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Voorw
oord

Inhoud
Beste clubleden,

Hebben jullie een leuke en ontspannende vakantie gehad? Dan kun-
nen we er met z’n allen weer tegen aan. Er is veel te lezen over verschil-
lende tochten die gemaakt zijn en andere leuke anekdotes.

De toercommissie is al weer bezig met de volgende toertochten. De
redactie is volop in actie om de volgende Pitstop te vullen. Dus veel
leesplezier en tot ziens op de éérstvolgende toertocht. (Zie toerkalender
verderop in het clubblad.)
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VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer
Jacob Schudde Sportweg 86, 9695 EC Bellingwolde, 0597 - 532832

Secretaris/ledenadministratieSecretaris/ledenadministratieSecretaris/ledenadministratieSecretaris/ledenadministratieSecretaris/ledenadministratie
Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

PenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeester
Koos Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham
Algemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen 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
TTTTToercommissieoercommissieoercommissieoercommissieoercommissie

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 PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie 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. kopijRedaktie-adres voor o.a. kopijRedaktie-adres voor o.a. kopijRedaktie-adres voor o.a. kopijRedaktie-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'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap 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.

Adressen enzo...





Uw steun in de rug bij
rugklachten en blessures

Fysiotherapeut

A. Conradi

Morigerweg 1

9697 SN Blijham

tel. 0597-562701

fax 0597-563469

AA Stroom 22
9665 SK  Oude Pekela
Tel.: 0597-612363

Vaantjes

Trofeeën

Bekers

Medailles

Erelinten

Rozetten

Reklame- en relatieartikelen

Eigen graveerinrichting

Sportprijzen

Zeefdruk

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Glasservice
Schilderwerken

H. Stukje

Lageweg 51
9698 BK Wedde
tel.: 0597 - 541 250
fax: 0597 - 542269
autotel.: 06 55 83 88 60
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9 september9 september9 september9 september9 september
15e Noorderrit, 175 km, Oudehakse, tel.:0513-628847

111116 sept6 sept6 sept6 sept6 septemberemberemberemberember
6e Roder markttoertocht, 200 km, Roden, tel.:050-5014400

22 september22 september22 september22 september22 september
24e Friese Woudentoertocht, 200 km, Tytsjerk, tel.:0511-4316600

23 september23 september23 september23 september23 september
16e Herfstrit, 200 km, Lemele, tel.:0572-371013

30 september30 september30 september30 september30 september
10e Hunebedrit, 200 km, Beilen, tel.:0593-522921

7 oktober7 oktober7 oktober7 oktober7 oktober
11e Pannenkoekenrit, 200 km, Hoogeveen, tel:0528-220990

14 oktober14 oktober14 oktober14 oktober14 oktober
9e Hefsttintentocht, 100 km, MC Bartje te Zeijen, tel.:0592-291236

Toerkalender andere clubs

Kampeer-

weekend

Zie pag. 43



Sport- en partycentrum

de Meet
Dorpsplein 6 - Bellingwolde

Tel.: 0597-532028

Volley

Tennis

Tafeltennis

Hockey

Handbal

Turnen

Korfbal

Voetbal

• vergaderingen
• recepties
• bruiloften
• buffetten

Judo

Basketbal

Wij maken van jou een veel betere motorrijder!

TTC Indoor, Zuiderdiep 4, 9571 BA, 2e Exloërmond, tel. 0599-672126
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Baansport kalender

111116 sept6 sept6 sept6 sept6 septemberemberemberemberember
Blijham motorspeedway: 125 ccSpec, Dutch Open  Sen, Speedway Cup-
zijspan

29 september29 september29 september29 september29 september
Veenoord motorspeedway: Nat, Kampioenswed 125 cc Spec. Speedway
Cup- zijspan

30 september30 september30 september30 september30 september
Blijham autospeedway met stockcar races

Datum Soort Afstand Starttijd

16 sept. Activiteiten 130 km 9.15 uur
7 okt. Leden 150 km 9.45 uur

? nov. Ledenvergadering in de Hendybar.
(Ieder lid krijgt hiervoor nog een uitnodiging.)

Alle toertochten starten bij de Hendybar.

Toerkalender MC Mios ‘93



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

Enkele weken geleden overleed plotseling Marietje ScholtensMarietje ScholtensMarietje ScholtensMarietje ScholtensMarietje Scholtens uit
Stadskanaal, op 54-jarige leeftijd.
Zij was sinds vier jaar lid van MC Mios’93, waarvan de laatste twee jaar
als lid van het redactieteam van de Pitstop. Hiervoor had ze afgelopen
november helaas al moeten bedanken.
Marietje was een leuke, spontane vrouw die het gezellig kon maken
tijdens bijvoorbeeld de toertochten. Ook kon je lekker met haar klet-
sen wanneer we bezig waren met het verenigingsblad.
We zullen ons haar blijven herinneren zoals ze was.

Veel sterkte toegewenst aan haar man Tinus en haar kinderen!

Door een noodlottig ongeval tijdens zijn vakantie kwam Jack KremerJack KremerJack KremerJack KremerJack Kremer
onlangs om het leven. Jack was vanaf het begin betrokken bij MC
Mios’93. In eerste instantie als sponsor, later ook als lid.
De routebeschrijvingen van de eerste toertochten werden als een
boekje uitgegeven. Hierin stonden een enkele advertenties die de on-
kosten moesten dekken. Jack was de eerste die een advertentie
plaatste.

Toen de eerste Pitstop werd gemaakt, stelde Jack zijn motoren ter
beschikking voor het maken van foto’s. Op het voorblad en binnenin
stonden verschillende van zijn motoren afgebeeld.
In 1997 werd Jack lid van de vereniging, Hij wilde graag met toertoch-
ten meerijden, maar wegens tijdgebrek kwam er weinig van. Een paar
keer heeft hij toch meegereden.

Jack laat zijn vrouw en twee kleine kinderen achter.
Een herinnering blijft.

Wij wensen Jolanda en de kinderen veel sterkte!

bestuur, toercommissie en redactie MC Mios’93 Blijham
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ZatZatZatZatZaterererererdag 30 juni wdag 30 juni wdag 30 juni wdag 30 juni wdag 30 juni werererererd hij vd hij vd hij vd hij vd hij voor de 7oor de 7oor de 7oor de 7oor de 711111eeeee k k k k keer gehou-eer gehou-eer gehou-eer gehou-eer gehou-
den, heden, heden, heden, heden, het grt grt grt grt grooooooooootsttsttsttsttste eendaagse spore eendaagse spore eendaagse spore eendaagse spore eendaagse sporttttteeeeevvvvvenement Venement Venement Venement Venement Vananananan

Nederland: de TNederland: de TNederland: de TNederland: de TNederland: de Tourist Tourist Tourist Tourist Tourist Trrrrrophophophophophy (TT) in Assen. Viery (TT) in Assen. Viery (TT) in Assen. Viery (TT) in Assen. Viery (TT) in Assen. Vier
dagen lang stond het circuit van Drenthe in hetdagen lang stond het circuit van Drenthe in hetdagen lang stond het circuit van Drenthe in hetdagen lang stond het circuit van Drenthe in hetdagen lang stond het circuit van Drenthe in het

middelpunt van de schijnwerpers van de motorsportmiddelpunt van de schijnwerpers van de motorsportmiddelpunt van de schijnwerpers van de motorsportmiddelpunt van de schijnwerpers van de motorsportmiddelpunt van de schijnwerpers van de motorsport
liefhebbers, met op zaterdag de races waar bijnaliefhebbers, met op zaterdag de races waar bijnaliefhebbers, met op zaterdag de races waar bijnaliefhebbers, met op zaterdag de races waar bijnaliefhebbers, met op zaterdag de races waar bijna
100.000 enthousiaste toeschouwers op af kwa-100.000 enthousiaste toeschouwers op af kwa-100.000 enthousiaste toeschouwers op af kwa-100.000 enthousiaste toeschouwers op af kwa-100.000 enthousiaste toeschouwers op af kwa-

men.men.men.men.men.

