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Voorw
oord

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

Net terug uit Spanje schrijf ik op 9 mei dit voorwoord. Daar was het heerlijk
warm. Hier waait en regent het aan alle kanten. We hebben dit jaar al 2
mooie tochten gehad. Onze eerste op 20 maart (voor vroege vogels) werd
op verzoek uitgezet. De opkomst viel niet tegen en het was een mooie
tocht. Deze houden we erin denk ik.

Op 24 april werd onze open toertocht verreden. Ondanks het geringe aan-
tal LOOT-punten werd ook deze tocht door ruim 100 deelnemers gereden.
Door onze eigen provincie en de kop van Drenthe werd meer dan 200 km
afgelegd in een stralend zonnetje. Als eerste stop ‘De Sikke’ in Pekela was
voor velen een verrassing. Zo dicht bij huis en toch al 80 km op de teller. Ik
wil tocht maar eens de toercommissie een pluim geven voor al het werk
dat ze doen om ons als rijders iedere keer weer een mooie tocht voor te
schotelen. Heren, een pluim verdiend.C

Tweede pinksterdag gaan we met een 10-tal leden de Friesche Elfsteden
Tocht rijden. In onze volgende Pitstop zullen we daar verslag van doen.

Als deze Pitstop uit komt is de avondtoertocht al gereden, hebben velen
van ons deelgenomen aan de barbecue. Van 8 tot 10 juli is ons kampeer-
weekend. Ik hoop dat de weergoden ons dit jaar beter gestemd zijn dan
vorig jaar.
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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

Pieter de Waard Mr. Moddermanstraat 1, 9671 AG Winschoten, 0597 - 424796
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

Alle inzendingen voor de volgende Pitstop moeten binnen zijn voor 17 juni 2005.

Deze kunnen gestuurd worden naar mcmios93@janwierenga.com. Verhalen en 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 ge-
plaatste stukken op persoonlijke titel. Anonieme artikelen worden enkel geplaatst wan-
neer 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.



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

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 - 12.00 uur
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.

PenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeester
Met ingang van 1 juni is Koos Spa wegens privé omstandigheden
teruggetreden als penningmeester. Het bestuur heeft Pieter de Waard
bereid gevonden om tot aan de ledenvergadering in november het
penningmeesterschap op zich te nemen. Op deze vergadering wordt
Pieter door het bestuur officieel kandidaat gesteld voor een
volgende termijn.

FeestavondFeestavondFeestavondFeestavondFeestavond
Wegens te weinig animo is de feestavond helaas niet door gegaan.

Namens het bestuur,
Bé Nieboer

Mededelingen





9

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
willen doen stuur dan een e-mail  naar mcmios93@tiscali.nl onder
vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer.

Mededelingen



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

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

www.glaszaakwiegers.nl

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
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April:April:April:April:April:
Christien Spa, Berend Koopman, Jan Bos, Jan Stuiver, Jan Bruining,
Aad van der Graaff, Willy Tammes, Anton Kuiper, Rieks Nieland,
Harjah Nomden, Henk Scheper, Geertje Roukema, Oscar Lamain,
Wiechert Kenter, Geert Veenstra, Alex Oldenburger, Sigrid Rosema,
René Perton.

Mei :Mei :Mei :Mei :Mei :
Jan Vrieze, Andre Conradi, Willem Glazenborg, Jaap Siems, Robert
v/d Meulen, Hanno Engelkes, Cinthia Potter, Andre Komies, Sipke
Roukrema, Boje en Petra Lap, Jack Veldkamp, Wim Molanus, Gert-
Jan Prins, Harm Ekamper.

 Allen nog Van Hart Gefeliciteerd en een smok van de secretaresse!

Juni:Juni:Juni:Juni:Juni:
Wuppie Lohof, Trijnie Wierenga, Sieneke Kruize, Henk Loois, Bé
Vrieze, Jacob Toutenhoofd, Luppo Teuben, Fré Siemons, Greetje de
Waard, Willy Kruze, Johan Bontsema, Esra en Anita Siemons, Harry
Fleurke, René Hoesen, Gebina Westerling, Likje Kaldijk, Cornelis
Lap, Harry Warris, Jan Kolthof, Alfred Venema, Willem Hensema.

Bovenstaande leden alvast Van Harte Gefeliciteerd met jullie
verjaardag en een prettige dag toegewenst door de club!

