Het beste môarrr weer...
Hoofdweg 27, 9697 NA Blijham, tel. (0597) 56 16 66

In de vakantieperiode vernamen wij het bericht dat Gert Ypma bij een
tragisch auto-ongeluk om het leven is gekomen. Gert was een actief
lid van onze club en maakte deel uit van de tourcommissie. Wij wensen Yvonne heel veel sterkte toe.
Nog met een rit voor de boeg schrijf ik alweer het voorwoord voor de
derde Pitstop. Deze zomer was toch even anders als vorig jaar. Niet
zo heet, maar veel vochtiger. Niet alle dagen motorweer. Zelfs het
kampeerweekend viel in het water. Jammer dat we het moesten
afzeggen, maar niemand zat te wachten op een drijfnat weekend.
Op de jaarvergadering van vorig jaar kwam het verzoek om te inventariseren of er voldoende belangstelling was om met een bus naar de
MotorRai te gaan. Jammer genoeg is er zo weinig deelname, dat een
mini-busje nog niet gevuld kan worden.
Onze open tourrit was daarentegen weer een groot succes. Met ruim
honderd deelnemers werd een mooie tocht verreden.
Het bruist van nieuwe ideëen bij de tourcommissie. Een tipje van de
sluier oplichtend kan ik verklappen dat we volgend jaar, bij voldoende
deelname, als club willen deelnemen aan de Friesche Elfstedentocht.
Ik hoop dat velen van jullie deelnemen aan de laatste tochten van dit
jaar en wens jullie verder veel leesplezier.
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Inhoud

De voorzitter.

Voorwoord

Beste motorvrienden
motorvrienden,

Adressen enzo...
Voor
zitt
er
oorzitt
zitter
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

Secretaris/ledenadministratie

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

Penningmeester

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

Algemeen bestuur

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

Toercommissie
Bé Nieboer
Jurren Boltjes
Jaap Duit
Henk Folkringa
Luppo Teuben

Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Postkantoorlaan 5, 9695 EK Bellingwolde, 0597 - 531483
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
Beverhof 193, 9675 NN Winschoten, 0597 - 421045
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

Redaktie Pitstop
Marga Duit
Gea Hoogakker
Thea Loois
Tinus Scholtens
Jan Wierenga

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Hoofdweg 225, 9697 NH Blijham
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Kamerijklaan 12, 9501 RR Stadskanaal, 0599 - 616036
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.

Lidmaatsc
hap MC Mios'93
Lidmaatschap
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk een ledenpas en ieder kwartaal Pitstop in huis.
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MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER
Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met
volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

andere rijders. Als je er dan toch bent, kun je natuurlijk
ook even kijken, voelen en ruiken bij de schitterende
motoren die altijd in onze showroom staan of de uitgebreide collectie kleding en accessoires bekijken.
Het is bij ons naast kopen ook mogelijk om motoren
en diverse accessoires te huren.
Kortom, we zien je graag een keer langskomen.

MOTOPORT LEEK
Trefpunt voor alle motorrijders
www.motopor tleek.nl
MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363

GERVO

Sport-,
Reclame en H.O.D.
AA Stroom 22
9665 SK Oude Pekela
Tel.: 0597-612363

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting

BAG-WINSCHOTEN voor bedrijven en arbodiensten en BETER in BEWEGEN voor particulieren
en ziekenfonds verzekerden is uw garantie voor snelle en duurzame terugkeer naar werk, sprotieveen hobby activiteiten.
Tel. BAG-WINSCHOTEN:
Tel. BETER in BEWEGEN:
Fax:

0597 - 563479
0597 - 562701
0597 - 563496

e-mail:
e-amil:

winschoten@bag-nn.nl
beterinbewegen@hotmail.com

Glasservice
Schilderwerken

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

H. Stukje

MC Mios Agenda 2004
25 april
16 mei
5 juni
9-11 juli
22 augustus
19 september
10 oktober

Open toertocht
Leden
Avondtocht
Aansluitend
Kampeerweekend
Open
Puzzel
Leden

200 km
200 km

Drenthe
Lauwersoog

BBQ
Camping
200 km
120 km
150 km

Hendybar
De Wigwam
Duitsland
Duitsland

9.00 - 12.00 uur
10.00 uur
18.00 uur
22.00 uur
Oudemirdum
9.00 - 12.00 uur
9.15 uur
9.45 uur

Alle toertochten starten bij de Hendybar.

