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Voorw
oord

Inhoud
Beste motorvrienden.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is de zomervakantie nog
ver weg. Als jullie deze Pitstop lezen is het echter al heel dicht bij. We
hebben inmiddels al weer een paar mooie tochten gehad en tot aan de
vakantie nog een paar te gaan. Ook een rijvaardigheidstraining bij TTC
werd door een 6-tal leden bezocht. Een hele kunst om na 13 jaar weer
een bochtje van 3 meter te maken. Toch was het een hele ervaring en
voor een ieder een aanrader. Dit jaar doen we ook weer mee met de
Friesche Elfstedentocht. Twaalf leden hebben zich namens MC Mios ’93
ingeschreven.
IOnze club bestaat in deze periode 12 ½ jaar. We zijn de oprichters nog
steeds dankbaar dat zij 12½ jaar geleden MC Mios ’93 hebben opgericht.
We zijn een club van motorrijders en niet van feestvierders, maar om dit
toch feit enigszins luister bij te zetten wordt je namens het bestuur bij
deze Pitstop een kleine attentie aangeboden.
Ik ga er van uit dat onze Toercommissie een mooie monstertocht heeft
uitgezet, de avondtocht met barbecue heeft geregeld en er veel deelne-
mers zijn voor het kampeerweekend. Maar daar lezen jullie meer over in
de volgende Pitstop Ik sluit af met jullie veel leesplezier en een goede
vakantie te wensen.

Henk Loois
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Adressen enzo...
VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Secretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & Ledenadministratie

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

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

Algemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuur
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904

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

TTTTToercommissieoercommissieoercommissieoercommissieoercommissie
Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607

Henk Folkringa Beverhof 193, 9675 NN Winschoten, 0597 - 421045
René Hoesen Burg.v.Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927

Roelf Hummel Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude-Pekela, 0597 - 613647
Hilvert Smits Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493

Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628
Redaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie Pitstop

Marga Duit Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
René Hoesen Burg.v.Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927

Thea Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Tinus Scholtens Rotdornstrasse 4, 49733 Rütenbrock (Dld), 0049-59341461

Jan Wierenga Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

KKKKKopij vopij vopij vopij vopij voor nummer 3 moeoor nummer 3 moeoor nummer 3 moeoor nummer 3 moeoor nummer 3 moet binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn voor 1oor 1oor 1oor 1oor 18 augus8 augus8 augus8 augus8 augustus 2006.tus 2006.tus 2006.tus 2006.tus 2006.

Deze kunnen gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. 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 de Pitstop
gratis.

Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk het Huishoudelijk Regelement en uw Ledenpas in huis.



Trefpunt voor alle motorrijders
MOTOPORT LEEK

Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met

volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

andere rijders. Als je er dan toch bent, kun je natuurlijk
ook even kijken, voelen en ruiken bij de schitterende
motoren die altijd in onze showroom staan of de uit-
gebreide collectie kleding en accessoires bekijken.
Het is bij ons naast kopen ook mogelijk om motoren
en diverse accessoires te huren.

Kortom, we zien je graag een keer langskomen.

MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER

www.motopor tleek.nl

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



Glasservice
Schilderwerken

H. Stukje

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

Vaantjes

Trofeeën

Bekers

Medailles

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

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

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

Sportprijzen

Zeefdruk

Erelinten

Rozetten

Reklame- en relatieartikelen

Eigen graveerinrichting

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

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

Fax: 0597 - 563496
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Agenda 2006

DatumDatumDatumDatumDatum SoortSoortSoortSoortSoort OmgevingOmgevingOmgevingOmgevingOmgeving AfstandAfstandAfstandAfstandAfstand StartStartStartStartStart
19 maart Leden toertocht Drenthe 135 km 13.00 uur
23 april Open toertocht Drenthe 200 km 9.00 t/m 10.30 uur
21 mei Leden toertocht Duitsland 350 km 9.00 uur
3 juni Avond toertocht Groningen 120 km 18.00 uur

Barbecueavond Hendy Bar - 22.00 uur
7 t/m 9 juli Kampeerweekend Friesland 130 km -

(Oudemirdum, Camping “De Wigwam”)
20 augustus Open toertocht Duitsland 200 km 9.00 t/m 10.30 uur
17 september Leden puzzeltocht Groningen 120 km 10.00 uur
15 oktober Leden toertocht Duitsland 170 km 10.00 uur

(We vertrekken dan bij Motoport Stadskanaal)

Alle toertochten starten bij de Hendy Bar in Blijham.

