


Het beste môarrr weer...
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Voorw
oord

Inhoud
Beste lezers,

De kop is eraf, de eerste toertochten van dit motorseizoen zijn verre-
den. Ook in deze uitgave treffen jullie weer diverse nieuwtjes en
roddels aan.
Wat ik nu vertel is geen roddel. De hoofdredacteur van Pitstop, Harald
Rotgers zal zijn functie te zijner tijd neerleggen. Hij is inmiddels druk
doende zijn opvolger, Jan Wierenga, in te werken. Het bestuur wenst
Jan alvast heel veel succes en Harald bedankt voor je inzet om elke
uitgave weer tot een kwalitatief hoog niveau te brengen.
Ook kan ik melden dat er weer nieuwe leden aan onze lijst zijn toe-
gevoegd. Ik wens de nieuwelingen en natuurlijk iedereen veel motor-
plezier.
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VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer
Jacob Schudde Sportweg 86, 9695 EC Bellingwolde, 0597 - 532832

SecreSecreSecreSecreSecretaris/ledenadministaris/ledenadministaris/ledenadministaris/ledenadministaris/ledenadministratietratietratietratietratie
Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

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

Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham
Algemeen besAlgemeen besAlgemeen besAlgemeen besAlgemeen bestuurtuurtuurtuurtuur

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

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
Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

RRRRRedaktie Pitsedaktie Pitsedaktie Pitsedaktie Pitsedaktie Pitstttttopopopopop
Marijke v/d Laan Rhederweg 154, 9695 CJ Bellingwolde, 0597 - 532627

Gea Hoogakker Hoofdweg 225, 9697 NH Blijham
Marga Duit Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607

Tinus Scholtens Kamerijklaan 12, 9501 RR Stadskanaal, 0599-616036
RRRRRedaktie-adres vedaktie-adres vedaktie-adres vedaktie-adres vedaktie-adres voor o.a. koor o.a. koor o.a. koor o.a. koor o.a. kopijopijopijopijopij

Harald Rotgers Pekelderstraat 3, 9673 BJ  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.

LidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatschap MC Mios'93hap MC Mios'93hap MC Mios'93hap MC Mios'93hap 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...



JR Tuning Motorsport
Alles voor uw toer- en sportmotor
Ook voor kleine en grote onderhoudsbeurten



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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Toerkalender in de regio

09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni
Noord-Groningen/Duitslandtocht, Siddeburen, 050-4042685

08 Juni08 Juni08 Juni08 Juni08 Juni
11e Drie Provinciëntoertocht, 150/200km., Burum, 0511-453979

09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni
7e Best Mooiweerrit, 200 km., Marum, 058-2572636

09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni
10e Munninghoftoer, 150/200 km., Norg, 0516-431948

30 Juni30 Juni30 Juni30 Juni30 Juni
Siepeltoertocht, 150/175/200/225 km., Dwingeloo, 0521-592530

06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli
8e Drentse Zaterdagavondrit, 80 km., Westerbork, 0593-562727

06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli
4e Midzomeravondrit, 100 km., Burum, 0511-453979

06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli
3e Motortoertocht De Nar, 150 km., Onstwedde, 0599-332714

111114 Juli4 Juli4 Juli4 Juli4 Juli
Havelter Zomerrit, 200 km., Havelte, 0522-472243

4 A4 A4 A4 A4 Augustusugustusugustusugustusugustus
Week der Bestentoertocht, 200 km., Vlagtwedde, 0599-313474

111110 A0 A0 A0 A0 Augustusugustusugustusugustusugustus
2e Alterveersterkeitoertocht, 190 km., Alteveer, 0599-331310

111117 A7 A7 A7 A7 Augustusugustusugustusugustusugustus
Nie-Olde Feestweekrit, 200 km., Niekerk, 0594-507950

111118 A8 A8 A8 A8 Augustusugustusugustusugustusugustus
6e Veendammerwindrit, 200 km., Veendam, 0598-623262

222224 A4 A4 A4 A4 Augustusugustusugustusugustusugustus
Ommelander Toertocht, 175 km., Winsum, 0595-444189

25 A25 A25 A25 A25 Augustusugustusugustusugustusugustus
Zomertocht, 200 km, Blijham, 0597-561212

Een compleet overzicht vindt u op het internet: www.mcmios93.nl



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!

TTC Indoor, Ambachtstraat 4, 9502 ER  Stadskanaal, tel. 06-51599677
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Baansport kalender

222224 maar4 maar4 maar4 maar4 maarttttt
Vries: ONK Grasbaan Arai Specials en ONK Zijspannnen

1 april1 april1 april1 april1 april
Balkbrug: Int. Grasbaan Specials

30 april30 april30 april30 april30 april
Stadskanaal: ONK Speedway

9 mei9 mei9 mei9 mei9 mei
Joure: ONK Grasbaan Zijspannen

12 mei12 mei12 mei12 mei12 mei
Blijham: ONK Master of Speedway

20 mei20 mei20 mei20 mei20 mei
Stadskanaal: ONK Grasbaan Arai Specials en ONK Zijspannen

1 juni1 juni1 juni1 juni1 juni
Gorredijk: ONK Grasbaan en Int. Specials

8 juni8 juni8 juni8 juni8 juni
Loppersum: Unive Zijspanen Supercup, ONK Grasbaan Arai Specials

111115 juni5 juni5 juni5 juni5 juni
Aduard: ONK Grasbaan Zijspannen en Int. Specials

22 juni22 juni22 juni22 juni22 juni
Opende: Int. Grasbaan Specials

7 juli7 juli7 juli7 juli7 juli
Noordwolde: EK SF Grasbaan Specials

3 augustus3 augustus3 augustus3 augustus3 augustus
Staphorst: Int. Grasbaan Specials

111110 augustus0 augustus0 augustus0 augustus0 augustus
Uithuizen: Int. Grasbaan Specials

111117 augustus7 augustus7 augustus7 augustus7 augustus
Eenrum: ONK Grasbaan Arai Specials en Masters of Sidecars

23/223/223/223/223/24 augustus4 augustus4 augustus4 augustus4 augustus
Siddeburen: 44e KNMV Int. RABO Grasbaanraces
Finale EK Grasbaan Zijspannen en ONK Arai Specials