Toerkalender in de regio
26 september
13e Hunebedrit, MC Beilen , Beilen, 200 km, 0593-562727
4e Kleintje Norg, VMTR Norg, Norg, 100 km, 0597-425022
3 oktober
4e Herfstrit, MC de Oneindige Horizon, Oudwoude , 150 km, 0511-453979
11e Pannenkoekenrit, MC Hoogeveen, Hoogeveen, 200 km, 0528-351661
10 oktober
11e Herfsttintentoertocht, MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0597-416543
17 okt
oktober
ober
10e knollenplökkersrit, MC 80, Ruinen, 175 km, 0522-472519
7 december
21e snertrit, MC Hoogeveen, Hoogeveen, 120 km, 0528-220990
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Doorlopende Toertochten
1 januari – 30 november
3e Hart van Hollandrit, Zeist, 200 km., 030-6953093
1 januari – 30 november
1e Meer Provincienrit, Amsterdam Zuid Oost, 250 km., 020-6977009
1 januari – 30 november
5e Doorlopende Schaffelaarrit, Barneveld, 190 km.,033-4621475
1 januari – 30 november
Vuurtorenrit 2004, Noordwijk, 180 km., 075-6216045/020-4826223
1 januari – 30 november
9e Noordelijke Provinciën Toer, Oudwoude (Fr.), 150 km., 0511-453979
1 januari – 30 november
Eemlandrit, Amerfoort, 200 km., 033-4617950
1 maart – 30 november
All Weather Tour 2004, Sevenum, 220 km., 0224-533196
1 april – 1 oktober
19e Drie Provincie Toertocht, Stiens, Lengte: 240 km., ???
1 april – 3
1 okt
ober
31
oktober
Nmc Supertoertocht, Neede, 650/1000 km., 053-5743145
15 april – 30 november
15e Dubbele Deltarit, Kruiningen, 180/200 km., 0113-320014

Evenementen op TT-Circuit
25 - 26 september
Race of the Champions (ONK Wegraces-SMA)
3 oktober
AutoMaxx Street Power EditionIII
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Voor
Een nieuwe fiets,
onderdelen, reparatie
en deskundig advies
gaat u naar:

FIETSENHANDEL

RODU

Provincialeweg 103
9677 PC Heiligerlee - 0597 - 424763

Officieel erkend
Union, Gazelle, Giant en Rivel dealer
Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

Wegrace kalender
GP Wegrace 2004
2 oktober
Qatar (QTR)
10 oktober
Sepang (MAL)
17 oktober
Phillip Island (AUS)
31 oktober
Valencia (E)

ONK Wegrace 2004
26 september
Assen
17 oktober
Francorchamps

WK Superbike 2004
26 september
Imola (I)
3 oktober
Magny - Cours (F)

Baansport kalender

25 september
Internationale Gouden ARAI Helm Speedway, Veenoord
26 september
ONK ARAI Specials FINALE, ONK Putoline Shorttrack FINALE, Roden
29 december
6e Internationale Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala, Exloo
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Zij, die wij lief hebben en verliezen,
zijn niet meer waar ze waren.
Maar zijn altijd waar wij zijn.

Na een leven vol liefde en trouw, vol zorg voor allen die hem lief waren is, na een
ongeval, van ons heen gegaan mijn lieve vriend en onze lieve zoon, broer en zwager

Jannes Gert IJpma
Gert
30 maart 1970

18 juli 2004

Oudewerfslaan 33
9675 EP Winschoten

Yvonne Fleurke
Vader en Moeder IJpma
Jos
Richard en Petra

Verkeersschool Schuringa helpt u op weg
met elk certificaat en rijbewijs
BROMFIETS - MOTOR - AUTO - E ACHTER B
VRACHTAUTO - AANHANGWAGEN
ALLE CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

Theorie

Praktijk

Winschoten
Bovenburen 106
0597-422911

Wildervank
5e laan 14
0598-615361

PERTON

Uw Eigen Drogist

Chinees Specialiteiten Restaurant

Voor al uw:

Geneesmiddelen
Homeopathie
Pasfoto’s
Foto-werk
Kadoartikelen
Wenskaarten
tevens Solo-stomerij

Dr
ogisterij P
er
ton
Dro
Per
erton
Raadhuisstraat 8, Blijham
Tel.: 0597 - 562255

“Kan Le”

ook voor afhaalmenu’s
dagelijks geopend van 11.30 - 22.00 uur
‘s maandags gesloten
iedere vrijdag lopend buffet
Hoofdweg 249 - Bellingwolde
Tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Avondtoertocht & BBQ
door Henk Loois
Zaterdagmorgen heb ik samen met Koos de tent
opgehaald. De padvinders uit Meden
v er
huren TTent
ent
en vvan
an klein tto
o t gr
oo
t.
erhuren
enten
groo
oot.
Nou, deze was groot te noemen.
Samen met mog enkele leden en de hopman van de scouting hebben we de tent opgezet en voor zover ingericht. De bar geplaatst en
de verlichting aangelegd.
‘s Avonds om zes uur zijn we met de rit gestart. In een redelijk grote
groep reden we door de polders richting Nieuwstatenzijl. Met het
zicht op de dijk bogen we links af in de richting van Delfzijl. Nadat
we Delfzijl aan de onderkant waren gebaseerd werd gepauzeerd
aan de jachthaven van Steendam.
Na de koffie en appelgebak reden we in sierlijke bochten weer
richting Blijham. Het was een mooie tocht om zelf nog eens te rijden.

To t in de kkeilne
eilne uur tjes . . .
Om tien uur was het verzamelen bij de Hendybar voor de barbecue.
Bert had goed zijn best gedaan. De tafels stonden vol met vlees en
salades. Zelfs de kruidenboter was niet vergeten. Omdat er in het
begin nogal wat uitgehongerde leden om het vuur stonden werd er
snel een tweede bbq geïnstalleerd. Iedereen kwam aan zijn trekken. Zowel de eters als de dorstigen. Tot in de kleine uurtjes werd er
doorgegaan. Het was weer als vanouds.
Zondagmiddag werd de tent weer afgebroken. Toen bleek ook dat
het afbreken makkelijker en sneller kan dan het opbouwen.
Met dank aan alle helpers/bouwers/slopers en de uitzetters van de
rit kijk ik terug op een zeer geslaagde avond.
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Supermarkt

Stuiver
Bouwonderneming

Kuiper Blijham B.V.