Nieuwe leden
Henk Brouwer uit Blijham
Hendrik en Anita Steen uit Bellingwolde
Marcel v/d Laan uit Winschoten
Richard Lourens uit Winschoten
Erna Mulder uit Winschoten

Allen hartelijk welkom bij onze gezellige motorclub!Allen hartelijk welkom bij onze gezellige motorclub!Allen hartelijk welkom bij onze gezellige motorclub!Allen hartelijk welkom bij onze gezellige motorclub!Allen hartelijk welkom bij onze gezellige motorclub!

Nieuwe e-mailadressen
Hallo, alle bestuursleden hebben een nieuw en eenvoudig te ont-
houden e-mailadres (forwarder) gekregen. Deze eindigen natuurlijk
allemaal op: @mcmios93.nl.

Kijk ook maar eens op onze MC Mios ‘93 site (www.mcmios93.nl)
onder adressen.
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Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoe-
ding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 3,00 per toertocht gevraagd. De
vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook
voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegen-
over onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 12,00 per jaar.

U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penning-
meester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekening-
nummer: 30.66.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.

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

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

Digitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd. Er kun-
nen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aangevraagd
worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de e-mail toe-
gestuurd worden zoals een mailing voor bijvoorbeeld avondtocht,
kampeerweekend, jaarvergadering, etc. Mocht je hier aan mee
willen doen stuur dan een e-mail naar info@mcmios93.nl onder
vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer.

Mededelingen



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

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

www.glaszaakwiegers.nl

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar

een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.

* Vlakglas * Spiegels
* Isolatieglas * Geslepen glas
* Glas in lood * Ventilatieroosters
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Middag toertocht
door René Hoesen

Dit wordt wel een middag toertocht genoemdDit wordt wel een middag toertocht genoemdDit wordt wel een middag toertocht genoemdDit wordt wel een middag toertocht genoemdDit wordt wel een middag toertocht genoemd
maar volgens mij kun je het beter snotbellen-maar volgens mij kun je het beter snotbellen-maar volgens mij kun je het beter snotbellen-maar volgens mij kun je het beter snotbellen-maar volgens mij kun je het beter snotbellen-

tocht of koude klauwenrit noemen.tocht of koude klauwenrit noemen.tocht of koude klauwenrit noemen.tocht of koude klauwenrit noemen.tocht of koude klauwenrit noemen.

In de sloten en andere plaatsen uit de zon lag zelfs nog sneeuw van
een aantal dagen geleden. Man wat was het koud… de temperatuur-
meter van de VFR gaf TWEE graden boven nul aan… brrrrr.

En dat vonden meer met mij want welgeteld tien personen op ne-
gen motoren kwamen opdagen bij de Hendy bar die middag in maart.

Koud, miezerig en glad !Koud, miezerig en glad !Koud, miezerig en glad !Koud, miezerig en glad !Koud, miezerig en glad !
En ’t was niet alleen koud maar het miezerde ook nog een beetje
dus het kon best eens een beetje glad zijn; voorzichtig aan dus.

Onderweg kwamen we nog een andere motortoerclub tegen maar
die waren….. onder  politie begeleiding; dan weet je in elk geval
zeker dat het niet gauw te hard gaat…. Ja, of het moeten allemaal
leden van de KLPD op hun eigen motoren zijn geweest, want die
mogen overal harder dan de gewone burger natuurlijk.

Bij modehuis Westen kwam PP (Penningmeester Pieter) de gelede-
ren nog versterken zodat we nu met elf personen op tien motoren
waren. Voorrijder was Sipke (aka Skippie) met achterop Geertje
zodat we nergens verkeerd zijn gereden. Sipke bedankt, Sipke
bedankt….

