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Voorw
oord

Inhoud
Beste motorvrienden,Beste motorvrienden,Beste motorvrienden,Beste motorvrienden,Beste motorvrienden,

Als je zelf ouder wordt, lijkt het of de jaren sneller gaan. Zo ook dit
jaar. Het is al bijna voorbij. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. We
hebben een volle tourkalender afgewerkt. Daarnaast zelf nog vele
kilometers gemaakt. Een aantal van ons hebben de begeleiding ver-
zorgd van wieler- en skeeler evenementen. En we hebben de Run
van Winschoten begeleid.

Naast al dit goeds zijn ons dit jaar helaas twee leden ontvallen.

De motoren staan al afgedekt in de stalling. De accu aan de lader en
maar wachten dat het weer mooi weer wordt. Voor 2005 is er weer
een prachtige tourkalender gemaakt. Ook staan er activiteiten op de
rol, zonder dat de eigen motor van stal moet. Je leest er verder in
deze Pitstop, of op een andere wijze wel iets over. Voor dat ik het
vergeet. Er staat ook een stukje in over de deelname aan de Friesche
Elfstedentocht. Om af te sluiten wens ik alle leden en adverteerders
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.
Tot in het volgende jaar.

Henk LooisHenk LooisHenk LooisHenk LooisHenk Loois

Agenda 2005 ....................................................................................... 7
Baansport kalender 2004 ................................................................... 7
Puzzeltoertocht .................................................................................... 9
De Banden ! ........................................................................................ 15
Adreswijziging ..................................................................................... 17
Friesche Elfsteden Tocht .................................................................... 19
Te koop ............................................................................................... 19
Lyann Siemons ................................................................................... 21
Toertocht 10 oktober ......................................................................... 23
Toerverslag 2004 ............................................................................... 27
Comic Corner ..................................................................................... 33
Wist u dat? ......................................................................................... 35
Toertochten andere MC’s .................................................................. 37
Digitale ledenservice .......................................................................... 37
Verjaardagskalender .......................................................................... 39
Woordzoeker ...................................................................................... 41
Mededelingen .................................................................................... 43
Samenspel in de file .......................................................................... 45
Lid worden? ........................................................................................ 54



4

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

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

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

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

Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Geertje Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609

Sipke Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609

TTTTToercommissieoercommissieoercommissieoercommissieoercommissie
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904

Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
Henk Folkringa Beverhof 193, 9675 NN Winschoten, 0597 - 421045
Roelf Hummel Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude-Pekela, 0597 - 613647

Hilvert Smits Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493
Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

Redaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie Pitstop
Marga Duit Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607

René Hoesen Burg.v.Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927
Thea Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

Tinus Scholtens Rotdornstrasse 4, 49733 Rütenbrock (Dld), 0049-59341461
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...



Trefpunt voor alle motorrijders
MOTOPORT LEEK

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 uit-
gebreide 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 HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER

www.motopor tleek.nl

MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363



Glasservice
Schilderwerken

H. Stukje

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

Vaantjes

Trofeeën

Bekers

Medailles

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

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

GERERERERERVVVVVOOOOO Sport-,
Reclame en H.O.D.

Sportprijzen

Zeefdruk

Erelinten

Rozetten

Reklame- en relatieartikelen

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, sprotieve-
en hobby activiteiten.

Tel. BAG-WINSCHOTEN: 0597 - 563479 e-mail: winschoten@bag-nn.nl
Tel. BETER in BEWEGEN: 0597 - 562701 e-amil: beterinbewegen@hotmail.com

Fax: 0597 - 563496
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Agenda 2005

Baansport kalender 2004

29 december29 december29 december29 december29 december
6e Internationale Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala, Exloo

DatumDatumDatumDatumDatum SoortSoortSoortSoortSoort AfstandAfstandAfstandAfstandAfstand OmgevingOmgevingOmgevingOmgevingOmgeving StartStartStartStartStart

20 maart Leden 120 km (nog onbekend) 13.00 uur
24 april Open 200 km Groningen 9.00 - 12.00 uur
22 mei Leden 380 km Monstertocht/ 9.00 uur

Teutoburgerwald
4 juni Avond 120 km Drenthe 18.00 uur

Aansluitend BBQ 22.00 uur
8 - 10 juli Kampeerweekend Oudemirdum
21 augustus Open 200 km Duitsland 9.00 - 10.00uur
18 september Puzzeltocht 120 km Drenthe 10.00 uur
9 oktober Leden 170 km Drenthe/Duitsland 10.00 uur

Alle tochten starten bij de Hendy Bar.
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Puzzeltoertocht
door René Hoesen en Gebina Westerling

Op 19 september was het weer zover;Op 19 september was het weer zover;Op 19 september was het weer zover;Op 19 september was het weer zover;Op 19 september was het weer zover;
de inmiddels bekende puzzeltocht vande inmiddels bekende puzzeltocht vande inmiddels bekende puzzeltocht vande inmiddels bekende puzzeltocht vande inmiddels bekende puzzeltocht van

 MC Mios ‘93 st MC Mios ‘93 st MC Mios ‘93 st MC Mios ‘93 st MC Mios ‘93 stond vond vond vond vond voor de deuroor de deuroor de deuroor de deuroor de deur.....

Het was best fris ‘s morgens vroeg en de lucht was niet helemaal
wolkenvrij maar toch stonden meer als dertig motoren klaar voor
vertrek rond kwart over negen.

Nieuwe dochterNieuwe dochterNieuwe dochterNieuwe dochterNieuwe dochter
De dag begon al goed want iemand dacht dat het nieuwe lid Sigrid
Rozema mijn dochter was!!!! Ik ben wel grijs maar ik ben nog niet zo
oud dat ik een dochter van 25 heb.

