vissersdijk 80 - Winschoten. Tel. 0597-416557

De uitslagen van het bowlen:
1. Jan Bos met 99 punten
2. Henk Kloosterman met 94 punten
3. Tinus Moed met 89 punten
De poedelprijzen gingen naar Annie en Geertje. Beiden met maar liefst
25 punten.

De uitslag van het schieten:
1. Gert-Jan Prins met 59 punten
2. Jan Kolthof met 58 punten
3. Ingmar met 57 punten.
Allemaal van harte gefeliciteerd met de prijzen welke van de Mitra
afkomstig waren (Jaap Duit). Tegen 23.00 uur gingen de meesten naar
huis. Het was heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. Mensen
allemaal bedankt.

Begeleiding Skeelertocht
Oude Pekela 19 mei
Dit jaar werd er voor de derde keer de Addict
Skeelertocht in Oude Pekela georganiseerd. De
organisatie had mij ook dit jaar weer benaderd om
de coördinatie van de begeleiding op mijn schouders te nemen.
Er waren vier routes door de organisatie uitgezet, drie voor de ervaren
skeelers met een totale lengte van 120 km en één voor de minder
ervaren skeelers met een lengte van 7.3 km, deze liep geheel door
Oude Pekela en hier waren twee motorrijders voor gevraagd om de
boel wat in de gaten te houden en zonodig bij problemen dit door te
geven aan de organisatie. De opkomst voor deze kleine route liet zeer
te wensen over en wij hebben tijdens de evaluatie na afloop te kennen
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VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Sleedoornweg 2
9674 JG
Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034

H. Feringa Autotechniek
¾
¾
¾
¾
¾

Reparatie van alle merken
Personenauto’s
Bedrijfsauto’s
Motoren
Four Wheel Drive specialist

Tevens Uw adres voor:
¾ Schade taxatie en afwikkeling
¾ Alle merken banden voor alle
voertuigen
¾ Alle typen accu’s
¾ APK-keuringsstation
Kwaliteit voor scherpe prijzen

Flessingsterrein 8
9665 BZ Oude Pekela
Tel.: 0597-675346
06-22549045

gegeven dit voor een volgende keer op een andere manier geregeld
moet worden.

Grote route
Bij de grote route waren in totaal elf motoren aanwezig, negen voor de
begeleiding en tot aan de middag 2 voor filmclub Focus voor het maken van filmopnamen en foto’s. Er werd om half tien gestart.
De route ging in het eerste gedeelte van Oude Pekela, Onstwedde,
Vlagtwedde naar Sellingen waar op dagcamping ‘Zonnegloren’ een pauze
was. Daarna ging het door Sellingen naar de Hassebergerbrug, waar
vandaan koers werd gezet naar Bourtange. Vanaf Bourtange ging het
weer richting Vlagtwedde, waar wij weer afsloegen naar Veelerveen,
waar weer een pauze was.
Na deze pauze ging het via Veele, Wedde en Blijham weer naar het
startpunt in Oude Pekela voor een pauze van ongeveer een half uur.
Men had er toen inmiddels 63 km op zitten.
De tweede route liep via Kibbelgaarn, Zuidwending, Ommelanderwijk,
Nieuwe Pekela, Alteveer, Onstwedde, Wedde, Wedderveer weer naar
Oude Pekela.

Lekker druk
De derde route liep via Westerlee, Heiligerlee naar Winschoten. In Winschoten liep de route via Bovenburen, Beersterweg, Wilhelminasingel
en Blijhamsterweg naar de rondweg. Daar het zaterdagmiddag was
kun je wel nagaan dat het op dat tijdstip (half vier) lekker druk op de
weg was en dat er dus wel enkele flinke opstoppingen zijn veroorzaakt.
Helemaal toen ook nog eens de spoorbomen op de Blijhamsterweg
dicht gingen. Vanaf Winschoten ging het via de Turfweg weer naar het
eindpunt waar we tegen ruim vier uur weer terug waren.
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde begeleiding, de samenwerking met Roelf en Robert (motorrijders regiopolitie) verliep ook uitstekend.

