HENDY BAR
Blijham

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

De accu staat weer aan de druppellader. Dat betekent dat het motorrijden
weer gebeurd is dit jaar. De eerste winterse buien hebben ons al weer
bereikt. Sinds mijn laatste voorwoord is er op motorsportgebied toch veel
gebeurd. In de regio waren diverse activiteiten, zoals de races met historische motoren in Vlagtwedde waar een aantal leden van onze club actief
aan deelnemen. Was er het EK voor pocket-bikes in Stadskanaal. Een
evenement voor jong en oud, groot en klein. En natuurlijk de Superbikes
in Assen.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Onze toercommissie organiseerde na de zomervakantie nog 3 tochten die
goed bezocht werden. Mooie tochten waren het. Door de kop van Duitsland en langs de diverse kustplaatsen. Een tocht die ik zeker met de
familie nog eens na zal rijden. Mijn complimenten.
Binnen het bestuur heeft nog een wisseling plaats gevonden. Penningmeester Koos Spa heeft zijn portefeuille overgedragen aan Pieter de Waard.
Ik wil Koos bedanken voor zijn jarenlange inzet als penningmeester en
het beheren van de kas als een goed huisvader betaamd.
Rest mij nog jullie allemaal fijne feestdagen te wensen en een goede
jaarwisseling en zijn we elkaar weer tijdens de eerste tocht van 2006.
Henk Loois
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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

Alle inzendingen voor de volgende Pitstop moeten binnen zijn voor 17 februari 2006.
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 2006
Datum
19 maart
23 april
21 mei
3 juni
7 - 9 juli
20 augustus
17 september
8 oktober

Soort
Afstand
Leden
135 km
Open
200 km
Leden
350 km
Avond
120 km
Aansluitend BBQ
Kampeerweekend
Open
200 km
Puzzeltocht 120 km
Leden
170 km

Omgeving
Start
Drenthe
13.00 uur
Drenthe
9.00 tot 10.30 uur
Duitsland
9.00 uur
Groningen
18.00 uur
Hendybar
22.00 uur
(De bestemming is nog niet bekend)
Duitsland
9.00 tot 10.30uur
Groningen
10.00 uur
Drenthe/Duitsland 10.00 uur

Alle ttocht
ocht
en star t en bij de Hendy Bar
ochten
Bar..

Verjaardagen
Oktober:
Reinder Lohof, Ingrid Nieboer, Co Bos, Bé Wever, Harriët ter Veer, Geertje
Kloosterboer, Theo Drenth, Harrie S chuurman, Gea Swarts, Feika de Jager,
Reinder Potze, Marga Duit, Evert Aukes, Mariska Scholtens.

November:
Egbert Kruize, Harm Kruize, Thea Loois, Jan Mulder, Jacob Schudde, Gert
Vroom, Hilvert Smits, Theo Prenger, Tinus Scholtens, Engel Perton.
Allen alsnog Van Harte Gefeliciteerd en een smok van de secretaresse.

December:
Flip v/d Zijl, Albert Kupers, Harmina Schwennen, René Heemstra, David
Timmer, Jan Wierenga, Klaas de Wind, Raymon Leeuwerik, Antje Delger,
Fred Berg, Gerard Kreeft.
Bovenstaande feestleden alvast Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardagen en een smok van moeke.
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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 5,- euro gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van 3,- euro 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 12,- euro per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer: 30.66.43.014 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 euro. 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,- euro. Deze zijn 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@planet.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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Open toertocht - 21 augustus
door Bé Nieboer
Zondag 2
1 augustus w
er
d de tw
eede open
21
wer
erd
tweede
toertocht van dit jaar georganiseerd.
Mede door de concurrentie van de toertocht in Vlagtwedde en meerdere Loottochten met 10 punten in het midden en westen van het
land was de opkomst (52 motoren) minder dan bij andere open
toertochten.

De route voerde via Bellingwolde, Wymeer, Bunde.Bunderhee,
Holtgaste, Oldersum naar Westerende Kirchloog, waar een koffiestop bij Gasthof Herman was geregeld.
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Na de koffiestop ging het over goed bereidbare wegen via Moordorf
en Dornum naar de Duitse noord kust met de dorpen Bensersiel,
Neuharlingersiel en Carolinensiel waar voldoende eetgelegenheden aanwezig waren om de inwendige mens te versterken.

Wat, geen bezemwagen?
In één van deze pauzeplaatsen kwam een motor met pech te staan.
Door het om organisatorische reden ontbreken van de bezemwagen
was men wel genoodzaakt om de storing ter plekke op te lossen
wat uiteindelijk ook is gelukt.
Vanaf de kust ging het via Wittmund, Wiesmoor en Hesel richting Leer, waar een
klein stukje snelweg werd genomen om
er na de Emstunnel weer af te gaan en
via Bunderhee, Bunde, Bunderneuland en
Wymeer weer op Blijham aan te koersen,
waar we als herinnering een heerlijke Groninger koek kregen uitgereikt.

