HENDY BAR
Blijham

Het beste môarrr weer………
Bert en Marja
Hoofdweg 27, 9697 NA Blijham
tel: 0597 - 561666

Voor de meeste van ons is de zomervakantie achter de rug. Nog
met drie ritten voor de boeg schrijf ik tijdens m’n vakantie het voorwoord voor de derde Pitstop. Deze zomer is niet zo heet, maar wel
erg vochtig. Zelfs het kampeerweekend begon met een beste bui.
Maar gelukkig werd het later weer mooi weer. Voor sommigen zelfs
te warm.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Nu nog een open toertocht door Duitsland, de befaamde puzzeltocht en op 9 oktober alweer de laatste leden toertocht. Wat gaat
de tijd ook snel.
Ik wens jullie weer veel leesplezier in deze Pitstop 3.
Namens de redactie,
(Jan Wierenga)
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Adressen enzo...

Voor
zitt
er
oorzitt
zitter

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

Secretaris & Ledenadministratie

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

Penningmeester

Pieter de Waard Mr. Moddermanstraat 1, 9671 AG Winschoten. 0597 - 424796
Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen 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

Toercommissie
Bé Nieboer
Jaap Duit
Henk Folkringa
Roelf Hummel
Hilvert Smits
Luppo Teuben

Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
Beverhof 193, 9675 NN Winschoten, 0597 - 421045
Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude-Pekela, 0597 - 613647
Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

Redaktie Pitstop
Marga Duit
René Hoesen
Thea Loois
Tinus Scholtens
Jan Wierenga

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Burg.v.Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Rotdornstrasse 4, 49733 Rütenbrock (Dld), 0049-59341461
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

Deadline voor de volgende Pitstop is: 15 november 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 geplaatste stukken op persoonlijke titel. Anonieme artikelen worden enkel geplaatst wanneer de auteur bij de redaktie bekend is. Alle leden en sponsoren van MC Mios ‘93
ontvangen Pitstop gratis.

Lidmaatschap 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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MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER
Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met
volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

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

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

GERVO

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

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting

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

0597 - 563479
0597 - 562701
0597 - 563496

e-mail:
e-amil:

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

Glasservice
Schilderwerken

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

Agenda 2005
Datum

Soort

Afstand

Omgeving

Start

20 maart
24 april
22 mei

Leden
Open
Leden

120 km
200 km
380 km

13.00 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 uur

4 juni

Avond
120 km
Aansluitend BBQ
Kampeerweekend
Open
200 km
Puzzeltocht 120 km
Leden
170 km

Drenthe
Groningen
Monstertocht/
Teutoburgerwald
Drenthe

8 - 10 juli
21 augustus
18 september
9 oktober

18.00 uur
22.00 uur

Oudemirdum
Duitsland
9.00 - 12.00 uur
Drenthe
10.00 uur
Drenthe/Duitsland 10.00 uur

Alle tochten starten bij de Hendy Bar.

Overige toertochten
Alle toertochten staan nu alleen maar in de eerste Pitstop van elk
jaar en op de MC Mios ‘93 website. Deze is: www.mcmios93.nl. Klik
hier vervolgens in de linker menubalk op Agenda.
Daar is nu ook de racekalender van H.V.M. en van C.R.T. aan toegevoegd.
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Mededelingen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding van Euro 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 tegenover onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 12,00 per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer: 3066.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.

Korting
Als je lid bent van MC Mios ’93 kun je op vertoon van je pasje
korting krijgen bij Mulders Motoren en Smits Repair in Veendam en
bij Motoport in Leek en Stadskanaal. Motoport Stadskanaal geeft
geen korting op Dainese kleding.

MC Mios ’93 Clubartikelen
Vanaf heden zijn er emblemen te koop voor op de motorkleding. De
prijs is • 2,50. Verkrijgbaar bij Bé Nieboer en tijdens alle clubactiviteiten. Er zijn ook zwarte T-shirts te koop met gele opgedrukte
MC Mios ’93 logo. De prijs is • 6,00. Verkrijgbaar bij Christien Spa.

Digitale ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd. Er kunnen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aangevraagd
worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de e-mail toegestuurd 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.
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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
* Isolatieglas
* Glas in lood

