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Motorvrienden, 

club niet zo goed. Het veel te vroeg heengaan van Nomko Nomden was een 
schok. Ik had hem voor het eerst meegemaakt tijdens de Run. Hij was 
positief, ondanks zijn ziekte. Zijn laatste rit, die werd begeleid door moto
ren van de Intruder Owners Club Holland heeft veel indruk op mij gemaakt. 

De jaarvergadering werd goed bezocht. Geertje werd verwelkomd als ver

vacature in de redactie van de Pitstop werd ingevuld door René Hoesen. 

zijn er maar weinigen die de winter hebben doorgereden. Langzaam kan de 
motor weer onder het stof vandaan, de tank vol en de straat weer op. 

Voor dit seisoen staan weer veel activiteiten op het programma. Er is zelfs 
een rit van 350 km. Ook gaan we als MC Mios ‘93 deelnemen aan de 

stuk geschreven. Half maart gaat de inschrijving de deur uit. Wil je nog 
mee, neem dan contact met mij op. 

Henk Loois 

Voorw
oord 

Dit is weer de eerste Pitstop van het nieuwe jaar. Het jaar begon voor onze 

vanger van Binie. Binie nomaals bedankt voor je inzet in het bestuur. Een 

Sneeuw, hagel en veel kou zijn ons deze winter gespaard gebleven. Toch 

Friesche Elfsteden Tocht. In Pitstop 4 van vorig jaar stond daarover een 
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Adressen enzo... 
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 
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wanneer de auteur bij de redaktie bekend is. Alle leden en sponsoren van MC Mios ‘93 
ontvangen Pitstop gratis. 

Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig 
mogelijk een ledenpas en ieder kwartaal Pitstop in huis. 
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ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke

MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER

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

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. 

www.motopor tleek.nl 

MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363 
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GERERERERERVVVVVOOOOO Sport-, 
Reclame en H.O.D. 
AA Stroom 22 
9665 SK Oude Pekela 
Tel.: 0597-612363 

Sport-, Bad-, Turnkleding 
Ruitersportartikelen 

Vaantjes 

Trofeeën 

Bekers 

Medailles 

Sportprijzen 

Zeefdruk 

Erelinten 

Rozetten 

Reklame- en relatieartikelen 

Eigen graveerinrichting 

Glasservice 
Schilderwerken 

H. Stukje 

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

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 



Agenda 2005 

DatumDatumDatumDatumDatum SoortSoortSoortSoortSoort AfstandAfstandAfstandAfstandAfstand OmgevingOmgevingOmgevingOmgevingOmgeving StartStartStartStartStart

20 maart Leden 120 km Drenthe 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 - 12.00uur 
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. 

MC Mios ‘93 embleem 

Vanaf heden zijn er emblemen te koop voor o.a. op je motorkleding.
De prijs is Euro 2,50. Verkrijgbaar bij Bé Nieboer tijdens alle clubactiviteiten, bel
naar 0597 - 614904 of mail naar: mcmios93@tiscali.nl.
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Baansportkalender 

11 maart11 maart11 maart11 maart11 maart
Internationale IJsrace om de Roelof Thijs Bokaal, Assen 

12/13 maart12/13 maart12/13 maart12/13 maart12/13 maart
WK Finale Ijsrace, Assen 

20 maart20 maart20 maart20 maart20 maart
ONK Grasbaan ARAI Specials, ONK Zijspannen, ONK Putoline Shorttrack, Vries 

28 maart28 maart28 maart28 maart28 maart
Internationale Grasbaan Specials, ONK Putoline Shorttrack, Balkbrug 

10 april10 april10 april10 april10 april
Internationale Grasbaan Specials, ONK Zijspannen, ONK Putoline Shorttrack, Roden 

30 april30 april30 april30 april30 april
ONK Speedway, Vledderveen 

5 mei5 mei5 mei5 mei5 mei
Finale 1 EK Grasbaan Shorttrack en ONK Arai Specials, Joure 

16 mei16 mei16 mei16 mei16 mei
ONK Arai Specials, ONK Zijspannen en ONK Putoline Shorttrack, Stadskanaal 

22 mei22 mei22 mei22 mei22 mei
Internationale Grasbaan Specials, ONK Putoline Shorttrack, Gorredijk 

28 mei28 mei28 mei28 mei28 mei
Masters of Speedway (ONK), Blijham 

11 juni11 juni11 juni11 juni11 juni
Unive Grasbaanrace - Semi Finale EK Zijspannen, ONK Arai Specials en 
ONK Putoline Shorttrack, Loppersum 

18 juni18 juni18 juni18 juni18 juni
Internationale Grasbaan Specials, ONK Putoline Shorttrack, Opende 

3 juli3 juli3 juli3 juli3 juli
ONK Grasbaan Zijspannen en Int. Grasbaan Specials, Aduard 

9 juli9 juli9 juli9 juli9 juli

10 juli10 juli10 juli10 juli10 juli

Noordwolde
14 augustus14 augustus14 augustus14 augustus14 augustus
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Antiekhuis het Monument KNMV ONK Speedway, Veenoord 

Semi Finale EK Grasbaan Specials, ONK Zijspannen en ONK Putoline Shorttrack, 

ONK Grasbaan Arai Specials, ONK Zijspannen en ONK Putoline Shorttrack, Lattrop 
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Glaszaak Wiegers 
Al meer dan 25 jaar 

een begrip in Winschoten en omgeving. 

Groothandel in vlakglas voor zowel 
bedrijven als particulieren. 

* Vlakglas * Spiegels 
* Isolatieglas * Geslepen glas 
* Glas in lood * Ventilatieroosters 

J.D. van der Veenstraat 17 9672 AD Winschoten 
Tel.: 0597-413257 Fax.: 0597-421339 

www.glaszaakwiegers.nl 

Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP 

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



19 augustus19 augustus19 augustus19 augustus19 augustus
Internationale Grasbaan Specials, ONK Putoline Shorttrack, Staphorst 

21 augustus21 augustus21 augustus21 augustus21 augustus
ONK Grasbaan Putoline Shorttrack, ONK Arai Specials en Int. Zijspannen, Eenrum 

222227 augustus7 augustus7 augustus7 augustus7 augustus
47e Int. Rabo Grasbaanraces - Finale EK Grasbaan Zijspannen, 
ONK Putoline Shorttrack en Int. Specials, Siddeburen 

10 september10 september10 september10 september10 september
ONK Grasbaan Zijspannen, ONK Putoline Shorttrack en Int. Specials, Uithuizen 

11 september11 september11 september11 september11 september
ONK Speedway, Vledderveen 

111117 sept7 sept7 sept7 sept7 septemberemberemberemberember
ONK Speedway, Blijham 

222224 sept4 sept4 sept4 sept4 septemberemberemberemberember
Internationale Gouden ARAI Helm Speedway, Veenoord 

25 september25 september25 september25 september25 september
Finale 4 EK Grasbaan Putoline Shorttrack, Finale ONK Arai Specials en 
ONK Zijspannen, Roden 

29 december29 december29 december29 december29 december
7e Internationale Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala, Exloo 

Wijzigingen voorbehoudenWijzigingen voorbehoudenWijzigingen voorbehoudenWijzigingen voorbehoudenWijzigingen voorbehouden

Verjaardagen 
Januari :Januari :Januari :Januari :Januari :

Johan v/d Wal, Sieb Wierenga, Froukje Stevens, Harrie Stukje, Lida 
Teuben, Boukje Nieboer, Mark Cremers, Danny Wolthuis, Geert Jan 
Glazenborg. 