De gehele week was het prima weer geweest en uitgerekend op
zaterdagmorgen lieten de weergoden zich van hun slechte kant zien.
Tot tien uur in de morgen viel de regen met bakken uit de hemel, zodat
de wedstrijden in de 125 en de 250 cc als wet-race werden gereden.
De 125 cc klasse werd behoorlijk beïnvloed door de regen. De ene
favoriet na de andere ging van de motor. In totaal vielen 15 van de 34
gestarte coureurs uit, vooral door valpartijen.
Deze race werd gewonnen door Toni Elias, gevolgd door Arnaud Vincent
op de tweede plaats en Steve Jenkner op de derde plaats. Twee van de
vier Nederlanders haalden de finish: Wilhelm van Leeuwen werd 18e

en Ronnie Timmer werd 19e.Adri den Bekker en Patrick Lakerveld vie-
len uit.

Wet-raceWet-raceWet-raceWet-raceWet-race
De 250 cc klasse werd gestart op een nog steeds natte baan. Omdat
deze race ook als wet-race werd aangemerkt stond vooraf dus vast dat
de race niet zou worden afgebroken als het weer zou gaan regenen.
Vrijwel niemand rekende er op dat het droog zou blijven zodat de meeste
coureurs op regenbanden aan de start verschenen. Enkele optimisti-
sche coureurs dachten dat de baan tijdens de race zou opdrogen en
pasten hun bandenkeuze daar op aan: ze vertrokken op intermediates
of op opgesneden slicks. De rijders die op regenbanden vertrokken
zaten fout, omdat het droog bleef en de baan steeds verder opdroogde.
Door de juiste banden keuze te maken (tegen het advies van zijn team

71e Dutch TT Assen
door Bé Nieboer



BROMFIETS - MOTOR - AUTO - E ACHTER B
VRACHTAUTO - AANHANGWAGEN
ALLE CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

Verkeersschool Schuringa helpt u op weg
met elk certificaat en rijbewijs

Wildervank
5e laan 14
0598-615361

Praktijk

Winschoten
Bovenburen 106
0597-422911

Theorie

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.
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De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!

in) dook Jeremy McWilliams als eerste de haarbocht in om zijn voor-
sprong flink uit te bouwen en deze tijdens de gehele race niet weer uit
handen te geven. Tweede werd Emilio Alzamora en derde werd David
De Gea.

De drie Nederlanders haalden allemaal de eindstreep: Jarno Boesveld
werd 15e, Gert Pieper werd 21e en Arnold Litjens werd 23e

De 500 cc werd op een geheel opgedroogde baan gestart. Of het ook
tijdens de gehele race droog zou blijven was hoogst twijfelachtig, want
door de weerdeskundigen werd er in de loop van de race nog een
regenbui voorspeld.

BandenproblemenBandenproblemenBandenproblemenBandenproblemenBandenproblemen
Biaggi kwam als eerste door de haarbocht, gevolgd door Barros en
Capirossi. Rossi kon zich in deze beginfase nog niet met de strijd be-
moeien maar zat op een zodanig korte afstand dat hij volledig mee-
deed in de strijd om de koppositie. Regerend wereldkampioen Kenny
Roberts verloor door bandenproblemen het contact met de leiders en
werd uiteindelijk zesde.

De ontknoping was bizar want de race werd in de 15e van de 20 ronden
afgevlagd wegens een behoorlijke regenbui. De regel is dat er dan een
winnaar wordt uitgeroepen als er 75 %
van de race is verreden. Max Biaggi werd eerste, gevolgd door Valentino
Rossi op de tweede en Loris Capirossi als derde. Voornoemde drie
coureurs hadden een bikkelhard gevecht geleverd om de eerste plaats.
Jurgen van den Goorbergh eindigde op de 9e plaats en Barry
Veneman finishte als 16e.



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
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Jul iJul iJul iJul iJul i
Anita Berkenbosch, Hinnie Boekelo, Jurren Boltjes, Tom Eiten, Ina en
Gerry Harkema, Gea Hoogakker, Michiel Kaldijk, Bert Lammers, Erik
Modderman, Fally Spit, Jan Tepper, Jonnie van Hoorn.

AugustusAugustusAugustusAugustusAugustus
Ben Brader, Yvonne Dousma, Jaap Duit, Binie Engelkes, Wiepko
Mellema, Tinus en Stieneke Moed, Bé Nieboer, Koos Spa, Theo Visser,
Henk Wierenga, Peter Slager, Jan Huisman, Willie Swarts.

SeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptember
Albertje Boog, Yvonne Fleurke, Henry Fischer, Elza Bots, Henk Goren,
Klaas Heres, Roelf Huls, Roelf Hummel, Flip Kolthof, Tammo Rouppé,
Johan Swarts, Roelf Veldman, Edwin Wiebrands, Jan de Jager, Ronnie
v/d Zijl, Henk en Heika Folkringa.

Alle bovenstaande leden nog van harte gefeliciteerd met een stevige
motorkus.

De aankomende jarigen alvast van harte gefeliciteerd en een prettige
dag van de motorclub.

Verjaardagskalender
MC Mios’93

Kampeer-

weekend

Zie pag. 43



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.
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Een paar maand geleden trof ik op het internet deEen paar maand geleden trof ik op het internet deEen paar maand geleden trof ik op het internet deEen paar maand geleden trof ik op het internet deEen paar maand geleden trof ik op het internet de
wwwwwelbekelbekelbekelbekelbekende Grandprix arende Grandprix arende Grandprix arende Grandprix arende Grandprix ar ts, Drts, Drts, Drts, Drts, Dr. Costa. Na o. Costa. Na o. Costa. Na o. Costa. Na o. Costa. Na ovvvvver ener ener ener ener en
weer mailtjes verzonden te hebben nodigde Costaweer mailtjes verzonden te hebben nodigde Costaweer mailtjes verzonden te hebben nodigde Costaweer mailtjes verzonden te hebben nodigde Costaweer mailtjes verzonden te hebben nodigde Costa

mij uit om middels een setje ‘free passes’ de TT inmij uit om middels een setje ‘free passes’ de TT inmij uit om middels een setje ‘free passes’ de TT inmij uit om middels een setje ‘free passes’ de TT inmij uit om middels een setje ‘free passes’ de TT in
Assen eens te beleven vanuit zijn mobile clinic. Nou,Assen eens te beleven vanuit zijn mobile clinic. Nou,Assen eens te beleven vanuit zijn mobile clinic. Nou,Assen eens te beleven vanuit zijn mobile clinic. Nou,Assen eens te beleven vanuit zijn mobile clinic. Nou,

dat was niet aan dovemansoren gericht.dat was niet aan dovemansoren gericht.dat was niet aan dovemansoren gericht.dat was niet aan dovemansoren gericht.dat was niet aan dovemansoren gericht.