* Spiegels
* Geslepen glas
* 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
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De elfstedentocht
door René Hoesen
Tja, de 70 ste elfstedentocht, het mooiste van
Friesland is vvolgens
olgens onze vvoor
oor
zitt
er he
oorzitt
zitter
hett gras,
als je als koe geboren bent tenminste.
Maar toch voerde de tocht ons dit jaar over mooie wegen, door
leuke dorpjes en wijdse vergezichten in het Friese platteland.
Het begon allemaal ’s morgens vroeg om 5:00; eerst maar eens
proberen je nest uit te komen want je hebt weer slecht geslapen
omdat je morgen op schoolreisje gaat. Na een bakkie koffie en een
broodje lukt het je eindelijk om beide ogen tegelijk open te houden,
gelukkig dat gaat de goede kant op.
Tegen 5:45 op de motor om even later te verzamelen bij de Formido
in Winschoten. Hé, we zijn niet de enigen die wel aanwezig maar
nog niet helemaal wakker zijn. De leden van het gezelschap zijn:
Henk Loois, Geertje en Sipke Roukema, Koos Spa, Henk Folkringa,
David Timmer, Flip Kolthof, Hilvert Smits en René Hoesen en Gebina
Westerling dus.
Nu geen lange peukenpauze maar direct richting Leeuwarden omdat we niet weer zo laat als vorig jaar willen starten. WinschotenLeeuwarden is ongeveer 100 km dus tegen 7:00 zijn we op het
terrein waar we onze motor stallen. Even een bakkie leut doen in de
tent en onze route, vaantje en sticker voor op de lamp halen. Oké,
ook nog even peukenpauze.
Eindelijk op weg en de eerste kilometers beginnen direct goed met
een lange weg waarop net nieuw split gestrooid is dus de kiezels
ketsen geregeld tegen de helm en de motor. Even later staan er dus
ook 2 motoren aan de kant waarvan er eentje zo te zien het rubber
naar boven heeft gehad, in plaats van de glimmende kant.
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Nou kan ik natuurlijk de hele route en elk dorp en gat opnoemen
maar dat is volgens mij niet interessant dus we volstaan met: “leuke
dorpjes met enthousiaste mensen langs de kant waarvoor dit wel
de happening van het jaar lijkt te zijn.” In Dokkum staan mijn ouders
met mijn dochter aan de kant van de weg met koffie en broodjes
maar daar hebben we geen tijd voor want de groep gaat al verder
dus met veel gas gaan we door. Maar we mogen ons nog steeds in
de handen knijpen want in tegenstelling tot vorig jaar is het tot na de
middag nog steeds droog.
Tegen de middag duiken we in Arum de plaatselijke uitspanning in
voor een verwarmend kopje koffie/thee met of zonder gebruikelijk
appelgebak. Tussendoor is Flip net weer een beetje bijgekomen
van de juffrouw met het korte roze rokje onderweg. Volgens Flip kon
je bijna tot Jeruzalem kijken…aaaaahhhhh….
Met nog 1 peukenpauze tussendoor zijn we om 13:30 weer terug in
Leeuwarden waar we onze plaquette kunnen ophalen en nog even
genieten van de in vele kleuren en maten uitgedoste motorvrienden
en vriendinnen.
Bij de motor gekomen komen we er achter dat onze intercoms niet
meer naar behoren werken dus de eerste tijd is het een geschreeuw
van jewelste achter me op de motor. Tot we er bij het eerstvolgend
tankstation achter komen dat ondergetekende gewoon de stekker
er niet goed in heeft. Gelukkig is “normale” conversatie weer mogelijk. Onderweg zien we nog een nummerplaat in het rondvliegen die
net van een auto voor ons is geblazen: Lekker als je die voor je helm
krijgt.
Vanuit Leeuwarden lekker de uitlaat uitblazen tot Marum en daar
bij eetcafé “de vluchtheuvel” nuttigen we onze warme maaltijd van
vandaag. De een neemt een volledige maaltijd, de ander heeft genoeg aan een balletje gehakt want hij hoopt dat er thuis nog een
warme maaltijd op hem wacht.
Tijdens het wachten op het eten worden we allemaal steeds slaperiger door de warmte en een enkeling bekijkt de binnenkant van z’n
ogen al even.
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Nieboer Koeriers
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude Pekela
GSM: 06 - 41 34 51 74
E-mail: nieboerkoeriers@tiscali.nl
URL: www.nieboer-koeriers.nl
Voor specialistisch vervoer van:
* Pakketten
* Documenten
* Archieven
* Palletten tot 500 kg.
* Medische artikelen
PERTON

Uw Eigen Drogist

Betrouwbaar
Accuraat
Veilig

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

Voor al uw:

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

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

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

Na het eten zijn we allemaal weer klaarwakker als we weer op de
plof moeten. Het begint steeds harder te regenen en we willen allemaal wel naar huis dus een niet-bekeuring vrije snelheid wordt al
snel ingezet.
Bij Groningen valt de groep een beetje uit elkaar maar vanaf hier
kan iedere motor zijn eigen garage wel weer vinden dus gas erop en
naar huis.
Nog even een paar getalletjes voor de nieuwsgierigen onder ons:
- totaal gereden kilometers vandaag: 455 km
- lengte 11-stedentocht ± 250 km
- aantal deelnemers motoren/trikes: 3840
- grootste deelnemende motorclub: “Swanner club”
- verst weg komende club: “MMC Schinnen”
De hele dag zijn er ook door leden van de Friesche Motorclub foto’s
gemaakt dus kijk binnenkort eens op: www.frieschemotorclub.nl
en kijk of je ons kunt vinden. En kijk ook eens of je de foto vind van
de motorrijder op zijn Moto Guzzi die met oogkleppen op zijn helm
reed.
Zo, de motor staat al weer lekker schoon in de garage en ik ga even
lekker onder de douche en dan lekker languit op de bank een beetje
wegdommelen en nagenieten van de dag..
Oh ja, volgend jaar is het de bedoeling dat MC Mios ’93 als grootste
meedoende club aanwezig is. Allemaal dus goed de aankondigingen in het clubblad in de gaten houden voor de 11-stedentocht in
2006 en dan zo snel mogelijk opgeven.
Allemaal tot volgend jaar dusssss….
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Supermarkt

Stuiver
Bouwonderneming

Kuiper Blijham B.V.

Raadhuisstraat 10 - Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham
Tel. 0597-561798
Fax. 0597-562638
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www.kuiperblijham.nl

Monstertocht
door Henk Loois
Zondagmorgen 22 mei om 7
.30 uur gaat de
7.30
w ekk
er
andaag rijden w
e de monst
er t ocht
ekker
er.. V
Vandaag
we
monster
naar TTecklenburg
ecklenburg in Duitsland.
370 Kilome
alt.
Kilomett er asf
asfalt.
Om 09.00 uur vertrekt de eerste groep van 25 motoren richting de
grens. Direkt na de grens gaan we de snelweg A 31 op richting het
zuiden. Na ongeveer 75 km wordt er een peukenpauze gehouden
ter hoogte van Nordhorn. Voor anderen, zoals ik even de benen
strekken.