Bedankt
Ik wil iedereen bij dezen, ook namens de organisatie, nogmaals bedanken voor zijn inzet en ik hoop een volgende keer ook een beroep op
deze mensen te mogen doen.
Bé Nieboer
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Galerie:
Wisselende exposities
Exclusieve sier- en sfeer artikelen
Sieraden
Geopend:
zondag 12.00 - 18.00 uur
maandag t/m donderdag 14.00 - 19.00 uur
en op afspraak
Creatief - Educatief Centrum

JOKE MEEÜSE
Hoofdweg 43
9697 NB Blijham
Tel. (0597) 56 13 77

Cursussen:

Olie - acrylverf
Aquarelleren
Pastel
Tekenen (pen)
Zowel abstract als realistisch
Lijstenmakerij:
voor uw passe-partouts en inlijstwerk

Banden in alle maten en merken
Vakkundig gemonteerd en gebalanceerd
Accu’s bijna alle type’s voorradig
Olie en oliefilters
Grote en kleine beurten
Schade afhandelingen
Halen en brengen

Verjaardagskalender
April
Jan Bos, Fred Greven, Anton Kuiper, Benny Koopman, Berend Koopman, Oscar Lamain, Geertje Roukema, Henk Scheper, Christien Spa,
Jan Stuiver, Willie Tammes, Geert Veenstra.

Mei
Andre Conradi, Harm Ekamper, Hanno Engelkes, Alida Hartman, Wim
Molanus, Andre Komies, Yvonne Lamain, Boije Lap, Petra Lap, Roelf
Meijer, Robert v/d Meulen, Gert-Jan Prins, Sipke Roukema, Jeanet
Streunding, Luppo Teuben, Hillegiena Timmer, Jack Veldkamp, Jan
Vrieze, Henk Weeke, Jaap Siems.

Juni
Johan Bontsema, Lukje Kaldijk, Jan Kolthof, Sandra Kolthof, Willy Kruze,
Sieneke Kruize, Cornelis Lap, Wuppie Lohof, Esra Siemons, Anita
Siemons, Fré Siemons, Thijs Spit, Jacob Toutenhoofd, Willem Hensema.
Alle bovenstaande leden nog van harte gefeliciteerd, of als je nog jarig
wordt alvast gefeliciteerd en een prettige dag van de motorclub.

Sputtertjes
Te koop: Honda CBR 1000, type ‘Hurricane’, 25.500 km, 1988, zeldzaam mooi, tel. 0596-550901
Te koop:
motorbroek, maat 58 /GB 40, merk Akito
helm, maat S/56, merk Futura
tel. 0597-532627, J.G. v/d Laan
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Nieuwe leden
Winschoten
Mark Cremers, Willie en Gea Swarts, Erik Moderman en Karin Rouppé

Oude-Pekela
Antje Delger, Johan en Jannie Hogenbirk, Jan en Freka de Jager, Chris
en Willie Timmer

Bellingwolde
Theo Drenth, Engelke en Froukje Perton, Jaap Siems, Jacob Toutenhoofd

Blijham
Tjadie Wester, Jan Huisman, Ronnie v/d Zijl

Scheemda
Wim Molanus

Wildervank
Jan Mulder

Woldendorp
Peter Slager, Evert Aukes
Van harte welkom bij onze gezellige motorclub!

Het adres voor al uw benodigdheden op motorgebied!
Onze kledingshop heeft een grote collectie motorkleding en helmen, u vindt er
merken als: Shoei, Arai, Uvex, Damen, Lookwell, Clover, Spike, IXS en vele anderen.
Tevens beschikken wij over verschillende motoren, bestemd voor de verhuur.

Noordveenkanaal z.z. 12, Nieuw Weerdinge, telefoon 0591-52 12 79

Voor uw:
*
*
*
*
*
*

Vergaderingen
Recepties
Partijen
Diners
Koffietafels
Koud buffet

* Consumpties,
lunches, diners
voor redelijke
prijzen
* Ruime parkeergelegenheid

Fischer
Houtbouw
Wedde

Mededelingen
Aan clubleden die hun contributie nog niet hebben voldaan!
Het blijkt dat er leden onder onze club zijn die niet weten dat ze na
verschillende herinneringen hun contributie moeten betalen. Wanneer
er niet is opgezegd loopt het lidmaatschap gewoon door, er zijn clubpasjes gemaakt en andere onkosten. Zie huishoudelijk reglement. Dus
gaarne jullie betaling voldoen! Willen jullie het clubgebeuren beëindigen geef dit dan door in de maand december dan wordt alles opnieuw
verwerkt.
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding
van fl 7,50 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris. Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden, wordt een
vergoeding van fl 5,00 per toertocht gevraagd. De vergoeding is voor
koffie en het uitzetten van toertochten, want ook voor u is de toertocht
uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duoleden die wel
lid zijn van de club. Het lidmaatschap bedraagt Fl 25,00 per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Dus niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer:
3066.43.014 t.n.v MC Mios ’93 te Blijham.
Als je lid bent van MC Mios ’93 kun je op vertoon van het pasje korting
krijgen bij Mulders Motoren in Veendam en Jaap Middel in Stadskanaal.
Mulders Motoren geeft korting op kleding, accessoires en verdere artikelen. Jaap Middel geeft korting op kleding (uitgezonderd BMW en
Daijnese kleding) en accessoires.