Na mijn adres en telefoonnummer gegeven te hebben gingen er twee à
drie maanden overheen, totdat ik de woensdagmiddag voor de TT ge-
beld werd. Een gebrekkig italiaans/engels sprekende man vroeg of ik
me wilde melden bij het welcome-center in Assen. Hmm, zouden die
Italianen toch hun woord houden? Hup, op de motor en volgas naar
Assen.
En ja hoor, daar werden mij de beloofde pasjes overhandigd die toe-
gang gaven tot de Paddock en het medisch centrum.

MotorhomesMotorhomesMotorhomesMotorhomesMotorhomes
Vrijdagavond vroeg op bed gegaan om zaterdagmorgen lekker fris aan
te komen bij het TT circuit in Assen. Eerst maar eventjes een rondje
paddock lopen om de imposante motorhomes en trucks te bewonde-
ren alsmede de coureurs die je links en rechts op hun scooters voorbij
scheuren.

Eenmaal aangekomen bij het medisch centrum is het handjes schud-
den geblazen met Dr. Costa en natuurlijk het bezichtigen van zijn clinic
mobile. Na het bedanken voor de pasjes en het overhandigen van een
aardigheidje wat we meegenomen hadden keken we onze ogen uit.

OntmoetingOntmoetingOntmoetingOntmoetingOntmoeting
Valentino Rossi staat naast ons en wil ook graag naar Dr. Costa. Bleek
dat hij daar elke middag at, dus je begrijpt wel dat wij daar ook zijn

TT Assen 2001
door René Hiemstra en Ingmar Veen

op uitnodiging van Dr. Costa



A s s u r a n t i ë n  e n  M a k e l a a r d i j  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

EK
E. Komies

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Vossenkamp 138 tel.: 0597-422050
9675 KM Winschoten

AUTO- EN GARAGEBEDRIJF
J.H. METTING

Wymeersterweg 14
9695 XA Bellingwolde

Tel. 0597-532353
Fax 0597-532465

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

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

Lid LMV

Lid NVA

REGIO         BANK



19

gebleven om een kopje koffie te drinken. Na deze ontmoeting en die
van andere coureurs (o.a. Haga, Ui) op de gevoelige plaat vastgelegd te
hebben werd het tijd om een goed plekje langs de baan uit te zoeken.
Binnenkant van de Nationale Bocht leek ons wel geschikt.
In gezelschap van een fotograaf en wat medisch personeel hebben we
de races heerlijk relaxed kunnen volgen. Zoals je wel zult begrijpen
hebben wij een geweldige TT van Assen meegemaakt.



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!

OPENINGSTIJDEN:OPENINGSTIJDEN:

Vissersdijk 80 - Winschoten. Tel. 0597-416557

Dames-
en herenkapsalon

Optiek Bijholt
voor scherp zien
met bril of lenzen

Juwelier Bijholt
voor een sieraad

of goed bij de tijd

B I J H O LT
winkelcentrum “De Helling” 9
0597-615501  Oude Pekela

Uw veelzijdige specialist

Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING · FOUNDATIONS
· ONDERGOED · HUISHOUDTEXTIEL
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Johan Schuur Winschoten

Harrie fleurke Heiligerlee

Jonnie van Hoorn Vlagtwedde

Bé Vrieze
Bé Wever Blijham

René Perton
Roelof Moed
Jan Bruining Bellingwolde

Renso Kuiper
Bé Grave Oude-Pekela

Theo Prenger Theo Prenger

Helmer en Bert Schwertman
Henk Prusen Finsterwolde

Alfred Venema
Henk Mennega Sappermeer

John en Belinda Kuiper Stadskanaal

Hartelijk welkom bij onze motorclub, hopende op veel motorplezier en
neem de gezelligheid mee!

Nieuwe leden
MC Mios’93



Autorijschool
Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Sleedoornweg 2
9674 JG

Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034

H. Feringa Autotechniek

Flessingsterrein 8
9665 BZ  Oude Pekela

Tel.: 0597-675346
06-22549045

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

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

 Kwaliteit voor scherpe prijzen
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Op zaterdagavond 14 juli jl. werd voorafgaand aanOp zaterdagavond 14 juli jl. werd voorafgaand aanOp zaterdagavond 14 juli jl. werd voorafgaand aanOp zaterdagavond 14 juli jl. werd voorafgaand aanOp zaterdagavond 14 juli jl. werd voorafgaand aan
de barbecue een tocht georganiseerd. Het prachtigede barbecue een tocht georganiseerd. Het prachtigede barbecue een tocht georganiseerd. Het prachtigede barbecue een tocht georganiseerd. Het prachtigede barbecue een tocht georganiseerd. Het prachtige

wwwwweereereereereer, w, w, w, w, waar waar waar waar waar we de hele zate de hele zate de hele zate de hele zate de hele zaterererererdag vdag vdag vdag vdag van hadden geno-an hadden geno-an hadden geno-an hadden geno-an hadden geno-
ten, liet ons tegen 18.00 uur in de steek. Een mie-ten, liet ons tegen 18.00 uur in de steek. Een mie-ten, liet ons tegen 18.00 uur in de steek. Een mie-ten, liet ons tegen 18.00 uur in de steek. Een mie-ten, liet ons tegen 18.00 uur in de steek. Een mie-

zerige regen werd al gauw een fikse regenbui, maarzerige regen werd al gauw een fikse regenbui, maarzerige regen werd al gauw een fikse regenbui, maarzerige regen werd al gauw een fikse regenbui, maarzerige regen werd al gauw een fikse regenbui, maar
dit mocht een echte motorfanaat met of zonderdit mocht een echte motorfanaat met of zonderdit mocht een echte motorfanaat met of zonderdit mocht een echte motorfanaat met of zonderdit mocht een echte motorfanaat met of zonder

regenpak niet tegenhouden. Er werd dan ook ge-regenpak niet tegenhouden. Er werd dan ook ge-regenpak niet tegenhouden. Er werd dan ook ge-regenpak niet tegenhouden. Er werd dan ook ge-regenpak niet tegenhouden. Er werd dan ook ge-
start en onder leiding van ehepaar Neubauer ausstart en onder leiding van ehepaar Neubauer ausstart en onder leiding van ehepaar Neubauer ausstart en onder leiding van ehepaar Neubauer ausstart en onder leiding van ehepaar Neubauer aus

Pekela werd er koers gezet naar Duitsland.Pekela werd er koers gezet naar Duitsland.Pekela werd er koers gezet naar Duitsland.Pekela werd er koers gezet naar Duitsland.Pekela werd er koers gezet naar Duitsland.

