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Voorw
oord

Inhoud
Beste motorvrienden,

Voor de meeste van ons is de zomervakantie achter de rug.
In Pitstop 2 sprak ik de wens uit dat we een mooie zomer zouden
krijgen. Welnu, dat hebben we gekregen. Het werd zelfs zo heet dat
het rijden in “ het leer” niet meer als plezierig kon worden beschouwd.

Nu het weer wat aangenamer wordt zie je uit alle hoeken weer mo-
torrijders komen. Je zou kunnen zeggen dat deel 2 van het motor-
seizoen begonnen is. Met nog een aantal tochten te gaan, waaronder
de open toertocht en de activiteitentocht, maken we ons op voor het
vieren van ons 2e lustrum.

Met jullie deelname wordt het en groots feest.
Ik wens jullie veel leesplezier in deze Pitstop 3.

De voorzitter.
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VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

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

Redaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie Pitstop
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
Jan Wierenga Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

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
Jan Wierenga Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

e-mail: mcmios93@janwierenga.com

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...





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

3 augustus
Toertocht Week der Besten, Vlagtwedde, 200 km, 0599-313474

9 augustus
3e Alteveersterkeitoertocht, Alteveer, 190 km, 0599-332714

16 augustus
Nie-Olde Feestweekrit, Niekerk, 200 km, 0594-507950

23 augustus
Ommelander Toertocht, Winsum, 180 km, 0595-444189

24 augustus
Zomertocht, Blijham, 200 km, 0597-561212

31 augustus
14e Steenwijker Toren Toertocht, Steenwijk, 200 km, 0521-515339

7 september
3e MRTO Toertocht, Vledderveen, 190 km, 0599-332714

14 september
17e Noorderrit, Oudehaske, 200 km, 0513-636891
8e Rodermarktrit, Roden, 200 km, 0561-616912
9e Blauwe Bogentocht, Dalfsen, 200 km, 0529-471887

20 september
26e Friese Woudentoertocht, Tytsjerk, 200 km, 058-2127070

21 september
Najaarstoertocht, Niekerk, 200 km, 0594-507950

28 september
3e Kleintje Norg, Norg, 100 km, 0599-587892
12e Hunebed Rit, Beilen, 200 km, 0593-562727

5 oktober
13e Pannenkoekenrit, Hoogeveen, 200 km, 0592-459007
3e Herfstrit, Oudwoude, 150 km, 0511-453979
23e Viersprongtocht, Nieuwleusen, 200 km, 0529-485270

12 oktober
11e Herfsttintentoertocht, Zeyen, 100 km, 0597-416543

19 oktober
10e Knollenplokkersrit, Ruinen, 175 km, 0522-472519

Voor een compleet overzicht gaat u naar onze website:
http://www.mcmios93.nl.



TTC Indoor, Industrieweg 2, 9521 CE, Nieuw-Buinen, tel. 06-51599677

Onze kledingshop heeft een grote collectie motorkleding en helmen, u vindt er
 merken als: Shoei, Uvex, MQP, Alpinestars, Spike, IXS, ect, ect.

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!
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Baansport kalender

1 augustus
Staphorst: Internationale Grasbaan

10 augustus
Lattrop: ONK RSE Telecom Zijspan en Internationale Superklasse

17 augustus
Eenrum: Finale ONK ARAI Specials Senioren, Internationale Zijspan
en internationale Millenium Shorttrack cup

22 en 23 augustus
Siddeburen: 45ste KNMV Internationale RABO Grasbaanraces
ONK RSE Telecom Zijspan, Internationale Grasbaan en
Internationale 125cc AMUSA Youth Golden Valve Cup

30 augustus
Stadskanaal (RMC): ONK ZDO Speedway

31 augustus
Moorwinkelsdamm (D): ONK ZDO Speedway

6 september
Uithuizen: Finale ONK RSE Telecom Zijspan en Internationale Grasbaan

14 september
???: Finale ONK ZDO Speedway

21 september
Roden: Internationale Landenwedstrijd Specials

27 september
Veenoord: Gouden ARAI helm Internationale Speedway

29 december
Exloo: Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala

MC Mios ‘93 T-shirts
T-shirtsT-shirtsT-shirtsT-shirtsT-shirts

Er zijn nog een aantal zwarte T-shirts met een geel logo te koop in de
maten L, XL en XXL. De prijs is € 6,00. Te bevragen bij Christien Spa.



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL  Bellingwolde
Tel.: 0597-532662
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VVVVVanaf 30 septanaf 30 septanaf 30 septanaf 30 septanaf 30 september 2003 gelden vember 2003 gelden vember 2003 gelden vember 2003 gelden vember 2003 gelden voor deoor deoor deoor deoor de
motorkandidaat tijdens het motorexamenmotorkandidaat tijdens het motorexamenmotorkandidaat tijdens het motorexamenmotorkandidaat tijdens het motorexamenmotorkandidaat tijdens het motorexamen

kledingeisen. De wijzigingen in motorexamenkledingeisen. De wijzigingen in motorexamenkledingeisen. De wijzigingen in motorexamenkledingeisen. De wijzigingen in motorexamenkledingeisen. De wijzigingen in motorexamen
zelf gelden per 1 april 2004.zelf gelden per 1 april 2004.zelf gelden per 1 april 2004.zelf gelden per 1 april 2004.zelf gelden per 1 april 2004.

Vanaf dat moment is het aantal bijzondere verrichtingen uitgebreid.
Zo moeten de kandidaten niet vier, maar zeven bijzondere verrich-
tingen uitvoeren. Door die uitbreiding is het motorexamen gesplitst
in tweeën: het examen Voertuigbeheersing en het examen
Verkeersdeelneming. De maatregelen zijn bedoeld om de motorrij-
der beter te beschermen.Alle landen in de Europeesche Unie zijn
dat verplicht.