Verjaardagen

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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Baansportkalender

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
Antiekhuis het Monument KNMV ONK Speedway, Veenoord

10 juli10 juli10 juli10 juli10 juli
Semi Finale EK Grasbaan Specials, ONK Zijspannen en ONK Putoline Shorttrack,
Noordwolde

14 augustus14 augustus14 augustus14 augustus14 augustus
ONK Grasbaan Arai Specials, ONK Zijspannen en ONK Putoline Shorttrack, Lattrop

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

Wijzigingen voorbehoudenWijzigingen voorbehoudenWijzigingen voorbehoudenWijzigingen voorbehoudenWijzigingen voorbehouden



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

Voor specialistisch vervoer van:
* Pakketten
* Documenten
* Archieven
* Palletten tot 500 kg.
* Medische artikelen

Betrouwbaar
Accuraat

Veilig

Nieboer Koeriers
Lubbermanswijk 40

9665 NG Oude Pekela
GSM: 06 - 41 34 51 74

E-mail: nieboerkoeriers@tiscali.nl
URL: www.nieboer-koeriers.nl
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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

Doorlopende toertochten

Nieuwe leden

- C.J. Hesseling uit Blijham
- Alex Grave uit Oude-Pekela

Hartelijk Welkom tot onze gezellige motorclub van Blijham.



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham
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www.kuiperblijham.nl

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
Fax. 0597-562638
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GP WegraceGP WegraceGP WegraceGP WegraceGP Wegrace WK SuperbikeWK SuperbikeWK SuperbikeWK SuperbikeWK Superbike
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)
31 juli Sachsenring (DE)
28 augustus Brno (CZ)

KNMV WegraceKNMV WegraceKNMV WegraceKNMV WegraceKNMV Wegrace
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

Sportkalender

TT-Circuit  kalender
20 t/m 22 mei RSG Racing Days
28 t/m 29 mei Ducati Club Races

4 t/m 5 juni ONK Speed Trophy
12 juni Duits Autosport Festival
23 t/m 25 juni 75e Dutch TT

8 t/m 10 juli Internationale Autoraces Beru Top 10
24 juli Japans Autofestival
30 t/m 31 juli Truckstar Festival

5 t/m 7 augustus Rizla Racing Day 6
13 t/m 14 augustus Classic Car Festival



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
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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

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
Toerrit van de Jutter, M.R.T.O., Onswedde, 200 km, 06-20365776
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

30 juli30 juli30 juli30 juli30 juli
Toerrit, M.R.T.O., Vledderveen, Vledderveen, 200 km, 06-20365776

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

Toertochten in de regio



EK
E. Komies

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Vossenkamp 138 tel.: 0597-422050
9675 KM Winschoten

*  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

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
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Middag toertocht
door René Hoesen

VVVVVeel onder jullie zullen zeggen weel onder jullie zullen zeggen weel onder jullie zullen zeggen weel onder jullie zullen zeggen weel onder jullie zullen zeggen wat een aanstat een aanstat een aanstat een aanstat een aanstellerellerellerellereller
die Hoesen, maar ik heb elke winter sinds ikdie Hoesen, maar ik heb elke winter sinds ikdie Hoesen, maar ik heb elke winter sinds ikdie Hoesen, maar ik heb elke winter sinds ikdie Hoesen, maar ik heb elke winter sinds ik

weer motor rijd wel degelijk last van eenweer motor rijd wel degelijk last van eenweer motor rijd wel degelijk last van eenweer motor rijd wel degelijk last van eenweer motor rijd wel degelijk last van een
behoorlijke winterdepressie.behoorlijke winterdepressie.behoorlijke winterdepressie.behoorlijke winterdepressie.behoorlijke winterdepressie.

Je weet wel, chagerijnig als het al weken niet droog en/of een paar
graden boven nul wil worden. ‘k Moet wel zeggen dat we 2e kerst-
dag nog wel even weg zijn geweest op de VFR: lekker zonnetje, geen
wind; heerlijk,voor mij mag kerst altijd zo gevierd worden. Maar de
depressie uit zich het ergste als ik in de garage kom en ik zie mijn
motor staan die graag naar buiten wil. En ik kan me het verbeelden
maar volgens mij hoorde ik soms een zielig grommetje uit de uitlaat
alsof de brommer wilde zeggen: “Toe, pak de sleutels en trotseer als
een echte vent de kou en ontbering”. Maar dan zeg ik tegen mezelf
en de motor: “Nee, groot zijn, van dat rijden met pekel en regen
wordt je alleen maar slechter van”… Op aanraden van een motor-
vriend heb ik zelfs een hele avond in de kamer gezeten met het
complete leren motorpak aan. Hij zei zelfs dat als dat nog niet hielp,
alleen het slapen in vol ornaat compleet met helm en handschoe-
nen misschien nog een beetje soelaas zou bieden. Maar alles wat
er gebeurd, geen mooi weer maar prompt de volgende dag wel 30
cm sneeuw, aaaaaaahhhhhhh!