Uit deze tocht van 230 km welke onder
redelijke weersomstandigheden werd
gereden kwam 1 nieuw lid.
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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

Interview met een motoragent
door René Hoesen
Die “Pan” (European) past ons allemaal.
Tijdens de run van dit jaar is er door ons een gesprek/interview geregeld met een van de daar aanwezige motoragenten.
Na het nodige heen en weer getelefoneer hebben we een afspraak
gemaakt voor woensdag de 5e oktober om 15 honderd uur op het
politie bureau te Veendam. Dit gesprek/3e graads verhoor heb ik
afgenomen en daarbij heeft de “verdachte” samen met mij onderstaande vragenlijst ingevuld. Het is een leuk informatief gesprek geworden die mij veel over het vak van motoragent heeft geleerd.
1. Naam:
Johan Clermonts, hoofdagent, getrouwd met een motoragente.
(Hoe bedoel je, je werk mee naar bed nemen).
2. Leeftijd:
38 jaar.
3. Hoe lang kun je motoragent blijven:
Er is geen maximum houdbaarheidsdatum dus je kunt het tot je
pensioen blijven doen.
4. Rang:
Johan is nu hoofdagent, verder zijn er bij de motorpolitie nog brigadiers en inspecteurs.
5. Hoe lang zit je al bij de politie:
In 1989 begonnen aan de politie school en in 1991 mocht ik de
straat op.
6. Ook al andere politie banen gehad:
Diverse andere politie banen waaronder internationale recherche
en sinds 2000 motoragent gestationeerd in Veendam
7. Welke vooropleidingheb je:
MAVO en MEAO
8. Welke aanvullende opleidingen en hoe vaak nog bijscholen:
Bijscholing op diverse vakkennis van o.a rijtijden voor vrachtverkeer,
bromfiets, vervoer gevaarlijke stoffen en eens in de 2-3 jaar een
echte bijscholing/rijopleiding.
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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

9. Altijd al motoragent willen worden:
Johan is toevallig bij de politie gekomen en na 2 jaar had hij het idee
dat de motorpolitie hem wel wat leek.
10. Rij je ook nog voor plezier op de motor:
Op de dienstfiets wordt er per jaar ongeveer 20.000 km gereden en
daarnaast nog tussen de 10-15.000 km in de vrije tijd.
11. Ben je vooral motoragent of motorrijder:
Johan is vooral motorrijder omdat je graag moet willen motorrijden
anders is dit geen beroep voor je. Verder is hij natuurlijk wel echt
bezig met zijn beroep tijdens werkuren en niet alleen aan het rondt
oeren voor de pret.
12. Waarom groeten motoragent bijna nooit:
Johan groet wel als de andere eerst groet. Veel mensen denken
echter dat je op de motor alleen maar aan het rijden bent maar er is
soms ook nog druk mobilofoonverkeer zodat je niet altijd tijd hebt
om te groeten.
13. Liever Pan European of BMW:
Johan rijdt Pan European en is zeer te spreken over de motor bij
lagere snelheden en de handelbaarheid. Alleen bij hoge snelheden
duikt het typische Pan-probleem op; hij wordt namelijk een beetje
instabiel en dat geeft niet echt vertrouwen.
14. Welke bandenkeuze en waarom:
Voor de Pan wordt door Honda de Bridgestone BT020 voorgeschreven i.v.m. het hiervoor genoemde probleem. De BMW’s reden
vroeger op Metzeler maar daar is niet echt een strenge regel zodat
ze tegenwoordig ook vaak op Bridgestone rijden.
15. Zelf schoonmaken:
De motoren worden door de agenten zelf schoongemaakt en voor
een hoog bezoek worden ze zelfs gepoetst.
16. Hoe is het om met alle toeters en bellen te vliegen:
Veel mensen denken dat je dan ook direct onsterfelijk wordt. Dat is
natuurlijk niet zo en als agent moet je dan extra goed geconcentreerd rijden. Vooral omdat je nooit weet hoe de rest van het verkeer
op jouw toeters en bellen reageren. Soms kun je beter zonder
toeters en bellen rijden omdat je dan al vaak het andere verkeer
voorbij bent zonder dat je ze hebt gehinderd of zenuwachtig hebt
gemaakt.
17. Bij welke speciale gelegenheden begeleiden:
Natuurlijk als er bezoek komt van hoogwaardigheidsbekleders als
de Koningin. Verder bij diverse sportevenementen als de Run en
wielerrondes en verder bij andere evenementen waar veel publiek
wordt verwacht als een Adrillen of Nacht van Winschoten.
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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

18. Run; werk of hobby:
Het begeleiden van dit soort evenementen is vooral leuk omdat je
dan eens een op een andere manier met het publiek in aanraking
komt.
19. Wat vindt je van de zogenaamde cable barrier:
Als motorrijder weet je dat je altijd moet zorgen dat je niet met dit
soort dingen in aanraking komt. Ook een gewone vangrail is voor
een motorrijder levensgevaarlijk. Gewoon zorgen dat je de glimmende kant boven houdt dus.
20. Wat zijn slechtere bestuurders; motorrijders of automobilisten:
In beide groepen heb je personen die niet serieus met het verkeer
bezig zijn. De zogenaamde showers en dat zijn dan jammer genoeg
vooral jonge mannen op motoren. Dit zijn de mannen die dan de
goede naam van de motorrijders geen goed doen.
21. Vinden de vrouwen motoragenten ook stoer:
Veel mensen hebben een beetje een afstandelijke houding tegen
over agenten. In sommige gevallen tijdens leuke evenementen
kan die houding veranderen in een leuk contact met het (vrouwelijke deel) van het publiek.
22. Is motoragent leuk werk:
Het is leuk maar zwaar werk want je moet onder alle weersomstandigheden naar buiten; bij -10 graden denkt het gros van de
“gewone” motorrijders: “Ik blijf lekker binnen bij de kachel”. De
motoragent heeft dan wel de beschikking over diverse soorten
leren pakken en gore-tex pakken maar -10 hou je echt niet lang vol.
23. Ben je toleranter naar een motorrijder of automobilist:
Als motoragent kun je beter meevoelen met andere motorrijders.
Even hard accelereren buiten de bebouwde kom wordt dan niet zo
zwaar aangemerkt als wanneer je hetzelfde binnen de bebouwde
kom zou doen.
24. Aan wat voor rijgedrag van motorrijders erger je je:
Asociaal gedrag waarmee je het overige verkeer in gevaar brengt.
25. Waar moeten motorrijders volgens jou beter op letten:
Draag altijd de juiste kleding, ver vooruit kijken en zo nu en dan in
de spiegels want dan zie je de motoragenten eerder aankomen.
26. Wat is je favoriete motor en waarom:
Privé rijden Johan en zijn vrouw beide Kawasaki omdat dat de
“underdogs” zijn op de Japanse motormarkt.
27. Wat is je droommotor:
Een MV Agusta Brutale 1000 cc past nog wel in de garage maar
eigenlijk liever een motor voor elke gemoedsstemming dus ook
een KTM SuperDuke voor het gooi en smijtwerk is altijd welkom.
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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