333331 augustus1 augustus1 augustus1 augustus1 augustus
Stadskanaal: ONK Speedway
Exloo: Nieuwsblad van het Noorden Indoor Speedway Gala



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

9 juni9 juni9 juni9 juni9 juni
Joure: (EU) Nat. Motorcross 125 Nat., 250/500 Nat., 4-taktNat.,
Suzuki Cup 125

9 juni9 juni9 juni9 juni9 juni
Veendam: Jeugd/Juniorcross groep A

7 juli7 juli7 juli7 juli7 juli
Joure: Jeugd/Juniorcross groep A+ Suzuki Cup 125

8 sept8 sept8 sept8 sept8 septemberemberemberemberember
Veendam: Finale(3) Jeugd/Juniorcross (alle klassen behalve 250/
500 cc junioren)

29 sept29 sept29 sept29 sept29 septemberemberemberemberember
Makkinga: Finale(6) Jeugd/Juniorcross (alle klassen behalve 65 cc)

KNMV DistrictskKNMV DistrictskKNMV DistrictskKNMV DistrictskKNMV Districtskalender moalender moalender moalender moalender motttttorororororcrcrcrcrcross 2002oss 2002oss 2002oss 2002oss 2002

District Noord
10 maart: Emmer Compascuum
25 mei: Vledderveen
23 juni: Makkinga
30 juni: Veendam
25 augustus: Delfzijl
1 september: Marum
15 september: Joure
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9 juni9 juni9 juni9 juni9 juni
Assen: Int. Ducati Races

111116 juni6 juni6 juni6 juni6 juni
Raalte: ONK Raalte Races

29 juni29 juni29 juni29 juni29 juni
Assen: EK Wegrace en Dutch TT

222221 juli1 juli1 juli1 juli1 juli
Assen: ONK Jubileumrace

28 juli28 juli28 juli28 juli28 juli
Zolder(B): ONK Wegrace

4 augustus4 augustus4 augustus4 augustus4 augustus
Assen: ONK Rizla+ Racing Day 3

25 augustus25 augustus25 augustus25 augustus25 augustus
Tolbert: ONK Wegrace

8 sept8 sept8 sept8 sept8 septemberemberemberemberember
Assen: WK Superbike

29 sept29 sept29 sept29 sept29 septemberemberemberemberember
Assen: ONK Race of the Champions

Wegrace kalender



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

PERTON Uw Eigen  Drogist

Voor al uw:

Geneesmiddelen
Homeopathie
Foto-werk
Kadoartikelen
Wenskaarten
tevens Solo-stomerij

DrDrDrDrDrooooogisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pererererertontontontonton
Raadhuisstraat 8, Blijham
tel.: 0597 - 562255

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
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MC Mios‘93 OrganiseerMC Mios‘93 OrganiseerMC Mios‘93 OrganiseerMC Mios‘93 OrganiseerMC Mios‘93 Organiseert  de vt  de vt  de vt  de vt  de volgende open tolgende open tolgende open tolgende open tolgende open toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtochten:en:en:en:en:

1. 9e voorjaarstocht (5 lootpunten)
Deze tocht heeft een lengte van 200 km en wordt gereden op
zondag 28 april 2002. De inschrijving is van 9.00 tot 12.00 uur in
de Hendybar, Hoofdweg 27 in Blijham.
De tocht gaat door Groningen en Drenthe. Inschrijfkosten zijn 5,70
Euro (mh) en er rijdt een bezemwagen mee. Inlichtingen op tel.
0597-561212 of 0597-614904 en op de dag van de tocht: 0597-
561666 (Hendybar).

2. Zomertocht, (10 lootpunten)
Deze tocht op zondag 25 augustus 2002 heeft ook een lengte
van 200 km en gaat door Duitsland, dus paspoort en groene kaart
meenemen. De inschrijving is van 9.00 tot 12.00 uur in de
Hendybar, Hoofdweg 27 in Blijham.
Inschrijfkosten zijn ook bij deze tocht 5,70 Euro (mh) en er rijdt
wederom een bezemwagen mee. Inlichtingen op tel. 0597-561212
of 0597-614904 en op de dag van de tocht: 0597-561666
(Hendybar).

Voor inlichtingen over beide tochten kan men ook mailen:
bnbj@wish.net

Motorclub Mios‘93
Oosterstraat 43
9697 PE  Blijham
Tel: 0597-561212

Open toertochten in 2002



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
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- Bé er van uitgaat dat iedereen die een tocht voor het eerst rijdt,
weet waar hij of zij moet afslaan

- Bé er dus ook wel achter is gekomen dat dit niet het geval is
- Bé daarom een aanrijdinkje met Jaap heeft gehad
- Boukje haar been daardoor heeft bezeerd
- Het hele euvel gelukkig goed is afgelopen
- Bé met de toertocht een vreemde dame achter op de motor had
- Dat hij onder begeleiding van Gert, Yvonne, Jaap en Marga de

dame weer thuis heeft gebracht
- Gert vast niet zo gauw weer paarden voorbij gaat, als het niet kan
- Oscar graag mee wilde met de toertocht
- Maar z’n motor daar een stokje voor stak en naar de monteur

moest
- Tinus niet goed in het clubblad leest waar de toertochten begin-

nen
- Er al twee toertochten gereden zijn
- en dat we met dertig personen gaan kamperen
- in Friesland op het bekende stekkie
- de avondtoertocht met barbecue op het programma staat
- ieder zich hiervoor kan opgeven
- Marijke aan het einde van haar zwangerschap is
- er verschillende personen van de club op motorvakantie geweest

zijn
- Tinus niet weet wat 80 kilometer inhoudt
- hij daarom maar 140 aanhoudt
- Henk over het hoofd is gezien door een auto
- hij daarom onderuit ging (is goed afgelopen)
- Koos krentjebrei uit de bestekla eet
- het hem niet goed afging
- hij de volgende keer gewoon uit een bak eet
- Er nog clubleden zijn die hun contributie niet hebben betaald

Wist u dat?
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Ik en mijn moIk en mijn moIk en mijn moIk en mijn moIk en mijn motttttor! Ik rij nu zo’n vijfor! Ik rij nu zo’n vijfor! Ik rij nu zo’n vijfor! Ik rij nu zo’n vijfor! Ik rij nu zo’n vijfentwintig jaar op deentwintig jaar op deentwintig jaar op deentwintig jaar op deentwintig jaar op de
momomomomotttttor en de laatstor en de laatstor en de laatstor en de laatstor en de laatste tijd zit ik ook in de histe tijd zit ik ook in de histe tijd zit ik ook in de histe tijd zit ik ook in de histe tijd zit ik ook in de historische racerij.orische racerij.orische racerij.orische racerij.orische racerij.