Opzoek naar m’n ventieltje!Opzoek naar m’n ventieltje!Opzoek naar m’n ventieltje!Opzoek naar m’n ventieltje!Opzoek naar m’n ventieltje!
Wel natuurlijk onderweg de vertrouwde peukenpauze waar onder-
getekende in de bossen eerst wel heel goed moest zoeken waar ijn
ventieltje zat voor de sanitaire stop.
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Bij het bereiken van de koffiestop had 1 van de motorrijders andere
verplichtingen zodat we nu weer met 10 personen op 9 motoren
waren zoals de tocht ook was begonnen. Zo, nu eerst een bakkie
koffie en de handen en voeten ontdooien. Nu ook maar eens even
vragen wie een stukje wil schrijven over deze toertocht…. Alle ge-
zichten draaien de andere kant op en ik draai er dus weer voorop
(bedankt namens de redactie).

Bij vertrek vanaf het koffiestation was de buitentemperatuur zo-
waar gestegen tot 5 graden dus met iets meer vertrouwen konden
de bochten aangesneden worden alsof we nooit anders hadden
gedaan in een vorig leven.



PERTON Uw Eigen  Drogist

Voor al uw:

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

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

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

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

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

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

iedere vrijdag lopend buffet

      Nieboer Koeriers
Koerier Centrum Stad en Ommeland

Lubbermanswijk 40    9665 NG Oude Pekela
GSM: 06 - 41 34 51 74
www.nieboer-koeriers.nl

      

Voor specialistisch vervoer van:
             Pakketten                                     Medische artikelen
             Documenten                                 ADR incl. radioactief

365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar
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Nieuwe weggetjesNieuwe weggetjesNieuwe weggetjesNieuwe weggetjesNieuwe weggetjes
Al met al was het een mooie route over veel “nieuwe” weggetjes
zodat het een tocht is die het zeker verdient om nog eens nagereden
te worden.

Vanaf de parkeerplaats bij restaurant Pekelahof scheidden onze
wegen zich weer zodat ieder zijn motor weer terug kon brengen
naar de eigen stal. Bij thuiskomst de motor afgespoeld en gesopt
met lauwwarm water, want er lag toch nog behoorlijk wat zout op de
wegen.

Mvg en wellicht tot een volgende rit.

Nog even een laatste vraag van de redactie: als u gevraagd wordt
om een stukje te schrijven voor het clubblad wilt u dit dan zo snel
mogelijk doen. Ten eerste ligt de toertocht dan nog vers in het
geheugen. En ten tweede is de deadline voor het inleveren van
kopij voor het clubblad eerder bereikt dan men denkt zodat wij weer
moeten schuiven met het plaatsen van stukken. Bij voorbaat dank.

Wist u dat?
- de monstertocht naar Duitsland hartstikke mooi was
- er maar weinig mensen zijn mee geweest
- de BBQ is afgelast omdat er te weinig opgaven waren
- dit erg jammer is misschien volgend jaar weer
- het kampeerweekend in aantocht is
- deze op 7-8-9- juli is naar Oude- Mirdum in Friesland
- hiervoor al diverse opgaven binnen zijn
- dat de club 12½ jaar bestaat?
- ieder clublid en adverteerder een herinnering krijgt
- er nog leden zijn die hun contributie nog niet hebben betaald
- de penningmeester graag geld ziet overgemaakt
- met een paar weken de zomervakanties beginnen
- iedereen dan graag mooi weer heeft
- bestuur, toercommissie en redactie iedereen een prettige vakantie toewenst



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham
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www.kuiperblijham.nl

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
Fax. 0597-562638
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Open toertocht
door Jacob Schudde

Zondag 23 april wZondag 23 april wZondag 23 april wZondag 23 april wZondag 23 april was heas heas heas heas het wt wt wt wt weer zoeer zoeer zoeer zoeer zovvvvvererererer, de eer, de eer, de eer, de eer, de eerstststststeeeee
open toertocht van de club. Het weer in deopen toertocht van de club. Het weer in deopen toertocht van de club. Het weer in deopen toertocht van de club. Het weer in deopen toertocht van de club. Het weer in de

ochtend vrij somber en koud, maarochtend vrij somber en koud, maarochtend vrij somber en koud, maarochtend vrij somber en koud, maarochtend vrij somber en koud, maar
dat mocht de pret niet drukken.dat mocht de pret niet drukken.dat mocht de pret niet drukken.dat mocht de pret niet drukken.dat mocht de pret niet drukken.