Onze groep bestond uit zes motoren met in totaal negen personen en
opgetogen begonnen we aan de hopelijk mooie dag.

De eerste puzzelstop was achter Veendam net voor de Kielsterachter-
weg en een enkeling (met baardje en een geel/zwarte CBR) kon het
niet laten om eerst even door te raggen richting rotonde om die even
te bedwingen.

Dhr. Van der Wal had weer leuke dingen uitgedacht die uit zowel
cryptische als weet vragen bestonden. In cryptisch is bijna niemand
een kei dus er werd veelvuldig afgekeken om samen tot een sluitend
antwoord te komen. Het ging niet overal even eerlijk, want tijdens de
laatste puzzelstop werd zelfs de hulp van omstanders ingeroepen
door een enkele blonde (Geintje).

Warm/koud appelgebak!Warm/koud appelgebak!Warm/koud appelgebak!Warm/koud appelgebak!Warm/koud appelgebak!
Aangezien we al rond elf uur bij de volgende puzzelstop aan kwamen
had nog niet iedereen zin aan een volledige maaltijd. De meesten
van onze groep namen koffie of thee met warm/koud appelgebak;
en enkeling op een VFR kon zijn honger niet bedwingen en het eerste
omeletje van de dag werd verorberd.



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

Voor
Een nieuwe fiets,
onderdelen, reparatie
en deskundig advies
gaat u naar:

Officieel erkend
Union, Gazelle, Giant en Rivel dealer

FIETSENHANDEL

RODU
Provincialeweg 103

9677 PC Heiligerlee - 0597 - 424763



Bezemstok in zijn broek?Bezemstok in zijn broek?Bezemstok in zijn broek?Bezemstok in zijn broek?Bezemstok in zijn broek?
En passant werd ook nog iemands zithouding op een motor vertaalt
als: “Hij heeft zeker een bezemstok in zijn broek” waarop direkt de
vraag kwam; “Hoe weet jij dat?” Gelachen dat er werd en gelukkig
waren de meeste dames al naar het toilet geweest anders hadden
we wel een plaatselijk buitje gehad.

De toertocht voerde verder o.a. langs Drouwenerzand en ging verder
het donkere Drenthe in (het land van jenever, turf en achterdocht).
Tegen half één kreeg de rest van de groep toch wel honger en bij een
leuke uitspanning in Exloo gingen de boerenomeletten als warme
broodjes over de toonbank; dat was dus voor mij inmiddels de 2e

omelet.
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Aangezien dit geen reguliere stop was keken veel van de na ons
komende groepen raar om en van schrik reden een aantal verkeerd
die na 15 minuten toch maar weer terug kwamen om een afslag
verder wel rechts af te slaan. Inmiddels was iemand (ik noem geen
naam want het was Flip) al twee keer zijn groep kwijt geraakt. Hard
rijden en nu ook nog de goede kant op Flip, maar toch al met al nog
een hoge score zodat hij wel in de prijzen viel. Zijn boeket bloemen
doneerde hij dankbaar aan Christien.

Onderweg nog een onduidelijk-
heidje over wat nu de 2e weg rechts
was maar na even weer heen en
terug rijden kregen we dan toch het
goede pad te pakken.

Alle lof aan ons nieuwe lid dat bij
haar pas 2e toertocht al flink de
smaak en de snelheid had te pak-
ken; Sigrid “toppie”.

Eierplant ?Eierplant ?Eierplant ?Eierplant ?Eierplant ?
Bij de laatste puzzelstop werd ge-
vraagd wat een andere naam is
voor “eierplant”en dat is dus echt
zo’n vraag die je wel of niet weet. Is
dus hetzelfde als een Aubergine, je
weet wel zo’n vrucht (of is het groente) in een mooie aubergine kleur
(beetje donkerrood/eikelpaars). Dat heeft, als ik er zo bij na denk,
ook een beetje die vorm; alleen dat groene hoedje kan ik even niet
plaatsen!

Rond vier uur was iedereen weer verzamelt bij de Hendy Bar om te
wachten op de spannende ontknoping van de dag. De uitslag van de
puzzeltocht zal ongetwijfeld ergens in dit nummer staan maar ik ben
momenteel eventjes de winnaars kwijt. Kan gewoon een plotselinge
aanval van jalouzie zijn; je weet het nooit…

Nog één toertocht voor de boeg dit jaar en dan zit het jaar er al bijna
weer op. Veel plezier gewenst bij de laatste toertocht  van dit jaar.

Mvgr, VFRené en VFRouw.



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

PERTON Uw Eigen  Drogist

Voor al uw:

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

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

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
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De Banden !

Het motorrijden staat of valt met de band.Het motorrijden staat of valt met de band.Het motorrijden staat of valt met de band.Het motorrijden staat of valt met de band.Het motorrijden staat of valt met de band.
Hoe goed zijn banden tegenwoordig?Hoe goed zijn banden tegenwoordig?Hoe goed zijn banden tegenwoordig?Hoe goed zijn banden tegenwoordig?Hoe goed zijn banden tegenwoordig?

‘Banden kunnen tegenwoordig het geweld van de supersport motoren veel beter
aan: 184 pk bij een gewicht van 170 kilogram is niet niks. Een goede band is tegen-
woordig snel op temperatuur, plakt dan beter, is slijtvast, is op het loopvlak harder en
aan de buitenkant zachter, kent een goede waterafvoer en vervormt niet te veel bij
hoge snelheden. Dat is nogal een lijst waaraan de band moet voldoen. Het ontwikke-
len van goede banden is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Alles staat of valt
inderdaad met een goede band. Voor de Formule 1 bestaat zelfs een apart banden-
klassement. Kijk, auto’s en motoren kunnen tegenwoordig steeds meer, maar het is
steeds de band die het vermogen moet afvoeren.’