Februari :Februari :Februari :Februari :Februari :
Henk Kloosterman,Tjadie Wester, Annie v/z Zijl, Roelof Moed, Klaas 
Martena, Lieke v/d Graaff, Pieter de Waard, Dethmer Kielman, Lina 
Baayens, Henk Arends, Henk Mennega, Fred Berg. 

Maart :Maart :Maart :Maart :Maart :
Albert Eefsting, Iepke Kranenborg, René Berkenbosch, Gert Drenth, 
Yvonne Fleurke, Hennie Arends, Jan Pater, Pieter Groenhof, Kees 
Meijer, Arie de Boer. 
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Doorlopende toertochten 

1 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 2005
4e Hart van Hollandrit, MTC de Watertoren, Zeist, 200 km, 030-6953093 

1 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 2005
2e Meer Provincienrit, MTC Motovatie, Amsterdam Zuid Oost, 250 km, 020-6977009 

1 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 2005
5e Doorlopende Schaffelaarrit, MTC de Schaffelaar, Barneveld, 190 km, 033-4621475 

1 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 2005
9e Noordelijke Provinciën Toer, Oneindige Horizon, Oudwoude, 150 km, 0511-453979 

1 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 2005
Eemlandrit, MTC de Keirijders, Hoogland, 200 km, 033-4617950 
1 maart 2005 – 30 november 20051 maart 2005 – 30 november 20051 maart 2005 – 30 november 20051 maart 2005 – 30 november 20051 maart 2005 – 30 november 2005
All Weather Tour 2005, MVTC Al Weer, Sevenum, 220 km, 053-5743145 

1 april 2005 – 1 oktober 20051 april 2005 – 1 oktober 20051 april 2005 – 1 oktober 20051 april 2005 – 1 oktober 20051 april 2005 – 1 oktober 2005
20e Drie Provincie Toertocht, Friesche Motor Club, 240 km, 0511-476858 

1 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 2005
16e Deltarit, Motoer Team Motorini, Kruiningen, 180/200 km, 0113-320014 

1 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 2005
12 Provincien Scrabblerit, MTC Holland, 013 - 5441641 

1 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 20051 januari 2005 – 30 november 2005
Vuurtorenrit 2005, MVC Ex-tici, Harderwijk, 204 km, 075-6216045 

Nieuwe leden 
- Geert- Jan Glazenborg uit Blijham 
- Bé Glazenborg uit Blijham 
- Arie de Boer uit Blijham 
- Kees Meijer uit Haren 
- Fred Berg uit Groningen 
- Roelf Bruins uit Heiligerlee 
- Lina Baayens uit Vlagtwedde 
- Gert Vroom uit Winschoten 

Hartelijk welkom tot onze gezellige motorclub van Blijham. 
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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 

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

Chinees Specialiteiten Restaurant 

“Kan Le” 

ook voor afhaalmenu’s 
di. geopend van 16.00 - 21.30 uur 

wo. t/m do. geopend van 11.30 - 21.30 uur 
vr. t/m zo. geopend van 11.30 - 22.00 uur 

iedere vrijdag lopend buffet 

Nieboer Koeriers 

Lubbermanswijk 40 
9665 NG Oude Pekela 
GSM : 06 - 41 34 51 74 
E-mail : nieboerkoeriers@tiscali.nl 

Voor specialistisch vervoer van: 

· Pakketten 
· Documenten 
· Archieven 
· Palletten tot 500 kg. 
· Medische artikelen 

Betrouwbaar 
Accuraat 

Veilig 



Sportkalender 

GP WegraceGP WegraceGP WegraceGP WegraceGP Wegrace WK SuperbikeWK SuperbikeWK SuperbikeWK SuperbikeWK Superbike
10 april Jerez (ES) 26 februari Doha (QA) 
17 april Estoril (PT) 3 april Philip Island (AU) 
1 mei Shanghai (CN) 24 april Valencia (ES) 
15 mei Le Mans (FR) 8 mei Monza (IT) 
5 juni Mugello (IT) 29 mei Silverstone (GB) 
12 juni Catalunya (ES) 26 juni Misano (IT) 
25 juni Assen (NL) 17 juli Brno (CZ) 
10 juli Laguna Seca (US) 7 augustus Brands Hatch (GB) 
24 juli Donington Park (GB) 4 september Assen (NL) 
31 juli Sachsenring (DE) 11 september Lausitzring (DE) 
28 augustus Brno (CZ) 2 oktober Imola (IT) 
18 september Motegi (JP) 9 oktober Magny Cours (FR) 
25 september Sepang (MAL) 
1 oktober Doha (QA) 
16 oktober Phillip Island (AU) 
23 oktober Istanbul (TR) 
6 november Valencia (ES) 

KNMV WegraceKNMV WegraceKNMV WegraceKNMV WegraceKNMV Wegrace
28 maart WK Endurance Assen 
17 april ONK Lenteraces Assen 
24 april ONK Francorchamps 
5 mei Int. wegraces Eemshaven 
8 mei Int. wegraces Eemshaven 
16 mei ONK Pinksterraces Oss 
22 mei ONK wegraces Hengelo 
29 mei Ducati clubraces Assen 
5 juni ONKwegraces Assen 
26 juni 75e Dutch TT Assen 
7 aug Rizla Racing Day Assen 
28 aug Int. wegraces Tolbert 
1 sept Int. wegrace Assen 
4 sept WK Superbike Assen 
25 sept ONK wegraces Assen 
(nog onbekend) ONK wegraces Ochersleben 15
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Supermarkt 

- Blijham 

Hoofdweg 15 
9697 NA 
Blijham 

Fax. 0597-562638 

Stuiver 
Raadhuisstraat 10  
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www.kuiperblijham.nl 

Tel. 0597-561798 



26 t/m 28 maart 

3 april 
16 t/m 17 april 
30 april t/m 1 mei 

7 t/m 8 mei 
16 mei 
20 t/m 22 mei 
28 t/m 29 mei 

4 t/m 5 juni 
12 juni 
23 t/m 25 juni 

8 t/m 10 juli 
24 juli 
30 t/m 31 juli 

5 t/m 7 augustus 
13 t/m 14 augustus 

1 t/m 4 september 
10 t/m 11 september 
24 t/m 25 september 

2 oktober 
15 oktober 

TT-Circuit  kalender 

WK Assen 500 km 

AutoMaxx Street Power Edition IV 
ONK Lenteraces 
Landelijke Motordagen 

DKV Dutch Truck GP 
Viva Italia ! 
RSG Racing Days 
Ducati Club Races 

ONK Speed Trophy 
Duits Autosport Festival 
75e Dutch TT 

Internationale Autoraces Beru Top 10 
Japans Autofestival 
Truckstar Festival 

Rizla Racing Day 6 
Classic Car Festival 

WK Superbike 
NAV Autoraces 
ONK Race of the Champions 

AutoMaxx Street Power Edition V 
Open Drents Kampioenschap Klootschieten 
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loodgietersbedrijf 