Bij de Hendy Bar aangekomen om plm. 9.30 uur bleek dat de
opkomst al vrij groot was.

Na een kopje koffie zijn we met een vrij grote groep vertrokken. De
groep was na plm. 20 minuten al behoorlijk uitgedund. De vlotte
rijstijl werd dus niet door iedereen gewaardeerd. De tocht werd verre-
den door de drie noordelijke provinciën Groningen, Friesland en
Drenthe.

MC BartjeMC BartjeMC BartjeMC BartjeMC Bartje
Bij de koffiestop in Zijen, waar alleen maar een kopje koffie is
genuttigd, bleek dat we in de stamkroeg van Motorclub Bartje ver-
toefden. Ze waren dus gewaarschuwd en voorbereid op een grote
groep bikers. Na de koffiestop gingen we verder via Veenhuizen,
Appelscha, Dieverbrug, Zwiggelte en Wersterbork.

Een paar kilometer voor onze lunchstop kwamen we een clubgenoot
tegen die in de berm aan het zoeken was. Naderhand bleek dat hij
z’n vrouw was verloren (grapje!).

Onze groep was als eerste bij de lunchstop in Westerbork en dus
alle keus. Aldaar hebben we een heerlijk plekje in de serre uitge-
zocht, om de rest van de motoren aan te zien komen. De intocht van
de motoren is toch een prachtig gezicht.

Erik ontving bij z’n lunch een sinaasappel. Navraag leerde dat de
ober hem een beetje bleekjes vond en dat hij meer vitaminen moest
gaan eten!!



loodgietersbedrijf

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

Roelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf Bronsema Rhederweg 132
9695 CH Bellingwolde

Telefoon 0597-532877
Mobiel 06-20816306
Internet www.bronsemaloodgieters.nl
E-mail info@bronsemaloodgieters.nl

Hoofdweg 35     9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95
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Om plm. 13.30 uur hebben wij ons weer goed ingepakt en de toer-
tocht voortgezet. Het zonnetje kwam steeds meer te voorschijn en
de temperaturen werden nog aangenamer. De tocht bracht ons door
Schoonloo, Buinen, Drouwenerzand, Stadskanaal en naar onze thuis-
basis Hendy Bar.

PS: Wat mij verbaasde dat er bij terugkomst niemand van het be-
stuur of toercommissie aanwezig was voor het inschrijven van even-
tuele nieuwe leden of als aanspreekpunt voor eventuele
calamiteiten.

Verjaardagskalender

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

Mei :Mei :Mei :Mei :Mei :
Jan Vrieze, André Conradi, Willem Glazenborg, Jaap Siems, Robert
v/d Meulen, Hanno Engelkes, Cinthia Potter, André Komies, Sipke
Roukema, Boye en Petra Lap, Jack Veldkamp, Wim Molanus, Gert-
Jan Prins, Harm Ekamper en Peter van Setten.

Juni :Juni :Juni :Juni :Juni :
Wuppie Lohof, Trijnie Wierenga, Sieneke Kruize, Henk Loois, Bé
Vrieze, Jacob Toutenhoofd, Anita Steen, Luppo Teuben, Fré Siemons,
Greetje de Waard, Willy Kruze, Johan Bontsema, Esra Siemons, René
Hoesen, Gebiena Westerling, Cornelis Lap, Jan Kolthof, Willem
Hensema.

Allen Van Harte Gefeliciteerd en een dikke vette smok.
Speciaal voor de 50 jarigen!