Hoe lang gaat een band gemiddeld mee?Hoe lang gaat een band gemiddeld mee?Hoe lang gaat een band gemiddeld mee?Hoe lang gaat een band gemiddeld mee?Hoe lang gaat een band gemiddeld mee?
Dat ligt natuurlijk aan het type motorfiets. Rijd je op een snelle sportfiets dan slijten
je banden aanzienlijk sneller dan bij een toerfiets die niet zoveel vermogen heeft.
Maar goed: stel je hebt een Honda VFR 750, dan moet de band die geschikt is voor
deze motor zo rond de 12.000 kilometer mee kunnen, mits je ‘m goed onderhoudt.’

Kun je een band onderhouden?Kun je een band onderhouden?Kun je een band onderhouden?Kun je een band onderhouden?Kun je een band onderhouden?
‘De bewuste motorrijder controleert geregeld zijn bandenspanning. Daarvoor kun je
handige bandenspanningsmetertjes kopen. Bij te lage spanning slijten je banden
sneller, bovendien stuurtje motor niet echt lekker als er te weinig lucht in de banden
zit. Ook controleer je de band op profieldiepte (minimum is 2 mm, bij nat wegdek 4
mm, red.), scheurtjes en eventuele spijkers.’

Dilemma: net een nieuwe achterband voor 180 euro gekochtDilemma: net een nieuwe achterband voor 180 euro gekochtDilemma: net een nieuwe achterband voor 180 euro gekochtDilemma: net een nieuwe achterband voor 180 euro gekochtDilemma: net een nieuwe achterband voor 180 euro gekocht
en na twen na twen na twen na twen na tweehondereehondereehondereehondereehonderd kilomed kilomed kilomed kilomed kilomettttter zit er een spijker zit er een spijker zit er een spijker zit er een spijker zit er een spijker in heer in heer in heer in heer in het rubbert rubbert rubbert rubbert rubber.....
Ik vind het zonde van mijn geld en kies voor een prop.Ik vind het zonde van mijn geld en kies voor een prop.Ik vind het zonde van mijn geld en kies voor een prop.Ik vind het zonde van mijn geld en kies voor een prop.Ik vind het zonde van mijn geld en kies voor een prop.
VVVVVerererererstandig?standig?standig?standig?standig?

Wilmink reageert als door een adder gebeten. ‘Nóóit, maar dan ook nóóit zelf gaan
plakken of een prop erin schieten. Dan dreigt het gevaar van een klapband. Door de
warmte kan de band dan helemaal openscheuren.

Dat is levensgevaarlijk.Dat is levensgevaarlijk.Dat is levensgevaarlijk.Dat is levensgevaarlijk.Dat is levensgevaarlijk.



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham
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Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
www.kuiperblijham.nl
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Een dealer mag officieel niet eens een prop gebruiken om een band
op te lappen. Nee, in dit geval moetje streng zijn voorjezelf en ge-
woon een nieuwe band kopen.’

Iets anders, wat betekenen tochIets anders, wat betekenen tochIets anders, wat betekenen tochIets anders, wat betekenen tochIets anders, wat betekenen toch
al die codes op de zijkant vanal die codes op de zijkant vanal die codes op de zijkant vanal die codes op de zijkant vanal die codes op de zijkant van
de band?de band?de band?de band?de band?

‘Ik heb hier bijvoorbeeld een 120/70ZR17/
58W-band. 120 Is de breedte van de band in
mm, 70 de hoogte vanaf de velgrand tot aan
het loopvlak. De Z is een code voor de
snelheidsindex, in dit geval kan de band snel-
heden tot boven de 240 km/u aan. De R staat
voor radiaal. Deze band heeft radiale koord-
lagen. De 17 staat voor 17 inch, dat is de dia-
meter van de velg waar deze band omheen
hoort. Tot slot staat de code 58W voor de
belastingsindex, dus tot hoever je de band qua
gewicht kunt belasten. Het getal 58 komt over-
een met 236 kilogram.’

Verder wes ik jullie veel veiligheid en licht schijnen over het wel en
wee van de banden.

Vanaf 1 december 2004 is ons nieuw adres:

Ommelanderwijk 325
9644 TK Veendam
Tel.: 0597-646425
Fax: 0597-646054

Mvg, Ronny Smits
Smits Repairs Veendam

Adreswijziging
Smits Repairs Veendam
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In Pitstop 3 van dit jaar heb ik al even aangehaald dat we als Mios
’93 deel willen nemen aan de tocht der tochten. Aan dit evenement
doen jaarlijks 3600 motoren mee. Dit aantal is de limiet voor deze
tocht. Zelf heb ik deze tocht al 4 keer gereden, een ware happening.

Als je mee wilt doen kun je je bij mij aanmelden. Het liefst met een e-
mailtje aan henkloois@hotmail.com. Hierin vermeld je : naam, adres,
woonplaats. Kenteken en merk/type motor en telefoonnummer. De
aanmelding bij mij kan tot uiterlijk 25 februari 2005. Ik zal dan zor-
gen dat de kaarten bezorgd worden.

Trouwens, deze tocht der tochten wordt gereden op 2e Pinksterdag.
De start is in Leeuwarden en het vertrek is dus behoorlijk vroeg. De
inschrijfkosten bedragen plm. 10 euro. Deze kun je storten op giro-
rekening: 3287035 t.n.v. Henk Loois te Blijham.
Ik hoop dat we met een grote groep kunnen rijden.