Hier ben ik begonnen in de 125cc. Door kennissen van mij ben ik
hier zo ingerold. Ik kwam ze tegen bij de grasbaanrace in Vries . We
praatten wat met elkaar en toen kwam het gesprek op gang. Hij zei:
“Kom eens even een keertje langs, want ik heb nog wel wat motoren
staan”. Ik ben er op een dag naar toe gegaan en wist niet wat ik zag,
zo mooi. Ook zag ik er een motor staan en vroeg toen aan mijn ken-
nis: “Wat is dat wel voor een ding?”. Nou, dat was een MZ 125cc.
Nou, en dan probeer je wel eens wat en je gaat er even op zitten.
Het is heel anders dan je eigen motor. Deze gaan dan wel niet zo
hard als die ik nu heb, maar dat is maar goed ook. Want laatst op de
Kielsterachterweg -waar je maar 80km mag- ging ik geen 80km maar
wel een beetje harder.
Ze hebben mij hier op de foto gezet. Zo’n foto als daar gemaakt is
kun je beter niet hebben. Ik heb er nog geen bericht van ontvangen,
dus dat is nog even afwachten. Ik zie het wel, ik laat het gewoon op
me afkomen. Het is zo, ik heb het zelf gedaan en kan een ander
daarvan geen schuld geven. Het is toch zo van: als je op een motor
zit dan is het echt wel heel verleidelijk om het gas even wat open te
doen. Het zijn echt van die bosjesmannen die wat achter de bosjes
staan te kijken of ze iemand kunnen pakken.

BraBraBraBraBravvvvvoureoureoureoureoure
Maar even terug op de historische racerij. In Eext heb ik mijn eerste
race gereden. Dat was heel mooi. Toen ik daar ‘s morgens aankwam
dacht ik: “Zal er vandaag een internationale wedstrijd zijn?”. Zoveel
bravoure, zoveel caravans, het was geweldig. Mijn kennissen kwa-
men later ook en die hebben de voortent voor de caravan gezet en
de motoren eruit gehaald. Later konden we deelnemen aan de trai-
ning.

Mijn motor & ik
door Tinus Scholtens



*Voor alle verzekeringen
*Voor aan- en verkoop van onroerend goed
*Ons actuele woningaanbod kunt u ook 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

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

e-mail: visser@ncn.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26, 9695 AK - Tel. 0597-531484 - fax 0597-531378
Vlagtwedde: Dr. P. Rinsemastraat 4c - 9541 AL - Tel. 0599-313589

Geopend
7.00 - 20.00

zat. 8.00 - 19.00
zon. 10.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden
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HeHeHeHeHet belangrijkstt belangrijkstt belangrijkstt belangrijkstt belangrijkste is dat je jezelf blijfe is dat je jezelf blijfe is dat je jezelf blijfe is dat je jezelf blijfe is dat je jezelf blijfttttt
Het was prachtig mooi weer. Dat is toch wel belangrijk in de racerij
en zeker voor mij, want het was toch wel mijn eerste wedstrijd en
dan wil je er ook wel wat van maken. Het belangrijkste is dat je jezelf
blijft natuurlijk.
De training liep wel redelijk goed. Wel een keertje rechtdoor gegaan.
Maar dat kan gebeuren, toch? Het is wel zo dat het een apart ver-
haal is. Als je aan de kant staat dan denk je al gauw van: “Oh, dat
kan ik ook.”. Maar ga er maar eens op zitten. Dat is een heel ander
verhaal.

Het weer liet ons later op de dag een beetje in de steek. Bij deze
race mag je maar met één type band rijden. Het is een profielband,
geen slicks. Het is niet internationaal, we hoeven onze brood er niet
mee te verdienen.

De kDe kDe kDe kDe kat uit de boom kijkat uit de boom kijkat uit de boom kijkat uit de boom kijkat uit de boom kijkenenenenen
Na de 50cc waren wij aan de beurt en dan sta je klaar. De brand-
weer moest eerst de weg nog schoonspuiten, want er lag wat olie op
de weg. En net toen wij mochten gaan rijden werd het slechter met
het weer. Dat is altijd wel jammer natuurlijk, want ieder doet wat
aan de voorbereiding van zo’n race. Aan het weer kun je niets doen.
Dus toen voor ons de start kwam dacht ik: “Ga maar eerst even
achteraan staan en kijk de kat eerst maar even uit de boom.”. Dat
heb ik toen ook maar gedaan en we zijn zo ongeveer vier keer rond
gegaan. Op een gegeven moment moet je wel je verstand er bij hou-
den; je hebt een nat wegdek en je gaat zo een keer onderuit.
Vooral omdat je nog geen ervaring hebt en je nog aan de motor
moet wennen en je racet niet op een echte circuit. Dus je moet ook
oppassen voor putdeksels. Het wordt je vantevoren wel verteld,
daarom is een training ook heel belangrijk. Bij zo’n training moet je
de baan goed verkennen en goed bekijken. Zo van: waar zitten de
gevaarlijke punten. Maar bij de race moet je het zo ongeveer weten
van hoe of wat.

Tijdens de race werd het weer echt slechter, tot ik op een gegeven
moment een rode vlag zag. Dat was niet zo mooi, dus het gas maar
dicht. Ik dacht: “Daar zal wel wat gebeurd zijn.”. Bij de finish waren
twee mannen met elkaar in aanraking gekomen. De een was over



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

tevens reparatie en restauratie van oude en antieke uurwerken

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
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een schrikhek geraakt.
Het is gelukkig wel allemaal goed afgelopen en dat is toch wel heel
belangrijk . Ach zo’n motor is gauw genoeg weer klaar en een kneu-
zing is heel vervelend, maar dat heelt ook wel weer.