EK
E. Komies

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Vossenkamp 138 tel.: 0597-422050
9675 KM Winschoten

*  Voor alle verzekeringen
*  Voor alle aan- en verkoop van onroerend goed
*  Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden

  op www.makelaardij-visser.nl
*  Alle taxaties (WOZ gediplomeerd)
*  Voor alle hypotheken

e-mail: info@makelaardij-visser.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26 - 9695 AK - Tel. 0597-531484 - Fax 0597-531378

LMV

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

Geopend
7.00 - 20.00

zat. 8.00 - 19.00
zon. 10.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden
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Op zondag 6 mei hadden wOp zondag 6 mei hadden wOp zondag 6 mei hadden wOp zondag 6 mei hadden wOp zondag 6 mei hadden we de Te de Te de Te de Te de T.T.T.T.T.T.C..C..C..C..C.
motorrijvaardigheidstraining.motorrijvaardigheidstraining.motorrijvaardigheidstraining.motorrijvaardigheidstraining.motorrijvaardigheidstraining.

Aanwezigen: Willie en Gea Swarts, Henk Loois, Sipke Roukema,
Pieter de Waard en ondergetekende René Hoesen.

GROTE AFWEZIGEN: de rest van de 150 leden die het lef niet
hadden….maar volgend jaar zijn jullie aan de beurt….nou oké als
jullie zo graag willen heeft Jakob Bakker van T.T.C vast nog wel een
plekkie dit jaar…

Een daverrende opkomstEen daverrende opkomstEen daverrende opkomstEen daverrende opkomstEen daverrende opkomst
Na er vele jaren over gepraat te hebben was het dit jaar eindelijk
zover; een voortgezette rijopleiding voor de mannen/vrouwen van
onze club….Een daverende opkomst was voorspeld maar dat viel
dus vies tegen….

Dat viel ff vies tegenDat viel ff vies tegenDat viel ff vies tegenDat viel ff vies tegenDat viel ff vies tegen
Er viel wel meer vies tegen tijdens de trainingsdag, want Jakob Bak-
ker van T.T.C had een paar leuke dingen in petto die menigeen het
angstzweet deed uitbreken..

De dag begon rustig met een paar oefeningen die je tegenwoordig
moet kunnen wil je überhaupt in aanmerking komen voor het fel
begeerde roze papiertje…

Dus keren op de weg, 8-jes draaien en dit in veel versies die we-
derom voor veel bloed, zweet en tranen zorgden.. Hierbij werd ons
aangeleerd om lekker soepel met de heupen te sturen en hiermee
het zwaartepunt van de motor te verleggen. Hierdoor was iedereen
aan het einde van de dag in staat om de motor veel platter in een
bocht te leggen als ’s morgens voor aanvang denkbaar was.

Motorrijvaardigheidstraining
door René Hoesen



Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

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

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

ERKEND
D O O R

DE RVA

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

Siergrindvloeren

Coatings voor garagevloeren

Bel nu voor een gratis
inspectie en offerte
Tel. 0597-422800
Fax 0597-420152
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Na een welverdiende lunch met lekker belegde broodjes en een
lekker stukkie gebakken dood dier (hamburger speciaal) werd het
allemaal nog pittiger en nu werd het echt een motortraining voor
gevorderde motorrijders.

Hierbij werden pilonnen in 4 cirkels aan elkaar gelegd en hierin
moest je als een ware circus artiest je motor eerst zittend en later
zelfs staand op de steppen rond zien te sturen.

Ook dit werd met gezond pessimisme tegemoet gezien maar door
je aan geleerde van de morgen te houden bracht ook menigeen hier
de oefening tot een bevredigend einde.

En toen….. de gevreesde wipwap waarbij Gea zelfs bij Jakob ach-
terop het parcours heeft afgelegd. Hulde aan het paar; alhoewel
Willie luid riep dat hij zijn echtgenote wel weer net zo mee naar huis
wou hebben als ze ’s morgens gekomen was…

Moar wie waar’n d’r nog nait, want toen werd er een oefening klaar
gezet waarmee zelfs het laatste beetje zweet nog uit het lichaam
werd geperst: pilonnen oppakken met de linkerhand en even ver-
derop op een andere pillon plaatsen; ik mag wel zeggen het viel niet
mee...