Bronsema 
ELECTRO, CV, GAS, WATER, SANITAIR, ZINK & DAKBEDEKKING 

Roelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf Bronsema Rhederweg 132 
9695 CH Bellingwolde 
Telefoon 0597-532877 
Mobiel 06-20816306 
E-mail rbronsema@wanadoo.nl 

Hoofdweg 35 9698 AA Wedde 

Tel.: (0597) 52 22 95 



Toertochten in de regio 

28 mart28 mart28 mart28 mart28 mart
8e Voorjaarstocht, MTC Roden, Roden, 200 km, 050-5019681 

3 april3 april3 april3 april3 april
35e Friesland Toertocht, MTC Noord, Oudehaske, 200 km, 0513-636891 

10 april10 april10 april10 april10 april
MC Martinistad Toertocht, MC Martinistad, Vries, 210 km, 050-5420555 

111117 april7 april7 april7 april7 april
13e Kennismakingstoertocht, MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0597-416543 

222224 april4 april4 april4 april4 april
30e Drenthe Toertocht, MC Hoogeveen, Hoogeveen, 200 km, 0522-251893 
12e Voorjaarstocht, MC Mios ‘93, Blijham, 200 km, 0597-561212 

30 april30 april30 april30 april30 april
Voorjaarsrit, MC ’80 Ruinen, Ruinen, 200 km, 06-51627514 

1 mei1 mei1 mei1 mei1 mei
8e Bonifatius Toertocht, MTCB Bonifatius, Dokkum, 200 km, 0511-432432 

8 mei8 mei8 mei8 mei8 mei
3e Friesche Elfmerentocht, MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0513-636891 
Voorjaarstoertocht, AMCO, Niekerk, 200 km, 06-27118581 

15 mei15 mei15 mei15 mei15 mei
28e Pinkstertoertocht, BMCC/MC Beilen, Westerbork, 200 km, 0593-543244 

16 mei16 mei16 mei16 mei16 mei
70e Elfstedentocht, Friesche Motor Club, Leeuwarden, 240 km, 058-2127070 

19 mei19 mei19 mei19 mei19 mei
Brinkentocht, MC Havelte, Havelte, 200 km, 06-29445474 

21 mei21 mei21 mei21 mei21 mei
5e Motoport Leek Toertocht, MC de Oneindige Horizon, Leek, 125 km, 0511-453979 

29 mei29 mei29 mei29 mei29 mei
8e Veendammer Windrit, MTC Veendam, Veendam, 250 km, 0598-623262 

30 mei30 mei30 mei30 mei30 mei
27e Pinkstertoertocht, Bmcc Westerbork, Westerbork, 200 km, 0593-562727 

5 juni5 juni5 juni5 juni5 juni
12e Munninghofftoer, VMTR Norg, Norg, 150/200 km, 0599-587892 
18e Bartje Toertocht, MC Bartje, Zeyen, 200 km, 0597-416543 
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*  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 

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 



11 juni11 juni11 juni11 juni11 juni
14e Drie Provincientoertocht, MC de Oneindige Horizon, Burum, 200 km, 0511-453979 

19 juni19 juni19 juni19 juni19 juni
Molentocht, MC Martinistad, Vries, 195 km, 050-5420555 

3 juli3 juli3 juli3 juli3 juli
23e Siepeltoertocht, TCC Dwingeloo, Dwingeloo, 200 km, 0521-592530 

9 juli9 juli9 juli9 juli9 juli
7e Midzomeravondrit, MC de Oneindige Horizon, Burum, 100 km, 0511-453979 

10 juli10 juli10 juli10 juli10 juli
4e Havelter Zomerrit, MC Havelte, Havelte, 200 km, 06-29445474 

111117 juli7 juli7 juli7 juli7 juli
11e Drentse Zaterdagavondrit, BMCC/MC Beilen, Westerbork, 80 km, 0593-543244 

7 augustus7 augustus7 augustus7 augustus7 augustus
Sponsorrit, MTC Veendam, Spijkerboor, 175 km, 0598-623262 

20 augustus20 augustus20 augustus20 augustus20 augustus
Nie-Olde Feestweekrit, AMCO, Niekerk, 200 km, 06-27118581 

21 augustus21 augustus21 augustus21 augustus21 augustus
Zomertocht, MC Mios ‘93, Blijham, 200 km, 0597-561212 

10 september10 september10 september10 september10 september
Ommelander Toertocht, MTV Winsum, Winsum, 180 km, 0595-442784 

11 september11 september11 september11 september11 september
19e Noorderrit, MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0513-636891 

111117 sept7 sept7 sept7 sept7 septemberemberemberemberember
28e Friesche Wouden Toertocht, Friesche MC, Tietjerk, 210 km, 058-2127070 

18 september18 september18 september18 september18 september
10e Rodermarktrit, MTC Roden, Roden, 200 km, 050-5019681 

25 september25 september25 september25 september25 september
5e Kleintje Norg, VMTR Norg, Norg, 100 km, 0599-587892 
14e Hunebedrit, BMCC/MC Beilen, Beilen, 200 km, 0593-543244 
Najaarstoertocht, AMCO, Niekerk, 200 km, 06-27118581 

2 oktober2 oktober2 oktober2 oktober2 oktober
5e Herfstrit, MC de Oneindige Horizon, Oudwoude, 150 km, 0511-453979 
12e Pannenkoekenrit, MC Hoogeveen, Hoogeveen, 150 km, 0522-251893 

9 oktober9 oktober9 oktober9 oktober9 oktober
13e Herfsttintentoertocht, MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0597-416543 

16 oktober16 oktober16 oktober16 oktober16 oktober
11e Knollenplökkersrit, MC 80, Ruinen, 175 km, 06-51627514 

222227 no7 no7 no7 no7 novvvvvemberemberemberemberember
23e Snertrit, MC Hoogeveen, Hoogeveen, 100 km, 0522-251893 
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Mode en woninginrichting 

Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352 

· NACHTKLEDING · 
· ONDERGOED · HUISHOUDTEXTIEL 

ISO VCA* 
ertification 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 

Fax 0597-420152 

PERTON 

DAMES- en HERENMODE 
FOUNDATIONS 

 9002 en GECERTIFICEERD BEDRIJF 
DNV C

Tel. 0597-422800 



IN MEMORIAM 

Samen plezier, samen op reis 
Samen een eenheid, samen eigenwijs 

Samen kwaad en samen goed 
Samen verdriet en samen weer moed 
Nu verder zonder hem, dat doet pijn 
te weten nooit meer Samen te zijn. 

Op 16 januari jl. is Nomko NomdenNomko NomdenNomko NomdenNomko NomdenNomko Nomden overleden aan een ernstige ziekte. 
Hij was sinds maart 2003 samen met zijn vrouw Harjah lid van MC Mios ’93. 
Zijn grote passie was rijden op zijn Suzuki Intruder 1500 bij de Intruder Owner 
Club Holland, waar hij een graag geziene gast was. Bij ons verleende hij jaar
lijks zijn medewerking aan de RUN. Op 20 januari hebben we op een massaal 
bezochte plechtigheid samen met zijn dierbaren afscheid van hem genomen. 