Na 10 minuten gaan we weer in het zadel en zonder verder oponthoud naar Tecklenburg. Daar is de eerste koffiestop. Lekker buiten
genieten van genoeg koffie en gebak voor iedereen. Er was zo veel
dat je op een gegeven moment van de grond kon eten.
Na de koffie weer op pad langs slingerwegen en mooie heuvelige en
bosrijke landschappen. Die slingers werden door mij niet zo hard
genomen. Ik heb namelijk net een andere motor met daarop een
nieuwe achterband. Ik heb van heel dichtbij meegemaakt dat je
daar in het begin beter voorzichtig mee moet doen en vertrouwen in
moet krijgen.
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loodgietersbedrijf

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

Roelf Bronsema

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

Hoofdweg 35
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9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!
V olle tank !
Ondanks dat je een dergelijk tocht met een volle tank begint moest
er onderweg toch getankt worden. De juffrouw achter de kassa had
het smoordruk.

Tijdens de tweede stop konden we eten bij een goed restaurant.
Aan 6 grote ronde tafels zat het hele spul, bijna 60 man
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LMV

* Voor alle verzekeringen
* Voor alle aan- en verkoop van onroerend goed
* Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden
op www.makelaardij-visser.nl
* Alle taxaties (WOZ gediplomeerd)
* Voor alle hypotheken
e-mail: info@makelaardij-visser.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26 - 9695 AK - Tel. 0597-531484 - Fax 0597-531378

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

TEXACO - BELLINGWOLDE
J.H. METTING
Hoofdweg 33
9695 AA Bellingwolde
Tel. 0597-531373
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tel.: 0597-422050

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

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

In het laatste stuk van de tocht werd door sommigen nog een keer
getankt. De één benzine, de ander een ijsje. Op de snelweg A31
werden we nog ingehaald door de snelle rakkers van de club. Die
hebben het motto: Als laatste weg en als eerste binnen. Op 17.00
uur waren wij weer bij de Hendybar.
Ik vond het een mooie tocht die ik zeker samen met Thea nog eens
zal rijden.
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Hamrik BV
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten
Siergrindvloeren
Coatings voor garagevloeren

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

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

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING
· ONDERGOED

· FOUNDATIONS
· HUISHOUDTEXTIEL

Mode en woninginrichting

22P E RTO N
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

HMV en CRT
door Arie de Boer
Sinds begin 2005 ben ik lid van MC Mios ‘93.
Een aantal keren heb ik nu de Pitstop
ontvangen waarin leuke verhalen en
belevenissen worden weergegeven.
Ook zie ik iedere keer terugkomen de Sportkalender. Uiteraard voor
de motorrijder belangrijke informatie. Maar er is meer te beleven op
motorsport gebied en wel het volgende:
Zelf ben ik een actieve rijder binnen de Historische Motorsport Vereniging (HMV) en ik rij ter aanvulling ook bij het Classic Racing Team
(CRT). Ik rij op een “originele” BMW R 50 S (klasse 500cc Classics)
van het bouwjaar 1961.
De HMV organiseert races voor motoren tot en met het bouwjaar
1965. Aan de start verschijnen historische, nostalgische merken
als Kreidler, Jamathi, Norton, BSA, ESO, Ducati, Velocette, Rudge,
Vincent, BMW etc. Bij de HMV mogen alleen motoren deelnemen
van Europese makelij. Gereden wordt als gebruikelijk voor die tijd.
Alle klassen komen aan bod te weten: 50cc, 125cc, 250cc, 350cc,
500cc Veteranen, 125cc Oud, Pré ’50, 500cc Classics en de zijspannen.
Het CRT organiseert races voor motoren tot en met het bouwjaar
1972. De klasse indeling is nagenoeg hetzelfde met dien verstande
dat hier ook motoren mogen deelnemen die buiten Europa zijn gemaakt. Dus ook Japanners.
Het betreffen allemaal zgn. gelijkmatigheidwedstrijden omdat straatracen niet meer is toegestaan i.v.m. de risico’s. De rondetijden moeten zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.
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VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034

H. Feringa Autotechniek
¾
¾
¾
¾
¾

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

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

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

Hieronder zie je mij op mijn BMW in Hengelo de bocht om vliegen.

Ik wil wel bij regelmaat diverse verslagen maken van de wedstrijden. Het lijkt mij leuk voor de echte liefhebber eens geïnformeerd te
worden wat er zoal nog met de “oude” motoren mogelijk is en gedaan wordt.
Na overleg tijdens de laatste redactievergadering zal dit een regelmatig terugkomend onderwerp worden in de Pitstop. Gemaakt door
Arie de Boer en met Tinus Scholten.