Als laatste nog een anekdote over hoe sportief mensen met een bekeuring
om kunnen gaan: Tijdens een radar controle reed dezelfde motor steeds
langs met een snelheid die nog net geen bekeuring opleverde. De motorrijder zei dat hij nooit gepakt zou worden maar aan het eind van de dag reed
hij net een beetje te hard zonder dat hij het doorhad op een ander weggedeelte. Bij de staande houding was hij zo sportief om toe te geven dat
zelfs hij niet ongestraft te hard kon rijden.

Volgens mij blijkt uit de hele vragenlijst wel dat motoragenten ook gewoon
zijn die hun brood zelf bij de bakker moeten halen. Diezelfde motoragenten
zijn net als wij hobby rijders ook net zo kwetsbaar in het verkeer. Zij zijn ook
degenen die vaak de gevolgen zien van onverantwoord hard rijden en daarom
is het misschien maar goed dat ze ons een beetje proberen te temperen in
onze “Rossi” aspiraties.
Al met al een leuk gesprek met een gepassioneerde motorrijder.
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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

Puzzeltoertocht - 18 september
door Geertje de Waard
De dag begon ietwat fris, maar verliep verder
zonnig en droog. Rond half tien was het
nog nie
niett erg druk bij de Hendy Bar
Bar..
Er stonden nog maar een vijftal motoren. Toen we naar binnen gingen
miste ik Christien. Zij is altijd al aanwezig als wij komen en houdt
precies bij wie er al zijn en wie niet. Deze keer dus niet in verband
met een vakantie. Al gauw begon de Hendy Bar vol te lopen, maar
toch misten we duidelijk een vaste kern van mensen.
Even na tien uur vertrokken wij met een klein groepje. Deze keer
reden wij voorop, aangezien onze kaartlezer met vakantie was. Het
was even wennen, vooral om het tempo te bepalen, maar toch heel
leuk om te doen. Onze ervaring is hierbij wel dat je iets minder van de
omgeving kunt genieten, omdat je de route goed in de gaten moet
houden. De tocht ging door mooi Drenthe en we kwamen door prachtige landschappen. Ik zat echt te genieten achterop. Mijn complimenten dan ook aan de toercommissie voor het uitstippelen en ontdekken van zulke leuke routes.

Wegversperringen
Er was echter een klein minpuntje. We zijn namelijk maar liefst drie
wegversperringen tegen gekomen. Twee vanwege wegenonderhoud
en één vanwege een wielerronde. Maar dit minpuntje had ook weer
zo z’n pluspunt. Aangezien dit toch al een puzzeltocht was, moesten
we niet alleen de puzzelopdrachten vervullen die door fam. v/d Wal
langs de route waren geplaatst, maar moesten we ook nog puzzelen
om de goede route weer op te pakken. Wat ons overigens uitstekend
is gelukt.

Opdrachten
De puzzelopdrachten waren als vanouds, soms simpel maar meestal
lastig. Toch kon je de meeste punten behalen bij een dobbelspel en
ballengooien.
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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

Aangezien dat niet mijn sterkste kant is belandde ik nogal onderaan de lijst, maar helaas ook weer net niet de poedelprijs. Deze
werd behaald door René Hoesen met 327 punten.

De score
De wisselbeker (nr. 1 dus) werd behaald door Willem Lohof met
565 punten, Henk Folkringa werd tweede met 554 punten en Johan
Bontsema werd derde met 553 punten.
Al met al konden we terugkijken op een zeer geslaagde puzzeltocht.

Wist u dat?
-

de toerevenementen zijn alweer achter de rug
er verschillende motoren aan hun winterslaap zijn begonnen
het lidmaatschap opzeggingen in December moet gebeuren
de lidmaatschap pasjes in Januari gemaakt worden
opzeggen na die tijd niet meer mogelijk is
het bestuur een bezoek brengt aan de sponsoren
dit voor een goed doel is: Ahet steunen van de club@
wij bezig zijn met organiseren winteractiviteiten
het bestuur bezig met de jaarvergadering
deze gepland is op 28 November in de Hendy Bar

H e t bestuur
oer
commissie en redactie ieder
bestuur,, ttoer
oercommissie
clublid Prettige Feestdagen toewenst.
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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

Ledentoertocht (1) - 9 oktober
door Jacob Toutenhoofd
9 Oktober onze laatste toertocht van het
seizoen o
an 1
70 km.
170
ovv er een traject vvan
Tegen 10:00 uur hadden zich ongeveer 52 motoren bij de Hendy Bar
verzameld. Weken was het prachtig zonnig weer geweest en uitgerekend deze zondag zag het er niet zo fraai uit. Iets bewolkt en wat
miezerig ,gelukkig niet koud. Dus op de weg, ri Oude Pekela, Holte,
Musselkanaal naar het mooie Drenthe, Exloo waar we koffie met
gebak voor eigen rekening konden nuttigen (waar erg veel commentaar op kwam, omdat we dit niet gewend waren), het smaakte er niet
minder om.
Verder weer richting
Odoorn, waar we, die het
nodig hadden nog konden tanken, bij Twist de
grens over staken om bij
hotel Hagen, de lunch te
gebruiken, wat erg goed
was.