Veel sterkte toegewenst aan zijn vrouw Harjah en zijn familie. 
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Bestuur MC Mios ’93, Blijham. 
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Autorijschool 
Edwin Hillenga 

VEILIG DE WEG OP 

Burg. Schönfeldsingel 36 
9671 CJ 

Winschoten 

tel. 0597-412670 
of 06-22493034 

Flessingsterrein 8 
9665 BZ Oude Pekela 

06-22549045 

¾ Reparatie van alle merken 
¾
¾
¾ Motoren 
¾ Four Wheel Drive specialist 

¾ Schade taxatie en afwikkeling 
¾ Alle merken banden voor alle 

voertuigen 
¾
¾ APK-keuringsstation

H. Feringa Autotechniek 

Tel.: 0597-675346 
Personenauto’s 
Bedrijfsauto’s 

Tevens Uw adres voor: 

Alle typen accu’s 

 Kwaliteit voor scherpe prijzen 



Ledenvergadering 
door Geertje Roukema 

Datum: Maandag 29 november 2004 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Hendybar te Blijham 

Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:
Henk Loois, Koos Spa, Christien Spa, Sipke Roukema, Bé Nieboer, 
Binie Engelkes. 

Aanwezig leden:Aanwezig leden:Aanwezig leden:Aanwezig leden:Aanwezig leden:
Baukje Nieboer, René Hoesen, Jakob Schudde, Hilvert Smits, Harm 
Kruize, Pieter de Waard, Roelf Hummel, Jaap Duit, Marga Duit, Luppo 
Teuben, Anton Kuiper, Flip v.d. Zijl, Annie v.d. Zijl, Egbert Kruize, Reint 
Lohof, Wuppie Lohof, Hanno Engelkes, Tinus Scholtens, Geert 
Veenstra, Willem Hensema, Henry Visscher, Cyntia Potter. 

Afwezig m.k.g.:Afwezig m.k.g.:Afwezig m.k.g.:Afwezig m.k.g.:Afwezig m.k.g.:
Jurren Boltjes, Yvonne Fleurke, Theo Drenth, Henk Folkringa, Jan 
Wierenga, Thea Loois, Wim Molanus. 

Agenda:
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen jaarverslag ledenvergadering 2003 
4. Jaarverslag secretaris 2003-2004 
5. Financieel verslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Benoeming kascommissie 
8. Bestuursverkiezing

Pauze
9. Verkiezing toercommissie 
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10. Verkiezing redactie 
11. Mededelingen, toerkalender 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
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DE GRAANKORREL 
voor dier en tuin 

SPOORBIELZENHANDEL 

H. KRUIZE 

TEL. 0597 562039 

Hoofdweg 217, 9697 NH BlijhamEerste kwaliteit eiken bielzen 

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  

Maandag 09.00 - 18.00 
Dinsdag 09.00 - 18.00 
woensdag (gesloten) 
Donderdag 09.00 - 18.00 
Vrijdag 09.00 - 18.00 
Zaterdag 09.00 - 12.00 

Mocht u buiten de openingstijden willen 
komen dan graag na telefonisch overleg. 

Fam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de Boer tttttel:el:el:el:el: 0590590590590597 - 67 - 67 - 67 - 67 - 61212121212444441111199999
H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67 fffffax: 059ax: 059ax: 059ax: 059ax: 0597 - 6757 - 6757 - 6757 - 6757 - 675777774646464646
9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nl



De voorzitter vraagt één minuut stilte, ter nagedachtenis aan Anita 
Berkenbosch en Gert IJpma. 

1.1.1.1.1. Opening.Opening.Opening.Opening.Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte wel
kom.

2.2.2.2.2. Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.Ingekomen stukken.
Geen.

3.3.3.3.3. Notulen ledenvergadering 2003.Notulen ledenvergadering 2003.Notulen ledenvergadering 2003.Notulen ledenvergadering 2003.Notulen ledenvergadering 2003.
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en de voorzitter be
dankt de notulist.

4.4.4.4.4. Jaarverslag secretaris 2003-2004.Jaarverslag secretaris 2003-2004.Jaarverslag secretaris 2003-2004.Jaarverslag secretaris 2003-2004.Jaarverslag secretaris 2003-2004.

Kerst/Nieuwjaarswensen. 
Er werden 26 verstuurd naar leden die buiten het bezorgingsgebied 
van het clubblad wonen. De andere leden en adverteerders kregen 
een kaart bij het clubblad. 

Nieuwjaarsbijeenkomst, 31 januari 2004. 
In de Hendybar, voor sponsoren en leden. Vanwege winterse buien, 
werd de speurtocht door Blijham vervangen door spelen en puzzel
opdrachten bij de warme kachel van de Hendybar, georganiseerd 
door Fam. v.d.Wal. De eerste prijs ging naar Bé Nieboer, de tweede 
naar Hilvert Smits en de derde naar Henk Loois. De poedelprijs was 
voor Erik Modderman. Fam.v.d.Wal kreeg • 25,- en een leverworst 
voor hun inzet. Het was een gezellige avond, met veel lachbuien, die 
tot in de kleine uurtjes duurde. 

Theorie-avond. 
Door de emigratie van Herman Frericks, kon de geplande theorie
avond niet doorgaan. 

Door de toercommissie werd in het afgelopen jaar een zevental 
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activiteiten georganiseerd, te weten twee open toertochten, vier 
ledentoertochten en een kampeerweekend. 
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Als mijn motorfiets het begeeft, is het 
mijn Opel Vivaro die mij voortbeweegt. 



Open toertocht, 25 april 2004. 
De eerste toertocht van dit jaar, met heerlijk terrasweer. De tocht 
ging grotendeels door Drenthe. Er deden 90 personen aan mee. 
Men kon kiezen uit een kam, een fles-opener of een pen, als herin
nering. Er werd voor de eerste keer een beker beschikbaar gesteld 
voor de verstwegkomende deelnemer. Dit was de heer G.Zijlstra uit 
Jistrum. Tijdens deze tocht hebben zich drie nieuwe leden aange
meld. 

Kappa-Attica skeelertocht in Oude Pekela, 15 mei 2004. 
Tien motoren van de club verleenden hun medewerking door het 
begeleiden op kruispunten e.d. 

Ledentoertocht, 16 mei 2004. 
Richting het Lauwersmeer. Een tocht uit het archief, op verzoek van 
een prominent clublid. (Dit lid is jammer genoeg niet mee geweest.) 
Mede door het fraaie weer, was dit een zeer geslaagde tocht. Er 
deden 45 personen aan mee. 

Avondtoertocht en barbecue, 5 juni 2004. 
De tocht ging door Groningen en er deden 43 personen aan mee. 
Vanaf 22.00 uur was de barbecue, in een grote legertent, in de tuin 
achter de Hendybar. De tent was gehuurd van Scouting Veendam. 
45 leden met aanhang smulden van de door Bert uitstekend ver
zorgde- en mooi opgemaakte schalen. 

Jan BovenClassic, 5 juni 2004. 
Vier motoren van onze club verleenden hun medewerking. 