Eindelijk de EERSTE toertocht.Eindelijk de EERSTE toertocht.Eindelijk de EERSTE toertocht.Eindelijk de EERSTE toertocht.Eindelijk de EERSTE toertocht.
En na eindeloos aftellen en hopen op beter weer, slapeloze nachten
en trillende handen is het eindelijk zondag 20 maart 2005. Ik ben
al om 6:15 uur ’s morgens wakker omdat ik niet meer kan slapen:
komt dat door de toertocht of misschien door het feit dat we de dag
ervoor een andere motor hebben gekocht? ’t Zal wel de motor zijn
en om jullie gerust te stellen, ’t is een VFR geworden…
Bij het ontwaken schijnt er een heerlijk zonnetje dus snel naar bui-
ten om te kijken hoe de temperatuur is: snel weer naar binnen,
want het is nog maar net boven nul. Maar toch weer dat heerlijke
gevoel van lekker naar buiten en “brommers kiek’n”.



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
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Tegen 12:30 staan we voor de Hendybar te wachten op de rest en in
totaal verschijnen er toch nog 26 motoren voor de volgens mij eer-
ste middag toertocht waarvan er 8 met duopassagier reden. Even
later komt Henk Loois alleen aanrijden en deelt mee: “Wij gaan
vandaag niet mee want, Thea heeft haar motor op de spiegel ge-
legd”. Da’s niet zo leuk voor Thea, maar gelukkig is ze er zelf goed
afgekomen. Alleen de CBR heeft een nieuwe striping op de kuip
gekregen heb ik begrepen. Thea en Henk rijden wel samen mee op
Henk’s CBR zodat ook zij min of meer nog een beetje kunnen genie-
ten van de mooie dag.

Op pad.Op pad.Op pad.Op pad.Op pad.
Tegen 13:00 uur worden de motoren gestart en in één grote groep
gaan we onder luid geronk op pad. Een leuke route door Groningen
en Drenthe en we komen onderweg nog veel meer gelijkgezinde
motorridders tegen. Peuken pauze voor een fietsen zaak, waar toch
nadrukkelijk op de gevel staat dat dit geen parkeerplaats is, maar
wie durft er in ’t verweer te komen tegen zo’n groep motorrijders.

De peukenpauze duurt niet lang want de meesten hebben zin in
een bak koffie zodat we even later de parkeerplaats van ’t Moatie
in Gasselte opdraaien voor een welverdiende bak cafeine.

De terugweg.De terugweg.De terugweg.De terugweg.De terugweg.
De terugweg gaat achterlangs door Buinen en Stadskanaal weer
terug naar Blijham waar iedereen nog kan nagenieten van een lek-
ker bakkie leut. We kunnen alleen maar weer aftellen naar de vol-
gende rit in april en hopen op minstens zulks mooi weer.

Motorvrienden en vriendinnen gegroet en tot de volgende keer.



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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Hoera, Mike heeft een broertje.

Hij heet Sem en is geboren op
maandag 7 maart 2005.

Weegt 3.440 gram en is 50 cm lang.

Het is een Zoon
door  Erik Modderman en Karin Rouppé



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
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Roddelen

Op een morgen wandelde de Griekse wijsgeer Socrates door Athene.
Er kwam een man naar hem toe, die zei:

“Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die …..”

Socrates onderbrak de man en vroeg:
“Ging je boodschap al door de drie zeven?”

De man keek verbaasd:
“drie zeven?”

Socrates antwoordde:
“ja, de drie zeven.”

De eerste zeef is de waarheid.
“Weet je zeker dat het waar is wat je wilt zeggen?”

De man bloosde wat:
“Nou, zeker, nee, dat niet, maar ze zeggen dat het …..”

Socrates vervolgde:
“dan gebruikte je vast de tweede zeef, de zeef van het goede.”
“Is het iets goeds, wat je over mijn vriend wilt vertellen?”

De man aarzelde:
“Goed? Nee, integendeel …..”

Socrates keek bedenkelijk:
“dan gebruikte je toch zeker de derde zeef? De zeef van de noodzaak.”
“Is het noodzakelijk dat je dit aan mij vertelt?”

Ook dat moest de man ontkennen.

“Wel, als dat wat je me wilt vertellen niet waar is, niet goed is en niet
noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee.”

“Goedemorgen!”



Als mijn motorfiets het begeeft, is het
mijn Opel Vivaro die mij voortbeweegt.



Kleurplaat
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Mijn motor & ik
door/van René Hoezen

Naam:
Johan René Hoesen.

Woonplaats:
Oude Pekela.

Hoe lang al lid van MC Mios ‘93:
Dit wordt het 3e seizoen.

Merk motor/type/bouwjaar:
Honda VFR 800 fi VTEC uit 2003.

Hoe lang heb je deze motor:
In maart 2005.

Waarom heb je voor dit merk/type gekozen:
Mijn vorige motoren waren ook VFR’s, een uit 1990 en uit 1998. Je
raakt verslaafd aan het typische VFR geluid.