Caravan platen ?
Op een gegeven moment
kwam één van onze leden
met de vraag: ”Hoe komt
dat sommige motoren
nummerborden als oude caravan platen hadden?” Wij hebben hem
uitgelegd dat MC Mios ‘93 een internationale club geworden is,
omdat er nogal wat ‘Duitsers’ lid zijn, oftewel Nederlandse Duitsers!
Na nog een tijd door Duitsland te zijn getoerd gingen we bij Bourtange
de grens over en via Veelerveen naar Blijham.
Het was weer een leuke tocht, een pluim voor de toercommissie.
Tot het volgende seizoen.
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Als mijn motorfiets het begeeft, is het
mijn Opel Vivaro die mij voortbeweegt.
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Ken uw eigen land
Maak de zin af door een plaatsnaam in te vullen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Er zijn veel wegen die naar Rome ...............
Het is gezellig met nonnen te schaken, maar spannender is het als ik met ...............
De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn ...............
Ik probeer die kromme haak terug te buigen en nu breekt hij.
Wat jammer, ik had hem ...............
Er is een varken te water geraakt, ik denk dat de eigenaar nu naar zijn ...............
Hij bleef zonder tegenbericht weg. Ik was er ook niet, maar ik had een ...............
Mijn broer luistert graag naar het gezang van krekels, maar ik hoor liever ...............
Nadat de dief de sieraden had gestolen,
rende de juwelier de straat op en riep ...............
Zijn al die draden even lang? Ik weet het niet. ik heb er pas ...............
Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de parachutist,
want ik ben bang dat ik in de ...............
Het is bekend, dat hij slecht een bal kan vangen.
Maar deze keer scheelde het weinig of hij ...............
Zij hadden Els niet uitgenodigd maar denk jij dat dat ...............
Toen in de herberg een. stevige vechtpartij had plaats gevonden,
vond de waardin bij thuiskomst een ...............
Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een poos met ...............
Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn ...............
Piet Lut weet alles. Ga dus bij moeilijkheden altijd bij Piet ...............
Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij ...............
Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel ...............
De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één ...............
Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de ...............
Monniken bidden en ridders vechten.
Ik zit rustiger in een monnikenkapel dan in een ...............
Anna trouwde met een kasteelheer, die Hugo heette.
Het hele hof was het er mee eens, want Anna was ...............
Zij hoeft slechts even in de zon te liggen en ...............
Ik houd slecht van zomers, vandaar dat ik voor de ...............
Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog ...............
De ridder verloor in het gevecht zwaard ...............
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde
30

Ledentoertocht (2) - 9 oktober
door René Hoesen
Tja, je wordt ’s morgens wakker en je weet
dat dit de laatste georganiseerde
toertocht van dit jaar is.
“Droopy” ogen
Dat geeft toch altijd een beetje een weemoedig gevoel; misschien
dat sommigen ons met van die “droopy” ogen hebben zien rondrijden, dat kwam daar dus van….
En om me er nou heel gemakkelijk van af te maken met we gingen
daar langs en toen stopten we daar en het eten was lekker lijkt me
niet zo’n mooie afsluiting van een ik mag wel zeggen geslaagd motorseizoen. Het weer heeft misschien niet altijd meegezeten maar tijdens de toertochten was het toch overwegend goed/redelijk weer.

VFR met Laser Extreme
Dusssss……. de toertocht begon zo rond een uurtje of 9 voor ons toen
de motor de garage werd uitgerold en de jubelstemming kwam al
gelijk de hoek om kijken toen de VFR met Laser Extreme uitlaten
werd gestart. Heerlijk……..
Bij aankomst in Blijham waren er al meer vroege vogels aanwezig en
het totaal zou die dag oplopen tot 56 personen. Eerst voerde de tocht
een stukje door Groningen en Drenthe waarna al snel het land van de
onbegrensde snelheden werd opgezocht. Hoezo snel? Ik rij nooit te
snel!!!!

Geklutste eieren
En net als in Nederland heb je ook in Duitsland goede, slechte en
hele slechte wegen dus we werden hier en daar weer lekker door
elkaar geklutst. De “eieren” waren weer goed gaar als je begrijpt wat
ik bedoel: en toch is motorrijden nog steeds leuk!
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433
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Culinaire feest.
’s Morgens hadden we koffie gedronken bij hotel/restaurant
Bussemaker in Exloo en daar werd ook de bestelling voor het eten
opgenomen. Zoals gebruikelijk bij een toertocht door Duitsland mocht
ook hier weer “Ein Strammer Max” niet ontbreken. Tja, hoe vertaal je
dat ook al weer in het algemeen besch(aa)(o)ft nederlands? Oh ja,
gebakken tuutai op stoete of omelet iets in die richting denk ik. En
ook schnitzel en schweinshaxe mochten natuurlijk niet ontbreken
aan dit culinaire feest.