Kampeerweekend, 9,10 en 11 juli 2004. 
Wegens slechte weersomstandigheden niet door gegaan. Hiervoor 
hadden zich 29 personen opgegeven. Volgend jaar staat camping 
‘De Wigwam’ in Oude Mirdum opnieuw op de toerkalender. 

Pannenkoekentocht Bellingwolde, 14 augustus 2004. 
Vier motoren van onze club verleenden hun medewerking. 
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Open toertocht, 24 augustus 2004. 
Tweede open toertocht. Het weer was prima en doordat wij, als 
enige club, een tocht hadden met 10 lootpunten deden er ongeveer 
140 personen op 105 motoren mee. De tocht ging door het Noord-
Duitse veengebied. Bij de pauzeplaats is er een duopassagier, tij
dens het opstappen, van de motor gevallen. Na onderzoek, in het 
ziekenhuis, bleek ze kniebandletsel te hebben. Als herinnering aan 
deze tocht, werd een barbecue-aansteker gegeven. De beker voor 
de verstwegkomende deelnemer, uit De Kwakel, werd niet afge
haald. Uit deze tocht kwam één nieuw lid. 

Paardenspektakel Oude Pekela, 28 augustus 2004. 
Vier motoren van onze club verleenden hun medewerking. 

Skeelertocht “Zwei mal über die Ems”, 28 en 29 augustus 2004. 
Georganiseerd door Oude Pekela i.s.m. Leer (Dld.). 10 motoren be
geleidden de skeelers. Zaterdag vertrok de groep vanuit Oude 
Pekela, richting Leer. Daar was een overnachting geregeld en zon
dag ging men terug van Leer naar Oude Pekela. Men kwam dus 
twee maal over de Ems. Onze club kreeg een oorkonde uitgereikt, 
als dank voor de prettige en trouwe samenwerking. 

RUN van Winschoten (100 km.loop), 11 september 2004. 
20 motoren gaven hun medewerking, in diverse functies. Ook re-
den er twee motoren voor Radio Winschoten. Het was een lange 
geslaagde dag, die van 12.00 tot 0.00 uur duurde. 

Activiteit schuttersvereniging Wedde, 12 september 2004. 
Enkele motoren van onze club verleenden hun medewerking. 

Ledenpuzzeltocht, 19 september 2004. 
De tocht ging door Drenthe en er deden 44 personen aan mee. Fam. 
v.d. 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 
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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. 
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Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham 

Telefoon 0597 - 561433 

Voor al uw: 

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW 

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE 

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN 



Ledentoertocht, 10 oktober 2004. 
Er deden 57 personen mee. Het was een mooie vlotte tocht door 
Duitsland. Na enkele zondagen met slecht weer, was het uitgere
kend deze zondag prachtig toerweer. De koffie, welke traditiege
trouw uit de clubkas werd betaald, en het eten waren uitstekend 
verzorgd. 

Ledenvergadering, 29 november 2004. 
Heden. 

November/December 2004. 
Alle bestuursleden bezig met het verzorgen van de kerst- en 
nieuwjaarswensen en de advertentieverkoop t.b.v. het clubblad. 

Helaas moesten we, door overlijden, afscheid nemen van twee le-
den. Verder kan het bestuur en de toercommissie terugkijken op 
een goed toerseizoen. 

5.5.5.5.5. Financieel vFinancieel vFinancieel vFinancieel vFinancieel verererererslag door de penningmeestslag door de penningmeestslag door de penningmeestslag door de penningmeestslag door de penningmeestererererer.....
De penningmeester licht het financieel verslag toe en meldt expli
ciet, dat het clubblad het meest op het saldo drukt. Er liggen een 
aantal overzichten ter inzage. Geen op- of aanmerkingen van de 
leden. De voorzitter bedankt de penningmeester. 

6.6.6.6.6. Verslag kascommissie.Verslag kascommissie.Verslag kascommissie.Verslag kascommissie.Verslag kascommissie.
Kascommissielid Wim Molanus is afwezig. Willem Hensema licht 
de kascontrole toe en complimenteert de penningmeester. De pen
ningmeester wordt decharge verleent. 

77777.....  Benoeming kBenoeming kBenoeming kBenoeming kBenoeming kascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.
Aftredend kascommissielid Willem Hensema. Pieter de Waard stelt 
zich beschikbaar en wordt benoemd tot kascommissielid. Willem 
wordt bedankt en Pieter wordt veel succes gewenst. 

8.8.8.8.8. VVVVVerererererkiezing bestuurkiezing bestuurkiezing bestuurkiezing bestuurkiezing bestuur.....
Periodiek afredend, Binie Engelkes en Sipke Roukema. Binie is niet 
herkiesbaar en Sipke is herkiesbaar. Geertje Roukema wordt kandi
daat gesteld. Doordat er geen tegenkandidaten zijn, blijft Sipke in 
het bestuur en wordt Geertje hartelijk welkom geheten binnen het 
bestuur. Binie wordt bedankt voor haar inzet en ontvangt een bloe
metje. 
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DE SNIKKE 

TEL.: 0597 - 612980 

Openingstijden: 
6.30 - 21.00 uur 

Zaterdag 
Zondag 9.00 - 21.00 uur 

Papierbaan 8 * tel. 0597 - 425246 
* tel. 0597 - 425246 

Daarna kunt u 

gebruik maken 

van onze

buitenterminal 

-
-

- Doe-het-zelf wasinstallatie 
- Uitgebreide shop 

PARTY  SERVICE 

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 

Maandag t/m vrijdag 
7.30 - 21.00 uur 

T ank sta tion Zuider v een 
Energie om door te gaan TAMOIL 

24-UURS SERVICE TANKSTATION

* Winschoten 
Zuiderveen 50 * Winschoten 

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



9.9.9.9.9. Verkiezing toercommissie.Verkiezing toercommissie.Verkiezing toercommissie.Verkiezing toercommissie.Verkiezing toercommissie.
Jurren Boltjes treedt af en is niet herkiesbaar. Hilvert Smits en Roelf 
Hummel zijn kandidaat gesteld. Doordat er geen tegenkandidaten 
zijn, worden beide heren hartelijk welkom geheten binnen de toer
commissie en succes gewenst. Jurren is niet aanwezig. 

10.10.10.10.10. Verkiezing redactie clubblad.Verkiezing redactie clubblad.Verkiezing redactie clubblad.Verkiezing redactie clubblad.Verkiezing redactie clubblad.
Aftredend en niet herkiesbaar, Gea Hoogakker. René Hoesen is kan
didaat gesteld en wordt hartelijk welkom geheten binnen de redac
tie. Gea is niet aanwezig, René wordt veel succes gewenst. 