Raadhuisstraat 10 - Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham
Tel. 0597-561798
www.kuiperblijham.nl

Toertocht 22 augustus
door Marga Duit
We hadden om tien uur afgesproken bij de
Hendybar
st e
en onder he
Eerst
evv en bijprat
bijpraten
hett
Hendybar.. Eer
genot van een kopje koffie. Want de
meeste mensen hadden hun
vakantie er al op zitten.
Dus er was dan ook veel bij te praten. Maar we waren toch niet
alleen daarvoor gekomen, ook om te gaan toeren. Tegen kwart voor
elf gingen we dan op weg, richting Duitsland. Na anderhalf uur rijden
waren we bij het koffie adres, waar de koffie al klaar stond. Je kon
ook nog kiezen uit een lekker stuk taart of een heerlijk belegd
broodje. Dit hebben we genuttigd in de biergarten. Nog even naar
het toilet en daar gingen we weer.

Snelle wegen.
Langs vlotte snelle wegen en af en toe een dorpje kwamen we bij
het Bikerhotel, waar we gingen eten. Nou dat was wat hoor. Na dat
de patat en de groente al een kwartier op tafel hadden gestaan,
kwamen dan ook eindelijk de schnitzels. De borden waren veel te
klein, want de schnitzels hingen er behoorlijk over heen. Je kon
verder ook niets meer op je bord kwijt. De bediening was ook niet al
te vrolijk (kon het waarschijnlijk niet aan). Maar ondanks dat heeft
het nog wel gesmaakt. Achteraf had ik beter geen schnitzel kunnen
nemen, maar een stukje van Jaap. Want iedereen was het er over
eens dat het veel te veel was. Ik heb dan ook niet alles opgegeten,
en meer mensen niet.

Langzame Flip.
Na het eten weer de weg op, maar wat had Flip toch vreselijk lang
werk om zich gereed te maken. Dit lieten ze dan ook allemaal wel
horen door een toeter concert te geven.
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We waren al een paar dorpjes en wat verkeerslichten gepasseerd,
toen we er achter kwamen dat we 6 motoren kwijt waren. Dus de
hele groep aan de kant en Jaap op zoek naar de achter blijvers.
Maar Jaap kwam alleen weer terug, ze waren nergens te vinden.
Jaap heeft nog geprobeerd met Oscar te bellen, maar niks hoor. Er
werd besloten om verder te gaan,
misschien kwamen we ze nog weer tegen. In Blijham aangekomen,
schets onze verbazing dat de anderen er al waren. En nee hoor, ze
waren niet van de route af gegaan. Na over en weer gepraat, kwam
er toch uit, dat ze wel van de route zijn afgegaan. Maar gelukkig was
iedereen er heelhuids en zonder pech. Er zijn s’morgens 106 motoren bij de Hendybar gestart waaronder 20 tot 25 met duo passagier.
Een prachtige toertocht en prachtig weer.
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LMV

* Voor alle verzekeringen
* Voor alle 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

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

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

tel.: 0597-422050

Geopend
7.00 - 20.00
zat. 8.00 - 19.00
zon. 10.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

IN MEMORIAM

Op 18 juli overleed Gert IJpma op 34 jarige leeftijd
aan zijn verwondingen welke hij had opgelopen tijdens
een vver
er
k eer
songe
eek eer
der
as sinds
erk
eersonge
songevv al een w
week
eerder
der.. Hij w
was
1996 lid van MC Mios ’93 en vanaf 1998 actief als
toercommissie lid.
De open toertocht van 22 augustus jl. was mede door
hem uitgeze
t. V
er
der maakt
e Ger t nog deel uit vvan
an de
uitgezet.
Ver
erder
maakte
groep verkeersregelaars. Naast zijn andere bezigheden
was Gert altijd bereid om te helpen als er een beroep
op hem werd gedaan. We zullen ons hem blijven
herinneren zoals hij was.
Op 22 juli hebben we op een massaal bezochte
plechtigheid samen met zijn dierbaren afscheid van
hem genomen.
V eel st
er
kt
e ttoege
oege
w enst aan zijn vriendin YYvv onne en
ster
erkt
kte
oegew
zijn familie.
Bestuur, toercommissie, redactie en verkeersregelaars MC Mios ’93 Blijham
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Hamrik BV
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten
Siergrindvloeren
Coatings voor garagevloeren

ERKEND
DOOR
DE R V A
ISO 9002 en VCA * GECERTIFICEERD BEDRIJF
DNV C ertification B . V. N ederland

Bel nu voor een gratis
inspectie en offerte
Tel. 0597-422800
Fax 0597-420152

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING
· ONDERGOED

· FOUNDATIONS
· HUISHOUDTEXTIEL

Mode en woninginrichting

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

Motorrijden en Zwaartekracht
Er zijn twee factoren waarom beginnende
motorrijders hun motor vaak
verticaal willen houden.
1.
2.

Ze zijn bang, omdat ze al een keer gevallen zijn door een
combinatie van een draai bij lage snelheid en het gebruik
van hun remmen.
Ze zijn bang dat hun motor stagneert in een draai bij lage
snelheid waardoor ze vallen.