Daar aangekomen bleken ons de weergoden goed gezind en het werd
droog. Via Herbrum, Neulehe, Neuborger kwamen we in Spanharren-
statte bij Gasthof Broerken, waar de koffie mit Torte und Sahne werd
genuttigd. We waren de eerste groep van ongeveer 20 personen, maar
we hadden meer lawaai als alle decibels tezamen van onze motoren.

Het zou kunnen lijken alsof de mannelijke leden van MC Mios hun
stem wilden testen, omdat het eerste gedeelte van de tocht nogal over
hobbelige wegen ging en onze knikkerbak het nogal aardig te verduren
had. Maar de diepte bleef gelukkig in het stemgeluid en we hoeven dan
ook geen lid te worden van de ‘Wiener Singerknaben’.

Scheepswerf MayerScheepswerf MayerScheepswerf MayerScheepswerf MayerScheepswerf Mayer
Na  Kaffee und Torte werd wederom onder leiding van Bernd Neubauer
het traject vervolgd naar Lorup, Klostermoor, Vollenfehn, Papenburg.
Het grootste deel van de toertocht liep via de Fehnroute en was een
echte aanrader. Bij scheepswerf Meyer kon een blik worden geworpen
in de nieuwe hal waar de voorzijde nog open was op een in aanbouw
zijnd cruiseschip. Ook dit had de toercommissie goed geregeld,
chappeau heren.

Dat we in de richting van de Nederlandse grens kwamen werd ons al
snel duidelijk, omdat Pluvius op ons lag te wachten, met of zonder

Avondtoertocht MC Mios’93
door Ben Brader



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

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

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

Cursussen: Olie - acrylverf
Aquarelleren
Pastel
Tekenen (pen)

Zowel abstract als realistisch

Lijstenmakerij:
voor uw passe-partouts en inlijstwerk

Creatief - Educatief Centrum
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regenkleding toch maar doorrijden en tot Blijham bleef het plensen.
Mijn neefje Raymon die tijdens deze tocht meegereden was als duo-
passagier, thuis afgezet en na een warme douche meteen weer terug
naar de Hendybar waar een fantastische barbecue op ons stond te
wachten.

Ongeveer 75 personen namen deel aan het barbecuegebeuren en op
het laatste moment had de feestcommissie nog een tent bijgeplaatst
en een ieder kon nu droog van zijn natje en droogje genieten.
Gelukkig waren ook een paar Ducati-berijders aanwezig zodat er ge-
noeg bestek zoals lepels en vorken aanwezig waren.

Ik denk dat ik namens alle deelnemers van zowel de toertocht als het
barbecuen kan zeggen: het was weer klasse.

Ben Brader

Nu, ik denk dat niemand graag in de regen rijdt.Nu, ik denk dat niemand graag in de regen rijdt.Nu, ik denk dat niemand graag in de regen rijdt.Nu, ik denk dat niemand graag in de regen rijdt.Nu, ik denk dat niemand graag in de regen rijdt.
Maar wMaar wMaar wMaar wMaar we we we we we waren er nu eenmaal en dan ga je d’r varen er nu eenmaal en dan ga je d’r varen er nu eenmaal en dan ga je d’r varen er nu eenmaal en dan ga je d’r varen er nu eenmaal en dan ga je d’r voorooroorooroor.....

Ik meende, Geert voorop als kopman. Ik reed zelfIk meende, Geert voorop als kopman. Ik reed zelfIk meende, Geert voorop als kopman. Ik reed zelfIk meende, Geert voorop als kopman. Ik reed zelfIk meende, Geert voorop als kopman. Ik reed zelf
als middenmoot mee.als middenmoot mee.als middenmoot mee.als middenmoot mee.als middenmoot mee.

Bij de koffiestop kreeg je naast een bakje Duitse leut, ook een heer-
lijke kersen… Ja, wat was het: kersenvlaai? Je kon kiezen tussen twee
soorten. Nou was ik nieuwsgierig hoe die andere smaakte, maar als
welopgevoede jongen durfde ik niet voor de tweede keer te pakken. Bij
de barbecue vertelden ze mij dat het in Duitsland heel normaal is zo-
veel te eten als je lust.

Slechts wegdekSlechts wegdekSlechts wegdekSlechts wegdekSlechts wegdek
Maar goed, de toertocht zal met mooi weer ongetwijfeld erg mooi zijn.
Ondanks dat sommige weggetjes een erg slecht wegdek hadden.

Avondtoertocht met barbecue
door Anton





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

Het adres voor al uw benodigdheden op motorgebied!

Na de toertocht ben ik naar huis gegaan om droge kleren aan te trek-
ken. Samen met mijn ega vertrok ik vervolgens naar de Hendybar, waar
men ons verwees naar achter. Daar stonden twee grote tenten en ver-
schillende vuurkorven die het, ondanks de nog altijd plenzende regen,
erg gezellig maakten. Maar we zaten gelukkig droog.
Het geheel was goed georganiseerd. Dat leed geen twijfel gezien de
heerlijke salades (die steeds weer werden aangevuld) en de grote hoe-
veelheid vlees, shaslik en hoe de rest ook maar moge heten. Voor het
drinken kregen we een aantal consumptiebonnen, dus het kon niet op.
Grote lof voor wie dit allemaal heeft georganiseerd.

BeregezelligBeregezelligBeregezelligBeregezelligBeregezellig
Tegen half een togen mijn vrouw en ik weer huiswaarts (ik kreeg het
idee alsof wij de eersten waren). Het was nog beregezellig. Maar goed,
de volgende dag zouden mijn kinderen komen met hun aanhang, dus
dan moet je ook weer fit zijn.

Allemaal bedankt en weer tot ziens bij de volgende tocht.

Jullie toervriend, Anton



Fischer
Houtbouw

Wedde

Voor uw:

* Vergaderingen
* Recepties
* Partijen
* Diners
* Koffietafels
* Koud buffet

* Consumpties,
lunches, diners
voor redelijke
prijzen

* Ruime parkeer-
gelegenheid



Aan clubleden die hun contributie nog niet hebben voldaan!Aan clubleden die hun contributie nog niet hebben voldaan!Aan clubleden die hun contributie nog niet hebben voldaan!Aan clubleden die hun contributie nog niet hebben voldaan!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 club-
pasjes gemaakt en andere onkosten. Zie huishoudelijk reglement. Dus
gaarne jullie betaling voldoen! Willen jullie het clubgebeuren beëindi-
gen 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. Duo-
passagiers 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 penning-
meester 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 arti-
kelen. Jaap Middel geeft korting op kleding (uitgezonderd BMW en
Daijnese kleding) en accessoires.