Hoe gebruik je de motor (recreatief/woon-werk):
Ik gebruik de motor puur recreatief omdat ik maar 5 km van het
werk woon. 1 Keer per jaar (de laatste dag voor de bouwvak) ga ik
op de motor als traditie.

Hoeveel kilometers rij je per jaar:
Vorig jaar hebben we ongeveer 13.000 km gereden met veel
plezier.

Wat is het mooiste aan je motor en waarom:
Eigenlijk alles; de kleur; het model; het vermogen; stuurkarakter;
uitstraling en natuurlijk die heerlijke sound.

Wat is het minst mooi aan je motor en waarom:
Ik zou haast zeggen niets maar als ik dan toch iets moet zeggen: de
nieuwprijs van zo’n 15.000 Euro.

Pluspunten (technisch, rijgedrag, comfort etc.):
Technisch een hoogstandje; het wordt niet voor niets het parade-
paardje van Honda genoemd; lekker sportief en toch comfortabel
op de lange afstand.

Minpunten:
Die zijn er eigenlijk niet.



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Wat heb je eraan veranderd:
Alleen nog maar het achterspatbordje afgezaagd en een hugger
boven het achterwiel om de vering mooi schoon te houden.

Wat wil of ga je er nog aan veranderen:
Tja, een mooi setje Laser uitlaten geeft natuurlijk een heerlijke
sound maar nog even te duur; maar een even geregeld op
marktplaats.nl kijken voor een gebruikt exemplaar.

Mijn motor is (schrijf hier wat je motor voor jou betekend.)
Mensen om mij toe denken dat ik alleen maar met motorrijden
bezig ben en dat is ook eigenlijk wel zo.Ik sta op een vrije dag op
met het openslaan van de gordijnen om te kijken of we die dag ook
kunnen motorrijden. Ik kan intens gelukkig worden op de brommer
met mijn vrouwtje achterop en een leuk bochtig parcours rijden.
Niet op het scherpst van de snede maar gewoon lekker sportief
sturen.

Motorrijden betekent voor mij:
Beetje cliché misschien: A WAY OF LIFE !

Voor onderhoud naar de dealer of doe je veel zelf:
Poetsen doe ik zelf maar onderhoud laat ik doen door Sjors van der
Bulk.

Droommotor:
Ik ben helemaal tevreden, maar ooit komt er een 1200cc VFR uit
en die is dan van mij..

Vorige motorfietsen:
Yamaha DT 250, Honda Silverwing GL 500, Honda Shadow VT 750
C, Honda VFR 750 F, Honda VFR 800 Fi.

Mooiste motorvakantie:
Afgelopen voorjaar naar de Ardennen geweest en in de zomerva-
kantie naar het Sauerland; voor de komende zomer is een
motorreis naar Oostenrijk geboekt.

Favoriete bocht/bochten:
Eigenlijk zijn er meerdere maar o.a, de oude rijksweg naar
Groningen en door mooi Westerwolde naar Ter Apel.

Loud pipes save lives, met andere woorden is het veilig dat je een
motor niet alleen ziet maar ook hoort aankomen:

Tuurlijk alle manieren om opgemerkt te worden als motorrijder
moeten ten volle benut worden; natuurlijk geen wheelies en
stoppies op de openbare weg.



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



Aan wat voor rijgedrag van motorrijders erger je je:
Met een héél groot snelheidsverschil inhalen op een gewone
2-baansweg want je schrikt je soms het apezuur als er zo ineens
een motor aan je langs suist; nee, ga dan even lekker naar
Duitsland om te vlammen.

Waar moeten motorrijders beter op letten:
Rommel op de weg; en dan vooral in binnenbochten wil nog wel
eens grind of zand liggen; verlichting altijd aan.

Aan wat voor rijgedrag van automobilisten erger je je:
Dat ze je soms te laat zien is volgens mij meestal een fout van de
motorrijder door te hard op kruisingen aan te komen of donker-
gekleed te zijn.

Waar zouden automobilisten beter op letten moeten:
Dat ze niet zo ineens de deur openzwaaien in de file als ik er
stapvoets langs wil/mag.

Foto:





222224 April 2005 onze eer4 April 2005 onze eer4 April 2005 onze eer4 April 2005 onze eer4 April 2005 onze eerststststste open te open te open te open te open toeroeroeroeroertttttocht vocht vocht vocht vocht voorooroorooroor
dit jaardit jaardit jaardit jaardit jaar. Mooi t. Mooi t. Mooi t. Mooi t. Mooi toeroeroeroeroerwwwwweer meeer meeer meeer meeer met tt tt tt tt tochochochochoch

nog een straffe kille wind.nog een straffe kille wind.nog een straffe kille wind.nog een straffe kille wind.nog een straffe kille wind.

Er stonden 82 motoren aan de start waarvan 20 met duopassagier.
Dit komt dus neer op 102 deelnemers (voor de minder begaafde
rekenwonders onder ons).