1111111111.....  TTTTToeroeroeroeroerkkkkkalender 2005.alender 2005.alender 2005.alender 2005.alender 2005.
24 april Open toertocht, Groningen 
22 mei Ledentoertocht, Teutoburgerwald 
4 juni Avondtoertocht + barbecue, Drenthe 
8 - 10 juli Kampeerweekend, Oude Mirdum 
21 augustus Open toertocht, Duitsland 
18 september Puzzeltocht, Drenthe 
9 oktober Ledentoertocht, Drenthe/Duitsland 

Jakob Schudde oppert, eerder in ’t jaar te beginnen met de toer
tochten om zo tijdens de zomermaanden minder ‘in de knel’ te 
komen. I.v.m. andere activiteiten in Blijham e.o. lijkt dit te stuiten op 
organisatorische problemen. Idee: een extra (middag)tocht er bij 
organiseren? De toercommissie heeft, nog tijdens deze vergade
ring, een middagtocht gepland op 20 maart 2005. 

Winteractiviteiten. 
Nieuwjaarsbijeenkomst, 15 januari 2005 in de Hendybar. 
Motortraining, bij TTC (Tweewieler Training Center) te Nieuw Buinen 
in februari 2005? Het bestuur houdt zich nog bezig met de organi
satie. Maart 2005 feestavond? Nog niet duidelijk waar en hoe de 
avond gevuld gaat worden. 

12.12.12.12.12. Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.
Anton Kuiper: vraagt, meer bekendheid van nieuwe leden te geven 
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door b.v. een (pas)foto te plaatsen in het clubblad. De redactie wordt 
verzocht, dit mee te nemen. 
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Jakob Schudde: denkt dat het kampeerweekend te vroeg is afge
zegd. De voorzitter legt uit, dat het weer wel degelijk debet is aan de 
afzegging en dat het i.o.m. de campingbeheerder geregeld is. Jakob 
geeft verder aan, een activiteitentocht met behendigheidsspelen 
een groter succes te vinden, dan een puzzeltocht. Nog een olijke, 
maar wel kritische vraagstelling van Jakob: of er volgend jaar weer 
een aantal toertochten ‘andersom’ gereden gaan worden. De toer
commissie neemt deze punten mee. 

Hanno Engelkes: geeft aan, het als zeer onprettig te hebben ervaren 
dat er, tijdens de laatste toertocht door Duitsland, aan een aantal 
leden werd verzocht de eetgelegenheid te verlaten. De toer
commissie is hiervan op de hoogte en neemt dit mee bij de organi
satie van een volgende toertocht door dit gebied. 

Willem Hensema: oppert het idee, om op een vrijdagavond een 
toertocht van ong. 100 km. te gaan rijden. Bij MTC heeft men hier, 
m.n. wat betreft deelname van vrouwelijke partners/leden goede
ervaring mee, aldus Willem. De voorzitter vraagt naar de behoefte 
van de vergadering, doch de aanwezigen tonen weinig animo. Na 
een korte discussie, wordt de toercommissie toch verzocht hier
mee aan de slag te gaan. 

Marga Duit: geeft namens de redactie aan, dat het regelmatig voor
komt dat men de belofte van het maken van een verslag niet na
komt. Eén dag voor de dead-line wordt het afgezegd, waardoor de 
redactie dan zelf nog in de pen moet klimmen. Men ervaart dit als 
zeer onprettig. Vriendelijk doch dringend verzoek: de belofte van 
het maken van een verslag na te komen. 

Hilvert Smits: merkt op dat wanneer men liever geen tochten ‘uit 
het archief/andersom’ wil rijden, dit als consequentie heeft dat de 
tochten langer zullen worden. De toercommissie zal het dan wat 
verder ‘uit de buurt’ moeten gaan zoeken, aldus Hilvert. 

Tinus Scholtens: bedankt, namens de redactie,  
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voor de brief van 
het bestuur, waarin de redactie gecomplimenteerd wordt. Verder 
spreekt hij de hoop uit, dat de redactie ook in de toekomst veel 
plezier aan de samenstelling van het clubblad zal beleven en dat de 
samenwerking met het bestuur prettig zal blijven verlopen. 
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René Hoesen: informeert naar de elfstedentocht, in relatie tot de 
toerkalender. De voorzitter legt uit dat hij, in de eerstvolgende Pits-
top, een voorzetje zal geven om als MC Mios ‘93 deel te nemen aan 
de tocht der tochten. René informeert verder nog naar de mogelijk
heid, de voortgezette rij-opleiding in clubverband te volgen. De erva
ring met de organisatie van de training bij TTC wordt eerst afge
wacht. 

13.13.13.13.13. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.
Bert, van de Hendybar, krijgt als dank voor de goede verzorging een
boeket bloemen.

De voorzitter dankt een ieder voor de aandacht en inbreng en sluit 
de vergadering. 

Getrouwd 

Mariska van HardeveldMariska van HardeveldMariska van HardeveldMariska van HardeveldMariska van Hardeveld
&&&&&

TTTTTinus Scholtensinus Scholtensinus Scholtensinus Scholtensinus Scholtens

22 februari 200522 februari 200522 februari 200522 februari 200522 februari 2005

Adres:Adres:Adres:Adres:Adres:
RRRRRotdornstrasse 4otdornstrasse 4otdornstrasse 4otdornstrasse 4otdornstrasse 4

RütenbrockRütenbrockRütenbrockRütenbrockRütenbrock
49733 Haren (Ems)49733 Haren (Ems)49733 Haren (Ems)49733 Haren (Ems)49733 Haren (Ems)

39 



40

* NIEUWBOUW 
* VERBOUW 
* ONDERHOUDSWERKEN 

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

Kado & Woondecoraties 

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



De camping van Herman Frericks 
door Jan Wierenga 

Onze kleinschalige camping is in de Baixo AlentejoOnze kleinschalige camping is in de Baixo AlentejoOnze kleinschalige camping is in de Baixo AlentejoOnze kleinschalige camping is in de Baixo AlentejoOnze kleinschalige camping is in de Baixo Alentejo
in het zuid-westen van Portugal.in het zuid-westen van Portugal.in het zuid-westen van Portugal.in het zuid-westen van Portugal.in het zuid-westen van Portugal.

Op de diverse terrassen kampeert U onder kurk-en steeneiken met 
een riant uitzicht. 

Het terrein ligt direct aan de 
rivier de Mira (vissen, zwem
men en kanoën) en ca. 3 
km van het stuwmeer St. 
Clara, één van de grootste 
van Portugal. Hier kunt een 
archeologisch circuit volgen, 
waartoe ook een Romeinse 
ruïne van 700 v.Chr. be
hoord. Op loopafstand vind 
U het dorpje Fernao Vaz, (1 
km) en op 10 km het stadje 
Ourique. 

Naar het westen (65 km) komt U bij de Costa Dourada met zijn prachtige grillige 
rotspartijen met daartussen verscholen in de diepte diverse strandjes. 
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Rijd U naar het zuiden dan komt U mid
den in de Algarve (Albufeira 55 km). En 
natuurlijk op ca. 20 min. naar het zuid
westen de Serra de Monchique. 
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Een andere kijk op wonen 
Projectmatig en Particulier 

Elke zaterdag op de markt in Winschoten 
0597-676869 

W oonDesign 

9672 BK Winschoten 

Winkels

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER 
Transportbaan 20 

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 vergoe
ding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris. 
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden, 
wordt een vergoeding van Euro 3,00 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 en Smits Repair in Veendam en 
bij Motoport in Leek en Stadskanaal. Motoport Stadskanaal geeft 
geen korting op Dainese 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 e-mail toe
gestuurd worden zoals een mailing voor bijvoorbeeld avondtocht, 
kampeerweekend, jaarvergadering, etc. Mocht je hier aan mee 
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willen doen stuur dan een e-mail naar mcmios93@tiscali.nl onder 
vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer. 