Mededelingen

SPOORBIELZENHANDEL

H. KRUIZE

TEL. 0597 562039

Hoofdweg 217, 9697 NH BlijhamEerste kwaliteit eiken bielzen



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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- er leden zijn die geen verslag willen schrijven;
- dit niet correct is tegenover andere leden;
- de leden deze verslagen graag lezen;
- omdat zij niet altijd kunnen meerijden;
- Elsa van Henry zwanger is;
- Gea van Harald in blijde verwachting is;
- Harald onze redacteur is;
- Gea in oktober uitgeteld is;
- Harriët van Robert zwanger is;
- Harriët van Jack in blijde verwachting is;
- René met de motor in een sloot heeft gelegen;
- René heel wat kneuzingen heeft opgelopen;
- Henk F niet lekker op de motor zat, hij zat op een bobbel;
- Henk al zoekende was naar z’n zonnebril;
- Henk daarom op een bobbel zat, z’n zonnebril;
- Henk G graag geïnformeerd wil worden wanneer koeien oversteken

en schijten
- Henk tijdens toertochten z’n schoenen onder de koeien vlaaien heeft
- de volgende toertocht een activiteiten tocht is
- er dan veel kinderen meedoen
- er bekers en prijzen aan verbonden zijn
- Lida de wisselbeker moet verdedigen

Wist u dat?



Voor uw complete
woninginrichting!

De koffie staat voor
u klaar!

700 m2

• 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!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 6.30 - 21.00 uur
Zaterdag 7.30 - 21.00 uur
Zondag 9.00 - 21.00 uur

Tankstation Zuiderveen
Energie om door te gaanTAMOIL

24-UURS SERVICE TANKSTATION

- Verkoop van lotto en telefoonkaarten
- Tanken op rekening via Tamoil pas

(bedrijven)

- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
- Aanhangerverhuur

 Zuiderveen 50 * Winschoten * tel. 0597 - 425246

Daarna kunt u

gebruik maken

van onze

buitenterminal
Spaar voor leuke cadeaus met ons Pingcard spaarsysteem.
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Op een zeer warme zondag kwamen er 94 motorenOp een zeer warme zondag kwamen er 94 motorenOp een zeer warme zondag kwamen er 94 motorenOp een zeer warme zondag kwamen er 94 motorenOp een zeer warme zondag kwamen er 94 motoren
naar de Hendybar in Blijham. MC Mios’93 organi-naar de Hendybar in Blijham. MC Mios’93 organi-naar de Hendybar in Blijham. MC Mios’93 organi-naar de Hendybar in Blijham. MC Mios’93 organi-naar de Hendybar in Blijham. MC Mios’93 organi-

seerde een open toertocht door Oost-Groningen enseerde een open toertocht door Oost-Groningen enseerde een open toertocht door Oost-Groningen enseerde een open toertocht door Oost-Groningen enseerde een open toertocht door Oost-Groningen en
een stuk van Duitsland. Dus met pas en groeneeen stuk van Duitsland. Dus met pas en groeneeen stuk van Duitsland. Dus met pas en groeneeen stuk van Duitsland. Dus met pas en groeneeen stuk van Duitsland. Dus met pas en groene

kaart vertrokken wij na een kop koffie en met onzekaart vertrokken wij na een kop koffie en met onzekaart vertrokken wij na een kop koffie en met onzekaart vertrokken wij na een kop koffie en met onzekaart vertrokken wij na een kop koffie en met onze
routekaart voor deze tocht.routekaart voor deze tocht.routekaart voor deze tocht.routekaart voor deze tocht.routekaart voor deze tocht.

Richting Beerta, Nieuw-Beerta naar de grensovergang en daar een
omleiding wegens wegwerkzaamheden. Snel zaten we al weer op de
juiste route en na ongeveer 68 kilometer was er een koffiepauze inge-
last. Veel motorrijders zaten al achter een versnapering.

Mooie huizenMooie huizenMooie huizenMooie huizenMooie huizen
Na twintig minuten vertrokken wij weer voor het tweede deel. Een mooie
route door dorpjes en over binnenwegen richting Oldenburg. Veel mooie
huizen en fraai aangelegde tuinen waren er te zien.

Om 11.45 uur zijn we afgestapt om wat te eten en te drinken. Ook hier
een enorme drukte, met een volle maag en een lege blaas werd de
motor aangeslingerd. Stuiterwegen en racebanen leidden ons naar
Bellingwolde en daarna naar Blijham. Aangekomen in de Hendybar
kreeg een ieder een leuk klokje aangeboden. Een mooie herinnering
aan een mooie dag. Wel erg warm, maar altijd beter dan een nat pak
onderweg.

Uit deze toertocht meldden zich zes nieuwe leden aan.

Motortoertocht 26 augustus
door Jan Vrieze
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Op deze fraaie zondagochtend had de toercommis-Op deze fraaie zondagochtend had de toercommis-Op deze fraaie zondagochtend had de toercommis-Op deze fraaie zondagochtend had de toercommis-Op deze fraaie zondagochtend had de toercommis-
sie de leden uitgenodigd voor een toertocht. De startsie de leden uitgenodigd voor een toertocht. De startsie de leden uitgenodigd voor een toertocht. De startsie de leden uitgenodigd voor een toertocht. De startsie de leden uitgenodigd voor een toertocht. De start

was bij de Hendybar en nog voor de start werden dewas bij de Hendybar en nog voor de start werden dewas bij de Hendybar en nog voor de start werden dewas bij de Hendybar en nog voor de start werden dewas bij de Hendybar en nog voor de start werden de
aanwezigen opgeschrikt door een varken wat over-aanwezigen opgeschrikt door een varken wat over-aanwezigen opgeschrikt door een varken wat over-aanwezigen opgeschrikt door een varken wat over-aanwezigen opgeschrikt door een varken wat over-

duidelijk de symptomen had van het MKZ-virus.duidelijk de symptomen had van het MKZ-virus.duidelijk de symptomen had van het MKZ-virus.duidelijk de symptomen had van het MKZ-virus.duidelijk de symptomen had van het MKZ-virus.

Het knorde hevig en dacht in de Hendybar zijn dorst te kunnen stillen.
Met een tak werd het dier, onder hevig knorrend protest terug gedreven
in zijn kar. Vervolgens kon de tocht beginnen en werd via Beerta, de
polders bij Finsterwolde, koers gezet naar Steendam. Daar was de eer-
ste koffiepauze. In een beginnend zomerzonnetje werd op het terras
van “Boei 12”, aan het Schildmeer, de inwendige mens versterkt.

ScheurmonsterScheurmonsterScheurmonsterScheurmonsterScheurmonster
Enkele leden van de club zijn op de parkeerplaats van het haventje nog
om een verschrikkelijk laag bij de grond liggend vierwielig scheurmonster
gelopen. Dit groen automobieltje had geen zichtbaar merknaampje,
wel een Duits kenteken en vermoedelijk een duur prijskaartje. Althans,
dat was de gangbare mening. Snelheid en mooi spul blijft boeien.
Nadat we in twee groepen, met de nodige tussenpozen, waren vertrok-
ken reden we richting Luddeweer en Ellerhuizen en kon er in Adorp
worden getankt. Na deze pitstop ging het richting Sauwerd Winsum en
Onderdendam. In deze laatste plaats ging het bij de wegwijzer links
richting Fraamklap. Een moeilijk te vinden weg die eenmaal bereden
een alleraardigst stukje Groningen liet zien. Dit pittoresk stukje woon-
plezier aan het water werd door talloze motoren op deze zondag wak-
ker geschud.
Over de brug rechts richting Fraamklap om vervolgens in Loppersum
als, jawel, één groep aan te komen voor de lunch bij Hotel Restaurant
Spoorzicht.