Friesche Elfsteden Tocht
door Henk Loois

Te koop
Yamaha : XJ 900 Diversion (Zeer goed onderhouden)
Bouwjaar : 1995
Kleur : Zwart
Km stand : 50500 km
Inclusief : Kkofferset
Prijs : 4250,00 euro
Bij : Bé Nieboer
Telefoon : 0597 - 614904

Kawasaki : EL 250 cc (Als nieuw)
Km stand : 17.367 km
Prijs : 1.525,00 euro
Bij : Gerry Winkels
Adres : Turfweg 9
Plaats : 9665 EZ Oude-Pekela
Telefoon : 0597 - 676869



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 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

LMV
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Oh I just can’t help believin’
When she slips het hand in my hand

And it feels so small and helpless
As my fingers fold around it like a gloveWij zijn blij, moet je horen,

want op 21 oktober 2004 is
om 08.48 uur mijn zusje

LLLLLyyyyyannannannannann
geboren.

Esra, Anita en Joyce Siemons
Engelsestraat 14, 9671 BH Winschoten

Lyann Siemons
door Esra & Anita

(Elvis Presley)



Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

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

ISO 9002 en VCA* GECERTIFICEERD BEDRIJF
DNV Certification B.V. Nederland

ERKEND
D O O R

DE RVA

Hamrik BV
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten

Siergrindvloeren

Coatings voor garagevloeren

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



Wat gaat het toch allemaal snel.Wat gaat het toch allemaal snel.Wat gaat het toch allemaal snel.Wat gaat het toch allemaal snel.Wat gaat het toch allemaal snel.
Jawel, onze laatste toertochtJawel, onze laatste toertochtJawel, onze laatste toertochtJawel, onze laatste toertochtJawel, onze laatste toertocht

stststststond alwond alwond alwond alwond alweer veer veer veer veer voor de deuroor de deuroor de deuroor de deuroor de deur.....

En ja hoor, ook deze ging weer door Duitsland.
Er waren een groot aantal motoren en ook de pret en de gein waren
aanwezig. De koffie en het gebak smaakten heerlijk bij Conny
Hagen. Daar heb ik dus ook iemand gevraagd om een verslag van
deze toertocht te maken.

Ook het eten was heerlijk bij Hotel Framme. Toch was het een heel
gedoe, want we konden niet allemaal bij elkaar zitten. De baas
raakte al aardig gestrest, hij kon de drukte dan ook niet al te best
aan.

Toertocht 10 oktober
door Marga Duit



Autorijschool
Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ

Winschoten

tel. 0597-412670
of   06-22493034

H. Feringa Autotechniek

Flessingsterrein 8
9665 BZ  Oude Pekela

Tel.: 0597-675346
06-22549045

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

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

 Kwaliteit voor scherpe prijzen
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Een lekker fazant!Een lekker fazant!Een lekker fazant!Een lekker fazant!Een lekker fazant!
De tocht is goed verlopen, dachten wij.Totdat Hilvert bij de Hendy
Bar aan kwam. Wat was daar buiten toch aan de hand? Maar even
polshoogte nemen, en wat schets onze verbazing? Hilvert heeft wel
een heel rare manier om een fazant mee naar huis te willen nemen.
Er was namenlijk een fazant tegen zijn scherm van de motor gevlo-
gen. Gelukkig was er met Hilvert niets aan de hand, maar zijn scherm
was wel gescheurd. En de fazant? Die heeft het helaas niet over-
leefd.

Het was een prachtige tocht en werd gereden door 57 personen en
2 kinderen. Toercommissie bedankt. Bij deze bedank ik de gene die
het verslag zou maken, dat ik als nog in de pen mocht klimmen.



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

fietsen-mountainbikes-racefitsen-scooters-bromfietsen

L I C H T C E N T R U M
K O O S  D E  R U I T E R
S F E E R -  E N  P R O J E K T L I C H T

L i c h t a d v i s e u r :  K o o s  d e  R u i t e r

P a p i e r b a a n  1 a  -  9 6 7 2  B G  W i n s c h o t e n
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
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Toerverslag 2004
door Bé Nieboer

In het afgelopen jaar hebben we weer  verschil-In het afgelopen jaar hebben we weer  verschil-In het afgelopen jaar hebben we weer  verschil-In het afgelopen jaar hebben we weer  verschil-In het afgelopen jaar hebben we weer  verschil-
lende toertochten georganiseerd, te wetenlende toertochten georganiseerd, te wetenlende toertochten georganiseerd, te wetenlende toertochten georganiseerd, te wetenlende toertochten georganiseerd, te weten

 twee open tochten, vier ledentochten en twee open tochten, vier ledentochten en twee open tochten, vier ledentochten en twee open tochten, vier ledentochten en twee open tochten, vier ledentochten en
 een kampeerweekend. een kampeerweekend. een kampeerweekend. een kampeerweekend. een kampeerweekend.

Op 25 april25 april25 april25 april25 april hadden we onze eerste toertocht van dit jaar. Het was
een open toertocht en hij ging grotendeels door Drenthe. Het weer
was uitstekend met heerlijk terrasweer. Er deden negentig perso-
nen aan deze tocht mee. Als herinnering was er keuze uit een kam-
metje, opener of een pen. Er werd voor de eerste keer een beker
voor de verstwegkomende deelnemer beschikbaar gesteld. Dit was
de heer G.Zijlstra uit Jistrum. Tijdens deze tocht hebben zich drie
nieuwe leden aangemeld.

Op 16 mei16 mei16 mei16 mei16 mei hadden we een ledentocht en deze ging richting het
Lauwersmeer.Dit was een tocht uit het archief en opnieuw op de
agenda gezet op verzoek van een prominent clublid. (Deze is jam-
mer genoeg niet meegeweest) Mede door het fraaie weer was dit
een zeer geslaagde tocht. Aan deze tocht deden vijfenveertig perso-
nen mee.