Stagnerende Motoren
Motoren stagneren als ze koud zijn en niet goed gechoked of als de
stationairafstelling te laag is. Daarom moet je geen lagesnelheidsdraai proberen met een koude motor.
Stabiliteit heeft alles te maken met het zwaartepunt. Het zwaartepunt is het punt waar men al de massa (het gewicht) van een lichaam
(of voorwerp) geconcentreerd kan denken. Bij ondersteuning van een
lichaam in dat punt kan het lichaam zonder kracht in alle standen
worden neergezet en blijft ook in die stand staan. Bij een mens ligt
het zwaartepunt in de buurt van de navel. Het is evenwel geen vast
punt van het lichaam omdat door bewegingen van armen, benen en
andere lichaamsdelen het zwaartepunt van plaats zal veranderen
De salto over het stuur is bekend van motorrijders die bij een crosscountry tegen een paaltje rijden dat ze niet hebben gezien. Wanneer
bij de salto het zwaartepunt van het lichaam schuin boven het stuur
gekomen is, zal de duwkracht in de armen overgaan in een trekkracht. Dit is ongeveer het ogenblik dat het stuur wordt losgelaten.
De benen hebben dan al elk contact met de motorfiets verloren en
alleen de zwaartekracht oefent nog invloed op het lichaam als geheel uit.
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VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034

H. Feringa Autotechniek
¾
¾
¾
¾
¾

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

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

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

Door de schuin naar boven gerichte snelheid zal het zwaartepunt van
het lichaam nu onder de invloed van de zwaartekracht een
paraboolvormige boog gaan afleggen.

Het volgende voorbeeld is bedoeld om uit te leggen dat je ook met
een langzame snelheid prima motor kunt rijden.
Een trucje om vooral bij beginnende motorrijders
de angst voor vallen weg te nemen is iemand
het zwaartepunt te laten ervaren - eerst in zijn
verbeelding, dan in de werkelijkheid. Stel je voor
dat je een bezemstok vasthoudt met een
bowlingbal bevestigd aan het eind. Stel je vervolgens voor dat je de bezemstok met één eind
op de grond en het andere eind met de bowlingbal
rechtop in de lucht houdt. Hoe ver zou je de
bezemstok kunnen laten vieren, weg van het
verticale midden? Je begrijpt direct dat je de de
bezemstok bijna rechtop moet houden omdat
hij anders zal vallen..
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SPOORBIELZENHANDEL
H. KRUIZE
TEL. 0597 562039
Eerste kwaliteit eiken bielzen

Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham

Glaszaak Wiegers
Groothandel in o.a. vlakglas, isolerende beglazing,
hardglazen deuren en glas-in-lood.
J.D. van der Veenstraat 17
9672 AD Winschoten

tel. 0597-413257
fax 0597-421339

Ab de Groot
Tweewielers Blijham
fietsen-mountainbikes-racefitsen-scooters-bromfietsen

L I C H T C E N T R U M

KOOS DE RUITER
S F E E R E N
P R O J E K T L I C H T
Lichtadviseur: Koos de Ruiter

Papierbaan 1a - 9672 BG Winschoten
Te l . + 3 1 ( 0 ) 5 9 7 - 4 1 6 2 5 6 - F a x + 3 1 ( 0 ) 5 9 7 - 4 2 3 9 3 3
I n f o : w w w. l i c h t c e n t r u m - k d e r u i t e r. n l

Nou moet je je voorstellen dat je de bezemstok precies andersom
houdt, met de bowlingbal op de grond.
Je begrijpt dat je de stok veel verder kunt
laten vieren zonder de controle erover te
verliezen. Dit is de kracht van een laag
zwaartepunt. Stap vervolgens op je motor en ga je op je voetsteunen staan in
plaats van in je zadel zitten. Schommel
je motor vervolgens iets heen en weer en
houd je hoofd rechtop. Je motor zal links
en rechts onder je bewegen, maar een
relatief rechte lijn aanhouden. Hij zal met
geen mogelijkheid vallen.
Het is duidelijk dat het zwaartekrachtcentrum op dit moment erg
laag is en dat kun je ook zien. Draai vervolgens een paar rondjes,
maar nu in je zadel. Je kunt je motor laten kantelen terwijl je zelf
rechtop blijft zitten. Schommel eerst een beetje met je motor en
maak vervolgens een draai waarbij je je motor kantelt en je hoofd
rechtop houdt (kijk naar de horizon). Na een paar rondjes zul je
verbaasd zijn hoe ver je je motor kunt kantelen met je hoofd verticaal.

Lekker kantelen ...
Nog een leuke oefening om je motor te leren kantelen en mooie
bochten te leren draaien is wanneer je motor stilstaat je stuur zo ver
mogelijk naar links of naar rechts te draaien, terwijl je nog stilstaat
en je motor loopt, en vanuit deze positie naar links of naar rechts te
rijden. Om te beginnen moet je je koppeling loslaten en de motor
vanuit je positie laten lopen. Daar moet je wel even voor oefenen.
Dit doe je in beide richtingen. En kijk ook eens hoe snel je je voeten
op de voetsteunen kunt krijgen. Maar rem nooit terwijl je deze
oefening doet, want dan ga je geheid plat! Bij een langzame draai
kun je beter niet remmen! Uiteindelijk kun je zelfs bij dertig kilometer per uur veilig kantelen tot je voetsteunen aan de grond zitten! Als
je denkt dat je niet verder kunt leunen, dan is dat het moment dat je
juist net iets verder gaat en iets meer gas bij geeft (niet minder!!).
Wil je stoppen, dan moet je altijd eerst je motor recht zetten (bij
elke snelheid!).
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Als mijn motorfiets het begeeft, is het
mijn Opel Vivaro die mij voortbeweegt.