44

Hoofdweg 121 
9627 PC Hellum 

0598-431949 
0598-432904 

Mobiel 06-22393171 

J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN 

Telefoon 
Fax 

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. 

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM 

TELEFOON : 0597 561427 
FAX : 0597 562509 

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 

Ook voor het afhalen van tuingrond etc. 

ISO 9002 VCA 
gecertificeerd 

EMAIL : info@vanderwalblijham.nl 

Kijk ook eens op onze website : 

Maart, april, mei, september, oktober en november elke zaterdag geopend. 

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL 



Met de motor de bergen in 
door René Hoesen 

Aangezien er voor het komende motor toerjaarAangezien er voor het komende motor toerjaarAangezien er voor het komende motor toerjaarAangezien er voor het komende motor toerjaarAangezien er voor het komende motor toerjaar
een monstertocht is voorzien die richting heteen monstertocht is voorzien die richting heteen monstertocht is voorzien die richting heteen monstertocht is voorzien die richting heteen monstertocht is voorzien die richting het

TTTTTeuteuteuteuteutoburgeroburgeroburgeroburgeroburgerwwwwwoud gaat dacht ik dat heoud gaat dacht ik dat heoud gaat dacht ik dat heoud gaat dacht ik dat heoud gaat dacht ik dat hettttt
 misschien handig is om een paarmisschien handig is om een paarmisschien handig is om een paarmisschien handig is om een paarmisschien handig is om een paar

 tips/ervaringen op te schrijven.tips/ervaringen op te schrijven.tips/ervaringen op te schrijven.tips/ervaringen op te schrijven.tips/ervaringen op te schrijven.

De ervaringen die ik hier op schrijf zijn mijn eigen ervaringen dus 
een ieder is vrij om zijn of haar ideeën er op na te houden maar het 
kan natuurlijk wel een goede leidraad zijn. 

Heuvelachtig gebied.Heuvelachtig gebied.Heuvelachtig gebied.Heuvelachtig gebied.Heuvelachtig gebied.
Het afgelopen jaar hebben mijn vriendin en ik 2 keer een korte 
vakantie ondernomen richting min of meer heuvelachtig gebied. In 
de Hemelvaart vakantie zijn we 3 dagen richting de Belgische 
Ardennen geweest en in de zomervakantie zijn we 4 dagen naar het 
Sauerland geweest. 

Het eerste en duidelijkste verschil tussen de Ardennen en het 
Sauerland is de kwaliteit van de wegen; Ardennen: zelfs op 4-baans 
wegen een snelheidsbeperking van hier en daar 70 km/uur omdat 
er gewoon gaten in de weg zitten, het Sauerland heeft veel betere 
wegen en op de grote doorgaande wegen kun je eens even lekker je 
uitlaat uitblazen….! 

Rare situaties ...Rare situaties ...Rare situaties ...Rare situaties ...Rare situaties ...
Op de grote wegen door heuvel/berg achtig gebied is het rijden na
tuurlijk niet veel anders als op een snelweg hier in Nederland, 
maar….. als je dan van de grote weg af gaat kun je soms wel degelijk 
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voor rare situaties komen te staan. 

Let er bijvoorbeeld op dat je niet te snel van een berg af dendert 
want het gaat gauw te snel en omdat je motor ook nog een beetje 
voorover staat heb je extra druk op het voorwiel, vooral voor de 
liefhebbers van snelle sportieve motoren. 
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Autobedrijf Jan Bruining v.o.f. 
Reparatie / APK / SchadesReparatie / APK / SchadesReparatie / APK / SchadesReparatie / APK / SchadesReparatie / APK / Schades
Onderhoud / BandenOnderhoud / BandenOnderhoud / BandenOnderhoud / BandenOnderhoud / Banden
Nieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’s
Ruitservice / RuitschadeRuitservice / RuitschadeRuitservice / RuitschadeRuitservice / RuitschadeRuitservice / Ruitschade
Plaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / Autobemiddeling

Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde
Telefoon: 0597 - 532424 

Nieuw:Nieuw:Nieuw:Nieuw:Nieuw:
Airco reparatieAirco reparatieAirco reparatieAirco reparatieAirco reparatie
Auto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrum



Klamme zweet !Klamme zweet !Klamme zweet !Klamme zweet !Klamme zweet !
Dat voorwiel wil dan wat sneller wegglijden en als je dan ook nog op 
een haarspeldbocht aankomt, kan het klamme zweet je al gauw 
uitbreken. Is niet bevorderlijk voor de geur en kleur van je leren 
motorpak moet ik je zeggen… En als er in een zodanige bocht dan 
ook nog een beetje steengruis of andere rommel uit de berm ligt 
kan het al snel mis gaan. Je merkt echt duidelijk dat je eerder voor 
een bocht moet aanremmen als waneer je op een vlakke weg rijdt. 

Berg op kun je natuurlijk volop accelereren maar let er wel op dat je 
weer een normale snelheid hebt als je de top bereikt want je weet 
namelijk niet waar de weg heen loopt na de top. In ons geval was 
het zo dat we lekker de berg op scheurden en zo ineens in een 
donker bos keken toen we boven waren maar na de top liep de weg 
wel zo ineens scherp naar links in plaats van lekker rechtdoor. 
Aaaaaaaahhhhhh remmen ……. 

Ga ook niet inhalen op een weg naar een top omdat je soms slecht 
kunt zien waar de weg eindigt zodat je niet weet of er iemand vlak 
na de top aan de andere kant rijdt. Omdat jij dan op de verkeerde 
weghelft zit moet je soms rare invoeg manoevres uithalen om weer 
op je eigen weghelft te komen. 

Je rijdt voor jezelf en niet voor een ander !Je rijdt voor jezelf en niet voor een ander !Je rijdt voor jezelf en niet voor een ander !Je rijdt voor jezelf en niet voor een ander !Je rijdt voor jezelf en niet voor een ander !
Het is natuurlijk makkelijker om achter een geoefend iemand aan 
te rijden omdat je dan vaker aan de voor je rijdende motor kunt zien 
waar de bocht heen loopt; let echter wel op dat je niet als een gek 
gaat jakkeren om die ander bij te houden want je rijdt voor jezelf 
niet voor een ander. Het is niet verstandig om achter een plaatse
lijke motorgod aan te rijden omdat die precies weten waar de weg 
heen loopt en dat kan voor een min of meer onervaren bergrijder 
verkeerd uitpakken. 

Het is ook verstandig om met goede banden en met de juiste banden
spanning te rijden omdat de banden hier echt meer op hun sode-
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mieter krijgen als in ons vlakke kikkerlandje; vaak zijn de wegen 
wat ruwer om meer grip te geven maar dat geeft natuurlijk wel meer 
slijtage. Ook de remmen moet natuurlijk in goede staat zijn omdat 
hier meer, vaker en harder moet worden geremd. 
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De adverteerders denken aan ons... 

Denkt u aan onze adverteerders! 