5 juni5 juni5 juni5 juni5 juni was onze avondtocht met aansluitend de barbecue. De tocht
ging door Groningen en hieraan deden drieënveertig personen mee.
Vanaf tien uur begon op het grasveld achter de Hendy Bar in een
grote legertent de barbecue. Dit was als vanouds weer uitstekend
verzorgd door Bert.

9 - 11 juli9 - 11 juli9 - 11 juli9 - 11 juli9 - 11 juli hadden we onze kampeerweekend gepland. Deze is
wegens de slechte weersomstandigheden niet doorgegaan, er had-
den zich hiervoor negenentwintig personen opgegeven. Volgend jaar
staat de camping in Oudemirdum opnieuw op de toerkalender.



Als mijn motorfiets het begeeft, is het
mijn Opel Vivaro die mij voortbeweegt.
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Op 222224 augustus 4 augustus 4 augustus 4 augustus 4 augustus werd onze tweede open toertocht gereden. Het
weer was prima en doordat wij de als enige club een tocht hadden
met tien lootpunten deden er plm honderdenveertig personen op
hondertdenvijf motoren aan mee. De tocht ging door het Noord-
Duitse veengebied.  Bij een pauzeplaats is er een duopassagier
tijdens het opstappen van de motor gevallen. Na onderzoek in het
ziekenhuis bleken haar kniebanden verdraaid. Als herinnering werd
er een barbecueaansteker gegeven . De beker voor de verst-
wegkomende deelnemer uit De Kwakel is niet afgehaald.  Uit deze
tocht kwam één nieuw lid.

19 september19 september19 september19 september19 september hadden we weer een puzzeltocht uitgezet. Deze
ging door Drenthe en er deden vierenveertig personen aan mee. De
heer van der Wal had weer pittige vragen bedacht waar menigeen
moeite mee had. Bij de volwassenen werd Anton Kuiper eerste. Hij
mocht de wisselbeker mee naar huis nemen. Tweede werd Flip
Kolthof en derde werd Lyda Teuben. De poedelprijs ging naar Freka
de Jager. Bij de kinderen ging de eerste prijs naar Joey Teuben, tweede
werd Sela Teuben.

Op 111110 okt0 okt0 okt0 okt0 oktoberoberoberoberober hadden we onze laatste toertocht van dit jaar. Er
deden zevenenvijftig personen aan mee. Het was een mooie en
vlotte route door Duitsland. Na enkele zondagen met slecht weer
was het uitgerekend deze dag prachtig toerweer. De koffie, welke
traditiegetrouw uit de clubkas betaald werd, en het eten waren uit-
stekend verzorgd.

Het bestuur en de toercommissie kunnen terug kijken op een goed
toerseizoen.

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Citaten aan verzekeringsmaatschappijenCitaten aan verzekeringsmaatschappijenCitaten aan verzekeringsmaatschappijenCitaten aan verzekeringsmaatschappijenCitaten aan verzekeringsmaatschappijen

- Ik zag een treurig gezicht langzaam voorbij zweven, en toen sloeg
de man met een harde klap op het dak van mijn auto.

- De getuigen van de aanrijding zijn tegen de achterkant aangeniet.
- Kort en goed: Als ik het geld niet binnen 8 dagen ontvang, zie ik er

geheel vanaf!
- Mijn bruid heeft de agenten, die het ongeval kwamen opnemen,

alles laten zien wat ze maar wilden zien.
- Ik dacht dat het raam openstond. Het was echter gesloten, het-

geen ik pas bemerkte toen ik mijn hoofd naar buiten stak.
 - Laat u het mij a.u.b. weten indien u deze brief niet heeft ontvan-

gen.
- Mij treft het ongeval geen enkele blaam. De oorzaak was die

jonge dame in de minirok. Als u een man bent is een verdere
verklaring overbodig; als u een vrouw bent, begrijpt u het sowieso
niet.

- Moet ik mijn man dan eerst ombrengen voordat ik het geld krijg?
- Uw argumenten zijn werkelijk zwak. Voor zulke uitvluchten moet

u toch werkelijk een dommer iemand zoeken, maar die zult u
bijna niet kunnen vinden.

- Ik schrijf u vandaag voor de eerste en de laatste keer. Mocht
blijken dat u niet antwoord, schrijf ik u direct weer.

- Wij hebben geen inkomsten uit de melkveehouderij. Met de dood
van mijn man is het laatste rund van het erf verdwenen.

- Toen ik op de rem wilde trappen, was deze er niet.
- Ik wilde de straat oversteken. Er kwam een auto van links recht

op mij af. Ik dacht dat hij voor mij langs wilde en deed weer een
stap terug. Hij wilde echter achter mij langs. Toen ik dat merkte
deed ik snel weer twee passen vooruit. Maar de bestuurder had
ook gereageerd en wilde nu toch voor mij langs. Hij stopte en
draaide zijn raampje open. Woedend riep hij mij toe: Blijf toch een
keertje stilstaan! Nou, dat deed ik ook inderdaad en toen reed hij
mij aan.

Comic Corner



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

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

 Papierbaan 8 * Winschoten * tel. 0597 - 425246
 Zuiderveen 50 * Winschoten * tel. 0597 - 425246

Daarna kunt u

gebruik maken

van onze

buitenterminal

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

- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
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- Ik heb geen levensverzekering nodig. Ik zou graag willen dat ieder-
een echt treurig is als ik eenmaal sterf.

- Ik wil mijn kind niet laten inenten. Mijn vriendin heeft haar kind
ook laten inenten en daarna is het uit het raam gevallen.