De eerste kilometers reden we richting zuid-oost Groningen met
mooie stuurweggetjes. Maar wat schetst onze verbazing, we gaan
weer terug richting Alteveer en Oude Pekela, om in Dorpshuis de
Snikke te gaan koffie drinken (Is de tocht nu al afgelopen?).

Nadat de koffie ons goed gesmaakt had weer verder maar nu
richting noord Drenthe, dus helemaal de andere kant op om dan
langzaam richting het noorden te rijden.

Open toertocht van 24 april
door Jaap Duit
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Miep Miep, dat is snel.Miep Miep, dat is snel.Miep Miep, dat is snel.Miep Miep, dat is snel.Miep Miep, dat is snel.
In Niebert bij chauffeurscafé in de Klaver werd de inwendige mens
nog even versterkt. De bediening was hier supervlot en het eten
goed, dit zien we nog wel eens anders.

De bezemwagen gaat met elke open tocht mee en heeft meestal
weinig te doen. Maar bij de lunchstop gaf een Harley Davidson de
geest en moest in de bus en dat viel nog niet mee. Nieuwsgierig hoe
we verder moesten rijden zijn we maar weer op pad gegaan voor de
laatste loodjes.

Er gaat niks boven Groningen.Er gaat niks boven Groningen.Er gaat niks boven Groningen.Er gaat niks boven Groningen.Er gaat niks boven Groningen.
Een rondje om de stad Groningen is ook niet verkeerd, behalve dan
de vele verkeerslichten, maar dit was gelukkig maar even. Nu weer
op Blijham aan via Harkstede, Slochteren, Scheemda en Winschoten.
Afmelden in de Hendy Bar en herinnering in ontvangst nemen. Nog
even wat drinken en nababbelen.

Christien melde nog even dat ze twee nieuwe leden had ingeschre-
ven en dat de beker voor Verweggistan {de deelnemer die het ver-
ste weg kwam} niet was opgehaald. Deze was voor de heer Dorre-
paal uit Apeldoorn. Dus Christien “even Apeldoorn bellen”.

Terugkijkend op een mooie motordag met mooi weer. Dus wat wil je
nog meer en tot de volgende keer maar weer.

Gezocht

(Vakantie)verhalen met eventueel wat leuke foto’s voor in één van
de volgende Pitstoppen, zodat iedereen op een leuke mannier zijn
verhaal kwijt kan aan alle motorrijders van MC Mios ‘93.

Je verhalen kan je sturen naar mcmios93@janwierenga.com. of
overhandigen aan iemand van de redactie tijdens één van mooie
de toertochten.



* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

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

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

Kado & Woondecoraties
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Te koop
1 Integraalhelm1 Integraalhelm1 Integraalhelm1 Integraalhelm1 Integraalhelm

Kleur: wit/oranje/blauw/grijs
Maat: maat L

5 Paar handschoenen5 Paar handschoenen5 Paar handschoenen5 Paar handschoenen5 Paar handschoenen
Kleur: grijs/zwart
Maat:  XXXL,XXL en 3 keer XL

1 1 1 1 1 Nylon motorpak (jas+broek)Nylon motorpak (jas+broek)Nylon motorpak (jas+broek)Nylon motorpak (jas+broek)Nylon motorpak (jas+broek)
Kleur: grijs/rood
Maat: XL

1 1 1 1 1 Nylon motorjasNylon motorjasNylon motorjasNylon motorjasNylon motorjas
Kleur: grijs/rood
Maat: XXL

Bij: Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude Pekela
Tel. 0597 - 614904

Mijn motor & ik
http://www.mcmios93.nl

Bij de redactie zijn we aan het kijken of “Mijn motor & ik” ook in een
digitale versie op de website van MC Mios ‘93 kunnen plaatsen.

Daarvoor is het handig dat er een vragenlijst ingevuld wordt welke te
downloaden is vanaf de website van MC Mios ‘93 in het ‘Archief’ of
klaar ligt tijdens één van de toertochten voor diegene die hem wilt
invullen. Op bladzijde 31 heb je  de eerste versie kunnen lezen,
gemaakt en ingevuld door René Hoesen.

Graag jullie reactie hierop, of nog liever een ingevuld formulier, naar
mcmios93@janwierenga.com. Natuurlijk kan je ook altijd je op- of
aanmerkingen kwijt aan iemand van de redactie tijdens één van
mooie de toertochten.
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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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Dankbetuiging

Als je door verdriet wordt neergeslagen
Het waarom van dit aan niemand kunt vragen
Dan is het goed dat je zoveel goede mensen ziet
Ook al vinden zij de juiste woorden niet.

Voor de hartverwarmende bewijzen van medeleven, in welke vorm dan ook, die ik
na het overlijden van mijn lieve man en maatje

Nomko NomdenNomko NomdenNomko NomdenNomko NomdenNomko Nomden

mocht ontvangen, wil ik u hartelijk dankenhartelijk dankenhartelijk dankenhartelijk dankenhartelijk danken.