De toercommissie had de restauranthouder zover gekregen dat hij zijn
op zondag gesloten restaurant voor ons opende. Complimentje voor de

Motortoertocht 20 mei
door Gea Hoogakker



Echte
boerenleverworst - metworst

brunswijckersnijworst
boterhamworst

hausmacherleverworst

fijne specialiteiten

van uw
ambachtelijke slager

Edwin Wiebrands

Hoofdweg 285, Bellingwolde, tel. 0597 - 531452
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toercommissie. Na de lunch ging de tocht o.a. via  Appingedam, Tjuchem,
Noordbroek, Muntendam. Dat de plaatsen Veendam, Wildervankster-
dallen, Stadskanaal en Alteveer bij sommige leden bekend terrein was,
bleek al gauw. Af en toe “verdween” een plukje leden om via de kortste
route naar de Hendybar te rijden.

Wij willen even stilstaan bij de zieken(kreupelen)Wij willen even stilstaan bij de zieken(kreupelen)Wij willen even stilstaan bij de zieken(kreupelen)Wij willen even stilstaan bij de zieken(kreupelen)Wij willen even stilstaan bij de zieken(kreupelen)
van MC Mios’93.van MC Mios’93.van MC Mios’93.van MC Mios’93.van MC Mios’93.

Zo langzamerhand is er bij ons het idee gekomen om naast onze club
een tweede op te richten. Een club waar onze uitvallers lid van kunnen
worden. De laatste tijd zijn er leden met ondermeer beenfracturen,
heupfracturen, enkelfracturen en noem maar op. En als er dan een
toertocht is dan kunnen deze leden niet mee op hun motor.

Dat is toch wel heel sneu. Hoe we dit gaan aanpakken dat weten we
nog niet, maar tot die tijd wensen wij jullie heel veel sterkte en beter-
schap zodat we jullie weer snel op de motor bij onze club kunnen zien.

Onze zieken



Twee topmerken onder één dak

Menu’s - BroodjesMenu’s - BroodjesMenu’s - BroodjesMenu’s - BroodjesMenu’s - Broodjes
SnacSnacSnacSnacSnacks - Fks - Fks - Fks - Fks - Fritesritesritesritesrites

Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 11.30 tot 20.00 uur
zondag 16.00 tot 20.00 uur
maandag en dinsdag gesloten

vanaf

MENU’SMENU’SMENU’SMENU’SMENU’S

Alle gerechten kunt u afhalen!

Transportbaan 39
9672 BJ  Winschoten
0597-423210
www.hogerman.nl
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Tijdens de laatste toertocht is het weer opgevallenTijdens de laatste toertocht is het weer opgevallenTijdens de laatste toertocht is het weer opgevallenTijdens de laatste toertocht is het weer opgevallenTijdens de laatste toertocht is het weer opgevallen
dat veel motorrijders tijdens het rijden van eendat veel motorrijders tijdens het rijden van eendat veel motorrijders tijdens het rijden van eendat veel motorrijders tijdens het rijden van eendat veel motorrijders tijdens het rijden van een

toertocht in groepsverband hun juiste plaats op detoertocht in groepsverband hun juiste plaats op detoertocht in groepsverband hun juiste plaats op detoertocht in groepsverband hun juiste plaats op detoertocht in groepsverband hun juiste plaats op de
weg niet weten. Men rijdt te dicht op elkaar metweg niet weten. Men rijdt te dicht op elkaar metweg niet weten. Men rijdt te dicht op elkaar metweg niet weten. Men rijdt te dicht op elkaar metweg niet weten. Men rijdt te dicht op elkaar met

alle gevaren die daaruit voortvloeien en men rijdtalle gevaren die daaruit voortvloeien en men rijdtalle gevaren die daaruit voortvloeien en men rijdtalle gevaren die daaruit voortvloeien en men rijdtalle gevaren die daaruit voortvloeien en men rijdt
achtachtachtachtachter zijn of haar ver zijn of haar ver zijn of haar ver zijn of haar ver zijn of haar voorgangeroorgangeroorgangeroorgangeroorganger, zodat als de v, zodat als de v, zodat als de v, zodat als de v, zodat als de voorooroorooroor-----
ganger moet remmen men kans heeft om er ach-ganger moet remmen men kans heeft om er ach-ganger moet remmen men kans heeft om er ach-ganger moet remmen men kans heeft om er ach-ganger moet remmen men kans heeft om er ach-

terop te botsen.terop te botsen.terop te botsen.terop te botsen.terop te botsen.

Om in de toekomst ongelukken te voorkomen is het verstandiger om in
baksteenformatie te rijden. Wat houdt dit in: de voorste motorrijder
gaat links op zijn of haar rijstrook rijden, nummer twee gaat er schuin
achter rijden aan de rechterkant van zijn of haar rijstrook met voldoende
afstand tot zijn of haar voorganger. Nummer drie gaat daar weer schuin
links achter rijden en nummer vier gaat weer schuin rechts achter num-
mer drie rijden , dus alle oneven rijders gaan links rijden en de even
rijders rijden rechts. Op deze manier heb je veel meer ruimte om bij een
eventuele noodstop te kunnen remmen.

Gas te snel terugGas te snel terugGas te snel terugGas te snel terugGas te snel terug
Verder is het opgevallen dat sommige motorrijders na het inhalen van
een auto te snel weer naar rechts gaan en dan het gas weer terug
draaien naar de snelheid welke men voor het inhalen reed. Op deze
manier komen degenen die direct achter je rijden en ook gaan inhalen
in de problemen omdat ze dan te weinig ruimte krijgen om fatsoenlijk
te kunnen invoegen. Op deze manier moeten ze de ingehaalde auto
bijkans snijden om weer te kunnen invoegen en dat kan natuurlijk
nooit de bedoeling zijn.

Dus als je een auto inhaalt trek je motor dan even door zodat degene
die achter je aanrijdt op een veilige en verantwoorde manier kan invoe-
gen. Als iedereen de auto dan voorbij is kan men terugkeren naar de
oorspronkelijke snelheid.

Rijden in groepsverband
door Bé Nieboer



Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
tel: 0597-432552

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER



Vrijdag 8 juni is het weer zover: MC Mios’93 maaktVrijdag 8 juni is het weer zover: MC Mios’93 maaktVrijdag 8 juni is het weer zover: MC Mios’93 maaktVrijdag 8 juni is het weer zover: MC Mios’93 maaktVrijdag 8 juni is het weer zover: MC Mios’93 maakt
zich op voor een kampeerweekend. Dus zo rondzich op voor een kampeerweekend. Dus zo rondzich op voor een kampeerweekend. Dus zo rondzich op voor een kampeerweekend. Dus zo rondzich op voor een kampeerweekend. Dus zo rond
half zes rijd ik op een splinternieuwe (gehuurdehalf zes rijd ik op een splinternieuwe (gehuurdehalf zes rijd ik op een splinternieuwe (gehuurdehalf zes rijd ik op een splinternieuwe (gehuurdehalf zes rijd ik op een splinternieuwe (gehuurde

motor) Blijham binnen. Het weer was vrij gunstig;motor) Blijham binnen. Het weer was vrij gunstig;motor) Blijham binnen. Het weer was vrij gunstig;motor) Blijham binnen. Het weer was vrij gunstig;motor) Blijham binnen. Het weer was vrij gunstig;
dus een stralend humeur en veel zin.dus een stralend humeur en veel zin.dus een stralend humeur en veel zin.dus een stralend humeur en veel zin.dus een stralend humeur en veel zin.