- Mijn auto reed eenvoudig rechtuit verder, hetgeen er in een bocht
in het algemeen toe lijdt dat men de weg verlaat.

- Alle rekeningen die ik ontvang, betaal ik nooit onmiddellijk, daar
mij daarvoor eenvoudig het geld ontbreekt. De rekeningen wor-
den integendeel in een grote trommel gestort waar ik er iedere
maand geblinddoekt drie uit trek. Deze rekeningen betaal ik dan
prompt. Ik verzoek u dan ook te wachten tot het lot u getroffen
heeft.

- Mijn dochter heeft haar voet verstuikt, omdat dat stomme vrouw-
volk het verdomt fatsoenlijk schoeisel te dragen.

- verschillende leden van de club echt steunwielen nodig hebben
- Sipke een andere motor heeft
- het wel weer een plastic motor geworden is
- het motor seizoen alweer voorbij is
- de ledenvergadering op 29 november was
- er nieuwe bestuursleden in gekomen zijn
- nieuwjaarsvisite op 15 januari 2005 is
- motorbeurs van 21 -24 januari 2005 is
- dat deze in Martiniplaza te Groningen is
- bij Esra en Anita een dochter geboren is
- Hilvert gek op fazant is
- er nog mensen zijn die geen stukje voor de Pitstop durven schrijven
- het bestuur, de toercommissie en redactie jullie

prettige feestdagen toewenst!

Wist u dat?
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Naast de eigen toertochten in 2005 zijn we van plan om ook met
een afvaardiging van onze vereniging deel te nemen aan open toert-
ochten bij motorclubs uit de omgeving. Te denken valt aan MTC
Veendam, MC Bartje, MC Martinistad, MRTO, MT Siddeburen en de
toertocht van de Week der Besten in Vlagtwedde.

Bij de meeste tochten is het vertrekpunt de parkeerplaats van de
Pekelahof in Oude Pekela, vertrek om 9.00 uur. Daar de LOOT agenda
bij het ter perse gaan van dit schrijven nog niet gereed was kunnen
we nog geen juiste data geven, deze volgen in Pitstop nr. 1 van
2005.

Wie mee wil doen kan zich bij opgeven bij onderstaand persoon:
Bé Nieboer,
Tel. 0597-614904
Mail: mcmios93@tiscali.nl

Toertochten andere MC’s
door Bé Nieboer

Vanaf het begin van dit jaar is er een digitale ledenservice in
werking.  Wat houdt dit in:

Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e mail thuisgestuurd. Verder
kunnen er ook nog andere zaken via de mail toegestuurd worden
zoals mailing voor bijvoorbeeld avondtocht, kampeerweekend, jaar-
vergadering, etc. Er kunnen ook oude toertochten (vanaf 2001) uit
het    archief aangevraagd worden.

Mocht je hier aan mee willen doen dan graag een mailtje
onder vermelding van naam, mailadres en lidnummer naar:
mcmios93@tiscali.nl

Digitale ledenservice
namens het bestuur, Bé Nieboer
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September:September:September:September:September:
Bart Perton, Edwin Wiebrands, Henk Goren, Ronnie v/d Zijl, Henry
Fischer, Henk Folkringa, Flip Kolthof, Yvonne Fleurke, Roelf Hum-
mel, Rob Mulder, Roelf Huls, Jan de Jager en Klaas Heres

Oktober:Oktober:Oktober:Oktober:Oktober:
Evert Aukes, Co Bos, Theo Drenth, Marga Duit, Derk Huls, Freka de
Jager, Reinder Lohof, Yvonne Nieboer, Reinder Potze, Geertje
Kloosterboer, Harry Schuurman, Bert Schwertman, Gea Swarts,
Harriët ter Veer, Bé Wever

November:November:November:November:November:
Harm Kruize, Egbert Kruize, Thea Loois, Jouke Meering, Jan Mulder,
Lucia Ploeger, Engel Perton, Theo Prenger, Tinus Scholtens, Jacob
Schudde, Helmer Schwertman, Hivert Smits

Allen alsnog van harte gefeliciteerd! en een smok van de secreta-
resse.

Onderstaande leden alvast gefeliciteerd met jullie verjaardagen! en
een kus van de penningmeester.

December:December:December:December:December:
Antje Delger, René Heemstra, Gerhard Kreeft, Harmina Martena,
Nomko Nomden, Jenny Nuus, David Timmer, Grieënda Weering, Jan
Wierenga, Klaas de Wind, Flip v/d Zijl

Verjaardagskalender



* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

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

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

Streep de onderstaande woorden door, dan blijft er een zin over. Welke?

anwb asfalt auto bekeuring
berm brug bus fietser
fietspad file geluidswal invoegstrook
katteoog kilometerpaaltje klaar-over klinkerweg
kruispunt laan lifter motor
paddestoel parkeermeter parkeerplaats rijbaan
rotonde snelheidsmaniak spookryder talud
taxi tol tunnel verkeersbord
viaduct vluchtheuvel vluchtstrook voorrangsweg
voorsorteren vrachtwagen wegwyzer zebra
zyweg zondagsryder

I D A P S T E I F I L E E M S Z V G S
A V R N A M U I D A O J N N E O D N P
I R A O R D E N W U T T E B O G R I O
V A E E B T D S N N L L R R S E L R O
L C B D S S D E U E H A R G T W E U K
U H K E Y I R P S E L A T E A Y V E R
C T R L U R S E I T N P M W A Z U K Y
H W A L A I S D E G O R E R L T E E D
T A E S U A S G S K E E O E P R H B E
S G S R F M R W A E R T L K R O T U R
T E K A A A E O K D O E I N E T H S T
R N N N U G L R V M N M V I E O C C N
O D I W T K A T T E O O G L K N U T A
O A E B O P G U R B R L Z K R D L A A
K O O R T S G E O V N I W E A E V X B
W E G W Y Z E R G L E K G I P G E I Y
N N E R E T R O S R O O V L I F T E R
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Een andere kijk op wonen
Projectmatig en Particulier

Elke zaterdag op de markt in Winschoten
0597-676869

WinkelsWoonDesign

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
Tel: 0597-432552
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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 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 tegen-
over 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 penning-
meester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekening-
nummer: 3066.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.