Ze zien me niet
Er zijn diverse factoren waarom automobilisten
geneigd zijn motorrijders over
het hoofd te zien:
- Motorrijders vormen maar een klein gedeelte van het totale verkeer en vallen daardoor misschien niet op.
- Veel automobilisten worden niet regelmatig met motorrijders in
het verkeer geconfronteerd.
- Motorrijders zijn qua postuur vrij klein en worden daardoor gauw
over het hoofd gezien.
- Het beeld van een naderende auto springt door de symmetrie
beter in het oog dan dat van een motor. Twee vlekken als ogen
worden door primitieve delen van ons brein (evolutie) buitengewoon goed herkend (koplampen van een auto), dit in tegenstelling tot één vlek, de koplamp van de motor.
- Auto’s hebben blinde plekken, zoals deurstijlen, waarachter een
motor en z’n berijder kunnen schuilgaan.
- Voorwerpen en omgevingsfactoren, inclusief andere voertuigen,
objecten langs de weg en lichtfactoren kunnen het waarnemen
van motorrijders moeilijker maken.
- Alle andere afleiding, zoals het eten in de auto, de radio bedienen
en telefoneren.

Toch is een mo
e zien.
mottorrijder echt nie
niett onmogelijk tte
Onderzoek heeft aangetoond dat bestuurders die zelf ook motorrijden of die familie of vrienden hebben die motorrijden, eerder motorrijders waarnemen dan dat ze ze over het hoofd zien. Dit toont
eens en te meer aan dat de belangrijkste factor van het over het
hoofd zien van een motorrijders de geest van de bestuurder is niet
ingesteld is op het observeren van motorrijders.
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde

Een mogelijke verklaring kan zijn dat de automobilist zich niet bewust is van persoonlijk gevaar van een aanrijding met voertuigen
als motoren of scooters omdat hij veilig in het binnenwerk van zijn
auto zit.
Automobilisten kunnen motorrijders die ze normalerwijze niet waargenomen hadden zien als ze mentaal daarop getraind zijn. Daarom
is onderricht van automobilisten de belangrijkste factor om ongelukken met motorrijders te voorkomen. Motorrijders worden schrikbarend slecht waargenomen. De meeste ongevallen gebeuren niet
omdat we niet genoeg zouden opvallen. De kleur van de kleding is
niet zo belangrijk als wel wordt gedacht.

Fluorescerende regenkleding
Onder sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bij het rijden in hevige regenval, is het positieve effect van fluorescerende regenkleding
bekend. Onder andere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer je in
de stad rijdt bij fel zonlicht, kan helder gekleurde kleding in combinatie met een te felle verlichting een camouflerend effect hebben.
Hierdoor gaan motorrijders op in hun omgeving.
Groot licht mag in Nederland al niet gevoerd worden vanwege het
verblindende effect, alleen bij zeer dichte mist en hevige sneeuwval. Safety Running Lights vallen volgens de wet onder groot licht en
zijn dus verboden.

Een groot contrast
Het gaat erom dat we voldoende moeten contrasteren met de achtergrond. We worden van onze motor gereden door automobilisten
omdat zij niet gewend zijn naar het beeld van een motor te zoeken
en door verschijnselen als aandachts- en veranderingsblindheid
Wij moeten onze waarneembaarheid vergroten door onze manier
van motorrijden. Wij moeten anticiperen op onze slechte
waarneembaarheid. Afstand houden en snelheid aanpassen blijken hier toverwoorden te zijn.
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Voor al uw:

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

Nog enkele tips om een ongeval te voorkomen:
- Houd je aan de geldende maximale toegestane snelheid !!
- Pas je snelheid aan als de situatie daarom vraagt.
- Houd er rekening mee dat je als motorrijder regelmatig niet gezien wordt.
- Blijf ruim om je heen kijken.
- Een goede kijktechniek voorkomt ongevallen.
- Kruispunten met gepaste snelheid naderen en zorg dat je alles
hebt overzien bij het passeren ervan.
- Houd voldoende afstand op het voertuig dat voor je rijdt.
- Bereid je goed voor op een motorrit
(weer?/route/conditie motor etc.).
- Een keertje HEER IN HET VERKEER ZIJN kan ook geen kwaad.
- Blijf werken aan je motorrijvaardigheid
(volg een training/cursus etc).