Waarom:Waarom:Waarom:Waarom:Waarom:
Motorrijden is misschien wel de leukste mannier om je zelf te ver-
plaatsen. Maar het is ook een relatief gevaarlijke manier. Een mo-
torrijder heeft twaalf keer meer kans op een ongeluk dan een inzit-
tende van een personenauto. Als motorrijderben je een stuk minder
goed beschermt dan bijvoorbeeld een autobestuurder. In Europees
verband is daarom voor het motorexamen nieuwe wetgeving opge-
steld, die veiliger motorrijden nastreeft.

Beschermende uitrusting:Beschermende uitrusting:Beschermende uitrusting:Beschermende uitrusting:Beschermende uitrusting:
Vanaf 30 september 2003 gelden voor de motorkandidaat tijdens
het examen kledingeisen. Deze maatregel is bedoeld om de motor-
rijder beter te beschermen. Als kandidaat op het motorexamen met
men dan minimaal de volgende beschermende uitrusting dragen:

Helm:
Men is natuurlijk verplicht om een goedgekeurde motor-
helm te dragen. Het beste is een helm te dragen die licht is
van kleur of die is voorzien van (retorreflecterende) ken-
merken die ervoor zorgen dat je goed opvalt in het verkeer.

Het nieuwe motorexamen
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Oogbescherming:
Men gebruikt bij voorkeur een vorm van oogbescherming,
zoals een helmvizier, motorbril of een zonnebril.

Schoeisel:
Men draagt hoge schoenen of laarzen die ook de enkel
bedekken.

Handschoenen:
Men draagt handschoenen of wanten die de hand en zo-
veel mogelijk het polsgewricht bedekken

Kleding:
De broek moet de benen bedekken; de jas het hele lichaam
en de armen. Broek en jas mogen een geheel vormen.

Voor alle kleding geld dat men bij voorkeur kleding draagt die spe-
ciaal bedoeld is voor motorrijders.De uitrusting moet in ieder geval
stevig genoeg zijn om je te beschermen tegen aanraking met het
wegdek (of de hete uitlaat van de motor). Ook heeft kleding bij
voorkeur retorreflecterende eigenschappen, of anderen kenmer-
ken die er voor zorgen dat men goed opvalt in het verkeer. Tot slot
moet de kleding de motorrijder goed beschermen tegen de weers-
omstandigheden tijdens het examen.

Bijzondere verrichtingen:Bijzondere verrichtingen:Bijzondere verrichtingen:Bijzondere verrichtingen:Bijzondere verrichtingen:
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft samen
met de rijschoolbranche en anderen betrokken organisaties(ABAN,
BOVAG, FAM, KNMV. defensie en politie) een uitgebreide nieuwe
serie nieuwe oefeningen opgesteld. Deze oefeningen zijn voorbeel-
den van situaties uit het dagelijkse verkeer en zijn niet moeilijker
dan voorheen. Wel vragen ze een betere voorbereiding van de kan-
didaat. Daardoor is de motorrijder beter in staat om veilig aan het
verkeer deel te nemen. En dat is ook de bedoeling van de nieuwe
wetgeving die tot het nieuwe examen heeft geleid.

VVVVVan één naar twan één naar twan één naar twan één naar twan één naar twee eee eee eee eee examens:xamens:xamens:xamens:xamens:
Extra verrichtingen kosten meer tijd en meer ruimte. Het examen
voor de motor is daarom gesplitst in tweeën:

- Examen Voertuigbeheersing
- Examen Verkeersdeelneming



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
iedere vrijdag lopend buffet
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En dat is misschien minder erg dan men denkt. Veel motorkandidaten
zien op tegen de bijzondere verrichtingen in het examen. Doordat
die nu een apart examen vormen, kan men zich er volledig op con-
centreren. Als men daarvoor slaagt, kan men vervolgens opgaan
voor het examen Verkeersdeelneming.

HeHeHeHeHet et et et et examen Vxamen Vxamen Vxamen Vxamen Voeroeroeroeroertuigbeheertuigbeheertuigbeheertuigbeheertuigbeheersing:sing:sing:sing:sing:
Tijdens het examen Voertuigbeheersing kan de examinator kiezen
uit twaalf oefeningen, waarvan de kandidaat er zeven moet uitvoe-
ren. De twaalf oefeningen zijn verdeeld in vier clusters:

Cluster 1:Lopen met de motor en gebruik van de standaard.
De eerste cluster bestaat uit de oefening achteruitachteruitachteruitachteruitachteruit
lopend parkerenlopend parkerenlopend parkerenlopend parkerenlopend parkeren. In deze verplichte oefening moet de
kandidaat aan de rechterzijde van de rijbaan lopen met de
motor aan de hand, deze daarna achteruit parkeren in een
parkeervak en op de standaard zetten. Vervolgens moet
de kandidaat de motor weer van de standaard halen en
rechts het parkeervak uit lopen.

Cluster 2: verrichtingen bij lage snelheid.
Een verplicht onderdeel van de tweede cluster is de lang-lang-lang-lang-lang-
zame slalomzame slalomzame slalomzame slalomzame slalom. De tussenafstand van de pylonen is hierbij
drie meter. De snelheid is niet aangegeven, maar gezien de
geringe tussenafstand ligt een stapvoets tempo voor de
hand. Het gebruik van de achterrem en de koppeling is bij
deze oefening toegestaan. Van belang bij deze oefening is
de combinatie van langzaam rijden en het behouden van
de balans.

Wegrijden uit parkeervakWegrijden uit parkeervakWegrijden uit parkeervakWegrijden uit parkeervakWegrijden uit parkeervak
Bij deze oefening rijdt de motorrijder vanuit stilstand uit
een parkeervak weg waarna hij een haakse bocht maakt
en enkele meters rechtuit rijdt. Het parkeervak is twee
meter breed en drie meter lang, de rijbaanbreedte is drie
meter. Het belangrijkste van deze oefening is dat men ge-
concentreerd een scherpe bocht weet te maken, direct na
het wegrijden.



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
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Slalom met stopsSlalom met stopsSlalom met stopsSlalom met stopsSlalom met stops
Bij de slalom met twee stops staan de poortjes links en
rechts verspringend achter elkaar met een stop kort voor
een linkerbocht en een stop kort voor een rechterbocht. De
pylonen staan drie meter uit de aslijn en acht meter achter
elkaar. Het gaat bij deze oefening om een combinatie van
beheersing van de koppeling, stuurgedrag, kijktechniek en
de balans van de bestuurder.