Het is voor mij een grote troost te weten dat Nomko voor veel mensen iets heeft
betekend.

Narjah Nomden - ter Harkel

Winschoten, maart 2005



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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Er zijn veel motorrijders die alleen op een vrije dag hun motor uit de schuur
halen. Toch heeft het met de motor naar je werk rijden veel pluspunten. Je
bespaart tijd (files) en geld, reduceert het parkeerprobleem en je werkdag
begint en eindigt met minder stress en meer plezier. Ik denk dat de nade-
len niet opwegen tegen de voordelen.

Toch zijn er mensen die zo hun twijfels hebben over het met name naar de
drukke stad rijden. Ervaring is een heel goede leermeester, maar vaak wel
een pijnlijke. Hier vijf basisstappen voor een wat snellere manier om in het
verkeer, en dan specifiek in de stad, te leren overleven. Eén ding is zeker:
die sportieve bike in je garage is er niet alleen voor een fraaie zondag-
morgen!

Stap 1: VStap 1: VStap 1: VStap 1: VStap 1: Vererererer trtrtrtrtrouw niemandouw niemandouw niemandouw niemandouw niemand
Leer te vertrouwen op maar één persoon en die persoon ben je zelf! Wees

paranoïde. Wanneer je een auto vol deuken ziet, kijk dan goed uit. Deuken
zijn een rijdende geschiedenis van ongelukjes en daar wil je niet bij betrok-
ken raken.

Kijk uit voor auto’s vol kinderen waarvan de bestuurder vaak met heel an-
dere dingen bezig is dan het verkeer.

Kijk uit voor snelle wagens; een moderne wagen kan verbazingwekkend
snel accelereren en van rijbaan wisselen, geef hem dus de ruimte als hij
schijnbaar veel haast heeft. Welk type wagen je kunt vertrouwen? Geen
enkel...

Ga ervan uit dat automobilisten ongelooflijke knoeiers zijn. Ze kunnen de
auto nauwelijks besturen, ze kennen de verkeersregels niet, nemen niet
de moeite serieus om zich heen te kijken, hebben haast, zijn ergens an-
ders mee bezig, mankeren van alles aan hun ogen en/of zijn ronduit agres-
sief.

Stap 2: VStap 2: VStap 2: VStap 2: VStap 2: Vermijd blinde hoekermijd blinde hoekermijd blinde hoekermijd blinde hoekermijd blinde hoekenenenenen
Hoe andere bestuurders jouw handelingen interpreteren heeft veel te ma-

ken met rijvaardigheid. Laat als vaste regel bij het rijden in de stad gelden:
blijf uit de buurt van blinde hoeken. Als je het gezicht van de bestuurder
niet in zijn binnenspiegeltje ziet, ziet hij jou ook niet en besta je gewoon-
weg niet voor hem. Zet het vermijden van blinde hoeken op nummer één
van je prioriteiten om te overleven.

Kijktechniek



Autobedrijf Jan Bruining v.o.f.
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Nieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’s
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Telefoon: 0597 - 532424
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Airco reparatieAirco reparatieAirco reparatieAirco reparatieAirco reparatie
Auto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrum
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Gebruik acceleratie, remmen en rijstrookpositie om je in de kijker te rijden
van de auto’s om je heen. Ontwikkel een blindeplek-waarschuwingstoeter
die elke keer als je een blinde plek nadert begint te toeteren.

Houd afstand en ga naar behoefte links of rechts rijden zodat je vanuit het
gezichtspunt van de automobilist op een kruispunt los komt van andere
voertuigen.

Als het hoofd van een automobilist schuilgaat achter een paal, boom, voet-
ganger, raam- of deurstijl, zal hij je zeker niet zien. Verkort je reactietijd:
draai je gas dicht, bedek rem en koppeling met je handen en zoek vast een
vluchtroute. Kun je een zijdelingse beweging maken om uit de blinde hoek
te komen?

De LCVM leert haar cursisten constant door het verkeer te bewegen, net iets
sneller dan het verkeer te rijden en van blinde hoeken vandaan te rijden in
plaats van erin te blijven zitten. Natuurlijk is het ook zo dat ook al rijd je
jezelf in de kijker van automobilisten, dat nog niet wil zeggen dat dezen
hun spiegels zullen gebruiken als ze van rijstrook wisselen. Zorg ervoor dat
je jezelf zo positioneert dat ook al ziet hij je niet, je niet het gevaar loopt te
worden aangereden. Zorg dat ze je zien; in hun spiegel, naast of voor ze.