Autorijschool
Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ

Winschoten

tel. 0597-412670
of   06-22493034

H. Feringa Autotechniek

Flessingsterrein 8
9665 BZ  Oude Pekela

Tel.: 0597-675346
06-22549045

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

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

 Kwaliteit voor scherpe prijzen
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Ik is klein en zei zijn groot, das niet eerlijkIk is klein en zei zijn groot, das niet eerlijkIk is klein en zei zijn groot, das niet eerlijkIk is klein en zei zijn groot, das niet eerlijkIk is klein en zei zijn groot, das niet eerlijk
En ook voor deze oefeningen moet ik zeggen: “Ik ben te klein”,
maar ik kreeg geen Liga koekje toegestopt. Ik mocht later zelfs nog
proberen om tijdens het motorrijden een dart richting het dartbord
te gooien en ook hiervoor geldt: ’t is maar goed dat omstanders
vergenoeg verwijderd stonden van het dartbord.

Tijdens een laatste koffie/thee pauze werd nog nagepraat over de
dag en we kwamen tot de conclusie dat het weer een zeer leerzame
dag was die zeker voor herhaling vatbaar is.

Hierbij wil ik me dus vast weer opgeven voor volgend jaar: ik ben van
de partij want dit zijn dingen die je niet leert met een grote bek maar
gewoon met vaak genoeg oefenen.

De dag begon dus om 8.30 uur en moe maar voldaan togen we
huiswaarts. ’t Was weer mooi man..

Om even een indruk te geven staat er een filmpje op mijn site over
de TTC van afgelopen zaterdag:

http://www.renehoesen.nl/TTC-WEB.mpg

Nog even een vraag van de redactie: als u gevraagd wordt om een
stukje te schrijven voor het clubblad wilt u dit dan zo snel mogelijk
doen. Ten eerste ligt de toertocht dan nog vers in het    geheugen. En
ten tweede is de deadline voor het inleveren van kopij voor het
clubblad eerder bereikt dan men denkt zodat wij weer moeten schui-
ven met het plaatsen van stukken. Bij voorbaat hartelijke dank.

Daarnaast zijn natuurlijk mensen die graag een stukje willen
schrijven voor in de Pitstop van harte welkom. Het mag ook bv over
je aankomende motorvakatie gaan. Wij zijn daar zeer benieuwd
naar en kunnen er wellicht nog iets van opsteken.

Oproep aan alle leden
de Redactie



DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

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

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

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

Uitgebreid assortiment kleding, helmen en accessoires.
Moderne werkplaats voor onderhoud en reparatie.

Verkoop van nieuwe en gebruikte motorfietsen.
Exclusief Benelli dealer.

Moto Noord
Bornholmstraat 8 B
9723 AX Groningen
Tel.  050 - 5273687
Fax. 050 - 5274814



Opel dealer
voor de regio.

We hebben
altijd meerdere
goede gebruikte
G2 occasions op

voorraad !

Kom langs en
overtuig U zelf !!
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De motorgroet

De oorsprong van de motorrijdergroet ligt in hetDe oorsprong van de motorrijdergroet ligt in hetDe oorsprong van de motorrijdergroet ligt in hetDe oorsprong van de motorrijdergroet ligt in hetDe oorsprong van de motorrijdergroet ligt in het
stenen tijdperk. Er waren toen maar heel weinigstenen tijdperk. Er waren toen maar heel weinigstenen tijdperk. Er waren toen maar heel weinigstenen tijdperk. Er waren toen maar heel weinigstenen tijdperk. Er waren toen maar heel weinig

motorrijders. Er waren nauwelijks  verhardemotorrijders. Er waren nauwelijks  verhardemotorrijders. Er waren nauwelijks  verhardemotorrijders. Er waren nauwelijks  verhardemotorrijders. Er waren nauwelijks  verharde
wegen en de wielen waren van steen.wegen en de wielen waren van steen.wegen en de wielen waren van steen.wegen en de wielen waren van steen.wegen en de wielen waren van steen.

Alleen echte bikkels verdroegen de ongemakken van het motor-
rijden. Wanneer twee zulke bikkels elkaar tegenkwamen, stopten
ze, stapten af  en lieten elkaar de geopende hand zien, om zo te
bewijzen dat ze er geen vuistbijl in hadden verborgen. Zo is de
motorrijdergroet ontstaan.