Nieuwe leden
Jannie van Dijk, Albert Kupers en Willem Lohof allen uit Blijham.
Hartelijk welkom bij de gezelligste motorclub.
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SPOORBIELZENHANDEL
H. KRUIZE
TEL. 0597 562039
Eerste kwaliteit eiken bielzen

Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham

DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag
Dinsdag
woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
(gesloten)
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 12.00

Mocht u buiten de openingstijden willen
komen dan graag na telefonisch overleg.
Fam. J.B. de Boer
7 - 6
12
41 9
0597
612
124
t el: 059
746
H. Westerstraat 67
f ax: 059
7 - 675
0597
6757
9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nl

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

KOOS DE RUITER
S F E E R E N
P R O J E K T L I C H T
Lichtadviseur: Koos de Ruiter
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Papierbaan 1a - 9672 BG Winschoten
Te l . + 3 1 ( 0 ) 5 9 7 - 4 1 6 2 5 6 - F a x + 3 1 ( 0 ) 5 9 7 - 4 2 3 9 3 3
I n f o : w w w. l i c h t c e n t r u m - k d e r u i t e r. n l

Gelukkig lid van de ANWB
door René Hoesen
Al een paar weken heb ik last van een storing in
de VFR; lekker rustig een stukje toeren is geen
probleem maar als ik dan het gas loslaat om te
remmen voor verkeerslichten slaat de motor af.
Gewoon koppeling op laten komen en de motor “pakt” wel weer
maar het geeft niet echt vertrouwen. Stel je voor dat dit probleem
zich ook voordoet als ik even snel een drukke kruising over wil
steken.
Rondgevraagd bij motorzaken en het VFR motorforum op Internet
geeft diverse antwoorden: accu niet helemaal goed zodat deze de
dip in het toerental niet helemaal goed kan opvangen of het toerental staat te laag.
Accu is volgens mij goed dus ik verhoog het toerental van 1000
naar 1150 en nu hoop ik dat het euvel verholpen is.
Woensdag avond tegen 19:15 is het droog en lekker weer dus maar
even toeren. Ik denk laat ik eens even kijken wat er allemaal bij “de
Blauwe Stad”en omstreken is te doen. Zo ver kom ik niet want net
achter het vliegveld van Oostwold halverwege de grasdrogerij knippert het lampje van de injectie nog 1 keer en het is gebeurd met de
pret.

HELP !!!
Tja, daar sta je dan een beetje dom te kijken in the middle of
nowhere: paar keer proberen te starten; de startmotor gaat wel
mooi rond maar geen gebrul uit de uitlaten. Misschien helpt even
afkoelen; nee dus en om 19:45 bel ik de ANWB (gelukkig ben ik lid)
en probeer ze telefonisch uit te leggen in welke ver afgelegen uithoek van de provincie ik nu weer ben beland.
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Als mijn motorfiets het begeeft, is het
mijn Opel Vivaro die mij voortbeweegt.
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Oké, de hulp zal tussen nu en 1 uur bij u aanwezig zijn zegt de
vriendelijke stem aan de andere kant van de lijn en dat klopt ook
redelijk. Om 21:15 arriveert eindelijk de hulp en al snel blijkt dat er
ergens een “joekel’van een kortsluiting zit want de hoofdzekering
van 30 ampère geeft z’n eigen interpretatie van een knalfeest.
En dan ga je zoeken; en ben je dus helemaal niet blij met zo’n
tupperware geval om de motor. De complete zijkuip wordt gedemonteerd en ook de ANWB-er kan even later alleen maar besluiten
om een afsleepwagen te laten komen. Die arriveert weer een ½ uur
later en tegen 22:45 staat de VFR achter op de afsleepwagen om
meegenomen te worden. Ik heb tussentijds mijn vader ook al gebeld dat het onmogelijke is gebeurd: een Honda met pech dus voor
de gezelligheid is hij ook al even gekomen. De ANWB brengt je
normaal ook thuis maar ik kan met pa terug dus dat is ook weer
geregeld.

In verzekerde bewaring gesteld
De VFR wordt ’s nachts in verzekerde bewaring gesteld bij autobedrijf Dallinga in Delfzijl. Dit bedrijf rijdt voor de ANWB dus ik ga er
maar van uit dat alles in goede banen wordt geleid. De volgende dag
wordt de motor door de ANWB naar Boonstra motoren in Groningen
gebracht waar ik gelukkig nog garantie heb.
Als ik ’s middags bel om te vragen hoe het er voor staat zijn zij al wel
achter het probleem: er is een voedingsdraad bekneld geraakt tussen de kuip en het frame. Die draad is dus doorgeschuurd en maakt
contact met het frame en dat zorgt dus voor het eerder genoemde
knalfeest.
Als ik dit op het werk vertel wordt mij verweten dat ik te plat door de
bochten ga zodat de draden zeker langs de stoepranden doorschuren. “Wie ik? nee hoor ik doe niet zulke rare dingen op de
motor!!!!!!”
Maar donderdag avond kan ik de motor weer ophalen en ondanks
dat de regen met bakken uit de hemel komt past mijn grijns weer
bijna niet in mijn helm want de VFR mag weer in z’n eigen garage
staan.

29

* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde
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Je ziet maar zelfs met een nieuwe motor ben je niet altijd vrij van
problemen dus zelfs mijn pa ( die monteur is van beroep) denkt er
zwaar over om lid te worden van de ANWB. En dat is in deze tijd van
moderne motoren en auto’s volgens mij geen overbodige luxe.
Ik was gelukkig lid en dit hele geval van heeft mij niets gekost behalve misschien een paar extra grijze haren die ik eruit getrokken
heb toen dat @#$%^&* niet meer starten wilde.

Verjaardagen
Juli:
Gea Hoogakker, Dethmer Nuus, Tom Eiten, Chris Hesseling, Bert
Lammers, Jurren Boltjes, Erik Moddermen, Tom de Vries, Michiel
Kaldijk, Jonnie van Hoorn.

Augustus:
Koos Spa, Jan Geertsema, Theo Visser, Binie Engelkes, Jan Mulder,
Willie Swarts, Bé Nieboer, Jaap Duit, Harry Rouppé, Henk Wierenga.
Allen alsnog van harte gefeliciteerd en een smok van Moeke.