De examinator heeft naast de twee bovenstaande oefe-
ningen ook de keuze uit de volgende oefeningen:
Denkbeeldige achtDenkbeeldige achtDenkbeeldige achtDenkbeeldige achtDenkbeeldige acht, stapvoets rijden stapvoets rijden stapvoets rijden stapvoets rijden stapvoets rijden en halve draaihalve draaihalve draaihalve draaihalve draai.
Deze oefeningen zijn nauwelijks veranderd.

Cluster 3: Verrichtingen bij hogere snelheid.
UitwijkoefeningUitwijkoefeningUitwijkoefeningUitwijkoefeningUitwijkoefening
Cluster drie bestaat uit twee oefeningen die beide verplicht
zijn. Bij de uitwijkoefening komt de kandidaat met vijftig
kilometer per uur aanrijden door de poort. Vijftien meter na
de poort moet hij bij een muurtje van pylonen uitwijken.
Daarna keert hij of zij weer terug naar de eigen weghelft.

Snelle slalomSnelle slalomSnelle slalomSnelle slalomSnelle slalom
Bij de, eveneens verplichte, snelle slalom zijn zes pylonen
met een tussenafstand van acht meter opgesteld. Het is
de bedoeling om de slalom bij een snelheid van minstens
dertig kilometer per uur met een trekkende motor vloeiend
en gelijkmatig te voltooien.

Cluster 4: Rem oefeningen
NoodstopNoodstopNoodstopNoodstopNoodstop
In de vierde cluster is de noodstop de verplichte oefening.
Hier moet men een poortje passeren en bij vijftig kilometer
per uur maximaal remmen om zo snel mogelijk tot stil-
stand te komen. Daarbij mag je de controle over de motor
niet verliezen.
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PrecisiestopPrecisiestopPrecisiestopPrecisiestopPrecisiestop
Bij de precisiestop gaar het erom dat de kandidaat bij een
snelheid van vijftig kilometer per uur op een aangegeven
punt begint te remmen. Daarbij moet hij de motor door
gelijkmatig remmen zeventien meter verderop tot stilstand
brengen. Naast de precisiestop kan de examinator ook nog
kiezen voor de stopproef als tweede oefening.

Exameneisen:Exameneisen:Exameneisen:Exameneisen:Exameneisen:
De kandidaat mag elke oefening bij een negatief resultaat een keer
overdoen. Het resultaat van de oefening uit de eerste cluster
(achteruitlopend parkeren) telt ook mee. De kandidaat moet van
elk van de overige drie clusters er in elk geval een voldoende heb-
ben. Om te slagen moet de kandidaat in totaal vijf verschillende
bijzondere verrichtingen succesvol afronden.

Geldigheidsduur voertuigbeheersing:Geldigheidsduur voertuigbeheersing:Geldigheidsduur voertuigbeheersing:Geldigheidsduur voertuigbeheersing:Geldigheidsduur voertuigbeheersing:
Als men geslaagd is voor het examen Voertuigbeheersing dan is het
resultaat een jaar geldig. In die periode kan men ongelimiteerd op-
gaan voor het examen Verkeersdeelneming.

Het examen verkeersdeelneming:Het examen verkeersdeelneming:Het examen verkeersdeelneming:Het examen verkeersdeelneming:Het examen verkeersdeelneming:
In het examen Verkeersdeelneming laat de cursist zien dat hij of zij
zich volgens de geldende regels op een veilige manier door het
verkeer voortbeweegt. Dit examen is inhoudelijk niet veranderd. In
tegenstelling tot het examen Voertuigbeheersing, wordt men na vier
keer zakken doorverwezen naar het Bureau Nader Onderzoek Rij-
vaardigheid (BNOR) van het CBR. Dat is nu ook al het geval.

Meer informatie:Meer informatie:Meer informatie:Meer informatie:Meer informatie:
Voor meer informatie kan men kijken op www.cbr.nl.
Men kan natuurlijk ook terecht bij de rijscholen in onze regio.



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

Geopend
7.00 - 20.00

zat. 8.00 - 19.00
zon. 10.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

*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

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

LMV



Zeven juni om zes uur zouden we starten vanafZeven juni om zes uur zouden we starten vanafZeven juni om zes uur zouden we starten vanafZeven juni om zes uur zouden we starten vanafZeven juni om zes uur zouden we starten vanaf
de Hendybar te Blijham. Het weer wasde Hendybar te Blijham. Het weer wasde Hendybar te Blijham. Het weer wasde Hendybar te Blijham. Het weer wasde Hendybar te Blijham. Het weer was
prachtig (misschien wel iets te warm),prachtig (misschien wel iets te warm),prachtig (misschien wel iets te warm),prachtig (misschien wel iets te warm),prachtig (misschien wel iets te warm),

maar alles beter dan regen.maar alles beter dan regen.maar alles beter dan regen.maar alles beter dan regen.maar alles beter dan regen.

Tijdens het drinken van een kopje koffie, werd mij door Marga Duit
gevraagd een verslag uit te brengen van deze avond. Bij dezen.
Even na zessen zijn wij gestart met als koploper Bé Nieboer en
hekkensluiter Jaap Duit. Onze groep bestond uit ongeveer vijftien
motoren. Via Vriescheloo, Vlagtwedde en Musselkanaal kwamen
we door Vlathermond, waar de straten en huizen prachtig versierd
waren. Hier zijn we natuurlijk in een slakkengangetje door heen
gereden om van al dit moois te genieten. Het was trouwens wel
zweten geblazen en daarom dus ook maar snel het vizier weer
open gezet. Via Valthe kwamen we in Odoorn voor een koffiestop in
de Oringer Marke.