SPOORBIELZENHANDEL
H. KRUIZE
TEL. 0597 562039
Eerste kwaliteit eiken bielzen

Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham

Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433

De eerste toertocht van 2001
Het weer was goed en de opkomst was groot. 111
deelnemers. Zoals ieder jaar bij ons eerste motortreffen werden eerst de nieuwe motoren bewonderd, waaronder ook de nieuwe superbike van
Christine. Na een gratis kopje koffie gingen de
eerste motoren in groepjes weg.
Ook was de bezemwagen van de partij. Deze was dit keer bezet door
de grote opkomst met twee extra sterke mannen, inclusief krukken.
De bezemwagen had echter een probleem, deze twee sterke mannen
hadden geen van beiden een bril bij zich en konden dus geen kaart
lezen.
Dat was een taak erbij voor de chauffeur. Dat leidde er toe dat we direct
bij de tweede afslag al fout zaten, dit kon dus nog wat worden!

Motor in de sloot
Onderweg tijdens het gepraat werd er ontdekt dat we ook een telefoon
bij ons hadden. Zouden de rijders dat ook weten?
Nou we hadden het net gezegd of de telefoon ging al. Het stond mooi
onderaan het routeformulier vermeld. Onze eerste opdracht was een
motor uit de sloot halen bij Smeerling. Toen we er aankwamen hadden
ze de motor en bestuurder al weer op het droge staan. De bestuurde
had geen verwondingen , alleen een nat pak. Dankzij hulp van andere
motorrijders hadden we de motor snel op de aanhangwagen staan. We
konden met de motor en bestuurder op weg naar Valthermond. Hier
werd de motor van de aanhangwagen gehaald en de motorrijder ontdeed zich hier van zijn laarzen die vol stonden met water.

Achteruit rijden met kar
Bij het wegrijden was er een probleem, het achteruit rijden met een kar
was het obstakel. Maar dankzij Flip liep alles goed af. We konden
richting Odoorn, naar onze eerste koffiestop.
Daar aangekomen waren er al een aantal motoren. We konden zo naar
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TAMOIL

Tankstation Zuiderveen
Energie om door te gaan

24-UURS SERVICE TANKSTATION

Spaar voor leuke cadeaus met ons Pingcard spaarsysteem.

- Verkoop van lotto en telefoonkaarten
- Tanken op rekening via Tamoil pas
(bedrijven)
Zuiderveen 50

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 6.30 - 21.00 uur
Zaterdag
7.00 - 21.00 uur
Zondag
9.00 - 21.00 uur
nt u
na ku
Daar maken
uik
gebr onze
van minal
nter
buite

- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
- Binnenkort: aanhangerverhuur

* Winschoten

* tel. 0597 - 412234

700 m2
Voor uw complete
woninginrichting!
De koffie staat voor
u klaar!

•
•
•
•
•

Gordijnen, vitrages, lamellen
Raamdecoratie
Kurk, laminaat, parket
Linoleum, vinyl
Project tapijt (kantoren e.d.)

H. Westerstraat 28, 9665 AM Oude Pekela, 0597-618090, fax 0597-615215
(v.m.Unionfabriek)

BIJ ONS VOELT U ZICH METEEN HAPPY!

onze koffie en gebak en konden onze werkverhaal vertellen.
Na deze gezellige koffiestop werd er weer verder gereden. Bij vertrek
scheen de zon, maar even later begon het wat te regenen; wat voor de
motoren niet zo mooi was.
Maar bij de afslag het Haantje richting Sleen was het weer droog. Helaas de andere kant op, richting Schoonoord, plensde het. Dat konden
wij weten want hier kwam de bezemwagen terecht door een foute
kaartlezing.