Wist u dat?
-

er meerdere mensen van de club steunwielen nodig hebben
onze kampeerweekend letterlijk en figuurlijk in het water is gevallen
op de open toertocht van augustus meer dan 120 personen zijn geweest
bij deze toertocht snitsels als wagenwielen werden geserveerd
dat dit niet in Nederland was
dat Henk Wierenga gek op een hert is
deze niet mee geeft als je er tegenaan rijdt
en dat zowel hij als zijn motor total-los waren
er nog steeds nieuwe leden bij de club komen
bij Hariët ter Veer en Robert v/d Meulen een zoon geboren is
bij Harald en Gea Rotgers een dochter geboren is
de Motor Rai van 21 t/m 24 oktober is
er niet voldoende opgaven waren om een bus te huren
de club nog één toertocht heeft te gaan
deze op 10 oktober is en naar Duitsland gaat
dan het motor seizoen al weer voorbij is
wij u allen graag terug zien bij één van de evenementen
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TAMOIL

Tankstation Zuiderveen
Energie om door te gaan

24-UURS SERVICE TANKSTATION
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

- Verkoop van lotto en telefoonkaarten
- Tanken op rekening via Tamoil pas (bedrijven)
Papierbaan 8
Zuiderveen 50

* Winschoten
* Winschoten

6.30 - 21.00 uur
7.30 - 21.00 uur
9.00 - 21.00 uur
unt u
rna k
Daa ik maken
u
gebr n onze
l
va
mina
nter
buite

- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
* tel. 0597 - 425246
* tel. 0597 - 425246

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

Verschillen in aanpak
Olie verversen voor vrouwen en mannen:
Olie verversen voor mannen:
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Naar de dealer rijden en daar voor € 35,- 4 liter olie, oliefilter
en een nieuwe pakking halen.
Thuis tot de conclusie kamen dat het vat voor de afgewerkte
olie vol is, in plaats van de olie naar de dealer brengen, deze
in de tuin begraven.
Een flesje bier openen en opdrinken.
Motor op de werktafel zetten, maar eerst een halfuur naar
houtblokken zoeken.
Houtblokken onder de trapskelter van je zoon vinden.
Van frustratie eerst nog maar een biertje drinken terwijl je de
motor warm draait.
Opvangbak onder de motor schuiven.
16 mm steeksleutel zoeken.
Zoektocht opgeven en Bahco gebruiken.
Olie aftapschroef losdraaien.
Schroef samen met de warme olie in de bak opvangen,
schroef in de oliebak zoeken, jezelf onder de olie smeren
terwijl je je vingers brand.
Jezelf weer een beetje toonbaar maken.
Bij een biertje toekijken hoe de olie uit het blok loopt.
Filtertang zoeken.
Zoektocht opgeven, gat in het oliefilter steken en
afschroeven.
Biertje!
Maatje komt langs, samen het krat bier leegdrinken, olie
verversen tot morgen uitstellen.
Volgende dag, bak met afgewerkte olie onder de motor van
daan halen.
Ook deze olie in de tuin begraven.
Bier!, Sh... gisteren het krat leeg gemaakt.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46

Nieuw krat bier halen.
Nieuw oliefilter inschroeven.
Eerste liter olie bijvullen.
Aan de olieaftapschroef uit stap 11 denken.
Snel de aftapschroef in de oude olie zoeken.
Je herinneren dat je die samen met de afgewerkte olie in de
tuin begraven hebt.
Biertje!
De tuin in, graven tot je de schroef gevonden hebt.
De eerste liter olie van de werktafel en de vloer verwijderen.
Biertje!
Bij het aandraaien van de aftapschroef, uitschieten en je
vingers openhalen.
Beginnen met vloeken.
Bahco van je afgooien.
Je ergeren omdat de bahco de playboy kalender heeft
vernield.
Nog harder vloeken, biertje!
Handen wassen en er een pleister opplakken.
Biertje!
Biertje!
Nieuwe olie bijvullen.
Motor van de werktafel halen.
Motor daarbij bijna uit je handen laten glippen.
Biertje!
Proefrijden.
Verkeerscontrole, motor wordt in beslag genomen wegens
rijden onder invloed.
Motor wordt weggesleept.
Na een maand ……….
boete betalen en motor afhalen.

Kosten:
Olie en onderdelen
Bier
Boete
Afsleepkosten
To tale kkost
ost
en
osten

€ 35,€ 15,€ 250,€ 150,€ 450,-
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Olie verversen voor vrouwen:
1
2
3
4

Naar de dealer rijden.
Koffie drinken.
Met pinpas het juiste bedrag afrekenen.
Naar huis rijden.

Kosten:
Olie verversen
Koffie
ost
en
To tale kkost
osten

€ 25,Gratis
€ 25,-

Te koop
Nieuwe Caberg 3 Unlimited motorhelm
Prijs
: Van € 275,00 voor € 125,00
Kleur
: Zwart metalic
Maat
: XXL of 63
Bij
: Jaap Duit (0597 - 615607)
Motorjack leer
Merk
Maat
Prijs
Bij
E-mail

: MQP (zwart/rood/wit)
: 54
: € 35,00
: Bé Nieboer (0597 - 614904)
: bnieboer@tiscali.nl

Motorjack
Merk
Maat
Kleur
Bij
Tel.

: Revenger
: 50
: Zwart
: Oscar Lamain
: 0597-612980
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

De Helling 40, 9665 JX Oude Pekela, Telefoon: 0597-676500

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

Motorbroek
Merk
Maat
Kleur
Bij
Tel.