Ik dacht dat we misschien de race weer over moesten rijden, maar
dat hoefde niet. Door het slechte weer en omdat de start zo laat was
heeft men besloten niet overnieuw te starten.
Na ons kwam nog de zijspanklasse en omdat het gauw donker werd,
werd er besloten dat het daarna einde-wedstrijd was. Maar al met al
heb ik er wel een hele ervaring mee opgedaan en ik vond het een
hele leuke dag. Na deze dag dacht ik:  “Volgens mij heeft Mios ook
nog een toertocht”. Thuisgekomen ben ik gaan kijken op de kalen-
der en netzo als ik dacht: een toertocht van 200km.

Mijn geheugenMijn geheugenMijn geheugenMijn geheugenMijn geheugen
Dus vertrok ik de volgende dag naar Blijham. Ja, want daar starten
we altijd, bij de Hendybar. Daar aangekomen dacht ik: “Hier zit iets
niet goed.”. Tja, ik word ook wat ouder en dan laat m’n geheugen
me wel eens in de steek. Ineens schoot het mij te binnen. Het ver-
trek was bij Van der Valk in Assen. Dus ik ging op weg naar Assen.
Daar aangekomen vertrok net de laatste groep. Dus zonder een kop
koffie heb ik me bij de groep aangesloten en heb ik toch nog een
prachtige dag gehad. Het was weer prima georganiseerd door de
toercommissie.

En zo ben ik steeds een beetje bezig. Dat is heel belangrijk voor een
mens. Lekker bezig zijn.
De tweede Pinksterdag ben ik met mijn zoon naar de grasbaanrace
in Stadskanaal geweest. Prachtige mooie manches. En zo is een
mooi motorweekend snel weer voorbij.



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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De dag erDe dag erDe dag erDe dag erDe dag ervvvvvoor begon al nieoor begon al nieoor begon al nieoor begon al nieoor begon al niet rt rt rt rt rooskleurig, maar deze zon-ooskleurig, maar deze zon-ooskleurig, maar deze zon-ooskleurig, maar deze zon-ooskleurig, maar deze zon-
dag zullen wdag zullen wdag zullen wdag zullen wdag zullen we maar snel ve maar snel ve maar snel ve maar snel ve maar snel vergeergeergeergeergettttten. Ten. Ten. Ten. Ten. Toen woen woen woen woen we ’s morgense ’s morgense ’s morgense ’s morgense ’s morgens

vrvrvrvrvroeg de goroeg de goroeg de goroeg de goroeg de gordijnen open deden, zag hedijnen open deden, zag hedijnen open deden, zag hedijnen open deden, zag hedijnen open deden, zag het er nog redelijk uit,t er nog redelijk uit,t er nog redelijk uit,t er nog redelijk uit,t er nog redelijk uit,
maar emaar emaar emaar emaar evvvvven laten laten laten laten later wer wer wer wer werererererd hed hed hed hed het al nat en dat zou deze dag niet al nat en dat zou deze dag niet al nat en dat zou deze dag niet al nat en dat zou deze dag niet al nat en dat zou deze dag niettttt

meer vmeer vmeer vmeer vmeer veranderen.eranderen.eranderen.eranderen.eranderen.

Maar afijn, het was de eerste tocht en het was voor ons al zeer lang
geleden dat we überhaupt mee waren. Dus dachten we van het valt
allemaal wel mee. Toen we tegen half tien in de Hendybar aankwa-
men, waren slechts een handjevol mensen aanwezig. De voorzitter
versleet ons voor niet al te nozel dat we deze tocht gingen rijden,
maar ja, het was de eerste, dus het moest maar doorgaan.

Een porEen porEen porEen porEen portie hemelwtie hemelwtie hemelwtie hemelwtie hemelwatatatatatererererer
Vol enthousiasme vertrokken we tegen tien uur. Op dat moment re-
gende het alweer. We gingen via Wedderveer, Smeerling, Kopstuk-
ken en Zandberg(ia) in de richting van Stadskanaal, waar we Dren-
the ingingen. Na ongeveer een uur hadden we een koffiepauze in
Nieuw-Weerdinge, waar de familie Spa (zou het familie zijn, was er
ook groepskorting) het plaatselijke café runde. Na twee bakken kof-
fie, een stuk appelgebak met of zonder krenten en een heerlijke
toef slagroom trokken we weer verder. Onze kleren, helmen, hand-
schoenen e.d. waren weer een beetje droog geworden, dus konden
we ons weer opnieuw opladen voor een portie hemelwater.

Tegen half twaalf vertrokken we hier en gingen we door met de ver-
der mooie tocht. Via Weerdinge en Sleen gingen we verder het zui-
den in, maar het bracht ons niet het mooie weer. Dat mocht de pret
echter niet drukken. Op een gegeven moment kwamen we in Gees
en was Marga inmiddels erg koud geworden. Ze was niet de enige
trouwens, zodat er werd voorgesteld om maar zo snel mogelijk naar
Westerbork te rijden. Hier hadden we nog even een pitstop en ook
werden onze magen hier goed gevuld met een mosterdsoep en saté

Toertocht zondag 28 april
door Gert IJpma



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

Glaszaak Wiegers
Groothandel in o.a. vlakglas, isolerende beglazing,
hardglazen deuren en glas-in-lood.

J.D. van der Veenstraat 17 tel. 0597-413257
9672 AD Winschoten fax 0597-421339
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en uiteraard nog een drankje erbij. Hierna besloten we maar zo snel
mogelijk richting huis te gaan. Het was jammer van de tocht, maar
ons besluit stond vast.

Zo gingen we vanuit Westerbork via Borger en Stadskanaal weer
naar Blijham, waar we nog even ons aandenken kwamen halen, dit
was een handig zaklampje, misschien handig voor onderweg of tij-
dens het kampeerweekend, dat ook dit jaar weer op de planning
staat. Al met al was het deze dag dus iets te nat, maar ja, het weer
heb je nou eenmaal niet in de hand. De tocht was tot aan Westerbork
de moeite waard, dus kunnen we toch wel terugkijken op een ge-
slaagde dag.

April:
Jan Bos, Jan Bruining, André Conradi, Roel van Dijk, Freddy Greven,
Aad de Graaff, Benny Koopman Scheemda, Berend Koopman Blij-
ham, Anton Kuiper, Oscar Lamain, René Perton, Geertje Roukema,
Henk Schepers, Christien Spa, Jan Stuiver, Willy Tammes, Geert Veen-
tra.