Bij de Hendybar was het al gezellig druk, nog een kop koffie, een beetje
kletsen en zo rond de klok van zessen vertrokken we richting Luttenberg
naar camping “De Luttenberg”.

Na goed ander half uur rijden wordt het tijd voor een koffiepauze en
voor sommigen een ‘shot nicotine’ Dus gingen we even van de weg af
bij Motel Hoogeveen. Na ongeveer een half uur hebben we de reis
voortgezet. Het weer zat nog steeds redelijk mee,
in tegenstelling van de weersvoorspellingen van
Piet P.

Schoon ondergoedSchoon ondergoedSchoon ondergoedSchoon ondergoedSchoon ondergoed
Vlak bij Luttenberg, zo’n 20 a 30 km daar voor,
moesten we weer van de weg af. “Wat is d’r loos?”
“’k Wait nait!”
Wat bliekt: Pieter had achterop de motor in een
tas zijn schone onderbroek meegenomen, en was
het daar bijna kwijt geweest, de tas was helemaal
scheef gaan hangen.

Bij de camping aangekomen zijn we om de slag-
bomen gereden naar het veldje dat voor ons was
gereserveerd. We moesten bijna de hele camping
rond. En ja hoor, daar stond de bus met Jurren. “’n
Best end vot van de kantine docht ik zo.”

Kampeerweekend 8, 9 en 10 juni
door Esra Siemons



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

J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Piet Heinlaan 13
9675 AV  Winschoten

Telefoon 0597 432 044
Fax 0597 432 048
Mobiel 06-22393171

VOOR AL UW SPARINGEN EN DOORVOEREN IN BETON EN STEEN
TEVENS VOOR CHEMISCHE VERANKERING EN ONTLUCHTING ONDER DE VLOER
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Afijn de spullen wer-
den uit de bus gela-
den, de tenten opge-
zet en de bedden
opgepompt. Inmid-
dels hadden de mees-
ten wel zin in iets te
eten en te drinken.
Dus toen alles klaar
was: op naar de kan-
tine. Geen mens te
bekennen, behalve
iemand van het per-
soneel. “Wij willen
graag wat eten.”
Blijkt dat de kok vakantie heeft en de keuken/snackbar gesloten was.

Volgens Bé was alles geregeld en afgesproken dat wij nog konden eten,
maar volgens de bazin waren wij al aan de late kant. Na haar man erbij
gehaald te hebben was die bereid om -met tegenzin- nog wat patat en
dergelijke te bakken. Na dit te hebben genuttigd met enige vloeibare
versnaperingen zijn we dan maar gaan slapen.
Zo eindigde dan, zij het met enige tegenwerking van het campingbestuur,
de eerste dag van ons kampeerweekend.

Dag tweeDag tweeDag tweeDag tweeDag twee
Al vroeg in de ochtend klonken de eerste stemgeluiden weer over het
kampeerveldje. Met een duffe kop een blik naar buiten werpend zag ik
dat de zon scheen. Helaas gold dit niet voor iedereen. Pieter was ‘s
nachts op zijn bril gaan liggen en die was dus stuk. Koos en Christien
stonden in de schaduw waar het ‘s nachts erg koud was, die wilden
verhuizen. Maar eerst aan het ontbijten. Dat was in tegenstelling tot die
avond ervoor een stuk beter. Warme broodjes zoals pistolets, een ge-
kookt eitje enz.

Na het ontbijt genuttigd te hebben is Pieter na een tip van de camping-
bazin, naar Raalte gereden, half blind, half niksziend, om daar zijn bril
te laten repareren. Commentaar van mevrouw Duit: “Ik hoop maar dat
het lukt, want als hij zo slecht ziet, wil ik hom nait mit de toertocht mit
heb’n, leven’s gevoarliek.”. Intussen werd Koos en Christien hun tent



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

Metselbedrijf
KOOLHOF B.V. Blijham

Voor al uw
METSELWERKEN

P. KUIPER
ERKENDE WAPENHANDEL
erk.nr. 292

INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - IMPORT - EXPORT

Hoofdweg 44
9697 NK  Blijham
Tel. (0597) 561324
Fax (0597) 561956
Autotel. 06 - 53847019

Voor al uw luchtbuksen, luchtdrukpistolen, kogels, richtkijkers,
verrekijkers en onderhoudsmiddelen. Alles voor de schietsport!

Tevens reparatie aan alle merken luchtbuksen en luchtdrukpistolen
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opgetild en naar een ander plek gezet, in de zon.

Onverwachte visiteOnverwachte visiteOnverwachte visiteOnverwachte visiteOnverwachte visite
Tussen tien en elf uur zijn we op de motor gestapt om de Salland route
te rijden. Deze voerde ons langs hele mooie plekjes van het Salland
gebied. Na terugkeer op de camping werden de voorbereidingen geno-
men voor de barbecue, en er dook onverwachts visite op. De thuisblij-
vers/geblesseerden, waaronder Flip en Annie, Hanno en Binie, kwa-
men gezellig met de barbecue meedoen. Overigens heeft Hanno in
tegenstelling tot vorige barbecues wel z’n karbonaadjes gehad.
De barbecue begon volgens onze camping bazin te laat waardoor haar
personeel langer door moest werken. Dit kostte geld en bla- bla - bla-
bla kortom de vriendelijkheid zelve.
Ondanks het gemok
van het gezellige
mens is ook deze
barbecue -goed van
vlees en andere eet-
gerei voorzien- tot
een succes gewor-
den. Het was bere-
gezellig. Het bier en
andere versnaperin-
gen vloeiden rijke-
lijk. Toen tussen
twaalf en één de kantine dicht ging zat bij Pieter (wiens bril overigens
weer gerepareerd was) de stemming er nog goed in. Pieter wilde wel
dansen, maar er was geen gelegenheid. Dus een taxi gebeld en Pieter,
Sandra en ik op zoek naar een kroeg waar het gezellig was.

Teruggekomen op de camping hebben Sandra en ik Pieter in zijn tent
geholpen; wat niet eenvoudig bleek. Alvorens wij Pieter in z’n tent heb-
ben geholpen, hebben wij ons ervan verzekerd dat Pieter zijn bril veilig
lag.

De volgende morgen klonk al weer op tijd het gezellige geroezemoes
van ontwakende mensen. En alweer waren de weergoden ons goed
gezind. Na het ontbijt die overigens weer goed was, zijn wij terugge-
gaan naar ‘ons veldje’ om de tenten af te breken, de spullen in te
pakken en ons op te maken voor de terugreis.



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

Hoofdweg 249 - Bellingwolde
tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

ook voor afhaalmenu’s
dagelijks geopend van 11.30 - 22.00 uur

‘s maandags gesloten

Hoofdweg 81 - 9679 NC Blijham
Tel.: 0597 - 56 10 19
Fax: 0597 - 56 10 75
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Nadat alles opgeruimd en iedereen klaar was gingen nog even naar de
kantine voor een kop koffie. Daarna zijn we opgestapt en vertrokken
richting het noorden. Via een toeristische
route naar Blijham. Onderweg hebben we nog een stop gemaakt voor
wat eten en drinken waarna we doorgetuft zijn naar Blijham.