: Indian Angel
: 36
: Zwart
: Oscar Lamain
: 0597-612980

6 Jaargangen vvan
an he
oerisme
hett maandblad Mo
Mott oren en TToerisme
Van
: 1996 t/m 2001
Prijs
: € 5,00 per jaargang
Bij
: A.H. van der Graaff (0597 - 531816)
Nieuwe dubbele tanktas met kaartleesvenster en magneten
inclusief beschermhoes tegen regen.
Prijs
: Van € 92,50 voor € 20,00
Bij
: Anton Kuiper
Adres
: Kastanjelaan 10
Plaats
: Winschoten
Kawasaki motor
km. stand
Prijs
Bij
Adres
Plaats

el 250cc als nieuw
: 17.367 km
: € 1.525,00
: Gerrie Wnkels (0597 - 676869)
: Turfweg 9
: 9665 EZ Oude-Pekela
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WinkelsWoonDesign
Een andere kijk op wonen
Projectmatig en Particulier
Elke zaterdag op de markt in Winschoten
0597-676869
n
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Ta V L R S L Dr U M Ja S M K K

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552

Mededelingen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding van Euro 4,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 2,00 per toertocht gevraagd. De
vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook
voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 12,00 per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer: 3066.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.

Korting
Als je lid bent van MC Mios ’93 kun je op vertoon van je pasje
korting krijgen bij Mulders Motoren in Veendan, Jaap Middel in
Stadskannaal, Motoport in Leek en Smits Repair in Veendam. Jaap
Middel geeft geen korting op Daijnese en BMW kleding.

Digitale ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd. Er kunnen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aangevraagd
worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de mail toegestuurd worden zoals een mailing voor bijvoorbeeld avondtocht,
kampeerweekend, jaarvergadering, etc. Mocht je hier aan mee
willen doen dan graag een mailtje onder vermelding van naam,
e-mailadres en lidnummer naar mcmios93@tiscali.nl.
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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

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
Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM
TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509
EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Geboren motorrijd(st)er

Na negen maanden wachten kunnen we u laten
horen dat op 28 juli 2004

Anouk
is geboren
Harals, Gea en Mirjam Rotgers
Pekelderstraat 3, 9673 BJ Winschoten
(0597) 42 52 69, anouk@rotgers.demon.nl

.... na 9 maanden wachten
kunnen wij het laten horen
bij ons is een zoon en broertje geboren

Mathijs
Hij is geboren op 29 juli 2004
Robert van der Meulen en Harriët ter Veer
Rhedeweg 76, 9695 CE Bellingwolde
0597 - 531548
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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

Wapenhandel Kuiper
Hoofdweg 44
9697 NK Blijham
0597-561324
Wapenhandel K
uiper nu ook uw specialist in :
Kuiper

6
6
6
6
6

Darts
Flights
Shafts
Accessoires
Nieuwe punten monteren
Bijna het gehele assortiment van Harrows uit voorraad leverbaar.

Verder leveren wij het allernieuwste op luchtbuksen gebied zowel voor de wedstrijd als recreatieschutter.
Nieuw o.a. Persluchtgeweren van Gunpower Stealth, Axor BSA en Shing Sung. Verder grote collectie van
Weihrauch, Diana, El-Gamo. Altijd keuze uit meer dan 60 stuks nw. en gebruikt. Verder alles op het gebied van
onderhoud, kogelvangers, richtkijkers, montage enz.
REPARATIE van bijna alle merken buksen en pistolen in eigen werkplaats.

Openingstijden: Di. t/m Vr. 13.00 - 18.00 Vr. avond koopavond van 19.00 - 21.00
Zaterdags van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 17.00

The RUN 2004
door Geertje Roukema
Het weer zat mee, zonnig, misschien iets
t e v eel wind. V oor tw
aalv
en w
aren
twaalv
aalven
waren
w e allen bij De Klink
er
Klinker
er..
Er was door de organisatie een vrij grote tent gebouwd. Henk Folkringa
en Sipke Roukema waren het eerst ter plekke en hadden alvast wat
meubilair in de tent verzameld, zodat de leenhelmen en leenjassen
uitgestald konden worden en er voor iedereen een zitplaats was. Ook
voor het creëren van ‘een aanrecht’ waren enkele tafels nodig. Jawel,
Moeke Christien had haar eigen keuken geplunderd om de tentkeuken zo goed mogelijk te laten functioneren.

Een kookplaatje, pannen, opschep- en eetgerei, ze had aan alles
gedacht. Het was perfect, ze had zelfs nog worsten mee zodat we
later op de dag konden smullen van warme worst met mosterd. De
organisatie verstrekte goed verzorgde lunchpakketten.
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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

Om ongeveer 12 uur hebben de jongens op de motoren het parcours
verkend. Bij terugkomst kon iedere rijder op de lijst, welke door
Christien in de tent was opgehangen, lezen welke functie hem was
toebedeeld en zich voorbereiden op de eerste rit.
De indeling was als volgt:
Lutje run - Henk Folkringa en Flip Kolthof
Koploper estafette - Koos Spa en Sipke Roukema
Koploper solo heren - Flip Kolthof en Hilvert Smits
Koploper solo dames - Henk Folkringa en Henk Loois
Koploper marathon - Jacob Schudde en Erik Modderman
Wedstrijdleider solo en wedstrijdleider marathon - André Komies.
Scheidsrechter solo - Bé Nieboer en Roelf Hummel
Scheidsrechter marathon en scheidsrechter estafette - Reint Lohof
EHBO - Willy Swarts
Een Canadese cameravrouw - Theo Visser
Nederlandse pers - Harm Kruize, Nomko Nomden, Flip v.d. Zijl,
Luppo Teuben
Deze vier motoren waren ook beschikbaar voor vragen tussendoor.
Radio Winschoten – Willem Hensema en Henk Goren. Om organisatorische reden hebben Jacob S. en Henk L. later geruild van functie.