Mei
Harm Ekamper, Hanno Engelkes, Willem Glazenborg, André Komies,
Belinda Kuiper, Yvonne Lamain, Boye en Petra Lap, Roelf Meijer,
Robert v/d Meulen, Wim Molanus, Cinthia Potter, Gert- Jan Prins,
Sipke Roukema, Jaap Siems, Jeanet Streunding, Luppo Teuben,
Hillegiena Timmer, Jack Veldkamp, Jan Vrieze.

Juni
Johan Bontsema, Harry Fleurke, Willem Hensema, Lukje Kaldijk, Jan
en Sandra Kolthof, Sieneke Kruize, Willy Kruze, John kuiper, Cornelis
Lap, Wuppie Lohof, Henk Loois, Henk Prusen, Esra en Anita Siemons,
Fré Siemons, Thijs Spit, Jacob Toutenhoofd, A;lfred Venema, Bé
Vrieze, Trijnie Wierenga.

Verjaardagskalender
MC Mios’93
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Willen de clubleden die hun contributie nog niet hebben betaald dit
zo spoedig mogelijk overmaken. Ieder clublid heeft hiervoor een
acceptgiro ontvangen.

Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoe-
ding van Euro 3,50 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 2,30 per toertocht gevraagd. De ver-
goeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook
voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegen-
over onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
bedraagt Euro 12,- 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, accessoi-
res en verdere artikelen. Jaap Middel geeft korting op kleding (uit-
gezonderd BMW en Daijnese kleding) en accessoires.

Mededelingen



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN



* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Beste leden,

Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie als nieuw redactielid van
de Pitstop van MC Mios’93.

Ik ben een paar jaar lid van MC Mios’93 met veel plezier. Nadat ik
door ziekte weinig toertochten kon rijden in het jaar 2001 en het
verlies van mijn vrouw Marietje, wil ik de draad weer oppakken. Mijn
vrouw werkte mee in de redactie. Dat wil ik hierbij graag voortzetten
in zoverre dat in mijn vermogen ligt.
Verder wens ik u allen een prachtig motorjaar 2002 toe.

Groeten van Tinus Scholtens

Even voorstellen
Tinus Scholtens



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 telefoon-
kaarten

- Tanken op rekening via Tamoil pas

(bedrijven)
- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
- Aanhangerverhuur Papierbaan 8 * Winschoten * tel. 0597 - 425246

 Zuiderveen 50 * Winschoten * tel. 0597 - 425246

Daarna kunt u

gebruik maken

van onze

buitenterminal
Spaar voor leuke cadeaus met ons Pingcard spaarsysteem.

DE SNIKKE

PARTY     SERVICE
TEL.: 0597 - 612980

OSCAR EN YVONNE LAMAIN STAAN KLAAR VOOR AL UW:
Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en Warme Buffetten,
Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.

Zalen tot 300 personen
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De twDe twDe twDe twDe tweede teede teede teede teede toeroeroeroeroertttttocht vocht vocht vocht vocht van onze moan onze moan onze moan onze moan onze motttttorororororclub starclub starclub starclub starclub startttttttttte ve ve ve ve vandaag.andaag.andaag.andaag.andaag.
De zon stDe zon stDe zon stDe zon stDe zon stond hoog aan de hemel, hopelijk blijfond hoog aan de hemel, hopelijk blijfond hoog aan de hemel, hopelijk blijfond hoog aan de hemel, hopelijk blijfond hoog aan de hemel, hopelijk blijft dat ook zot dat ook zot dat ook zot dat ook zot dat ook zo

vvvvvandaag.andaag.andaag.andaag.andaag.

Afgesproken met Bé was, dat we om 9.00 uur bij De Pekelahof zou-
den staan. Om precies die tijd komen er nog vier motoren bij. Maar
Bé moest nog eerst over Rolde, want hij zou vandaag een introducé
meenemen (een kennis van Gert en Yvonne). We spraken af dat zij
drieën alvast naar Rolde zouden gaan. En dat we elkaar in Assen
weer zouden treffen. In Assen? Ja, in Assen; onze toertocht start
vandaag bij v/d Valk in Assen.

Er stonden al aardig wat motoren, en daar kwamen ook nog aardig
wat bij. Na twee kopjes koffie, nog maar even naar het toilet. Na
terugkomst, wat schetste mijn verbazing, mijn stoel was bezet. Onze
Tinus was ook nog op komen dagen. En was dus nog mooi op tijd om
met ons mee te gaan. Net op tijd? Ja net op tijd, want Tinus had al in
Blijham gezeten. Het is maar goed dat hij nog helder van geest is.

RRRRRuzie?uzie?uzie?uzie?uzie?
Tegen tien over tien gingen we op weg. Langs prachtige slinger-
weggetjes en door schitterende dorpjes, kwamen we bij onze koffie-
stop “Lauwersland”. Daar had men het gebak al op de tafel staan en
werd de koffie ook vlot ingeschonken. Menigeen dacht dat Jaap en
ik ruzie hadden, want we zaten ieder apart aan een tafeltje. (Dat is
toch niet verboden?). Na de koffie met gebak vervolgden we de tocht,
tot aan de lunchstop bij “Jodel Lowina”. We moesten wel lachen om
deze naam, maar het was er erg leuk en gezellig. Het vrouwelijk
personeel liep in mooie jurken met pofmouwtjes en het mannelijk
personeel in kniebroeken. De bediening was vriendelijk en erg vlot.
En het eten? Nou, wie daar over durft te klagen, die neemt de vol-
gende keer z’n eigen lunchpakketje maar mee. Tijdens het eten werd
het wat bewolkt, maar het bleef toch droog.

Toertocht 19 mei
door Marga Duit
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Allemaal het eten gedaan? Dan hup, we gaan weer verder. Mooie
weggetjes en een heerlijke omgeving. Dan ineens op een smal weg-
getje: oeps een man op een paard, een paard ernaast en nog twee
ervoor. En nog een vrouw op een fiets ernaast. Wat doe je op zo’n
moment? Juist, je blijft er achter (dat dacht ik). Maar nee hoor, Gert
moest het groepje toch voorbij. Daar was één van de paarden het
dus niet mee eens. Hij werd dan ook behoorlijk onrustig en begon te
schoppen. Het scheelde dan ook weinig of hij had tegen de motor
van Gert getrapt. Yvonne was er dan ook helemaal niet blij mee, ze
was ook echt even bang. Gelukkig liep het allemaal goed af, en ging
de boer met zijn paarden even in een zijweggetje wachten, zodat wij
er langs konden.