Motortoertocht en Barbecue
door Freka de Jager



Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING · FOUNDATIONS
· ONDERGOED · HUISHOUDTEXTIEL

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” 39
0597-615501  Oude Pekela

Uw veelzijdige specialist
tevens reparatie en restauratie van oude en antieke uurwerken
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Publieke belangstellingPublieke belangstellingPublieke belangstellingPublieke belangstellingPublieke belangstelling
Het gebak was er bijna voordat je in een stoel zat en de koffie
duurde wat langer. Ondanks dit was het er wel prettig vertoeven.
Bij vertrek was er ook nog enigszins publieke belangstelling.

Via Exloo, Westdorp, Eext en Zuidlaren zijn we richting Hoogezand-
Sappemeer, Veendam, Meeden en Pekela terug gereden. Na de
koffiestop was het wat afgekoeld en reden we meer door de bos-
sen. Schitterend! De toertocht was ongeveer honderdenvijftig km.
Een ieder ging het laatste eind van de trip naar Blijham zijn eigen
weg. De meeste gingen rechtstreeks naar huis om hun ros te ruilen
tegen een 4-wieler en zich eventueel wat op te frissen en/of te
verkleden. Ook wij dus.

De barbecueDe barbecueDe barbecueDe barbecueDe barbecue
De barbecue begon om tien uur. Om plus minus half elf waren we
weer bij de Hendybar te Blijham. Er waren al een aantal gearriveerd.
Alles was weer in kannen en kruiken. Het vlees, de salades, het
fruit, sausjes, stokbrood e.d. zag er allemaal weer voortreffelijk uit.
Een tap, frisdranken en verschillende wijntjes waren natuurlijk ook
aanwezig voor de dorstigen onder ons. Bovengenoemde was in de
tent geplaatst met een aantal zitjes. De barbecue stond buiten met
een aantal zitjes. Het was in alle opzichten goed verzorgd en alles
smaakte voortreffelijk en zoals altijd zat de stemming er weer goed
in. Wie buiten zat, kon een nummertje trekken om een behandeling
van Henk te krijgen door middel van Reikie. Tegen half twee zijn wij
weer huiswaarts gegaan, maar ik denk dat het nog in de kleine
uurtjes is doorgegaan.

In een woordIn een woordIn een woordIn een woordIn een woord
Het was een schitterende tocht met aansluitend de barbecue. Petje
af voor degene die dit alles weer zo goed hebben geregeld.

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!



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

Autorijschool
Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Sleedoornweg 2
9674 JG

Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034
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VVVVVrijdag vier juli wrijdag vier juli wrijdag vier juli wrijdag vier juli wrijdag vier juli was heas heas heas heas het dan wt dan wt dan wt dan wt dan weer zoeer zoeer zoeer zoeer zovvvvvererererer. Ons. Ons. Ons. Ons. Ons
kampeerweekend van de motorclubkampeerweekend van de motorclubkampeerweekend van de motorclubkampeerweekend van de motorclubkampeerweekend van de motorclub

stststststond vond vond vond vond voor de deuroor de deuroor de deuroor de deuroor de deur.....

Om vijf over zes vertrokken we met achttien motoren en duo-
passagiers vanaf de Hendybar. Gelukkig was het niet zo warm, maar
wel droog. Tenminste tot aan Veendam, want daar werd het wat
miezerig. Maar de regenkleding kwam niet aan. Via de vierbaans-
weg naar Lieren. Onderweg even een lekker kop koffie met (som-
mige) een lekker stuk appeltaart. Christien die op de bus reed, kwam
maar niet. Geen wonder, ze kon ons niet vinden. Dus die is maar
door gereden naar Lieren.

Op de camping aangekomen moesten we onze tenten in de motre-
gen opzetten. Ondanks dat kregen we niet alles nat binnen.
Nog even gezellig met elkaar de kantine in. Nou ja, kantine? Het
was er aardig klein, maar wel gezellig en zeer warm.

Kampeerweekend
door Marga Duit



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

SPOORBIELZENHANDEL

H. KRUIZE

TEL. 0597 562039

Hoofdweg 217, 9697 NH BlijhamEerste kwaliteit eiken bielzen

Ab de Groot tweewielers Blijham
Telefoon: 0597 - 561292

Gazelle Touché AirGlider
€ 1179,-

De Gazelle stadsfiets met voor- en achtervering!

2000

De Gazelle TGazelle TGazelle TGazelle TGazelle Toucoucoucoucouché AirGliderhé AirGliderhé AirGliderhé AirGliderhé AirGlider is een exclusieve aluminium stadsfiets
met zowel voor- als achtervering uit de Gazelle Gold Line. Beloond met
de Erkenning Goed Industrieel Ontwerp 2000! Ultiem onderhoudsarm
fietscomfort is dus gegarandeerd. Bovendien voor dames met een veilige
superlage instap. Uitgevoerd met een alles-in-één bagagedrager met
automatisch achterlicht, zonder gereedschap verstelbare stuurpen en
7 versnellingen. Kom kijken bij uw Gazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialist:
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Daarom gingen er ook een paar mensen buiten zitten, inclusief ik
zelf. Een patat met iets er bij ging er dan ook lekker in. Daar het toch
wat koud werd zijn wij ook naar binnen gegaan.

Dat Berend heel mooi en goed kan zingen, hebben we gehoord. Het
waren zeker geen liedjes voor iemand die niet over schuine taal
kan. Gelachen hebben we zeker. En dan wil je wel naar bed, want
het was een lange dag.

KwekkenKwekkenKwekkenKwekkenKwekken
Lig je heerlijk te slapen, komen er nog een paar van onze club het
veldje op. En Christien maar proberen het clubje stil te krijgen. Ja-
wel, het lukte haar ook, maar dan moet je niet zelf weer beginnen te
kwekken. Want de hele club begon opnieuw te praten. Maar al
gauw was het dan stil en kon je verder slapen.

‘s Morgens om negen uur een heerlijk ontbijt in de kantine. We
wilden een toertocht gaan rijden, maar het bleef maar regen. Om elf
uur zijn we dan toch gaan rijden. Behalve Christien, Binie en Annie,
want die gingen winkelen in Apeldoorn. En jawel een paar dorpen
verder was het droog en bleef het droog.