ff pissen
Christien had aan het begin van de middag al pech. Eén van haar
brillenglazen viel uit het montuur. Ze kon het zelf nog weer terugzetten waardoor het zicht toch nog goed bleef. Er waren veel ongewenste
lopers op het parcours, waardoor het voor de rijders goed opletten
geblazen was. Zo was er ook een fietser die te veel aan bacchus
geofferd had en letterlijk door de politie van het parcours werd geplukt. Onder de ‘vreemde’ tegenliggers behoorden ook personenauto’s
waarvan de bestuurder dacht gebruik te kunnen maken van het parcours en zeker geen feeling toonde voor de sport. Jacob S. was op
een gegeven moment, op het parcours, zijn ‘koploper solo dames’
kwijt. Mevrouw bleek in de sloot te vertoeven. Plasje gepleegd???
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UBBENS BOUWSTOFFEN
v.h. Sluiter

Hout- en Bouwmaterialenhandel

Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)
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Lid van de Vereniging
van Handelaren in
Bouwmaterialen in
Nederland

Koerts
Dakwerken bv
LID VEBIDAK

Wij geven water geen kans...

DAAROM... 0597-612243

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl

Een mooie sfeer
De sfeer bij, en in de
tent was goed en werd
mede bepaald door
Ben Brader, van de
organisatie, die zo nu
en dan langs kwam
om een mop te droppen. Ook door de
‘ S c h e e m t e r
schoevertjes’ die voor
de tent musiceerden,
waarop Koos Spa en
Willy Swarts de beentjes van de straat tilden en een stijldansje
opvoerden.
Yvonne kwam ook even praten en, voor zover mogelijk, genieten
van de Mios-sfeer. Na enig aandringen van onze kant, wilde ze wel
een rondje over het parcours, maar in lange nauwe rok op een motor stappen gaat moeilijk. Christien had een oplossing, Yvonne kon
een broek van haar lenen. De broek was wat aan de wijde kant
maar dit deerde Yvonne in het geheel niet, ze genoot duidelijk van
het ritje achter op de motor bij Bé. Even iets anders aan het hoofd.
Tegen de avond haalde Christien een pan met soep van de catering.
Het warm houden gebeurde vanzelfsprekend in ‘onze eigen keuken’. Op het elektrische kookplaatje ging het prima. De warme worst
van Christien maakte later plaats voor gehaktballen van de organisatie. Het liet zich allemaal lekker smaken, de verzorging van de
inwendige mens was dus grandioos.

lekker gassen op de A7
Aan het begin van de avond werd er om drie motoren gevraagd, om
een buitenlandse bus met passagiers vanaf De Klinker, via een deel
van het parcours, buiten Winschoten te loodsen. De bus werd naar
de A7 gebracht. Konden de jongens de gashendel toch nog even
iets verder opendraaien. Een leuk tussendoortje!
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omgekeerd glas
Later op de avond had Christien wederom pech met haar bril, het glas
viel er weer uit. Koos probeerde het te monteren, maar doordat het
juiste gereedschap en het nodige licht ontbrak, kwam het glas er
hoogstwaarschijnlijk omgekeerd in, waardoor Christien de rest van
de avond ‘verkeerd zag’ . Enfin, éénmaal thuis was het vast snel
verholpen.
Nadat een aantal organisatoren hun rondje over het parcours hadden meegereden, nam de vraag naar motoren af en konden een
aantal motoren huiswaarts keren.
Het bleef niet helemaal droog, na negen uur vielen er nog enkele
buien. Omstreeks middernacht gingen de laatste naar huis. Mijns
inziens had iedereen een goed gevoel over deze geslaagde dag. Door
de organisatie werd, als blijk van waardering en herinnering, een
fleecedeken, een T-shirt en een envelop met inhoud gegeven.

Lid worden?
Wilt u, (vrienden of kkennissen
ennissen me
mett een mo
mottor zijn ook
welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel dan
niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.
- zodat u andere motorrijders leert kennen;
- tevens mooie routes voorgeschoteld krijgt;
- en in de wintermaanden ook met uw hobby bezig bent.
Onze club organiseert in de periode april t/m september een aantal toertochten 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 opsturen naar: (kijk ook op www.mcmios93.nl)
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
tel.: 0597-561212

Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude-Pekela
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
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr
Geb. datum
Geslacht
Rijbew. A

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

Roepnaam:

Datum

:

Handtekening:

54

Verzekering
nodig ?
Of het nu gaat om een:

Inboedel

Auto

Woonhuis

Motor

Caravan

Wij hebben een verzekering
die bij u past. Een goed
advies is goud waard, informeert u daarom eens bij:
ASSURANTIE- EN
ONROERENDGOEDKANTOOR
Hoofdweg 159

Bellingwolde

telefoon (0597) 53 14 90

Kijk op www.motorhuisbakker.nl voor
200 occassions en onze kledingshop online.
Noordveenkanaal z.z. 12, Nieuw Weerdinge, telefoon 0591 - 52 12 79

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