KortingKortingKortingKortingKorting
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 ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd. Er kun-
nen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aangevraagd
worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de mail toege-
stuurd 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.

Mededelingen



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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Files kosten de automobilist veel tijd.Files kosten de automobilist veel tijd.Files kosten de automobilist veel tijd.Files kosten de automobilist veel tijd.Files kosten de automobilist veel tijd.

Nog meer tijd kost het wanneer motorrijders in dezelfde lange rij
moeten aansluiten, of wanneer motorrijders in plaats van de motor
ook voor de auto zouden kiezen. Door motorrijders ruimte en aan-
dacht te geven, profiteert de automobilist ook. Hoe ruimte en aan-
dacht voor motorrijders kan worden gegeven en welke spelregels
daarbij voor weggebruikers gelden, is vastgelegd in een gedrags-
code. Als uitgangspunt geldt: door samenspel gaat het sneller en
veiliger!

Om meerdere redenen heeft een motorrijder baat bij het passeren
van een file van stilstaande of langzaam rijdende auto’s. Eén ervan
is van levensbelang: zijn veiligheid. Zonder kreukelzones, bumpers
en airbags is een motorrijder die achter een rij auto’s staat opge-
steld zeer kwetsbaar bij kop-staart-botsingen. Daarnaast kan de
koeling van mens en techniek in de knel komen.

Sinds 1991 is het niet meer verboden voor een motorrijder om
langzaam tussen de file door te rijden. Omdat passeren op vele
manieren mogelijk is, zijn er spelregels afgesproken over hoe een
motorrijder een autofile passeert.

VVVVVoorooroorooroordelen:delen:delen:delen:delen:
u kunt beter elkaars gedrag inschatten en via ‘samenspel’ kunt u
irritatie en ongevallen zoveel mogelijk voorkomen. Deze spelregels
vormen samen een gedragscode, die door de belangrijkste organi-
saties op het gebied van verkeersveiligheid wordt ondersteund.

Samenspel in de file
gedragscode voor filerijders



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

WWWWWapenhandel Kapenhandel Kapenhandel Kapenhandel Kapenhandel Kuiper nu ook uw specialist in :uiper nu ook uw specialist in :uiper nu ook uw specialist in :uiper nu ook uw specialist in :uiper nu ook uw specialist in :

Wapenhandel KuiperWapenhandel KuiperWapenhandel KuiperWapenhandel KuiperWapenhandel Kuiper
Hoofdweg 44Hoofdweg 44Hoofdweg 44Hoofdweg 44Hoofdweg 44

9697 NK Blijham9697 NK Blijham9697 NK Blijham9697 NK Blijham9697 NK Blijham
0597-5613240597-5613240597-5613240597-5613240597-561324

66666 Darts
66666 Flights
66666 Shafts
66666 Accessoires
66666 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
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Spelregels voor motorrijderSpelregels voor motorrijderSpelregels voor motorrijderSpelregels voor motorrijderSpelregels voor motorrijder
Ook motorrijders moeten zich aan een aantal spelregels houden als
ze een file auto’s inhalen. In het algemeen moet er rekening mee
worden gehouden dat motorrijders relatief slecht zichtbaar zijn voor
automobilisten en dat automobilisten de snelheid van de motor
slecht inschatten.

1. Gepaste snelheid1. Gepaste snelheid1. Gepaste snelheid1. Gepaste snelheid1. Gepaste snelheid
Rijd rustig tussen de file door. dat wil zeggen dat het snelheids-
verschil tussen de motor en de auto die u passeert, niet meer mag
zijn dan 10 km/u. Houd deze vuistregel aan bij iedere auto die u
passeert. Hoge snelheidsverschillen zijn de belangrijkste bron van
irritatie bij automobilisten en zorgen voor gevaarlijke schrikreac-
ties.

2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag
Twee belangrijke manoeuvres waarvan motorrijders hinder onder-
vinden, zijn:
a. Bij gaten in de file: automobilisten die opeens van rijstrook wisse-
len.
b. Bij warm weer: openstaande portieren van auto’s.

3. Meerdere motorrijders3. Meerdere motorrijders3. Meerdere motorrijders3. Meerdere motorrijders3. Meerdere motorrijders
Als met meerdere motoren wordt gereden, houd dan ook het hoofd
koel en rij rustig achter elkaar tussen de file door. Houd onderling
minstens een afstand van twee auto’s aan. Kies voor dezelfde door-
gang.

4. Naderen file4. Naderen file4. Naderen file4. Naderen file4. Naderen file
Bij het naderen van een file houdt u via de spiegels rekening met
achterop komend verkeer dat niet tijdig snelheid vermindert. Ver-
minder zelf geleidelijk aan de snelheid en waarschuw achterop ko-
mend verkeer met alarmlichten (of remlicht). Om verwarring bij au-
tomobilisten te voorkomen gebruikt u geen richtingaanwijzers of
alarmlichten als u tussen de file doorrijdt. Bij snelwegen met meer
dan twee rijstroken, kiest u positie tussen de twee meest linkse
rijstroken.