Vlak voor de finish begon het wat te regenen, doch van weinig beteke-
nis.

S laapSlaapSlaapSlaapSlaap
Thuis aangekomen heb ik de auto gehaald en mijn spullen van de
Hendybar opgehaald. Daarna  ben ik in bad in slaap gevallen.
Ik denk dat wij er met z’n allen, ondanks enige tegenwerking van het
campingbestuur, een gezellig en geslaagd weekend van hebben ge-
maakt, wat zeker voor herhaling vatbaar is.
Misschien op een andere camping. Zo heb ik horen fluisteren dat cam-
ping de wigwam weer in is. Wie weet?

Verder wens ik eenieder nog een fijn en veilig motorseizoen toe en de
groeten van Esra Siemons.



LID
VEBIDAK

Koerts
Dakwerken bv

Wij geven water geen kans...

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl
DAAROM... 0597-612243

Gratis

DakinspectieGratis

Dakinspectie

UBBENS BOUWSTOFFEN

Lid van de Vereni-
ging van Handelaren
in Bouwmaterialen in
Nederland

v.h. Sluiter

Hout- en Bouwmaterialenhandel
Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)
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Moos, die een schoenenwinkel heeft en tot over z’n oren in de schuld
zit, komt op een ochtend bij de directeur van de bank en vraagt hem:
“Heeft u verstand van schoenen?” “Nee.” antwoordt deze lachend.
“Leert u het dan maar heel vlug”, zegt Moos, “want vanaf heden bent u
mijn compagnon.”

Een man komt in de horloge-reparatiewinkel van Moos binnen en legt
een horloge op de toonbank dat helemaal uit elkaar ligt. “Kapot.” zegt
de man. “Zie ik.” zegt Moos. “Was fout van me om het op straat te laten
vallen.” “Was niet fout van u om het op straat te vallen,” antwoordt
Moos, “het was fout om het weer op te rapen.”

Moos, die in de wildernis van Afrika is geweest, vertelt bij zijn terug-
komst aan zijn vrienden z’n belevenissen. “Stel je voor,” zegt ie: “op
een morgen loop ik in de jungle. Plotseling stormt er een leeuw op me
af. Ik ren weg, de leeuw achter me aan. Vlak bij mijn hut gekomen
neemt de leeuw een sprong, maar op hetzelfde moment glijd ik uit. De
leeuw springt over me heen, in de hut, ik trek de deur dicht en ben
gered.”
“Gottegottegot,” zucht Bram, “als mij dat was overkomen zou ik het in
mijn broek doen.”
Moos kijkt Bram aan en zegt verbaasd: “Waardoor denk je dan dat ik
ben uitgegleje…?”

Saar heeft van haar man een Volkswagen gekregen. De eerste dag gaat
ze er mee naar haar vriendin Selma. Deze bekijkt de wagen en zegt:
“Fantastisch, fantastisch. Rij er nu eens mee weg.” Trots gaat Saar
achter het stuur zitten en start. Maar er gebeurt niets. Saar stapt uit,
gooit de motorkap open en gilt: “Ze hebben de motor gestolen!” “Gil
niet,” stelt Selma haar vriendin gerust, “van achteren zit een reserve
motor.”

Moos, op de bank in het Vondelpark, heeft in twee dagen niet gegeten,
de rafels hangen aan zijn broek, de gaten zitten in z’n zolen. Hij kijkt

Comic Corner
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vertwijfeld naar de lucht. Op hetzelfde ogenblik vliegt een leeuwerik
boven z’n hoofd en deze laat iets vallen dat precies op Moos z’n oog
terechtkomt. Berustend veegt hij de smurrie uit z’n oog, haalt z’n schou-
ders op en zucht: ”Voor een ander zingt ie”.

Moos loopt op het Rembrandtsplein te wandelen. Plotseling voelt ie
een hand op z’n schouder.
Zonder om te draaien zegt ie: “Mij betalen ze ook niet”.

Moos, die een schoenenwinkel heeft en tot over z’n oren in de schuld
bij de bank zit, komt op een ochtend bij de directeur van de bank:
“Heeft u verstand van schoenen?”. “Nee.” antwoordt deze lachend.
“Leert u het dan maar snel,” zegt Moos “want vanaf heden bent u m’n
compagnon”.

Een man komt in de horloge-reparatie winkel van Moos binnen en legt
een horloge op de toonbank dat helemaal uit elkaar ligt. “Kapot.” zegt
de man. “Zie ik,” zegt Moos “was fout van me om het op straat te laten
vallen”. “Was niet fout van u om het op straat te laten vallen,” ant-
woordt Moos “het was fout van u om het weet op te rapen.”.

Saar komt bij de dokter en zegt: “Dokter, ik ga trouwen maar ik voel
niets voor kinderen. Wat voor een raad kunt u mij geven?”. Zonder een
moment na te denken antwoordt de dokter: “Moet u jus-d’orange drin-
ken.”. Waarop Saar vraagt: “Ervoor of erna?”. Waarop de dokter ant-
woordt: “In- plaats- van”.

Zitten twee Nederlanders en een Belg in de kroeg over hun relaties te
praten. Zegt de ene Nederlander: “Volgens mij gaat mijn vrouw vreemd
met een timmerman. Ik vond gisteren allemaal zaagsel onder het bed.”.
Zegt de andere Nederlander: “Volgens mij gaat mijn vrouw vreemd met
een metselaar, ik vond cement onder mijn bed.”. Zegt die Belg: “Vol-
gens mij gaat mijn vrouw vreemd met een paard. Ik vond namelijk een
ruiter onder mijn bed.”.

Een Belg stapt heel boos bij een winkel binnen waar hij een week van
tevoren een ketting zaag had gekocht. “Mooie ketting zaag,” zegt de
Belg, “ik heb er de hele weekend over gedaan om een boom om te
krijgen.”. “Nou,” zegt de verkoper “laten we er dan eens naar kijken.”.
Hij start de kettingzaag, waarop de Belg zegt: “Wat is dat voor een
geluid?”.
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Wilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijn
ook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel
dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan 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 toer-
tochten 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 Bé Nieboer
Oosterstraat 43 Lubbermanswijk 40
9697 PE Blijham 9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597-561212 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 : Roepnaam:
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnr :
Geb. datum :
Geslacht : M / V
Rijbew. A : Ja / Nee

Datum : Handtekening:

Lid worden?


	Voorwoord
	Toerkalender ander clubs
	Baansport kalender
	Toerkalender MC Mios '93
	In Memoriam
	71e Dutch TT Assen
	Verjaardagskalender
	TT Assen 2001
	Nieuwe leden
	Avondtoertocht 14 juli
	Avondtoertocht met barbecue
	Mededelingen
	Wist u dat?
	Motortoertocht 26 augustus
	Motorteortocht 20 mei
	Onze zieken
	Rijden in groepsverband
	Kampeerweekend 8 - 10 juni
	Comic Corner
	Lid worden?