Stap 3: Wees defensief en agressiefStap 3: Wees defensief en agressiefStap 3: Wees defensief en agressiefStap 3: Wees defensief en agressiefStap 3: Wees defensief en agressief
Door het combineren van defensief en agressief rijgedrag zul je een rijstijl

ontwikkelen die elke beproeving zal doorstaan. De kunst is alleen te we-
ten wanneer je ze toe moet passen. Per slot van rekening: agressief door
de hoofdstraat rijden is een open invitatie voor problemen. Daarnaast,
superlangzaam door de straat kruipen is zo mogelijk nog gevaarlijker, waar-
bij je overgelaten wordt aan de rijvaardigheid van je medeweggebruikers
of juist het ontbreken daarvan.

Defensief rijden betekent je bewust zijn van je ruimte en die ruimte bewaren
door de manier waarop je jezelf in het omringende verkeer positioneert.

Defensief rijden betekent ook het effect van het verkeer op jou voorspellen
om ervoor te zorgen dat dat effect minimaal is.

Agressief rijden is veel minder een manier van rijden, maar meer een tech-
niek die je slechts zo nu en dan toe moet passen. We willen ons als motor-
rijders in de kijker rijden en soms betekent dat een beetje agressief gas
geven om bij een raampje van een automobilist te kunnen komen. Simpel
gezegd: soms is rustig aan doen erg gevaarlijk en wordt van ons gevraagd
agressief te accelereren of van rijstrook te wisselen. De juiste rijstrook-
positie zorgt ervoor dat je gezien wordt en buiten de gevarenzone blijft.
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Stap 4: Maak ruimte voor de fouten van anderenStap 4: Maak ruimte voor de fouten van anderenStap 4: Maak ruimte voor de fouten van anderenStap 4: Maak ruimte voor de fouten van anderenStap 4: Maak ruimte voor de fouten van anderen
Bepaal je eigen (verkeers)doel. Ga in een positie staan met een uitvlucht-

route voor als het slechtst denkbare scenario zich voordoet. Probeer de
verkeerspatronen te herkennen en beweeg door het verkeer in plaats van
in een verkeerskluwen te blijven hangen. De tijd dat je concentratie ver-
slapt is de tijd dat iemand met 50 km per uur z’n auto in je motor parkeert.

 Als het je nog niet was opgevallen: bestuurders maken fouten. Tientallen.
Van het geen richting aangeven tot op het allerlaatste moment af te slaan
tot het rijden door rood licht; hoe lang wil je de lijst?

Je kunt de fouten die gemaakt worden in het verkeer niet veranderen, maar
door ze op tijd te herkennen en er ruimte voor te geven zul je er niet
negatief door beïnvloed worden.

Er is geen enkele reden om van streek te raken, gewelddadig, agressief of
impulsief te worden; zo gauw jij ruimte maakt voor fouten van anderen,
wordt het bijna lachwekkend om al die stommiteiten om je heen te zien,
omdat het je niet langer in gevaar brengt of voor verrassingen laat staan.

Stap 5: Rustig aan in de stadStap 5: Rustig aan in de stadStap 5: Rustig aan in de stadStap 5: Rustig aan in de stadStap 5: Rustig aan in de stad
Een te hoge snelheid maakt noodstops en uitwijkmanoeuvres extra lastig.

Eigenlijk maakt te veel snelheid ons gedrag ook onvoorspelbaar voor het
andere verkeer. De automobilist kijkt in de straat, ziet een koplamp nade-
ren in wat hij denkt de toegestane snelheid, en rijdt over het kruispunt.
Helaas rijdt de motor dubbel de toegestane snelheid en slaat in de zijkant
van de auto. Wiens fout is dit? Matig je snelheid om gezien en niet ver-
keerd ingeschat te worden. Voor hetzelfde geld neemt de automobilist de
motorrijder doodeenvoudig niet waar. Het beeld van de motorrij- der be-
vindt zich soms in de periferie van zijn gezichtsveld, is door de grote af-
stand extra klein en wordt om die redenen door zijn visueel systeem uit-
gefilterd. Bij een noodgeval moet je remmen en uitwijken. Maar door een
paniekreactie en onvoldoende oefening ben je geneigd je voorrem zo hard
mogelijk in te knijpen, met de kans dat je voorwiel blokkeert en je valt.

Bedenk dat de nood c.q. de paniek bij een onverwachte gebeurtenis op de
kruising minstens stijgt met het kwadraat van je snelheid. Dat is ook de
relatie tussen snelheid en remweg of de benodigde afstand voor een
uitwijkmanoeuvre.

Door je snelheid aan te passen ben je in staat te stoppen voor iemands
anders fout je fataal wordt. Hoe hoger de snelheid, hoe groter je remweg -
en die afstand heb je meestal niet in de stad...