Al met al dus weer een geslaagde toertocht waarbij ik die oudere
jongeman op de zwart/rode CBR 600 RR wel een beetje heb gemist.
Want het is altijd weer een feest om achter Anton te rijden als hij
eens echt even lekker voor een mooie bocht gaat zitten. Anton vanaf
hier nogmaals beterschap met de gevolgen van je motorongeluk. Bij
deze tot het volgende motorseizoen maar eerst natuurlijk nog lekker
snert met roggebrood tijdens de nieuwjaarsborrel in 2006.
Hé doe komst ook op de borrel?
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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

Oberdrauburg - Oostenrijk
door René Hoesen
Dit jaar gaat de vakantie naar Oberdrauburg in
Oostenrijk met Horizon Motorreizen.
Het heeft de hele nacht wel een beetje geregend maar nu is het al een
tijdje droog en omdat we geen plaats meer hebben voor onze regenoveralls
durven we het wel aan om ze thuis te laten: o o o o o o wat krijgen we daar
nog een spijt van want zo’n 100 km van huis begint het te hozen. Onze
jassen zijn gelukkig waterdicht maar onze leren broek en handschoenen
natuurlijk niet; die kunnen we dus uitwringen bij de eerstvolgende tankstop.

31 juli
Verder gaat de reis voorspoedig en al spoedig zijn we aanbeland in Boppard
aan de Rijn en vanaf hier willen we de door Horizon aangeleverde route
volgen richting Oostenrijk, maar……bij Kusel is er een wegomlegging die
ons plan danig in de war brengt. Het is inmiddels zo rond 17:00 uur en we
besluiten om een plaats voor de nacht te zoeken en we belanden in
Mönsheim bij Pforzheim in Duitsland; dit is zo’n 500 km vanaf Oude
Pekela maar we hebben met diverse omrij routes inmiddels over de 800km
gereden dus we slapen slecht omdat we een beetje oververmoeid zijn.
De volgende dag klimmen we rond 7:30 uur uit bed en na een goed ontbijt
haal ik de motor uit de garage en monteren we de koffers weer. Het is
warm en al snel loopt het zweet me van het hoofd bij het beladen van de
motor; snel op weg, kunnen we een beetje afkoelen. Maar de weergoden
zijn ons niet gunstig gezind want niet veel later begint het weer te regenen
en dit keer tot in Oostenrijk. Na de Felbern Tauern tunnel komt een bleek
zonnetje onze pakken weer drogen en klamme ledematen verwarmen tot
aan het hotel. Het is een mooi hotel midden in Oberdrauburg en we arriveren precies om 16:00 uur. We worden welkom geheten door John de eigenaar van Horizon Motorreizen en gaan na uitreiking van onze T-shirts en
sleutel ons opfrissen op onze kamer. Mooie kamer met balkon met fantastisch uitzicht.

1 augustus
Om 7:30 uur gaat de wekker en om 8:00 uur zitten we aan een goed en
uitgebreid ontbijt; we eten een broodje meer zodat we niet elk half uur zin
hebben om ergens langs de weg te stoppen voor een snack.
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De leden van de motorclub kennen mij inmiddels niet anders als altijd
met iets tussen de kiezen tijdens een toertocht.(Ik heb gewoon een snelle
stofwisseling!?)
Vandaag is het een heerlijke temperatuur voor een mooie toerrit richting
Staller Sattel en Italië. Boven op de Staller Sattel moet je wachten voor de
1-richtingsverkeer weg. Elk eerste kwartier van het uur mag je van boven
naar beneden en elk eerste kwartier na het half uur mag je van beneden
naar boven dit omdat de weg te smal is om elkaar te passeren. Dit is echt
extreem bochten rijden en we beginnen maar een beetje rustig maar al
snel dansen we door de bochten. Net iets voor Sillian in Italië drinken we
iets en dan gaat ook de video camera voor op de motor voor het beklimmen
van de Pustertaller Höhenstrasse en dat heeft weer mooi videomateriaal
opgeleverd.

2 augustus
Vandaag is het de bedoeling om de Grossglöckner te bedwingen en we zijn
weer als eersten weg. De Grossglöckner ken ik nog van vroeger, want ik
ben er al eerder geweest met mijn ouders zo’n 25 jaar geleden en dat kun
je ook wel aan de gletsjer zien, die is inmiddels veel verder afgesmolten.
Na het bedwingen van zelfs de edelweisspitze hebben we een beetje pech.
We willen nog even een foto van ons samen in de sneeuw dus ik parkeer
de motor aan de kant op een grote parkeerplaats en we zijn net koud weg
richting de sneeuw, blaast een sterke windvlaag onze motor om…
aaaaaaahhhhhhhh. Ik zie nog de spiegel wegstuiteren en hoor de kuip
knarsen… Schade genoeg: spiegel afgebroken, remhendel dusdanig verbogen dat er nog net mee te rijden is, stuurgewicht beschadigd,
slijtindicator rechterstep afgebroken, blokdeksel gekrast en als ergste
kuip zwaar bekrast, maar gelukkig niet gescheurd dus het is allemaal
rijdbare schade; alleen de spiegel bestellen we in Lienz á 72,60 euro en
die is gelukkig 2 dagen later binnen. Bij terugkomst in Nederland direct de
motor naar Motoport om te kijken om welk bedrag het ongeveer gaat en de
volgende dag komt er een schade-expert bij van mijn verzekering. De totale
schade komt op 2175,- euro en gelukkig wordt alles vergoed.