Onderweg hadden we nog even een nicotinestop en namen we van
enkelen afscheid. Zij gingen al naar huis. Wij nog niet? Nee wij nog
niet: we gingen nog even een softijsje halen in Drouwerzand. Nadat
we dat hadden gedaan, gingen wij ook naar huis.

Thuis keken we terug op een heerlijke dag, lekker eten, en een schit-
terende toertocht. En een mooie opkomst van onze leden. In totaal
waren we met 38 motoren en 48 personen, waaronder vier
introducés.

Toercommissie, BRAVO!

Nieuwe leden
MC Mios’93

Roel van Dijk Veendam
Cinthia Potter Wedde
Hendrik Steen Bellingwolde
Siep Wierenga Bellingwolde
Ad en Lieke de Graaff Bellingwolde



Echte
boerenleverworst - metworst

brunswijckersnijworst
boterhamworst

hausmacherleverworst

fijne specialiteiten

van uw
ambachtelijke slager

Edwin Wiebrands

Hoofdweg 285, Bellingwolde, tel. 0597 - 531452





Twee topmerken onder één dak

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

Aannemingsbedrijf
Onderhoudstimmerwerken
Inbraakbeveiliging
PKVW

B. Pijper v.o.f.

St. Vitusholt 153
9674 AJ  WINSCHOTEN
Tel.: (0597) 41 38 88 / 42 13 52
Fax: (0597) 41 80 09

VCA* gecertificeerd
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Het Meldpunt Wegafsluitingen wordt gevormd door:
- Het LOOT vertegenwoordigt meer dan 200 motorclubs en komt op

voor de belangen van de nederlandse motorrijders;
- Pro Auto is de belangenbehartiger van de nederlandse automobi-

listen.

AfhankAfhankAfhankAfhankAfhankelijk velijk velijk velijk velijk van julliean julliean julliean julliean jullie
Het Meldpunt Wegafsluitingen is opgericht om wegafsluitingen voor
gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Wij zijn echter afhankelijk van
informatie van jullie. Als wij niet weten dat er een afsluiting dreigt
dan kunnen we ook geen actie ondernemen. Mocht je iets lezen
over (mogelijke) wegafsluitingen, laat het ons weten zodat we er iets
tegen kunnen doen. Dit kan een artikel zijn in een krant of een item
op de lokale radio of TV over klagende bewoners of een milieu-be-
weging die pleit voor afsluiting. Ook de pagina met mededelingen
van de gemeente in een huis-aan-huis-krantje kan iets bevatten over
(mogelijke) wegafsluitingen. Of misschien hoor je wel iets van een
kennis of een collega over mensen in een bepaalde straat die actie
voeren voor afsluiting.

Kortom, kom je iets ‘verdachts’ tegen, laat het ons weten. Als het
een artikel in een krant betreft, stuur dan indien mogelijk het artikel
op. Dit geeft vaak een hoop informatie en is ook bijzonder welkom
voor het knipselarchief (kranten/motorbladen/…). Als wij weten dat
er iets aan de hand is dan kunnen we proberen er iets tegen te
doen. Wacht hier niet te lang mee, maar doe het direct. Als een
bezwaarschrift maar één dag te laat is, wordt het al afgewezen. Geef
ze niet de kans om een weg af te sluiten zonder dat we er iets tegen
kunnen doen.

MeldingMeldingMeldingMeldingMelding
Als je een melding hebt van een (dreigende) wegafsluiting, probeer
dan zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Dit maakt het een stuk
makkelijker om actie te ondernemen. Belangrijk zijn de juiste naam

Stichting Meldpunt Wegafsluitingen



Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
tel: 0597-432552

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
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van de weg, lengte van de afsluiting, wegbeheerder (meestal een
gemeente), reden van afsluiting (klachten bewoners/verkeersveilig-
heid/milieu-groepering/…), datum besluit of datum krantenartikel
(plus naam krant). Uiteraard kunnen we ook zelf deze gegevens pro-
beren te verzamelen, maar alles wat jij al weet is meegenomen. Ver-
geet niet je naam en telefoonnummer te vermelden.

Stichting Meldpunt Wegafsluitingen
t.a.v. Joop de Jonge, secr.
Rijnbandijk 6A
4024 BM Eck en Wiel
tel.: 0344-694852
fax: 0344-694853
mobiel: 06-22754193

homepage: www.meldpuntwegafsluitingen.nl
e-mail: meldpunt@wegafsluitingen.myweb.nl

TTTTToen een litoen een litoen een litoen een litoen een liter benzine nog geen gulden ker benzine nog geen gulden ker benzine nog geen gulden ker benzine nog geen gulden ker benzine nog geen gulden kosttosttosttosttostte en ste en ste en ste en ste en steen-een-een-een-een-
kkkkkool nog zwool nog zwool nog zwool nog zwool nog zwararararart goud wt goud wt goud wt goud wt goud was, maaktas, maaktas, maaktas, maaktas, maakte hee hee hee hee het niet niet niet niet niet uit hoet uit hoet uit hoet uit hoet uit hoevvvvveeleeleeleeleel

cilindercilindercilindercilindercilinders een racer had, hoes een racer had, hoes een racer had, hoes een racer had, hoes een racer had, hoevvvvveel veel veel veel veel vererererersnellingen de coureursnellingen de coureursnellingen de coureursnellingen de coureursnellingen de coureur
moest bespelen en hoe luid de machine wmoest bespelen en hoe luid de machine wmoest bespelen en hoe luid de machine wmoest bespelen en hoe luid de machine wmoest bespelen en hoe luid de machine was. De hemel opas. De hemel opas. De hemel opas. De hemel opas. De hemel op

aaraaraaraaraarde.de.de.de.de.

En toen kwamen de regels. De doodssteek van de vrijzinnige gees-
ten? Een duik in de geschiedenis. Van geblazen 500 cc een cilinder
tot 4340 cc V8 en flink genieten.