Sneu
Na een mooie tocht kwamen we bij de lunchpost in Emmercompascuum
terecht .Hier was het gezellig druk, de medewerkers van de bezemwagen (op de bestuurder na) konden hier een pilsje pakken. Wat enkele motorrijders wel sneu afging.
Hier hoorden we dat er nog twee motoren een schuiver hadden gemaakt, maar deze konden op eigen kracht weer naar huis rijden. Na
ongeveer een uur pauze werd de tocht voortgezet richting Blijham. Op
de Burgemeester Buiskoolweg te Rhederveld hebben we nog even een
rookpauze ingelast. Toen ging de laatste fase in richting de Hendybar.
Bijna alle motoren waren er al, behalve de vrouwen.
Het was voor ons een zeer geslaagde en gezellige tocht, en we hopen
voor de rijders ook.
Anno en Flip

Wist u dat?
-

Hanno, Flip en Jurren een nieuwe Motorclub oprichten?
Dat deze club MC Kneus gaat heten?
Dat men alleen met een doktersverklaring lid kan worden?
Dat ze bij gebrek aan een aangepaste motor eerst gedrieën in een
auto rondtoeren?
- camping de Luttenberg in Luttenberg is uitgezocht voor kampeerders
- er veel leden van de club meegaan
- zo’n weekend erg gezellig is doch slopend
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-

bij de open toertocht van 29 April 140 personen waren
erop deze dag 15 nieuwe leden zijn bijgekomen
onze club 157 leden heeft incl. duoleden
wij ook een zwemclubje hebben
bepaalde mensen zwemvliezen nodig hebben
wij overstekende schikhekken voorbij kwamen
sommige motorrijders steunwielen nodig hebben
een bepaalde motorrijder toch ABS nodig heeft
iemand tochtig is op de motor
Bruce Lee ook in onze club aanwezig is
wij een karate kid hebben
hij planken doormidden trapt en in de ziektewet beland
zijn naam Sipke is
de avondtoertocht met barbecue op 14 juli is
de barbecue achter de Hendybar plaatsvindt
je je hiervoor moet opgeven
Hanno weer begint te lopen
Hanno nog niet kan motorrijden
Flip ook weer aan de loop is
Flip nog geen tik-tik kan doen
Hanno en Flip nu samen fietsen
beiden net doen alsof ze motorrijden
beiden met de open toertocht in de auto meereden
beiden ook als commentator fungeerden
er ook club T-shirts te koop zijn
deze shirts slechts Fl 12,50 kosten
Tinus zijn eigen naam niet kent
Reinderd moeite heeft met veterstrikken
Hij Christien daar schuldig aan vindt
Gert-Jan Prins en Ingmar snel telefoonnummers doorgeven aan Jan
en alleman
- Zij raar staan te kijken als hun prooi getrouwd blijkt te zijn
- Het gezellig was in D’Olle Witte Schoule
- het volgend jaar hopelijk weer zo gezellig wordt
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fijne specialiteiten
van uw
ambachtelijke slager

Edwin Wiebrands
Echte
boerenleverworst - metworst
brunswijckersnijworst
boterhamworst
hausmacherleverworst

Hoofdweg 285, Bellingwolde, tel. 0597 - 531452

Mijn motor en ik
met André Conradi uit Blijham
1

Wat voor een bedrijf heeft u?
Fysiotherapie, fysieke revalidatie.
2. Hoeveel personeel heeft?
1 collega.
3. Heeft uw bedrijf ook met motoren te maken?
Nee.
4 Rijdt u zelf ook motor, zo ja wat voor een?
Ja, ik rij ook motor. Ik heb een Honda vf 750 f van 1987.
5. Hoe kwam u op het idee om motor te gaan rijden?
Met de paplepel ingegoten via mijn vriend zijn vader, Jan Lingbeek.
6. Is dit uw eerste motor of heeft u er al meer gehad?
Ik heb meerdere gehad. Mijn eerste was een BSA G11C 250 cc 1
cilinder viertakt. Ik was toen zestien jaar. Daarna had ik een BSA
A10 een 650 cc 2 cilinder viertakt. Daarna kreeg ik een Honda CB
500 terug erin getreden via Suzuki T500. Deze bij Koos Mulder
ingeruild voor een Honda VF 750 F, een Japanse import met slechts
5000 km op de teller.
7. Doet u het onderhoud zelf?
Gedeeltelijk, kleine reparaties wel, maar olie en banden doet de
dealer.
8. Rijdt u solo of duo?
Meestal alleen.
9. Heeft u voldoende tijd om motor te rijden in verband met uw werk?
Nee, maar dat geldt voor meer hobby’s.
10. Hoelang bent u lid/sponsor van Mios?
Sinds 1996.
11. Gaat u wel eens naar de TT of een motorbeurs?
Laatst met vrienden zijn we naar de Martinihal in Groningen geweest. Daar heb ik ook voor het eerst steile-wand-rijden gezien.
12. Gaat u ook wel eens met de motor op vakantie?
Wel toen ik achttien was; met vrienden op Engelse motoren naar
Oss geweest (24 uur race)
13. Heeftunog meer hobby’?
Fietsen, hardlopen, honden, kippen, tuin, muziek, lezen en auto’.
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Menu’s - Broodjes
Snac
ks - F
rites
Snacks
Frites

Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365

MENU’S
vanaf

Alle gerechten kunt u afhalen!
Openingstijden:

woensdag t/m zaterdag
zondag
maandag en dinsdag gesloten

11.30 tot 20.00 uur
16.00 tot 20.00 uur

Twee topmerken onder één dak

Transportbaan 39
9672 BJ Winschoten
0597-423210
www.hogerman.nl

14. Rijdt u ook wel eens met toertochten mee en wat vindt u er van?
Af en toe, hartstikke leuk.
15. Wat zou u graag veranderd willen zien in de motorwereld?
Voordat je mag autorijden verplicht een motorrijbewijs te halen. Dit
zou tot gevolg hebben dat automobilisten beter bewust worden
van de gevaren op de weg, vooral met betrekking tot snel rijden.
16. Wat zou u nog willen zeggen?
“Mooi zo deur zetten.”
Marijke v/d Laan

De verkeersregelaar
door Bé Nieboer
Omdat het steeds vaker voor komt dat anderen dan
politiemensen zich uit hoofde van hun beroep met
he
an he
er
k eer bezighouden, zijn op 3
1
hett regelen vvan
hett vver
erk
31
augustus 1
999 he
eglement V
er
k eer
sregels en
1999
hett R
Reglement
Ver
erk
eersregels
dministratie
V er
k eer
st
ek
ens (R
VV) en he
stek
ekens
(RVV)
hett Besluit A
Administratie
dministratievv e
erk
eerst
Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) hierop
aangepast zodat de verkeersrege-laar nu ook een
wettelijke status en bescherming heeft.
Deze maatregelen gelden niet alleen voor beroepsmatige verkeersregelaars zoals brandweerlieden, wegwerkers en begeleiders van
exceptionele transporten, maar zorgen ook voor een wettelijke bescherming van de vrijwilligers die incidenteel evenementen als een
wielerronde of en skeelertocht begeleiden. Hierdoor hebben alle
verkeersregelaars nu een wettelijke status en zijn de weggebruikers
verplicht om hun aanwijzingen op te volgen. Dit maakt het begeleiden
van evenementen een stuk veiliger voor die motorrijders die dat graag
willen doen.
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AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
tel: 0597-432552

V oor w aar
den
aarden
Verkeersregelaars, zoals wegwerkers en begeleiders van exceptionele
transporten die beroepsmatig landelijk als zodanig werkzaam zijn,
worden door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangesteld. De
verkeersregelaars die niet landelijk werkzaam zijn, zoals bijvoorbeeld
de vrijwilligers die op de motor een evenement begeleiden, worden
aangesteld door de burgemeester in wiens plaats het evenement plaats
vindt. In de praktijk komt het er op neer dat deze taak wordt
gemandateerd aan de korpschef van het regionale politiekorps waardoor de verkeersregelaar in de praktijk niet plaatselijk maar zelfs regionaal zijn taak mag uitoefenen.

Wettelijk bevoegd
Om in aanmerking te komen voor een aanstelling als verkeersregelaar
moet men minimaal 18 jaar oud zijn. Verder is de verkeersregelaar
verplicht om een oranje reflecterende jas of hes te dragen waarop
zowel aan de voor als de achterkant in witte reflecterende letters het
woord ‘verkeersregelaar’ staat vermeld. De verkeersregelaars worden
opgeleid onder verantwoording van de betrokken regionale korpschef.
Deze opleiding bestaat uit theoretisch en een praktisch gedeelte, maar
voor vrijwilligers die incidenteel helpen kan ook worden volstaan met
een eenmalige instructie, gericht op dat ene evenement. De formele
aanstelling vindt plaats nadat de opleiding en/of instructie is voltooid,
waarna men dan ook wettelijk bevoegd is.
De verkeersregelaars die een volledige cursus van twee dagdelen theorie en twee dagdelen praktijk hebben gevolgd krijgen een aanstelling
voor de duur van twee jaar, daarna moet men weer een praktijkexamen
afleggen.