3 Augustus
Het heeft vannacht geonweerd maar omdat we gisteravond een afzakkertje
hebben genomen in het dorp heb ik daar helemaal niets van gemerkt. Een
kwart liter rode wijn is bij ons garantie voor een goede nachtrust en dat
blijven we de rest van de vakantie dan ook maar volhouden ’s avonds. Maar
nu is het weer mooi weer en we gaan weer richting Italië via het Lesachtal.
De wegen in Italië zijn niet zo goed als op de Grossglöckner maar gelukkig
ook niet zo’n hoog stijgingspercentage dus iets ontspannener rijden.
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Na het bedwingen van de Kreuzbergpas en de Paso San Antonio komen we
weer terug over de Plockenpas en zijn na precies 230 km weer terug bij
het hotel.

4 augustus
Vandaag staat de Slovenië toer op het programma en dit land heeft een
indrukwekkende en zeer grillige natuur. Oostenrijk en Italië hebben vooral
donkergrijze en groene bergen maar Slovenië heeft hele lichtgekleurde
grillig vormgegeven bergen. En natuurlijk een hele mooie bergbeten met
het helderste water.
Hier bedwingen we ook de Vrisic pas met welgeteld 50 haarspeldbochten
en aan het einde ben ik gewoon een beetje draaierig en beroerd. Ook hier
zijn de wegen niet echt mooi en in de bochten liggen zelfs klinkers (gelukkig niet de gevreesde kinderkopjes) maar die zijn goed te berijden omdat
ze hol zijn. Ook hier weer video gemaakt en als ik het weer terug zie is het
nog steeds indrukwekkend.

5 augustus
Vandaag is het een mooie heldere dag en op het programma staat de
Nockalmstrasse. Net als de Grossglöckner moet je ook hiervoor betalen
en eigenlijk valt het ons een beetje tegen; oké mooie brede wegen waar je
geen kip (alleen maar koeien en mürmeltiere) tegen komt, maar de natuur
is allemaal iets te glooiend. Het is wel ongelofelijk koud boven (5 graden
Celsius geeft de VFR aan) dus we gaan snel weer naar beneden en eten
een warme apfelstrüdel met vanillesaus om iets op te warmen. Beneden
in het dal is het weer 22 graden dus het verschil is heel groot.

6 augustus
’s Morgens gaat de wekker om 7:00 uur en rond 8:15 uur zitten we op de
motor voor de terugreis. Het is redelijk weer en zelfs droog maar dat is niet
voor lang want voor de FelbernTauern tunnel hoost het al weer. Als het
weer zo blijft zullen we vanavond nog wel niet weer in ons eigen bed liggen
denken we. Intussen is het droog geworden en zelfs weer warm en onze
pakken drogen lekker op maar wederom niet voor lang. Bij Düsseldorf gaf
de navigatie aan dat we tegen 19:45 uur thuis zouden zijn maar door weer
onnodig tijdverlies wordt dat 21:45 uur. De motor kan gaan genieten van
zijn welverdiende nachtrust want hij heeft de hele vakantie niet 1 misslag
gedaan.
Al met al een heerlijke stuurvakantie en volgens mij gaan we volgend jaar
gewoon weer die kant uit want we hebben nog lang alles niet gezien.
Voor het volledige verhaal en andere vakantie verhalen van VFRené en
VFRouw met leuke foto’s en filmpjes kijk op www.renehoesen.nl.
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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

Smoelenboek
van Kees Meyer
Wat is je naam:
Waar woon je:
Hoe lang ben je al lid van MC Mios ‘93:
Wat voor motor heb je:
Hoeveel kilometers rij je per jaar:
Waarom heb je voor deze motor gekozen:
Wat is het mooiste aan je motor:
Wat is het minst mooie aan je motor:
Mijn motor is/betekend:
Wat waren je vorige motorfietsen:
Aan wat voor rijgedrag erger je je:
Waar moeten motorrijders beter op letten:

Kees Meyer
Haren
1 Jaar
Aprilia Futura RST 1000
4500 Km per jaar
Uitstekende zitpositie
Uitstekende zitpositie
Mooi modern model
Geen min punten
Vrijheid
Yamaha Diversion
Yamaha Thundercat
Agressief rijgedrag
Afstand houden op voorganger
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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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Ta V L R S L Dr U M Ja S M K K

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552
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Toerverslag 2005
In het afgelopen jaar hebben we weer verschillende toertochten georganiseerd, te weten twee
open tochten, 5 ledentochten en een kampeerweekend.
Op 20 maart werd het seizoen geopend met een middagtocht door
Drenthe. Er deden ruim 30 personen aan mee en daarom is besloten om
jaarlijks in maart met een middagtocht het seizoen te openen.
Op 24 april hadden we onze eerste open toertocht van dit jaar. Het was
een open toertocht en hij ging hoofdzakelijk door Groningen. Het weer
was uitstekend . Er deden 103 personen aan deze tocht mee. Als herinnering was er een knipportemonnee. Er werd een beker voor de verst
wegkomende deelnemer beschikbaar gesteld. Tijdens deze tocht hebben
zich twee nieuwe leden aangemeld.
Op 22 mei hadden we een ledentocht en deze ging richting het
Teutoburgerwald. Dit was een tocht uit het archief en opnieuw op de
agenda gezet. Mede door het fraaie weer was dit een zeer geslaagde
tocht.
4 Juni was onze avondtocht met aansluitend de barbecue. De tocht
ging door Groningen en Drenthe. Vanaf 10:00 uur begon op het grasveld
achter de Hendybar in een grote legertent de barbecue. Dit was als vanouds weer uitstekend verzorgd door Bert.
8-10 Juli hadden we onze kampeerweekend gepland. Door de vele regen in de middag werd er voor een herhaling van het voorgaande jaar
gevreesd, maar om kwart over zes werd het droog en werd er alsnog
richting Oudemirdum vertrokken. Vlak voor aankomst begon het weer te
regenen zodat we maar eest in de kantine onder het genot van een kop
koffie beter weer hebben afgewacht, om daarna de tenten te kunnen
opzetten. Zaterdags hebben we de Friese Meren Route gereden en
s´avonds werd er weer als vanouds van de barbecue genoten. Zondag´s
zijn we vanwege het warme weer rechtstreeks naar Blijham gereden,
zodat iedereen lekker vroeg weer thuis was.
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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