September:
Edwin Wiebrands, Henk Goren, Henry Fischer, Yvonne Fleurke, Rob
Mulder, Henk Folkringa, Flip Kolthof, Roelf Bruins, Roelf Hummel,
Jan de Jager, Roelf Huls, Klaas Heres, Ronnie v/d Zijl, Bart Perton,
Bé Glazenborg.
Bovenstaande leden alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen en een prettige dag toegewenst door de club.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433
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Een goede zithouding
De basis voor goed rijgedrag is je zithouding.
Ook al zie je op het circuit soms coureurs bijna naast hun motor
hangen bij het nemen van een bocht, hun knieën aan de grond, dit is
toch niet de optimale lichaamshouding voor het rijden op de gewone
weg.
Recht op je motor zitten staat natuurlijk niet zo cool, maar het zorgt
wel voor het benodigde zelfvertrouwen, minder vermoeidheid en controle in tal van situaties.

Je hoofd op de andere weghelft
In de meeste bochten is de juiste lichaamshouding op het midden
van je zadel, meeleunend met je motor, zodat je hoofd naar de binnenkant van de middenlijn gericht is. (Let wel: houd goed rechts en
voldoende afstand tussen jou en het tegemoetkomend verkeer. Door
het leunen in de bocht heb je meer ruimte nodig en is de kans groter
dat je per ongeluk met je hoofd op de andere weghelft komt, wat voor
levensgevaarlijke situaties zorgt!)

Altijd ver vooruit kijken!
Je hoofd gericht naar de horizon zorgt ervoor dat je hersenen niet in
de war raken door de diverse signalen die ze te verwerken krijgen,
zowel visueel als gevoelsmatig (balans). Door doelfixatie zal de hoeveelheid ruimte die je in werkelijkheid hebt in gedachten sterk verminderen. Doelfixatie kan ook ontstaan door te veel aandacht naar
degene die voorop rijdt. Aangezien ieder genomen besluit wordt bepaald door de ruimte die jij denkt te hebben, kunnen de gevolgen
hiervan catastrofaal zijn. Een verkeerd gezichtsveld heeft invloed op
je gewaarwording, kan leiden tot verkeerde besluitvorming, te weinig
tijd en een volledig uit de hand gelopen overlevingsreflex. Het is belangrijk dat terwijl je vooruitkijkt je je bewust bent van de dingen om
je heen. Altijd ver vooruit blijven kijken dus!
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TAMOIL

Tankstation Zuiderveen
Energie om door te gaan

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

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

* Winschoten
* Winschoten

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

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

DE SNIKKE

PARTY SERVICE
TEL.: 0597 - 612980
OSCAR EN YVONNE LAMAIN STAAN KLAAR VOOR AL UW:
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Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en Warme Buffetten,
Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.
Zalen tot 300 personen

Romp en armen volgen de bewegingen van het stuur en van de machine. Daarom is het belangrijk armen en polsen licht gebogen te
houden. Je elleboog op slot en het gewicht van je bovenlichaam op
die arm om tegen te sturen is een algemeen gebruikelijke en slechte
gewoonte. Daardoor kun je niet kleine stuurcorrecties uitvoeren en
het beperkt je in de controle over je motor; ook elke oneffenheid in
de weg zal je bovenlichaam uit balans brengen en die beweging wordt
direct via je verkrampte arm naar je stuur doorgegeven, waardoor het
stuurgedrag negatief beïnvloed wordt. Bedenk wel dat je handvatten
meer bedoeld zijn om te sturen dan om je eraan vast te houden. Met
een geforceerd lichaam schudden hoofd en helm zo dat daardoor je
zicht vertroebeld kan raken. Het is belangrijk volkomen ontspannen
op je motor te zitten. Heb je het gevoel dat je lichaam één is met je
machine, dan zal je lichaam meer ontvankelijk zijn voor goede rijtechnieken en machinebeheersing.

Minder uit balans
De centrale zithouding zorgt ervoor dat je buitenste knie in de juiste
positie staat (45°) en helpt je je gewicht goed te verdelen. Probeer
zo ver mogelijk tegen je gastank aan te gaan zitten. Het is in bepaalde situaties makkelijker je lichaam iets meer naar achteren dan
naar voren te verplaatsen. Gebruik de krachten van accelereren en
remmen om je in de juiste positie te zetten. Als je motor lage clip-ons
heeft, is er behoorlijke kniedruk voor nodig om de druk op je armen
te verlichten; probeer eens wat variaties totdat het comfortabel aanvoelt. Zo weinig mogelijk gewicht op je armen maakt het veel makkelijker kleine stuurcorrecties uit te voeren. Bovendien zullen schokken je motor minder uit balans brengen omdat je gewicht minder
invloed uitoefent op je stuurgedrag.