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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Bonusstap: Oefenen, oefenen en nog eens oefenenBonusstap: Oefenen, oefenen en nog eens oefenenBonusstap: Oefenen, oefenen en nog eens oefenenBonusstap: Oefenen, oefenen en nog eens oefenenBonusstap: Oefenen, oefenen en nog eens oefenen
Als alles toch fout gaat, ondanks de bovengenoemde stappen, dan kun je

maar beter een hele goede motorrijder zijn. Ga naar een lege parkeer-
plaats en oefen het remmen; neem een voortgezette rijopleiding. Oefen op
lastige rijstroken. Raak intiem vertrouwd met de effecten van tegensturen,
experimenteer dit door verschillende druk op je handgrepen uit te oefe-
nen. Oefen het snel in de spiegels kijken en haastig over je schouder alsof
je bezig bent snel van rijstrook te wisselen. Gebruik je knipperlicht onder
alle omstandigheden zodat je ze niet vergeet uit te zetten wanneer je in
een stresssituatie zit. Ken de wegen die jij en je medeweggebruikers ne-
men en bestudeer de fouten die hier gemaakt worden; als je niet op je
motor zit, bekijk de verkeerspatronen en situaties die een motorrijder in
moeilijkheden brengen. Alles wat je leert zal pas bezinken als je voldoende
gereden hebt. Technieken als noodstoppen en uitwijken met hoge snel-
heid zijn alleen mogelijk door een hoog feedbackmechanisme in het men-
selijke instinct dat de technieken zoals tegensturen niet alleen heeft aan-
geleerd, maar vooral veel geoefend.

Remmen, links-/rechtsafslaan, accelereren zijn alle het resultaat van spier-
bewegingen. Scannen/observeren en voorspellen zijn gedachtegangen.

Dit te leren als een integraal deel van je training is een goede zaak. Toch
heeft een motorrijder, buiten zijn IQ en leervermogen om, niet veel aan
deze dingen als hij niet het noodzakelijke feedbackmechanisme bezit om
te zien / beslissen / handelen / zien / beslissen / handelen / zien / beslis-
sen / handelen.

Je win-/verlieskansen zijn gebaseerd op deze specificatie: hoe snel je infor-
matie kunt opslaan en vervolgens ernaar handelen. Als je niet slim genoeg
bent je te realiseren dat de snelheid waarmee je rijdt te hoog is voor jouw
specificatie, kan het wel eens slecht met je aflopen.

De enige manier om echt goed te leren motorrijden is het zo vaak te doen,
dat de technieken die je je aangeleerd hebt bij wijze van spreken aan de
reflexkant van je hersens komen te zitten, waarbij we leren te luisteren
naar de feedback die we hiervan krijgen, zodat je meer tijd overhoudt om
situaties te voorzien (kijktechniek) en je strategie te bepalen.
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Wist u dat?
- Jan B. z’n contributie het éérst had betaald
- Jan hiervoor een beker kreeg (uit gekheid)
- Jan deze beker beschikbaar wil stellen als wisselbeker
- er leden zijn die hun contributie nog niet hebben betaaald
- die leden een herinnering in de bus hebben
- de éérste open toertocht alweer verreden is
- de volgende toertocht een monster tocht is
- dat deze tocht door Duitsland gaat en 380 km lang is
- deze mooie tocht naar Teutenburgerwald gaat!
- Koos de penningmeester ermee gestopt is
- de nieuwe penningmeester Pieter de Waard heet
- deze man in Winschoten woont en geldzaken zijn beroep is
- het bestuur bezig is met barbecueavond en kampeerweekend
- de opgavenstrook zo spoedig mogelijk ingeleverd moeten worden!
- Bé weet wat een vinger poes is
- wij, de hele club, dit ook wel willen weten!
- Bé dit misschien in de volgende clubblad wil vertellen
- Jacob S. vroeg of “ie oetschreevm was” als lid?
- dit een misverstand was, doordat de Pitstop iets later in z’n postbus gleed?
- René H. de winter wel hééééél lang vond duren?
- hij alvast met z’n motorjas aan in de kamer ging zitten?
- Thea L. niet geheel vrijwillig het wegdek gezoend heeft?
- haar motor hierdoor een “facelift” kreeg?
- er nu hard gewerkt wordt om hem z’n oude look terug te geven?
- onze eerste middagtoertocht, op 20 maart, een succes was?
- er tijdens deze tocht helaas een aantal mensen “verdwaalden”?
- zij hierdoor via een andere route huiswaarts keerden?
- Sipke lucht stond te tanken?
- het op deze manier wel heel lang duurde, eer de tank gevuld was?
- René H. een andere motor heeft?
- hij hierdoor wel VFRené blijft?
- de club gaat kamperen in Friesland
- op camping de wigwam in Oude-Mirdum
- wij als club hier al vaker zijn geweest
- het hier beregezellig is en goed verzorgd wordt
- wij allemaal op goed weer hopen
- wij, het bestuur, toercommissie en de redactie allen leden een prettige en zonnige

zomer toe wensen
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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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