Op 21 augustus werd onze tweede open toertocht gereden. Het weer
was prima. De tocht ging door het Noord-Duitsland. Doordat de Week der
Besten in Vlagtwedde ook een toertocht had georganiseerd deden er aan
deze tocht maar 67 personen mee. Als herinnering was er een Groninger
koek. De beker voor de vestwegkomende deelnemer ging naar een deelnemer uit Noord-Holland.
18 September hadden we weer een puzzeltocht uitgezet. Deze ging
door Drenthe en er deden ruim 30 personen aan mee. De heer van der
Wal had weer pittige vragen bedacht waar menigeen moeite mee had.
Winnaar werd Willem Lohof . Hij mocht de wisselbeker mee naar huis
nemen. Tweede werd Henk Folkringa en derde werd Johan Bontsema.
De poedelprijs ging naar René Hoesen.
ober hadden we onze laatste toertocht van dit jaar. Er deden 56
Op 9 okt
oktober
personen aan mee. Het was een mooie en vlotte route door Drenthe en
Duitsland. De deelnemers hadden deze dag prachtig toerweer.
Het bestuur en de toercommissie kunnen terug kijken op een goed
toerseizoen.

Ken uw eigen land
Oplossing plaatsnamen
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.

Leiden
Bodegraven
Zwijndrecht
Vogelenzang
Tiengemeten
Hattum
Dodewaard
Eibergen
Utrecht
Hindeloopen
Ridderkerk
Bruinisse
Rotterdam

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

Monnickendam
Haastrecht
Goedereede
Houthem
Rozendaal
Elspeet
Zandvoort
Lutterade
Boskoop
Sas van Gent
Heer Hugowaard
Winterswijk
Enschede.
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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
46
Telefoon: 0597 - 532424

Overstekend wild !
Overstekend wild, en dan specifiek reeën, vormen voor elke bestuurder een bedreiging.
Edel- en damherten vind je vooral op de Hoge Veluwe en in België,
reeën het meest in open bossen, bosranden en hoog struikwas. Er
leven meer dan 50.000 reeën verspreid over Nederland.

Kwetsbaar en schuchter
Reeën zijn zo kwetsbaar en schuchter, dat je ze niet snel als een
bedreiging beschouwt. Maar reeën zijn niet zo schuw als herten en
daarom zul je eerder met een ree dan met een hert geconfronteerd
worden. De plotselinge confrontatie met een ree vlak voor je voertuig gebeurt meestal ‘s nachts, maar ook vaak in de ochtend- en
avondschemering.
Het voertuig boort zich in het dier met niet te voorspellen gevolgen.
Als de bestuurder een motorrijder is, is de kans groot dat zowel
motorrijder als ree ernstig gewond raken. Wees vooral in het weekend alert op reeën. Veel mensen gaan dan in de bossen wandelen.
Sommige mensen lopen buiten de paden of laten hun honden los.
De reeën schrikken hiervan en slaan op de vlucht. Als de rust teruggekeerd is gaan ze weer naar hun rustplekken. Hier moeten ze vaak
wegen voor oversteken en dan hebben ze grote kans aangereden
te worden.

Onvoorspelbaar
Het vervelende is de onvoorspelbaarheid van de hele situatie. Er
zijn geen juiste statistieken van motor-ree-botsingen, omdat veel
ongelukken niet gerapporteerd worden.
Om te begrijpen waar je voor uit moet kijken en wat je kunt doen, is
het in eerste instantie belangrijk iets van het instinct en de gewoontes van reeën/herten af te weten.
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Reeën (herten) zijn schuw en schuilen bij voorkeur tussen de bomen. Ze houden van zachte bladeren. Dus kun je ze in de zomer in
beboste gebieden en rivierbeddingen verwachten waar de bomen
en begroeiing veel beschutting en vers voedsel leveren. Het malse
gras aan de kant van de weg dat regelmatig gemaaid wordt is hun
favoriete maaltijd. Daarom zie je ze vaak aan de kant van de weg op
beschutte plekken. In de herfst zie je ze ook vaak in en nabij korenen maïsvelden. De meeste ongevallen vinden plaats in de oogsttijd
van de maïs omdat reeën hierdoor hun schuilplaats kwijtraken en
opgejaagd worden. Overdag zal een ree, grazend in de berm, zijn
kop laag houden, zodat hij een stuk hout in een sloot lijkt, of een
mossig rotsblok, of een verkreukeld stuk karton. Als de kop omhoog gaat zie je onmiddellijk die grote oren en misschien een stukje
gewei.