De hemel op aarde
door Tinus Scholtens



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 maan-
den 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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Als je als racer wilt winnen heb je een motor nodig die stuurt, rent
en daarnaast ook nog eens betrouwbaar en snel is. De Amerikaanse
pionier Glenn Hammond Curtis kwam niet verder dan een van de
vier genoemde elementen. Curtis bouwde zijn eerste V4. Toen hem
gevraagd werd om een V8 te construeren voor een vliegtuigje liet
Curtis zich de kans niet ontnemen om die krachtige bron in een
motorframe te hangen. De luchtgekoelde 90 graden V8 had twee
carburateurs die elk aan vier cilinders brandstof moesten doorge-
ven. De cilinderinhoud kwam door een boring-slagverhouding van
92x82,5 mm op naar maar liefst 4340 cc. De cilinders leken van
aluminium, maar ze waren van gegoten ijzer. Je hebt geen dubbele
bovenliggende nokkenas nodig. De uitlaatkleppen op de creatie van
Curtis waren automatisch.
Als de zuiger naar beneden ging, werd de klep naar beneden gezo-
gen en kwam het mengsel in de ontbrandingskamer aan. Een licht
veertje trok de klep dan weer dicht als de zuiger weer omhoog kwam.
De uitlaatklep werd door een flotterstang bediend. Een mechani-
sche oliepomp had de machine niet.

NieNieNieNieNiet druk makt druk makt druk makt druk makt druk makenenenenen
De olie kwam uit een reservoir in het carter en daar werd het door
de vliegwielen alle kanten opgestuurd.
Curtis maakte zich niet druk om een versnellingsbak en niet eens
om een koppeling. De aandrijving geschiedde door middel van een
cadan-as die door een mechanisme met leegwerk/schuine tand-
wielen in werking werd gezet. De machine woog iets meer dan 125
kilo en blafte er 40 pk uit bij een ongelooflijke 1800 tmp. Met een
wielbasis van bijna 2,10 meter, was de Curtis nou niet echt als een
scheermes de hoek om te krijgen, maar de V8 was dan ook vooral
gebouwd om in een rechte lijn te hard te gaan. Remkracht had geen
prioriteit een groot stalen wig die op de achterband gedrukt werd.

Omdat de motor zo bloedheet werd, zat de rijder er achter met een
stuur dat uiteinden had waar je de was op kon drogen. In januari
1907 deed Curtis met de V8 tijdens de Florida Speedweek Carnival
in Ormond Beach een recordpoging. Het strand, glad als de billen
van een baby en hard als carbon, had een paar minder punten in
het midden, maar Curtis redeneerde dat alles wat maar over de 160
km/u zou gaan, als een projectiel over de hobbels zou vliegen. En
dus ging hij ervoor. Tot 65 km/u werd hij getrokken, terwijl een



Kochspad 12, 9697 SV Blijham - tel. (0597) 56 28 38 - b.g.g. (0597) 56 14 45 - fax (0597) 56 32
3 9

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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decompresor de uitlaatklep open hield omdat Curtis bang was dat
het blok zichzelf uit de rijwiel gedeelte zou trekken als de pk’s er te
vroeg inkwamen. Curtis blaftte op een ongedempte V8 over het strand
en kloktte een tijd van 26.4 seconden over een mijl. De gemiddelde
snelheid bedroeg 218,1 km/u. Om echter officieel in de boeken te
komen moest Curtis de afstand ook nog in de andere richting afleg-
gen. En toen brak bij zo’n 145 km/u de cardan. Het maakte de Ame-
rikanen helemaal niets uit, Curtis werd een held en de Chicago Daly
News klopte de snelste mijl ter wereld. Nooit eerder werd er zo’n
snelheid bereikt, anders dan met een kogel.

VliegtuigVliegtuigVliegtuigVliegtuigVliegtuig
Anderhalf jaar na zijn recordpoging bouwde Curtis zijn V8 in een
vliegtuig en werd de eerste man die een bemande vlucht uitvoerde
op het westelijke halfrond. Pas vijf jaar later slaagde iemand erin
om Curtis’ record te overtreffen, en dat gebeurde in een auto. Tot
kort voor zijn dood op 52-jarige leeftijd in 1930 bleef hij de snelste
man op twee wielen.

Dit is een verslag van de heer Boerma.
Daar de heer Boerma hier haast dag en nacht mee bezig is en zelf
meerijdt op een NSU MWX 250 cc bij de Historische motorsport-
verening, is het mijn bedoeling om in de volgende Pitstop deze man
en zijn familie te interviewen.



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

REIT
GRONDVERZET

-BEDRIJF

* Verhuur mob. kranen
* Mini kranen
* Laadschoppen

Trekker en dumper
* Grondwerken
* Sloopwerken

* Aanleg en onderhoud
waterwegen etc.

* Bestratingen
* Verkoop PVC materiaal
*  en nog veel meer

DIENSTVERLENEND BEDRIJF

Grondverzetbedrijf Reit
Industrieweg 44, 9699 SL  Vriescheloo

Tel. (0597) 54 16 52 -  Fax (0597) 54 11 86
Autotel. 06 - 53143894
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De hond van de buren is helemaal gefrustreerd en wel om de vol-
gende reden: 3 weken geleden is hij gecastreerd en nu roept zijn
vrouwtje telkens: “zoek balletje”.

Een man klopt op het raam bij een hoer en vraagt: “Wat kost dat?”.
“Vijftig gulden.” zegt de hoer. Zegt de man: “Ook niet duur voor zo’n
groot stuk dubbel glas.”.

Een Belg loopt met zijn zoontje over de strand. Zegt zijn zoon: “Kijk
pap, een boot!”. “Nee hoor,” zegt de vader “dat is een hovercraft.”.
Vraagt zijn zoon: “Hoe schrijf je dat?”. Zegt de vader: “Nee, je hebt
gelijk het is een boot.”.