V er
plichtingen organisatie
erplichtingen
De organisatie die het evenement houdt en daarbij gebruik maakt van
één of meer verkeersregelaars is volgens de nieuwe wettelijke bepalingen ook verplicht om een aantal verzekeringen voor deze verkeersregelaars in orde te maken. Zo moet ze er voor zorgen dat de verkeersregelaars voldoende voor de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn.
Verder moet de organisator er voor zorgen dat de verkeersregelaars
zelf voldoende verzekerd zijn voor zaak en/of letselschade die ze vanwege hun taak kunnen oplopen. Daarnaast moet er voor de
verkeersregelaars ook nog een verzekering voor huishoudelijke hulp
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Piet Heinlaan 13
9675 AV Winschoten
Telefoon
Fax
Mobiel

0597 432 044
0597 432 048
06-22393171

VOOR AL UW SPARINGEN EN DOORVOEREN IN BETON EN STEEN
TEVENS VOOR CHEMISCHE VERANKERING EN ONTLUCHTING ONDER DE VLOER

Loon-, grondverzet- en transportbedrijf

VAN DER WAL BLIJHAM
Verhuur van o.a.: shovel, hydr. kranen, mini-kranen, vrachtauto's (met
laadkraan), containers (groen- en bouwafval)
Levering van o.a.: teelaarde, tuinaarde, vulzand, metselzand, voegzand,
gebroken puin/asfalt/beton, gewasbeschermingsmiddelen
Tevens o.a.: maaidorsen, zwadmaaien, ploegen, sproeien, maaikorven,
kopeggen, takken hakselen
Onze composteerinrichting groenafval is geopend op werkdagen van 7.30 uur
tot 16.30 uur. De eerste zaterdag van de maand (en gedurende de maanden
april, mei, sept. en okt. elke zaterdag) van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Winschoterweg 22, 9697 XD Blijham
Tel. 0597-561427, fax 0597-562509
Auto: 06-22668873

worden afgesloten zodat ze als ze door een ongeval thuis komen te
zitten dit in ieder geval goed geregeld is. De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van verkeersregelaars is dus verplicht om deze
verzekeringen voor ze af te sluiten.
Kopieën van de verzekeringen dienen door de organisatie van het desbetreffende evenement aan de coördinator van de verkeersregelaars
te worden afgegeven.
Over het algemeen worden de motorrijdende verkeersregelaars bij de
begeleiding van wielerronden en vergelijkbare evenementen ingezet.

Ook op de lijst?
Leden die nog niet bij mij op de lijst staan en er wel voor voelen om deel
te gaan uitmaken van een vaste begeleidingsgroep kunnen zich bij mij
opgeven(telefoon 0597-614904).

25 Redenen om
weer/meer motor te rijden
1. Vrijheid, blijheid
Op de motor voel je je zo vrij als een vogeltje. Niet benauwd of opgesloten, maar heerlijk in de buitenlucht. En daar word je op slag vrolijk van.
2. Files? Waar dan?
De ergernis aan de files wordt tot vrijwel nul gereduceerd. Op de motor
kun je immers (wel voorzichtig natuurlijk!) tussen de rijen door. Niet
alleen veel vlugger, maar ook een erg fijn gevoel. Als blikken konden
doden.
3. De wind in je gezicht.
Ineens ben je je bewust dat je rijdt. De wind houdt je fris en alert. Dit is
pas echt rijden. Dit is genieten van elke kilometer.
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Voor al uw

METSELWERKEN

Metselbedrijf

KOOLHOF B.V. Blijham
Kochspad 12, 9697 SV Blijham - tel. (0597) 56 28 38 - b.g.g. (0597) 56 14 45 - fax (0597) 56 32 39

P. KUIPER
ERKENDE WAPENHANDEL
erk.nr. 292

Voor al uw luchtbuksen, luchtdrukpistolen, kogels, richtkijkers,
verrekijkers en onderhoudsmiddelen. Alles voor de schietsport!
Tevens reparatie aan alle merken luchtbuksen en luchtdrukpistolen

INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - IMPORT - EXPORT
Hoofdweg 44
9697 NK Blijham
Tel. (0597) 561324
Fax (0597) 561956
Autotel. 06 - 53847019

4. Parkeerplaatsen. Inderdaad.
Een motor kun je altijd ergens kwijt. De ergernis dat je ellenlang moet
zoeken naar een parkeerplaats, is voorgoed voorbij. Zo houd je tijd
over voor leukere dingen.
5. Welkom bij de club.
Vrijwel elk motormerk heeft zijn eigen club of clubs. Waarmee je samen gaat toeren, waardoor je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.
6. In plaats van voor de TV hangen.
Best leuk hoor, de TV. Soms. Maar wij kunnen ons wel een spannender
vrijetijdsbesteding voorstellen. Alleen, met z’n tweetjes of een hele
groep toeren op de motor, bijvoorbeeld.
7. Ons kent ons.
Motorrijders groeten elkaar. Even die linkerhand omhoog als teken van
verbroedering. Je deelt immers samen de geheimen van het motorrijden.
8. Een droog verhaal over regen.
Tegen regen kun je je kleden. Daarvoor heeft de vakman een enorme
collectie perfecte jassen, broeken en pakken. Die er nog eens heel
mooi uitzien ook. Overigens, het regent in Nederland maar 5% van de
tijd.
9. Vies wordt lekker warm.
Bezwete ruggen en plakkende billen zijn de motorrijder vreemd.
Luchtgekoeld rijdt echt het lekkerst. Zo houd je het hoofd koel en de
rug droog.
10. Stoplicht? Rijlicht!
Soms is het een heel geploeter om de stad door te komen. Bij alle
stoplichten weer in de rij. Dat kan toch anders, door voorzichtig tussen
de rijen door te rijden. Met de motor kan het.
11. Zien is geloven.
Op de motor zie je veel meer van je omgeving. Omdat je hoger zit, maar
vooral omdat je je veel bewuster bent van je omgeving. Je zit er, zogezegd, middenin.
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Bij uw MITRA slijter vindt u:
- Wijnen, 6 halen 5 betalen
- Gelegenheidsetiketten
- Leuke kado’s
- Feestje? Volle flessen retour!
- Bezorgen in overleg

MITRA’S Wijn etcetera. De Helling 22
Oude Pekela, tel. 0597-615 065
Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

ook voor afhaalmenu’s
dagelijks geopend van 11.30 - 22.00 uur
‘s maandags gesloten
Hoofdweg 249 - Bellingwolde
tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Hoofdweg 81 - 9679 NC Blijham
Tel.: 0597 - 56 10 19
Fax: 0597 - 56 10 75

12. Zuinig aan.
Een motor neemt met veel minder brandstof genoegen dan een auto.
Zo kom je verder met een liter benzine.
13. Zo is er maar één.
Voor motoren zijn ontelbare accessoires leverbaar. Zo maak je van een
motor, jouw motor. Waarvan er maar één op de wereld is. Je bent immers geen kuddedier, maar een individualist.
14. Naar het strand zonder te stranden.
Dertig graden, dertig kilometer file en nog 30.000 parkeerplaatszoekers
voor je. Maar niet als je op de motor gaat, dan zijn de zee en het strand
ineens stukken dichterbij.
15. Vervelen is verleden tijd.
Voor motorrijders is er elk weekend iets te doen. Beurzen, evenementen, merkbijeenkomsten, etc. En wie er ook komt, je hebt altijd iets om
het ijs te breken: een praatje over je motor, bijvoorbeeld.
16. Overhouden aan onderhoud.
De onderhoudskosten van een motor liggen relatief laag. Er zit minder
aan, dus kan er ook minder stuk. Bovendien kun je ook veel zelf doen.
En daarbij: je hoeft nooit vier banden tegelijk te vervangen.
17. In plaats van de psychiater.
Niets zo ontspannend als een ritje op de motor. Je denkt aan niets
anders, raakt totaal ontspannen. Goede kans dat je afstapt als een
ander mens.
18. Kom eens een afspraak na.
Op tijd komen in Nederland behoort ineens tot de reële mogelijkheden.
Zonder rekening te hoeven houden met de gebruikelijke opstoppingen.
Best handig om zo nu en dan eens op tijd te komen.
19. Een rondje IJsselmeer of minder.
Een lekkere toerrit op zondagmorgen. Stukje snelweg, stukje binnendoor. Koffie met gebak en voor de middag weer terug. Voor nog een
rondje IJsselmeer. Of wat minder, natuurlijk.
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UBBENS BOUWSTOFFEN
v.h. Sluiter

Hout- en Bouwmaterialenhandel

Winschoten, Tramweg 2, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)
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Lid van de Vereniging van Handelaren
in Bouwmaterialen in
Nederland

Koerts
Dakwerken bv
LID
VEBIDAK

Wij geven water geen kans...