Schitterend wit licht
Reeën zitten bij dag bij voorkeur in de schaduw, en eten het liefst bij
zonsop- en -ondergang. Het risico van een crash is dus groter bij
morgen- en avondschemering. Bij nacht is een bruin dier niet goed
waar te nemen, maar reeënogen reflecteren een schitterend wit in
je koplamp, vergelijkbaar met een reflector. Je weet of die reflector
daadwerkelijk van een ree afkomstig is doordat het reeënoog schittert, een gewone reflector niet.
Als je denkt dat de provincie de trek van dieren in een bepaald
gebied meet en naar aanleiding daarvan waarschuwingsborden zet,
dan zit je goed fout. Wat ze werkelijk doen is naar aanleiding van
het aantal klachten een waarschuwingsbord plaatsen.
Reeën vormen alleen in de winter groepjes, in het voorjaar gaan ze
weer uit elkaar. Herten zie je vaak in groepjes van drie, dit vanwege
het hoge aantal tweelingen die herten werpen. Soms blijft de tweeling van vorig jaar bij moeders terwijl ze haar nieuwgeboren jong
zoogt, en kan de groep zelfs uit zeven bestaan. Wees dus alert voor
een grotere groep dieren, ook al zie je er maar één.

Migratieroutes
Wilde zoogdieren zoals reeën en herten verplaatsen zich in kuddes,
op hoger gelegen gebieden in de lente en lager gelegen gebieden in
de herfst. Ze volgen oeroude migratieroutes lang voordat er wegen
bestonden. De kans is dus het grootst op wegen die die migratieroutes kruisen.
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UBBENS BOUWSTOFFEN
v.h. Sluiter

Hout- en Bouwmaterialenhandel

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

Koerts
Dakwerken bv
LID VEBIDAK

Wij geven water geen kans...

DAAROM...
0597-612243
50

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl

De waarschuwingsborden kunnen in je voordeel werken.

Het eerste dat je moet doen als je zo’n bord ziet is: snelheid minderen. Door je lagere snelheid ben je beter in staat het dier waar te
nemen, erop te reageren of te ontwijken. Veronderstel dat het nacht
is. Je realiseert je dat het de tijd van het jaar en het tijdstip voor
reeën is. Je ziet het waarschuwingsbord, gaat naar de kant om eventuele achterliggers voorbij te laten, reduceert je snelheid tot 20 km
per uur om adequater te kunnen reageren en bedekt je remmen.
Kun je echt snel genoeg reageren als je een ree waarneemt? En wat
als hij plotseling oversteekt? Moet je er hard langs rijden of jezelf
voorbereiden op een uitwijkmanoeuvre of noodstop? Eerst vaart
minderen en dan snel voorbijrijden?

Eerst recht, dan zigzag !
Hertachtigen schijnen meer op de aanwezigheid dan op het geluid
of het zien van iets te reageren. Ze besteden pas aandacht aan je
als je er dicht bij bent, ongeacht de herrie die je motor maakt. Hij
kan je aankijken om vervolgens rustig verder te grazen. Maar ben je
er maar een paar meter vanaf dan kan hij ineens opschrikken en
ervandoor gaan, eerst recht, dan zigzag, in de richting waarheen hij
gericht stond. Daarom is hard remmen een verstandige ontwijkingstechniek. Als het dier eenmaal opschrikt, is er weinig tijd om te
remmen, dus wees constant op je hoede.
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De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!
Sommigen staan al op de rem als ze een ree in de berm waarnemen. Zorg er daarom voor dat je eventuele achterliggers voorbij laat
en je remmen bedekt houdt.

Oortjes en horentjes
Realiseer je je plotseling dat die bult in de sloot oortjes en horentjes
krijgt, of een van die witte reflectoren naast je in de nacht begint te
twinkelen, of een reekalf vanonder de bosjes vandaan tippelt, dan
is het enige juiste advies: stoppen. Als de ree niet voor je de weg op
schiet, prima. Denk aan die tweede of derde ree of een hitsige bok
vlak achter z’n moeder. Als je noodstops gewend bent, dan handel
je als het ware in een soort automatisme en kun je achteraf het
geheel overdenken.
Het is aanlokkelijk om te denken dat je je (hoge) snelheid aan kunt
houden en erlangs glippen of om het dier heen zwenken als het
plotseling opduikt. Zwenken gaat ervan uit dat je kunt voorspellen
welke kant het dier opspringt.
Maar het typische zigzag wolf-ontwijkingspatroon van herten en reeën
is compleet willekeurig. Gas bijgeven? Niet doen! Hoe groter je voorwaartse energie, hoe groter de kracht van de botsing.

Wees voorbereid !
Iedereen heeft weleens het verhaal gehoord van de motorrijder die
met hoge snelheid een ree doormidden reed zonder van de motor
te vallen. Zelfs al zou dat waar zijn, dan had die rijder óf uitermate
veel geluk, óf was niet slim of vaardig genoeg. Er zijn talloze andere
verhalen, van motorrijders die niet zoveel geluk hadden. En wat nou
als het een groter dier betreft dan verwacht? Dieren zijn onvoorspelbaar en zullen de confrontatie met het verkeer blijven aangaan.
Daar kun je maar beter wel op voorbereid zijn.
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Lid worden?
Wilt u, (vrienden of kennissen met een motor 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 maart t/m september een aantal toertochten en in de wintermaanden gezellige avonden. De contributie bedraagt
23,- euro per jaar voor de bestuurder en 12,- euro per jaar voor de duopassagier.
Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleveren of opsturen naar: (kijk ook op www.mcmios93.nl)
Leden die hun idmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 januari
schriftelijk bij de secretaris kenbaar te maken.
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
tel.: 0597-561212
e-mail: christien.spa@wanadoo.nl

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