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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5. Stoppen in de file5. Stoppen in de file5. Stoppen in de file5. Stoppen in de file5. Stoppen in de file
Als u als laatste in de file staat, gebruik dan alarmlichten of remlicht
om duidelijk aan te geven dat u met uw motor achter de file staat.
Soms merken automobilisten wel de file op, maar niet de motor
achter de file. Houd voldoende afstand van de voorganger en pro-
beer zo mogelijk in te voegen tussen de wachtende auto’s. Daar is
het veiliger.

6. Einde file6. Einde file6. Einde file6. Einde file6. Einde file
Zodra de file weer op gang komt, voeg dan in op de rijstrook tussen
de auto’s. Gebruik hierbij tijdig - dus voor het invoegen - de richting-
aanwijzer.

Waar mag een motorrijder niet rijden?Waar mag een motorrijder niet rijden?Waar mag een motorrijder niet rijden?Waar mag een motorrijder niet rijden?Waar mag een motorrijder niet rijden?
Het passeren van de file is in principe toegestaan. Bij het inhalen
moet u er wel rekening mee houden dat u geen gebruik maakt van:

a. Een vluchtstrook: de strook uiterst rechts van de rijbaan, bedoeld
voor hulpverlening.

b. Een redresseerstrook: de asfaltstrook tussen de linker rijstrook
en de linker vangrail; hier ligt veel vuil.

c. Een doelgroepstrook: weggedeelten bedoeld voor bussen, vracht-
verkeer of trams.

d. Een verdrijvingsvlak: vlak met schuine strepen (bij overgang naar
minder rijstroken.

e. Op puntstuk: witte wegmarkering (ook wel ‘taartpunt’ genoemd).

Spelregels voor automobilistSpelregels voor automobilistSpelregels voor automobilistSpelregels voor automobilistSpelregels voor automobilist

Aandacht en ruimte voor motorrijders kunt u op de volgende wijze
geven:

1. Bekijk het verkeer achter u1. Bekijk het verkeer achter u1. Bekijk het verkeer achter u1. Bekijk het verkeer achter u1. Bekijk het verkeer achter u
Motorrijders worden door automobilisten vaak over het hoofd ge-
zien. Regelmatig gebruik van uw spiegels is een hulpmiddel om
tijdig rekening te houden met achteropkomend verkeer. Dit geldt
ook voor stilstaand fileverkeer waarbij de automobilist geneigd is
zijn aandacht te verleggen (agenda, telefoon). Een blik naar achte-
ren is vaak het verschil tussen onopgemerkt een ongeval krijgen of
er goed vanaf komen door te ontwijken of anders te reageren.



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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2. Gebruik het midden van de rijstrook2. Gebruik het midden van de rijstrook2. Gebruik het midden van de rijstrook2. Gebruik het midden van de rijstrook2. Gebruik het midden van de rijstrook
Achteropkomende motorrijders hebben doorgaans voldoende
ruimte om te passeren als u over het midden van uw rijstrook rijdt.
Motorrijders passeren in principe tussen de rijstroken in, vlak langs
de onderbroken streep. Natuurlijk helpt het als u ze wat meer ruimte
biedt door naar rechts uit te wijken als u op de rechterstrook zit, of
naar links als u op linkerstrook rijdt.

3. Wisselen van rijstrook?3. Wisselen van rijstrook?3. Wisselen van rijstrook?3. Wisselen van rijstrook?3. Wisselen van rijstrook?
Automobilisten die van rijstrook wisselen zonder op het achterlig-
gende verkeer letten, vormen voor motorrijders de meest gevaar-
lijke bedreiging. Kijk als automobilist altijd vóór het wisselen van
strook in de spiegel en denk daarbij ook aan motoren die - soms in
de dode hoek van uw spiegel - tussen de achterliggende file kunnen
rijden en waarschuw het achterop komend verkeer door richting
aan te geven.

4. Alleen bij noodzaak portier openen4. Alleen bij noodzaak portier openen4. Alleen bij noodzaak portier openen4. Alleen bij noodzaak portier openen4. Alleen bij noodzaak portier openen
Een file op een warme dag betekent dat automobilisten of passa-
giers wel eens een portier openzetten. Voor een motorrijder kan dit
ernstige gevolgen hebben. Open tijdens een rit alleen het portier als
het noodzakelijk is. Kijk in ieder geval altijd van tevoren of er geen
achterliggers zijn die u gaan passeren. Voor verkoeling gebruikt u
ramen of airconditioning.

De gedragscode is een dringend advies en is geen wettelijke rege-
ling. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Houdt een partij zich niet
aan de gedragscode, dan betekent dit niet dat deze partij automa-
tisch aansprakelijk is bij een ongeval. De gedragscode bestaat uit
spelregels voor de automobilist én voor de motorrijder (zonder zij-
span) en is alleen bedoeld om toe te passen bij stilstaand of lang-
zaam rijdend verkeer op de Nederlandse snelwegen.

De filegedragscode wordt inmiddels door juristen en verzekeraars
erkend als een goede richtlijn.
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De gedragscode is een initiatief van het Landelijk Motorplatform,
bestaande uit: Korps Landelijke Politiediensten, Politie Instituut
Verkeer en Milieu, Regiopolitie Amsterdam/Amstelland, Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, Motorrijders Actie Groep,
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, Rijksdienst voor
het Wegverkeer, ANWB, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Stich-
ting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, RAI, BOVAG,
3VO, CBR, Traffic Test en Arrondissementsparket Amsterdam.
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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:  (kijk ook op www.mcmios93.nl)

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



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

Kijk op www.motorhuisbakker.nl voor
200 occassions en onze kledingshop online.

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