DAAROM... 0597-612243

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl

20. Daar worden we niet warm of koud van.
Kou is erg relatief. Zo kun je je voldoende kleden om naar de Noordpool te rijden. Kwestie van de motordealer om advies vragen. Of gewoon een motor met een volle kuip kopen.
21. Elke rit een avontuur.
Al rijd je steeds hetzelfde traject, op de motor is het elke keer anders.
Het licht, de lucht, de weg, de wind. Je bent je van allemaal even bewust. En je geniet van alles even veel. Steeds weer.
22. Parkeren duur? Valt wel mee.
Bijna overal in Nederland mogen motorfietsen gratis parkeren.
Ze vragen immers weinig ruimte, verminderen de files, etc. Daar mag
wel wat tegenover staan. Reken maar eens uit wat dat scheelt per jaar.
23. Eerst uitslapen, dan op tijd beginnen.
Wie kiest voor de motor voor woon-werkverkeer, kan de wekker al
gauw wat later zetten en toch op tijd beginnen. Waarbij komt dat je
humeur ook beter is dan dat van je collega’s.
24. Bijtelling? Nooit van gehoord.
Zakelijk rijden kan privé behoorlijk tegenvallen. Een fiscale bijtelling
van 20% over de nieuwwaarde van de auto tikt behoorlijk aan. Misschien een goed argument om voor ‘de motor van de zaak’ te kiezen.
25. Je krijgt er nooit genoeg van.
Motorrijden moet je doen. Het gevoel van vrijheid, blijheid en individualiteit kun je niet op papier beleven. Daarvoor moet je opstappen, gas
geven en wegrijden. Maar wees gewaarschuwd. Wie ooit motor gereden heeft, wil nooit meer anders.
Sipke Roukema
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Comic Corner
Cursus Engels
Do you need a ticket Jack?
Doe je niet een tikje gek?
He had a carefull mother.
Hij had een kar vol modder.
He had his trouble for his pains.
Hij had druppels voor zijn pijn.
No parking here.
Niet in het park, heren.
The bad man made his breakfast.
De badman maakt zijn broek vast.
The girl with the soft eyes.
De kerel met de softijs.
The play is not fair.
De plee is niet ver.
What do you mean?
Wat doe je, Mien?

Brandgevaar
Ondanks de goede brandpreventie in het bedrijf, volgen hier nog enkele regels ter voorkoming van brand:
* arbeiders met maagzuur mogen hier niet komen.
* Het is verboden tijdens veranderingen op hete kolen te zitten.
* Het is verboden om zich het vuur uit de sloffen te lopen.
* Heethoofden dienen regelmatig afgekoeld te worden.
* Nieuws mag niet als een lopend vuurtje door het bedrijf gaan.
* Tijdens vergaderingen mag je wel vragen stellen , maar niet afsteken.
* Men mag enthousiast zijn, maar niet laaiend enthousiast.
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Lid worden?
Wilt
ook
dan

u, (vrienden of kennissen met een motor zijn
welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel
niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.

- zodat u andere motorrijders leert kennen;
- tevens mooie routes voorgeschoteld krijgt;
- en in de wintermaanden ook met uw hobby bezig bent.
Onze club organiseert in de periode april t/m september een aantal toertochten en in de wintermaanden gezellige avonden.
De contributie bedraagt ƒ 50,00 per jaar voor de bestuurder en ƒ 25,00 per
jaar voor de duopassagier.
Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleveren of
opsturen naar:
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
tel.: 0597-561212

Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597-614904
e-mail: bnbj@wish.net

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van onze club.

Natuurlijk word ik lid van MC Mios ‘93!
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr
Geb. datum
Geslacht
Rijbew. A

:
:
:
:
:
:
:M/V
: Ja / Nee

Roepnaam:

Datum

:

Handtekening:
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