Een heerlijke tocht die Bé van de camping beheerder had gekregen.
Maar Anno was een beetje ontdeugend, we moesten rechtsaf, maar
Anno ging rechtdoor. Jaap heeft Anno beide keren weer terug ge-
haald, wat zeer door Anno werd gewaardeerd.

Spi jkerSpi jkerSpi jkerSpi jkerSpi jker
Onderweg even een nicotine stop, waar Flip K. een spijker in Anno
zijn achterband ontdekte. Vanaf toen volgde Anno de groep trouw
en zijn we ook niemand weer kwijt geraakt. En dan krijg je ook wel
trek in een kop koffie, dus werd er een restaurant gezocht.

Sommige bestelden zich ook maar direct wat te eten. Als je geen al
te sterke maag hebt, ga dan niet bij Berend aan de tafel zitten. Dat
hij niet beroerd geworden is, heet wel een wonder. Tegen half vijf
waren we weer op de camping terug, en er waren wat mensen moe
van de vorige avond en van de tocht natuurlijk.
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Het was maar goed dat hij niet naast die van ons stond, anders
moest hij wel zoeken, naar die van hem. Zijn voeten met daaraan
zijn schoenen bleven buiten de tent en daar wist Flip K. wel wat op.
Berend zijn schoenen werden aan elkaar geknoopt in de hoop, als
hij zijn tentje uit wou dat hij niet kon lopen. Maar Berend was slim-
mer als wat Flip dacht en schopte zijn schoenen dus uit. Toen wer-
den (uit frustratie misschien) de schoenen aan de mast van onze
motorclub vlag geknoopt. Anno vond dit niet leuk en haalde ze er
weer af.

Lekkere poesLekkere poesLekkere poesLekkere poesLekkere poes
Binie liet ons zien wat ze gekocht had in Apeldoorn, een hele grote
houten poes. Daar kwam natuurlijk weer heel wat kritiek op. Christien
en Annie hadden kleine poesjes gekocht.

Berend dook in zijn tentje. Ja echt waar, een tentje.
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Tegen zeven uur gingen we naar de kantine, waar we een barbecue
hadden. Alles zag er lekker uit en het smaakte ook lekker, alleen wij
misten de kruidenboter.

Zwijn, paard en ezelZwijn, paard en ezelZwijn, paard en ezelZwijn, paard en ezelZwijn, paard en ezel
Anno, Berend en Flip Z. hadden zich op gegeven om aan een dieren
geluidenspel voor de kinderen op de camping mee te doen. Anno
was een zwijn, Berend een paard en Flip een ezel. Om elf uur wer-
den ze het bos in gebracht door twee andere camping gasten. Of we
niet ongerust waren, dat ze wel weer terug kwamen? Nee hoor want
Anno had zijn mobieltje bij zich. Ze waren ook al weer terug voordat
wij naar bed gingen.

Zaterdagnacht hebben we een rustige nacht gehad. Zondag morgen
met zijn allen nog een heerlijk ontbijt en dan de tenten maar weer
afbreken. De hele boel ging weer in de bus van Puma Winschoten.
Toen alles was opgeruimd, zijn we nog een kop koffie gaan drinken
in de kantine. Even naar het toilet, en dan de motoren maar starten.

Tegen half twaalf zijn we vanaf de camping vertrokken op weg naar
huis. Onderweg heerlijk gegeten met zijn allen. Ook moest er even
een nicotine stop ingelast worden en ja dan moeten er ook wel
mensen nodig even plassen.



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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BramenstruikenBramenstruikenBramenstruikenBramenstruikenBramenstruiken
Als je blaas op springen staat, kijk je niet al te goed meer uit waar je
loopt of wilt gaan zitten. En als je er dan achter komt (op tijd geluk-
kig) dat je in de brammenstruiken zit, ben je echt wel blij.

Om kwart over vijf reden we onze inrit op, de motor in de garage en
de auto eruit. Nu nog even naar Blijham, om de spullen weer op te
halen.

Wij kijken terug op een prachtig kampeerweekend en hopen dat
jullie dat ook doen.

Te koop

Een nieuwe dubbele tanktas met kaartleesvenster en magneten,
incl.beschermhoes tegen regen. Mijn nieuwe motor heeft een kunst-
stof tank. Ik kan hem dus niet meer gebruiken.
Van Euro 92,50 nu voor Euro 35,00.

Anton Kuiper
Kastanjelaan 10
Winschoten

Een splinternieuwe blauwe bungalow tent met 2 slaap vertrekken en
een voortent voor 4 personen.
Deze tent heeft ± 1 uur bij ons op het grasveld gestaan om te kijken
hoe groot hij is en hoe hij er van binnen uit ziet. Toen we dat wisten
hebben we hem weer netjes in de doos gedaan en daar ligt hij nu nog
in op de zolder. Ook hebben we nog enkele kampeer spullen erbij.
De vraag prijs is Euro 200,=.

J.G. van der Laan.
Rhederweg 154.
Bellingwolde.
0597-532627.



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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Rijvaardigheidstraining
Anton Kuiper

Onlangs kreeg ik een brief van Honda NederlandOnlangs kreeg ik een brief van Honda NederlandOnlangs kreeg ik een brief van Honda NederlandOnlangs kreeg ik een brief van Honda NederlandOnlangs kreeg ik een brief van Honda Nederland
i.vi.vi.vi.vi.v.m. de aank.m. de aank.m. de aank.m. de aank.m. de aankoop voop voop voop voop van mijn nieuwan mijn nieuwan mijn nieuwan mijn nieuwan mijn nieuwe moe moe moe moe motttttororororor,,,,,

een Honda CBR 600-RR.een Honda CBR 600-RR.een Honda CBR 600-RR.een Honda CBR 600-RR.een Honda CBR 600-RR.

Ik werd uitgenodigd om een rijvaardigheidtraining en 3 sessies op de
baan in Assen te rijden onder begeleiding van een ervaren coureur. Je
mocht ook een introducé meenemen.

Dit alles was op zondag de 20ste juli. De hele dag zou verzorgd wor-
den door Honda (eten en drinken) en na afloop barbecuen.