Er lopen twee Belgen langs de Nederlandse grens en moeten nog
heel ver lopen voor ze in Antwerpen zijn. Komen ze bij een bus re-
mise langs. Zegt de ene tegen de andere: “Zullen we een bus pik-
ken?”. “Ja dat is goed,” zegt de andere “ga jij er maar een halen dan
blijf ik op uitkijk staan.”. Na ongeveer twee uur komt de man dan
eindelijk met een bus aan rijden. Zegt de andere: “Waar bleef je nou
zo lang?”. “Ja,” zegt de ander “de bus naar Antwerpen stond hele-
maal achteraan.”.

HeHeHeHeHet wt wt wt wt weerberichteerberichteerberichteerberichteerbericht
Medegedeeld door het weerkundig jenever instituut te Schiedam.
Laag overdrijvende alcoholvelden met hier en daar een dronkaard.
Aan de kust matige drinkers, maar in het binnenland stevige zuipers
met op enkele plaatsen geheelonthouders afgewisseld met limonade-
drinkers. Tegen de avond jeneverdampen en alcoholvelden. Tempe-
ratuur de komende nacht geheel buiten westen met in de morgen
donderbuien. Daarna enige opklaringen.

Comic Corner



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 Vereniging
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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Eind-eEind-eEind-eEind-eEind-examen ofxamen ofxamen ofxamen ofxamen offfffficiericiericiericiericiers opleiding Belgisch legers opleiding Belgisch legers opleiding Belgisch legers opleiding Belgisch legers opleiding Belgisch leger
Beschikbare tijd: 4 weken.

1. Als een en een gelijk is aan twee, hoeveel is dan 1+1?

2. Als je je geweer schoonmaakt, wat is dan de volgorde?
A. In de loop kijken, schieten, schoonmaken.
B. Schoonmaken, schieten, in de loop kijken.
C. Schieten, schoonmaken, in de loop kijken.

3. Hoelang duurde de tachtigjarige oorlog?

4. Hoeveel frietzakjes heb je nodig om Luik dicht te plakken?

5. Hoeveel officieren kent het Belgische leger en noem ze
allebei.

6. Mozes ontving een aantal geboden, hoeveel ongeveer?

7. Omschrijf het principe van een kerncentrale of schrijf de
naam van je schoonmoeder in blokletters.

8. Waar is een gouden tientje van gemaakt?

9. Waar worden plastic emmers van gemaakt, geldt dit ook
voor een zinken?

10. Waarvoor dient een geweer?
A. Om zware pijp te roken.
B. Rugkrabber.
C. Schieten.

11. Welk taal spreekt men in Spanje?

12. Wie won de tweede wereldoorlog en wie de derde?
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TTTTToeroeroeroeroertttttochtochtochtochtochten in 2002en in 2002en in 2002en in 2002en in 2002

7-9 juni Kampeerweekend
6 juli Avondtocht 120 km 18.00 uur

Barbecueavond 22.00 uur
25 augustus Open 200 km Duitsland,

9.00 tot 12.00 uur
Pas en groene kaart meenemen

22 september Activiteiten 140 km 9.15 uur
13 oktober Leden 150 km 9.45 uur

Alle toertochten starten bij de Hendybar, tenzij anders vermeld
(Dat geldt ook voor Tinus Scholtens!)

MC Mios Agenda 2002

SPOORBIELZENHANDEL

H. KRUIZE

TEL. 0597 562039

Hoofdweg 217, 9697 NH BlijhamEerste kwaliteit eiken bielzen

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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Wilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kennissen meennissen meennissen meennissen meennissen met een mot een mot een mot een mot een motttttor zijn ookor zijn ookor zijn ookor zijn ookor zijn ook
wwwwwelkelkelkelkelkom) lid wom) lid wom) lid wom) lid wom) lid worororororden vden vden vden vden van een moan een moan een moan een moan een motttttorororororclub? Aarclub? Aarclub? Aarclub? Aarclub? Aarzel dan niezel dan niezel dan niezel dan niezel dan niet,t,t,t,t,
sluit u aan bij MC Mios ’93 tsluit u aan bij MC Mios ’93 tsluit u aan bij MC Mios ’93 tsluit u aan bij MC Mios ’93 tsluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.e Blijham.e Blijham.e Blijham.e 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 ook 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?



Motor-
verzekering

Hoofdweg 159    Bellingwolde    telefoon (0597) 53 14 90

ASSURANTIE- EN
ONROERENDGOED-
KANTOOR

Heeft u uw motor nog niet bij
ons verzekerd. Vraag vrijblij-
vend een offerte of het nu gaat
om een:

· W.A.
· W.A. en brand/diefstal
· All risk
· Opzittende verzekering

Wij kunnen u hierover adviseren.



voorruit

gratis

C.r.c. Veendam
Cereslaan 1a
9641 MJ  Veendam
tel.: 0598 634265
fax: 0598 634103
Rondeboslaan 5
9936 BJ  Delfzijl
tel.: 0596 632249
http://www.glasgarage-veendam.nl
Email: crc.veendam@zonnet.nl

autopoetsbedrijf
Voor bedrijven en particulieren
Gespecialiseerd in showroom shine

Een afspraak voor een
schone auto is zo gemaakt

Op onze homepage
vindt u onder ‘actie’
een kenteken dat elke
maand vernieuwd
wordt. Kijk en win een
gratis beurt voor uw
auto.

GlasGarage Veendam
Cereslaan 1a
9641 MJ  Veendam
tel: 0598 634265
fax: 0598 634103
Rondeboslaan 5
9936 BJ  Delfzijl
tel.: 0596 632249
http://www.glasgarage-veendam.nl
Email: postmaster@glasgarage-veendam.nl

GlasGarage

GlasGarage

GlasPas
specialist in autoruiten

Voorruit vervangen
Wij vervangen de voorruit gratis
als u een standaard wa-extra
verzekering heeft.

Kenteken graveren
Een goede methode om diefstal
van uw auto te voorkomen. Wij
gravere uw kenteken gratis. Klaar
terwijl u wacht!

Reparatie
Reparatie van sterren en
scheurtjes gebeurt vakkundig en
snel met de speciale GlasGarage-
harsinjectiemethode. Gratis als u
wa-extra verzekerd bent.

Als bezitter van de glaspas (die u
gratis kunt afhalen indien u wa-
extra verzekerd bent) heeft u recht
op bovenstaande. De glaspas
heeft nog meer voordelen. Deze
leggen wij u graag uit aan de
Cereslaan 1a te Veendam.

Een ster in autoruiten