Je pootje in het luchtledige.Je pootje in het luchtledige.Je pootje in het luchtledige.Je pootje in het luchtledige.Je pootje in het luchtledige.
En dan natuurlijk het parkeren bij een koffiestop; vaak verkijk je je 
op de helling van het wegdek zodat je gewoon omdondert als je 
beide voetjes aan de grond wilt zetten; het ene pootje heb je al aan 
de grond en met het andere pootje maai je nog in het luchtledige 
dus je gevoel voor evenwicht kan even ver te zoeken zijn. 

In heuvelachtig gebied kun je natuurlijk ook te maken krijgen met 
tunnels en ook hier voor geldt: als je er niet veel ervaring mee hebt 
kun je het beter een beetje rustig aan doen om ongelukken te voor
komen. 

Leren sturen en rijden.Leren sturen en rijden.Leren sturen en rijden.Leren sturen en rijden.Leren sturen en rijden.
Dit zijn in het kort mijn ervaring met het rijden in heuvelachtig ter
rein…. Een super ervaring en je krijgt echt het gevoel dat je tijdens 
zo’n trip leert sturen en rijden… In 1 woord geweldig. 

De komende zomervakantie willen we wat verder weg en dan zoe-
ken we iets hogere bergen op en hopelijk heb ik genoeg ervaring 
opgedaan om ook dat tot een geslaagde vakantie te maken. 

Voor nu eerst een prettige monstertocht toegewenst en hopelijk 
volgen er nog meer. 

Mvgr VFRené 

Oh ja, 380 km is niet echt veel voor een monstertocht; wel eens 
gehoord van een Saddle Sore 1000 of BunBurner 1500 tocht? 
Bij eerstgenoemde is het de bedoeling dat je binnen 24 uur min
stens 1000 mijl (± 1600 km) en bij laatsgenoemde zelfs 1500 mijl 
(± 2400 km) binnen 36 uur aflegt. Dan krijg je pas echt pijn in je 
backside volgens mij. 
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UBBENS BOUWST OFFEN

v .h. Sluiter 

van Handelaren inHout- en Bouwmaterialenhandel 
Lid van de Vereniging 

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

LID VEBIDAK 

Koerts 
Dakwerken bv 

W ij geven water geen kans... 

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

Gratis

DakinspectieGratis

Dakinspectie



Nieuwjaarsvisite 
door Jan Wierenga 

DDDDDankzij de mist waren er op zaterdag 15 januariankzij de mist waren er op zaterdag 15 januariankzij de mist waren er op zaterdag 15 januariankzij de mist waren er op zaterdag 15 januariankzij de mist waren er op zaterdag 15 januari
maar 30 leden aanwezig in de Hendy Barmaar 30 leden aanwezig in de Hendy Barmaar 30 leden aanwezig in de Hendy Barmaar 30 leden aanwezig in de Hendy Barmaar 30 leden aanwezig in de Hendy Bar

voor de jaarlijkse nieuwjaarsvisite.voor de jaarlijkse nieuwjaarsvisite.voor de jaarlijkse nieuwjaarsvisite.voor de jaarlijkse nieuwjaarsvisite.voor de jaarlijkse nieuwjaarsvisite.

Na twee koppen koffie of thee met koek of cake werd iedereen 
door Henk Loois van harte welkom geheten. 

Bijna als vanzelfsprekend had familie van der Wal weer een uitda
gende speurtocht door Blijham uitgezet. Na het gooien van de dob
belstenen mochten de groepen om de beurt vertrekken. Het leek 
allemaal zo gemakkelijk maar er zaten weer vele instinkers in, vooral 
door de bordjes DLW zijn we vaak fout gelopen, want een DLW is een 
‘Dood Lopende Weg’ en deze telt dus NIET mee. Onderweg werd er 
weer veel van ons denkvermogen gevraagd. We hadden twee grote 
MAG-Lites bij ons zodat we niet in het donker kwamen te zitten. 

Weer in de Hendy Bar aangekomen mochten we met de dobbelste
nen proberen om nog wat extra punten te verdienen en moesten 
we, van de onderweg verzamelde letters, een goed Nederlands 
woord fabriceren. Omdat we vaak fout gelopen zijn, zo bleek later, 
hadden we dus maar een paar letters. 

Toen iedereen weer binnen was kon de familie van der Wal alles 
uitrekenen en na een uitleg van de route de prijswinnaars naar 
voren roepen om de prijzen in ontvangst te kunnen nemen: 

1e prijs: Christien Spa 433 punten 
2e prijs: Jacob Toutenhoofd 426 punten 
3 prijs: Henk Loois 
Poedelprijs: Jaap Duit 

De eerste prijs was een boodschappenmand, aangeboden door fam. 
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425 punten 

Stuiver van de C1000. De tweede prijs was een rollade, de derde 
prijs waren een paar karbonades en de poedelprijs was een met-
worst. Het was weer een gezellige avond. 
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Grote LOOT-ITW toerclubactie 

Al vAl vAl vAl vAl voor de 1oor de 1oor de 1oor de 1oor de 16e k6e k6e k6e k6e keer keer keer keer keer komt heomt heomt heomt heomt het Lt Lt Lt Lt LOOOOOOOOOOT meT meT meT meT met eent eent eent eent een
nieuwnieuwnieuwnieuwnieuwe ITe ITe ITe ITe ITWWWWW, de Int, de Int, de Int, de Int, de Internationale Ternationale Ternationale Ternationale Ternationale Toer Wijzeroer Wijzeroer Wijzeroer Wijzeroer Wijzer.....

Hoewel er in 2004 sprake was van het niet opnieuw uitbrengen van 
dit handboek voor de motortoerrijder is de draad door het nieuwe 
LOOT bestuur alsnog enthousiast opgepakt. Een verbluffend mooie 
en zeer complete ITW 2005 heeft kort geleden het licht gezien. 

Tot op heden is de verkoop van de ITW voornamelijk per post uitge
voerd hetgeen een meerprijs gaf door de portokosten.Ook kon een 
exemplaar gekocht worden op de Motorbeurs in Utrecht. 

Vanaf dit jaar kan de ITW ook via de club aangeschaft worden. 
De verkoopprijs van de ITW 2005 bedraagt Euro 11,50. 

Wilt u een ITW aanschaffen, bel met Bé Nieboer, 0597 - 614904 of 
of mail naar mcmios93@tiscali.nl. 

Wist u dat?
- het motorseizoen al bijna weer begint 
- het dan wel mooi weer moet zijn 
- er verschillende nieuwe leden bij de club hebben aangemeld 
- er ook verschillende leden hun lidmaatschap hebben opgezegd 
- het evenwicht bijna gelijk gebleven is 
- de motorbeurs in Utrecht van 10 t/m 13 maart as. is 
- er een nieuwe bestuurslid gekozen is 
- bij de toercommissie en redactie ook wijzigingen zijn geweest 
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- wij er met z=n allen weer vol tegen aangaan 
- Tinus Scholtens is getrouwd met zijn Mariska 
- deze twee nu in Duitsland wonen 
- ik nu niets meer te melden heb 
- wij elkaar graag zien op de volgende toertocht 



Lid worden? 

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. 
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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: 



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