Experimenteren
Zo kun je ook experimenteren met de positie van je voet om te kijken
wat voor jou het prettigst is; het beste is je tenen op de voetstepjes
zodat je geen dingen op het wegdek raakt. Als je je achterrem veel
gebruikt je voet zo ver mogelijk krom naar achteren. Door je voetsteunen te gebruiken kun je je lichaam als het ware lichter maken
tijdens lichaamsverplaatsing. Hierdoor wordt overmatig gebruik van
de stuurhelften als steunpunt tot een minimum beperkt en wordt de
kans op een te snel vermoeid lichaam verminderd.
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Soms zijn er situaties waarbij het hangen naast je motor het manoeuvreren of de grip vergroot. Bijvoorbeeld op natte of glibberige oppervlakken, door je lichaam dan naar de binnenkant van de bocht te
draaien kun je je motor rechter op laten waardoor je meer grip hebt.
En tijdens vlug tegensturen, als je een obstakel op de weg wilt ontwijken, kun je je lichaam rechtop houden waardoor je minder massa
van de ene naar de andere kant hoeft te verplaatsen. Ga je een
heuvel op, dan zal je vanwege de achterwaartse gewichtsverschuiving
meer naar voren gaan zitten. Ga je de heuvel af, dan kun je beter
meer naar achteren gaan zitten vanwege vorkcompressie, gewichtsverschuiving en zwaartekracht. Als je met een hogere snelheid over
drempels rijdt, ga dan op de voetsteunen staan, met je billen van het
zadel. De motorfiets vangt dan de schokken op en niet je (onder)rug.
Je zithouding heeft een behoorlijke invloed op het gedrag van je motor
en het is de moeite waard om diverse technieken uit te proberen om
uit te vinden welke zithouding jou het meeste zelfvertrouwen en comfort geeft.

Een juiste zithouding:
- Hoofd naar voren gericht, kijk waar je heen wilt.
- Zorg ervoor dat je zo zit dat je je handles met je armen licht gebogen kan bedienen. Daardoor kun je je motor draaien zonder je
armen te hoeven te strekken. Bovenlichaam ontspannen, schouders en ellebogen licht gebogen.
- Houd je handvatten goed vast zodat je de grip niet verliest als je
motor begint te stuiteren als je iets raakt.
- Polsen naar beneden. Daardoor wordt te veel gasgeven voorkomen, vooral als je plotseling je voorrem in moet knijpen.
- Knieën goed tegen de benzinetank.
Zo blijf je in een bocht in balans.
- Voeten goed op de voetsteunen. Daardoor blijf je in balans. Tenen
nooit naar beneden gericht. Je kunt gewond raken of de controle
verliezen als je voet iets op de weg raakt.
- Altijd voeten bij de pedalen. Je moet de koppeling en rem snel
kunnen bedienen als het nodig is. Tenen omhoog, zodat ze niet
tussen de weg en voetsteun vast komen te zitten.
- Ga een stukje gebogen op de motor zitten anders krijg je last van je
wervels. Lichaam niet te krom. Daardoor hoeven je armen alleen
maar te sturen in plaats van je lichaam te ondersteunen.
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Avond toertocht
door René Hoesen
Ain dikke poeste wient.
De hele dag stond er een dikke wind en ook regen viel er genoeg.
Gelukkig klaarde het op tegen 18:00 uur dus er kwam toch nog een
redelijk grote groep opdagen voor de jaarlijkse avond toertocht op 4
juni 2005.
We vertrokken rond 10 over 6 en de tocht voerde ons wederom
langs bekende en onbekende kruipdoor en sluipdoor weggetjes door
de provincie Groningen en een stukje Drenthe.
Tegen 19:00 kwamen we in Emmer-Compascuum aan voor een
welverdiende koffie stop. Het had al wel een beetje gesputterd onderweg maar onze hele groep kwam nog redelijk droog over.
Dat kon de volgende groep niet zeggen want zij kwamen als verzopen katten binnen en enkelen waren tot hun mannelijke edele delen; beter bekend als “ballen” kletsnat aan.
Er werd geroepen:”Wie gaat er dan ook met dit weer motorrijden?”.
Na de koffiestop hebben meerderen van de “natte” groep besloten
om de toertocht niet af te maken en zo snel mogelijk weer onder
moeders droge rokken te kruipen. WATJES.
Na de koffie stop hebben we geen regen van betekenis meer gehad
en de wegen droogden ook snel op zodat de toertocht met het
nodige scherpe bochtenwerk voortgezet kon worden.
Bij Exloo in de buurt vond 1 van de plaatselijke heldhaftige hazen
het nog even nodig om vlak voor Jaap en Marga de weg over te
steken. Marga schijnt Jaap te hebben aangezet tot meer gas geven
omdat ze wel zin had in een lekker stukkie hazenvlees in de pan.
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

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

De groep viel achter Nieuwe Pekela uiteen in een groep van mensen die nog richting Hendybar gingen en een groep die zo snel mogelijk naar huis wilden. Toch raar dat als mensen ’s avonds een vreetfestijn in het vooruitzicht hebben ze ineens heel snel naar huis willen.
Vooral VFR’s willen dan nog wel eens een eindsprintje trekken!
Op deze avondtoertocht volgde zoals velen van jullie weten een
gezellige barbecue met heerlijke salades, lekker vlees en natuurlijk
genoeg te drinken. Dit alles zorgde voor een gezellige geslaagde
avond.
Mvgr VFRené

Snelheid

De meeste mensen zijn zich nauwelijks bewust van hun snelheid.
We zijn gewend aan de term kilometers per uur, maar meters per
seconde is veel minder abstract en zegt eigenlijk veel meer.
Deel het aantal kilometers per uur door 3,6 en je weet hoeveel
meters je elke seconde aflegt.
Hieronder zie je een omrekentabel van kilometer per uur naar
meters per seconde. Wees je er ook van bewust dat snelheid een
belangrijk element is wat je kijktechniek beïnvloed. Naarmate je
snelheid toeneemt zal het zogenaamde tunneleffect toenemen. In
de praktijk betekent dit dat je steeds verder weg kijkt en niet goed
meer waarneemt wat er naast de weg gebeurd