Dus die zondag op naar Assen. Je moest je inschrijven, waarna je
formulieren kreeg die moesten worden getekend zodat je op eigen
risico op de baan ging. Je kon je ook verzekeren voor een dag, kosten
Euro 40,00 en Euro 675,00 eigen risico.
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Er waren die dag in totaal 264 600 RR’s aanwezig, een prachtig
gezicht. Er werden geen andere motoren op het terrein geduld, die
moesten hun motoren buiten de hekken plaatsen.

Wat mij opviel was dat er heel veel dames bij waren die op dezelfde
motoren reden. Ook zag ik dat er motoren bij waren die de originele
uitlaat vervangen hadden. Nu kon ik de sound van de verschillende
uitlaten horen, want ik wilde ook de originele uitlaat vervangen en
mijn keus was gauw gemaakt en wel de ACRAAPOVIC; uit Slovenië.

Maar om terug te komen op mijn belevenis.
Tegen half elf moesten we met een groepje van elke keer 10 perso-
nen beginnen met de rijvaardigheidstraining o.l.v. een volgens mij
ingehuurde politie-instructeur. We moesten van alles doen zoals lang-
uit op de motor liggen en bochtjes draaien daarna de amazone zit
(dat is met beide benen aan een kant), daarna op je knieën op de
buddyzit, staan op de pendalen en dat ging wonderwel allemaal goed,
terwijl sommigen zeiden “Nou die vent lijkt wel gek, dat doe ik niet
hoor?) en toch deed iedereen het zonder brokken te maken.

Nou had ik mijn schoonzoon meegebracht, ik mocht immers        ie-
mand meenemen. Hij kon dus mooi alles op video opnemen, want
zoiets is vaak maar eenmalig. De rijvaardigheidstraining heeft hij
opgenomen, waarna hij een telefoontje kreeg van zijn vrouw dat zijn
herdershond op sterven lag. Dus hij weg, tot mijn grote spijt, want ik
mocht immers nog op het circuit rijden wat voor mij natuurlijk het
hoogtepunt was.

Eerst werden we ingedeeld in groepen (ik zat in E) met nummer 157
die moest op de plaats van de koplamp links.

We kregen voordat we de baan opmochten in een zaal boven de
pitsboxen uitleg hoe je een bocht moet aansnijden en wat de vlaggen
betekenen, tenen op de pendalen en niet zoals sommigen de hak-
ken enz.
Daarna werd de motor gekeurd, ik denk op eventuele beschadigin-
gen en op banden.
Iedereen kreeg een transponder achterop de motor geplakt met tape
i.v.m. het geluid. Indien je met een bepaalde uitlaat en hoge toeren
teveel geluid produceert zou je de zwarte vlag krijgen en zou je weg-



Hoofdweg 285 Bellingwolde 0597 - 531452 Fax: 531083
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gestuurd worden maar het overkwam gelukkig niemand.

Na met draaiende motor in de snikhete zon zeker een kwartier te
staan werden elke keer 8 motoren toegelaten met voorop een cou-
reur en dat ging hard. Om bij te blijven wil je je niet laten kennen en
ging het gas er natuurlijk flink op.
Je ziet op de TV wel als er een kamera op een racemotor gemonteerd
is dat je de horizon zo ziet
bewegen, nou dat zag ik
ook vanaf mijn motor.

Na afloop had ik allemaal
stukjes rubber op mijn
achterband en hij was be-
hoorlijk roppig.

De tweede sessie op de
baan ging nog harder en de
derde sessie heb ik niet
meer gereden want inmid-
dels waren er 5 motoren in
de grintbak beland en de
motoren waren helemaal
kapot. Eén persoon is nog naar het ziekenhuis geweest maar keerde
daarna terug (schouderfractuur). Je begrijpt dat er bij mij de schrik er
wel inzat.

Daarna begonnen ze met de barbecues .Wel 20 stuks op gas en wie
kwam weer opdagen? Jawel, mijn schoonzoon die had inmiddels zijn
hond begraven. Na hem te hebben gecondoleerd zijn we maar aan
de karbonade en de spareribben gegaan.

Wel voor mij een prachtige dag en een hele belevenis (jammer van
de video). Maar het komt denk ik t.z.t. op TV want die meid die altijd
TV motor presenteert, ik meen dat ze Cemaine of zoiets heet (reed
ook op CBR 600-RR), werd constant gevolgd door een cameraploeg
van Veronica of SBS 6 dus misschien zien we dat wel op de televisie.

Anton, bedankt voor je mooi verslag van een onvergetelijke dag.
De redaktie.



* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

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

Twee topmerken onder één dak

Transportbaan 39
9672 BJ  Winschoten
0597-423210
www.hogerman.nl
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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 vergoeding
is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook voor u is de
toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duo-
leden 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, accessoires
en verdere artikelen. Jaap Middel geeft korting op kleding (uitgezon-
derd BMW en Daijnese kleding) en accessoires.

Mededelingen



Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
tel: 0597-432552

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
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Verjaardagskalender
MC Mios ’93JULI :JULI :JULI :JULI :JULI :

Anita Berkenbosch, Hinnie Boekelo, Jurren Boltjes, Tom de Vries,
Tom Eiten, Jonnie van Hoorn, Michiel Kaldijk, Bert Lammers, Erik
Modderman, Gea Mulder, Fally Spit, Jan Tepper.

AUGUSTUSAUGUSTUSAUGUSTUSAUGUSTUSAUGUSTUS:::::
Jaap Duit, Binie Engelkes, Joke Holscher, Jan Huisman, Jan Mulder,
Bé Nieboer, Harrie Rouppé, Peter Slager, koos Spa, Willie Swarts,
Theo Visser, Henk Wierenga.

SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER:::::
Albertje Boog, Henry Fischer, Yvonne Fleurke, Henk Folkringa, Henk
Goren, Klaas Heres, Roelf Huls, Roelf Hummel, Jan de Jager, Flip
Kolthof, Tammo Rouppé, Edwin Wiebrands, Ronnie v/d Zijl.

Allen alsnog van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardagen en een
motorsmok van moeke.



Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf

VAN DER WAL BLIJHAM
BEL VRIJBLIJVEND VOOR DE PRIJZEN VAN LEVERING TUINGROND, VULZAND ETC.

Stortplaats voor groenafval aan de Kentersweg
Op werkdagen geopend van 7.30 tot 16. 30

1e zaterdag van de maand geopend van 9.00 tot 13. 00

Maart, april, mei, september, oktober en november elke zaterdag geopend.
Ook voor het afhalen van tuingrond etc.

ISO 9002 VCA
gecertificeerd

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM

TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509

EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Hoofdweg 121
9627 PC Hellum

Telefoon 0598-431949
Fax 0598-432904
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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Wist u dat?

- Christien ons niet kon vinden bij de koffiestop
- Berend heel mooi kan zingen
- Anno tijdens de toertocht twee keer wou ontsnappen
- Jaap dit niet toestond, en hem weer terug haalde
- Binie een heeeeele grote poes heeft
- Christien en Annie kleine poesjes hebben
- Anno een spijker in zijn band heeft
- Flip K. dit heeft ontdekt
- Jan K. ‘s avonds laat dubbel ziet
- Bé N. geen goede leider is
- Anno dit aan Bé heeft meegedeeld
- als je een luchtbed hoort kraken,

het kan zijn dat iemand zich omdraait (ja, ja)
- Boukje N. ook mee is geweest te kamperen
- Ze volgend jaar ook weer mee gaat
- Christien al een tijd geen motor heeft gereden
- Henk Meninga het kampeerweekend verslag zal doen
- Maar hij gauw op vakantie ging
- Marga het verslag dus maar moest maken
- Sipke, weer in de lappenmand zit
- hij een muur op z’n voet heeft gekregen
- hij gebroken/gescheurde tenen heeft met een gatdiepte van 1 cm
- Sikpe hierdoor in een rolstoel zit en uit de running is
- Engelke een motorongeval heeft gehad
- hij in het ziekenhuis ligt te Groningen
- zijn toestand stabiel is doch nog erg zwak
- wij jullie hiervan op de hoogte houden
- Luppo P. een hartinfarct heeft gehad
- hij nog in het ziekenhuis ligt
- zijn toestand stabiel is
- wij, alle leden van MC Mios ‘93 alle zieken beterschap wensen
- en dat wij hopen op een spoedig herstel !!!
- er  leden zijn die hun contributie nog steeds niet hebben voldaan
- de penningmeester hun diverse keren heeft benaderd
- MC Mios ‘93 haar 10 jarig jubileum viert !!!
- dit plaats vindt op 18 Oktober a.s in “de Snikke” te Oude-Pekela
- jullie je hiervoor moeten opgeven bij: Binie, Bé of Christien



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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Toercommissie, wel en wee
door Jaap Duit

Om toercommissielid te kunnen worden moet jeOm toercommissielid te kunnen worden moet jeOm toercommissielid te kunnen worden moet jeOm toercommissielid te kunnen worden moet jeOm toercommissielid te kunnen worden moet je
een goed geografisch geheugen hebben. Dateen goed geografisch geheugen hebben. Dateen goed geografisch geheugen hebben. Dateen goed geografisch geheugen hebben. Dateen goed geografisch geheugen hebben. Dat

dacht ik zo ongeveer 5 jaar geleden.dacht ik zo ongeveer 5 jaar geleden.dacht ik zo ongeveer 5 jaar geleden.dacht ik zo ongeveer 5 jaar geleden.dacht ik zo ongeveer 5 jaar geleden.

Daarom heb ik ook getwijfeld om in de toercommissie te stappen,
omdat ik een geografisch [handicap] heb. Ik kan mij heel moeilijk
oriënteren op de weg.

Dat is tevens de reden dat ik lid ben geworden van MC Mios ‘93. Zo
kwam ik ook eens over een weg die ik helemaal nog niet bereden
had. Na zo’n vijf jaar leer ik de wegen in onze regio toch al een
beetje kennen. Daardoor krijg ik ook steeds meer begrip voor de
mensen die vaak zeggen, dat we vaak over dezelfde wegen en
weggetjes rijden. In het begin zag ik dat niet zo i.v.m. mijn “handi-
cap” maar nu wel. Na vijf jaar in de toercommissie kom ik er ook
achter dat dit niet te vermijden is.

Wij zijn gebonden aan die straal van 70 tot 100 km rondom Blij-
ham. Wil je andere routes rijden zul je vanaf andere locaties moe-
ten starten, wat ook niet zo’n probleem is als het maar weer niet te
ver rijden is.

Leuk en afwisselendLeuk en afwisselendLeuk en afwisselendLeuk en afwisselendLeuk en afwisselend
Maar goed, in het algemeen mogen we toch stellen dat de routes
leuk en afwisselend zijn en ik kom nog steeds over weggetjes die ik
nog nooit eerder gezien heb. Het gaat toch ook om de gezelligheid
die je als groep beleefd onderweg en als je dan eens over een be-
kende weg komt, wat geeft dat nou.



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

BIJ UW MITRA SLIJTER VINDT U

- Wijnen, Port, Sherry en Vermout
  6 Halen 5 Betalen.
- Etiketten voor speciale
  gelegenheden.
- Leuke kado’s.
- Feestje??? Volle flessen retour!
- Verhuur van biertaps, glaswerk en statafels.
- Bezorgen in overleg.

Mitra Slijterij De Helling 22
Oude Pekela Tel. 0597 - 615065
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Wat veel mensen denk ik niet weten, is als wij een route uitzetten,
deze soms wel drie of vier keer gereden moet worden. De 1stestestesteste keer
gaan we vanaf een wegenkaart de route in grove lijnen op papier
zetten, zodat Herman alvast het koffie- en lunch-adres kan uitzoe-
ken en aan ons doorgeven, zodat wij deze, zodra de route voor het
eerst op papier komt, in de route kunnen opnemen.