km/uur

m/sec

km/uur

m/sec

10
30
50
70
90
110
130
150
170
190

2,87
8,33
13,89
19,44
25,00
30,55
36,11
41,67
47,22
52,78

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

5,56
11,11
16,67
22,22
27,78
33,33
38,89
44,44
50,00
55,55

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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WinkelsWoonDesign
Een andere kijk op wonen
Projectmatig en Particulier
Elke zaterdag op de markt in Winschoten
0597-676869
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AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552
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Kampeerweekend
door Marga Duit
V rijdagmiddag 8 Juli 1
6.30 uur zegt Jaap ineens:
16.30
“Het is toch niet waar hè.”
Ik vraag verwonderd: “Wat is niet waar?”, waarop hij zegt: “Moet je
eens buiten kijken.” En wat schets mijn verbazing, het regent. Maar
och, het viel toch ook nog wel weer mee. Wat zei ik, het kwam plots
met bakken neer. Beiden zeggen we: “Gatsedikkie”, dit is nu de
derde keer dat we naar Oude-Mirdum gaan en dat het weer regent.
Tegen 17.40 uur zakt het iets af en we gaan naar Blijham. Bij de
Hendybar aangekomen zijn er gelukkig al aardig wat motoren. Iedereen had het, hoe kon het ook anders, over de fikse regenbui.
Eerst maar een lekker kopje koffie en even bijpraten. En dan, ja
hoor om 18.20 gaan we met 20 motoren, waarvan 5 met duopassagier op weg naar Friesland.

Rode stoplichten ...
Gelukkig was het droog geworden en dommelde ik maar even weg.
Ineens stonden we stil, ik denk wat is dit toch? Ja, voor een rood
verkeerslicht moet je nog altijd stoppen, maar wat staan wij raar.
Niet netjes achter de auto’s en die gingen dan ook weer rijden met
groen licht. Een paar auto’s gingen om iets heen dat de boel een
beetje blokkeerde. Er zou toch niets aan de hand zijn? Ja, er was
wel degelijk iets aan de hand. Trijnie haar motor had er geen zin
meer in om verder te gaan. Was hij de regen zat, want het was
inmiddels dus ook maar weer gaan regenen. Reint besloot dat de
motor van Trijnie geen baas was en begon samen met Henk, Trijnie
op te duwen. En ja, daar ging ze, maar wij moesten nog even wachten want het licht stond al weer op rood. Toen konden wij dan ook
ons weg vervolgen, in de regen. Dus ging ik weer even dutten en heb
dit ook lang vol gehouden.
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Hoofdweg 121
9627 PC Hellum
Telefoon 0598-431949
Fax
0598-432904
Mobiel 06-22393171

VOOR AL UW SPARINGEN EN DOORVOEREN IN BETON EN STEEN
TEVENS VOOR CHEMISCHE VERANKERING EN ONTLUCHTING ONDER DE VLOER

Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf

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

Stortplaats voor groenafval aan de Kentersweg
Op werkdagen geopend van 7.30 tot 16. 30
1e zaterdag van de maand geopend van 9.00 tot 13. 00
Maart, april, mei, september, oktober en november elke zaterdag geopend.
Ook voor het afhalen van tuingrond etc.

ISO 9002 VCA
gecertificeerd
Kijk ook eens op onze website :
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WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

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

Wat, geen koffiestop?
Abrupt word ik wakker en zie op de toerroller de plaatnaam “Balk”
staan. Hoe zit dit, heb ik soms de koffiestop gemist? Toch maar
even aan Jaap vragen hoe dit zit. Nee, ik had niets gemist, we waren
doorgereden omdat het (juist) zo regende. Op de camping aangekomen zijn we eerst gaan koffie drinken. Het bleef maar regenen en
zo kun je toch niet je tent op zetten, want je krijgt alles nat. Sipke
was een kei, want die had een behoorlijk groot stuk plastic in de bus
gelegd.
Tegen 21.00 uur werd het iets minder met de bui en gingen we de
tenten toch maar opzetten.

Toen we daar mee klaar waren gingen we de kantine in voor een
drankje en iets warms. Sommige mensen lagen al op tijd in hun tent
terwijl anderen zich nog heerlijk in de kantine vermaakten. We hadden ook een jarige in ons midden. Johnnie was om 24.00 uur jarig
en dat moest iedereen wel weten. Er werd besloten dat zijn tent
versierd moest worden. Omdat Henk daar veel kampeert wist die
wel aan versiersel te komen. Toen de laatste van onze club naar
bed wilden zagen ze de versierde tent en werd er nog luid voor
Johnnie gezongen. Maar de mensen in de tent konden dit niet waarderen, wat flauw hè. Ook geen wonder als je niet jarig bent, en toch
je tent versierd is. Ze hadden de verkeerde tent versierd, dachten
wij. Maar wat schets onze verbazing? Johnnie had het versiersel op
de tent van Johan gelegd.
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Autobedrijf Jan Bruining v.o.f.
Reparatie / APK / Schades
Onderhoud / Banden
Nieuwe en gebruikte auto’s
Ruitservice / Ruitschade
Plaatwerk / Autobemiddeling

Nieuw:

Airco reparatie
Auto diagnose centrum

Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde
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Telefoon: 0597 - 532424

Zaterdagmorgen gingen we om 9.00 uur in de kantine ontbijten,
maar het duurde mij te lang en ben al een kopje koffie gaan drinken. Het ontbijt was goed verzorgd en smaakte dan ook prima.

Nog even voor de tent zitten, (ja het was droog) of even de oogjes
dicht, want tegen 11.00 uur zouden we een toertocht gaan rijden.
Maar we moesten even op Renee en Gebina wachten, want die
konden niet met het kampeerweekend mee maar kwamen wel om
te gaan toeren. Toen die gearriveerd waren gingen we de Friese
meren tocht rijden.
Door mooie dorpjes en weggetjes kwamen we in Gauw bij Restaurant ‘het Schippershuis’ aan en daar hebben we koffie of fris gedronken en gegeten. Tegen 15.30 uur kwamen we weer op de camping aan en de zon straalde nog heerlijk. Gauw de motorpakken uit
en we zijn gezellig in een kring voor de tenten gaan zitten.
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Christien en Berend waren niet mee gegaan, dus op de camping
gebleven. Nieuwsgierig werd er dan ook gevraagd wat zij hadden
gedaan, waarop Berend zei dat ze aan het picknicken waren geweest. (Het kruisje is al op de kalender gezet.) Nu was het wachten
nog op Flip en Annie, ook die konden het hele weekend niet mee.
Toen die dan ook gearriveerd waren was de club compleet wat het
weekend betrof. De lachspieren kwamen goed los en dan denk je
‘wat toch heerlijk, zo met elkaar’.

Om 19.00 uur gingen we barbecuen, maar eerst even onder de
douche. Ook de barbecue was goed verzorgd en heerlijk. Een pluim
voor de beheerder en zijn vrouw. En dat we gelachen hebben is heel
normaal voor onze club, want er zitten er altijd wel een aantal clowns
bij.

Puinruimen.
Deze avond lagen de meeste niet te laat in de tent en hebben dan
ook wel goed geslapen. Ook Flip en Annie hadden in de bus goed
geslapen. Christien werd wel heel abrupt wakker gemaakt, want
men wilden munten voor het douchen. Nadat we hadden ontbeten
werd het tijd om ‘puin’ te ruimen, zoals ik dat altijd noem.
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Wij geven water geen kans...

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

De tenten moesten weer afgebroken worden en de boel weer ingepakt. Alles werd bij de bus neer gezet en een paar mannen begonnen de spullen in te laden. Plots hadden we een groot probleem. De
spullen pasten niet meer in de bus. En hier en daar stonden nog wat
spullen die toch wel weer mee moesten. Jacob kwam er bij, bekeek
dat eens even en ging samen met Flip alles anders verdelen. Toen
wilden de deuren dicht en deze moesten van Jacob op slot en mochten pas weer in Blijham bij de Hendybar open.

Het weer was nog steeds goed, (te heet voor velen) daarom werd
ook besloten na de koffie of fris de snelweg te nemen. Even afscheid nemen van de campingbaas en zijn vrouw en dan gaan we
op huis aan. Nog bij Restaurant ‘de Klaver’ in Niebert lekker eten en
dan op naar huis. Om 16.30 uur reden we de inrit van ons huis op.
Even de motorpak uit en een korte broek aan. Nu naar Blijham de
kampeerspullen weer op halen.
Ik kijk terug op een heerlijk weekend met ook nog eens stralend
weer.
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Wist u dat?
-

er verschillende activiteiten al gebeurd zijn
wij een gezellige kampeerweekend hebben gehad
wij vrijdag 8 juli dachten we gaan weer niet naar Friesland
wij met regen weggingen en met heeeet weer terug kwamen
er mensen zijn die wat het weer betreft nooit tevreden zijn
Trijnie haar motor wel goed is en zij zelf ook
Hanno bij het ontbijt het boek Kruimeltje pakt
Berend bij het ontbijt een seksboek wilde
hij een boek kreeg: Vrijgezel vraagt huishoudster
wij bij de club ook aan sociale contacten doen
Johnnie graag zijn motor mag laten knallen, fietsers hier behoorlijk
van schrikken
Jan geluk heeft gehad dat agenten zijn nummer bord niet hebben
gezien
hij anders een fikse bekeuring had gekregen
Christien dit keer haar nachthemd was vergeten
Flip en Hilvert goed kunnen samenwerken
niemand hun dan mag helpen
wij een te kleine bus mee hadden
alles er maar net in kon
wij van de camping beheerder en camping gasten met plezier terug
mogen komen
Christien onze motorclub moeder is en wij dit zo willen houden
de tweede open toertocht in beeld is
deze door Duitsland gaat
er dan weer veel snitsels gegeten wordt
Yvonne F een nieuwe hobby heeft
zij nu verwoed virussen op haar PC verzamelt
zij er al 85 in haar bezit had
zij deze alleen met zeer veel moeite weer kwijt werd

- het bestuur, toercommissie en de redactie team jullie een prettige
vakantie toe wensen met veel zonneschijn
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Lid worden?
Wilt u, (vrienden of kkennissen
ennissen me
mett een mo
mottor zijn ook
welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel dan
niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.
- zodat u andere motorrijders leert kennen;
- tevens mooie routes voorgeschoteld krijgt;
- en in de wintermaanden ook met uw hobby bezig bent.
Onze club organiseert in de periode april t/m september een aantal toertochten en in de wintermaanden gezellige avonden.
De contributie bedraagt Euro 23,00 per jaar voor de bestuurder en Euro
12,00 per jaar voor de duopassagier.
Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleveren of opsturen naar: (kijk ook op www.mcmios93.nl)
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
tel.: 0597-561212

Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597-614904
e-mail: mcmios93@tiscali.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van onze club.

Natuurlijk word ook ik lid van MC Mios ‘93!
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr
Geb. datum
Geslacht
Rijbew. A

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

Roepnaam:

Datum

:

Handtekening:
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Verzekering
nodig ?
Of het nu gaat om een:

Inboedel

Auto

Woonhuis

Motor

Caravan

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

Bellingwolde

telefoon (0597) 53 14 90

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

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