Rijden met een auto?Rijden met een auto?Rijden met een auto?Rijden met een auto?Rijden met een auto?
Deze eerste keer rijden we de route met de auto i.v.m. het vele
schrijfwerk wat hierbij nodig is. Dit gaat naar Geertje die de hele
route voor de club uitwerkt. Zo gauw deze terug is bij Bé gaan we
hem meestal op de motor na rijden om eventuele fouten er nog uit
te halen. Dit narijden gebeurt meestal door een toercommissielid
die de route niet heeft uitgezet. De fouten worden terug gemaild
naar Geertje, die dit weer verwerkt. In principe is de route nu klaar
en om problemen met wegversperringen e.d. te voorkomen wordt
hij nog een keer nagereden, plusminus twee à drie weken voor
dato, dit wordt weer verwerkt. De koffie- en lunch-stops worden ook
nog even gecheckt en klaar is kees.

Zoals je ziet gaat hier toch wat tijd in zitten en daarom beginnen ook
meestal zo’n twee a drie maand voor dato met uitzetten.

Wat mij ook vaak opvalt, is dat het in een groep rijden ook niet altijd
meevalt. Rij altijd in zogenaamd steens verband, dus om en om
links en rechts op de rijbaan, zodat je altijd de ruimte voor je hebt
om te reageren. Als jij je plaats gevonden hebt, blijf dan ook op je
plaats rijden, ga niet zwalken. Je kunt heel eenvoudig tellen waar je
plaats in de groep is. De voorrijder rijdt meestal links op de rijbaan,
dit is nummer één. Nummer twee rijdt dus rechts achter nummer
één. Tel zo door wat jouw plek is en zo rijden alle oneven nummers
links en even nummers rechts op de rijbaan. Wil jij dus links aan de
streep rijden zul je dus een oneven plek moeten kiezen. Zo is het
verstandig als je als 2de man of vrouw rijdt de voorrijder voldoende
ruimte geeft om te reageren op situaties als een afslag net even te
laat zien of een andere aanwijzing net even over het hoofd te zien.
Gaat de voorrijder wel in de fout ga dan nooit vol in remmen maar rij
rustig een stuk door om een geschikte plaats te vinden om als groep
te keren. Blijf zoveel mogelijk als groep rijden, ga niet verspreiden,
houd rekening met ander verkeer!



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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Lange tochten?Lange tochten?Lange tochten?Lange tochten?Lange tochten?
Ook krijgen wij als toercommisie wel eens te horen dat de tochten
te lang zijn. Dit komt zeker door het enthousiasme van de
toercommisie om mooie en afwisselende routes uit te zetten en
dan ben je gauw een eind op weg, en we zijn toch een motortourclub
nietwaar, dus we gaan voor het rijden. Wel zullen we proberen om
de lengtes van de routes zo nauwkeurig mogelijk in de pitstop te
vermelden. Een mooie lengte voor een toer mag volgens mij toch
wel zo’n 200 à 250 kilometer zijn m.u.v. de aktiviteiten- en de
oktobertocht (laatste van het seizoen, altijd nog even gezellig koffie-
drinken en kletsen enz.) Het is misschien overbodig om te melden,
maar vertrek altijd met een volle tank, dit bevordert het rijgenot
voor jou en de groep. Niks is lastiger als moet tanken en je komt
geen pomp tegen.

Alles op een rijtje zettend, bevalt het mij prima bij MC Mios ‘93 en
vooral in toercommisie, en op de jaarvergadering krijgen we toch
meestal wel een pluim, en dat geeft je weer goede moed voor het
nieuwe seizoen, die voor ons meestal in januari/februari al weer
begint met het uitzetten van de april tocht.

Ideeën voor tochten of variaties daarop zijn altijd welkom.

Aanpassing toerrit

Door omstandigheden is de toertocht van 12 oktober as. 220 km.

De tocht gaat over vlot te berijden wegen dus het moet geen
probleem zijn dat hij iets langer is dan wat er in de vorige Pitstop is
aangekondigd.

Bé Nieboer
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MC Mios Agenda 2003

Autobedrijf
Jan Bruining

Reparatie / Onderhoud / APK /
Schade / Spuiten / Banden /
Nieuwe & gebruikte auto’s /
Autobemiddeling

Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde
Tel.: 0597 - 532424. Fax: 0597 - 532750
Mobiel: 06 - 25026077

Reparaties van ruiten en schade ook rechtstreeks met
uw verzekeringsmaatschappij

27 april Open 200 km / Groningen 9.00 / 12.00 uur
18 mei Leden 200 km / Duitsland 10.00 uur
7 juni Leden 120 km / Drenthe 18.00 uur

+ Barbecue 22.00 uur
4 - 6 juli Leden kampeerweekend
24 augustus Open 200 km / Drenthe 9.00 / 12.00 uur
21 september Leden 140 km / Activiteiten 9.15 uur
12 oktober Leden 220 km /Duitsland 9.45 uur

Alle toertochten starten bij de Hendybar.
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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
welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel danwelkom) lid worden van een motorclub? Aarzel danwelkom) lid worden van een motorclub? Aarzel danwelkom) lid worden van een motorclub? Aarzel danwelkom) lid worden van een motorclub? Aarzel dan
niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.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 Euro 23,00 per jaar voor de bestuurder en Euro
12,00 per jaar voor de duopassagier.
Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleveren of op-
sturen naar:

Christien Spa Bé Nieboer
Oosterstraat 43 Lubbermanswijk 40
9697 PE Blijham 9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597-561212 tel.: 0597-614904

e-mail: mcmios93@tiscali.nl

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?



Verzekering
nodig ?

Hoofdweg 159    Bellingwolde    telefoon (0597) 53 14 90

ASSURANTIE- EN
ONROERENDGOED-
KANTOOR

Of het nu gaat om een:

Wij hebben een verzekering
die bij u past. Een goed
advies is goud waard, infor-
meert u daarom eens bij:

Motor
AutoInboedel

Woonhuis Caravan



voorr
uit

grat
is

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 voor-
komen. Wij gravere uw kenteken gratis.
Klaar terwijl u wacht!

Reparatie
Reparatie van sterren en scheurtjes gebeurt vakkundig
en snel met de speciale GlasGarage-harsinjectie-
methode. 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
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