Winterrijders en softies Winterrijders en softies Winterrijders en softies Winterrijders en softies Winterrijders en softies (ook wel mietjes genaamd).....
Onder dezelfde moeilijke omstandigheden zijn op de dag van
vandaag nog de winterrijders onderweg. Motorrijders zijn oftewel
winterrijders of softies. Softies kom je in April in het kantoor van de
verzekeringsmaatschappij tegen, waar ze hun afgemelde bike weer
aanmelden. Winterrijders daarentegen rijden door. Hun aantal is
gering. Als twee winterrijders elkaar tegenkomen zijn ze heel blij en
groeten. Vanaf April groeten winterrijders niet meer. Want
winterrijders groeten geen softies. Softies herken je daaraan, dat ze
in de eerste weken van de lente wild en met twee handen alles
groeten wat zich op twee wielen voortbeweegt. Ze zijn zo opgewon-
den, dat ze vergeten dat iets verderop een bocht ligt. Ze hebben
altijd schoon ondergoed aan - je zou eventueel in het hospitaal
kunnen belanden.

De verboden groet.De verboden groet.De verboden groet.De verboden groet.De verboden groet.
Het groeten door motorrijders is aan strenge regels gebonden en
wordt door beginnelingen terecht als uiterst ingewikkeld ervaren.
Het is omgeven door allerlei geboden en verboden. Het bekendste
verbod luidt als volgt: Groet nooit een tweewieler die minder als
250 cc cilinderinhoud heeft. Zoiets is geen motor. Wie uit noncha-
lance scooters of lichte motoren groet, staat voor schut en verliest
zijn zelfrespect.



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Een aparte categorie: Oldtimers.Een aparte categorie: Oldtimers.Een aparte categorie: Oldtimers.Een aparte categorie: Oldtimers.Een aparte categorie: Oldtimers.
Oldtimers worden in principe vriendelijk en vol bewondering gegroet
ongeacht de cilinderinhoud. Oldtimers worden meestal door tech-
nisch begaafde oudere heren bereden, de zogenaamde ouwe
techneuten. Die worden met respect behandeld. Kom je een ouwe
techneut tegen, wacht je af of hij groet. Vanaf de lente tot de herfst
groeten velen niet omdat het winterrijders zijn - en winterrijders
groeten geen softies.

Het groeten op de autosnelweg.Het groeten op de autosnelweg.Het groeten op de autosnelweg.Het groeten op de autosnelweg.Het groeten op de autosnelweg.
Niet geregeld en daarom eigenlijk niet bestaand is de cultuur van
motorrijdergroet op de autosnelweg. Zelfs zeer ervaren motorrij-
ders kunnen niet zeggen of men tegemoetkomende motorrijders
over zes rijstroken en de middenberm heen, groeten moet.
Rijtechnisch wordt het groeten een probleem bij het inhalen. De
klassieke linkerhand wordt door degene die ingehaald wordt, niet
gezien. Groet je met de linkerhand voor het lichaam langs naar
rechts, denken automobilisten dat je last hebt van een zwerm sprink-
hanen of kramp in de onderarm.

De “Rossie-groet”De “Rossie-groet”De “Rossie-groet”De “Rossie-groet”De “Rossie-groet”
De “Rossi-groet” (zo plat mogelijk op z’n kant, een knie raakt het
asfalt) geldt als zijnde zéér riskant. In het algemeen wordt hij als
bewijs van extreme stuurkunst gezien, maar het is aan te raden in
ieder geval van tevoren schoon ondergoed aan te trekken (zie
boven). “Rossi-groet”-rijders rijden uitsluitend op het buitenste
profiel en vergelijken met elkaar wie de scherpst afgesleten voet-
steunen heeft. Wie de kunst van de “Rossi-groet” niet beheerst en
hem toch uitvoert, riskeert zijn allerlaatste, de zogenaamde
“Gouden Groet”.

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!



DE SNIKKE

PARTY     SERVICE
TEL.: 0597 - 612980

OSCAR EN YVONNE LAMAIN STAAN KLAAR VOOR AL UW:
Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en Warme Buffetten,
Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.

Zalen tot 300 personen

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 6.30 - 21.00 uur
Zaterdag 7.30 - 21.00 uur
Zondag 9.00 - 21.00 uur

Tankstation Zuiderveen
Energie om door te gaanTAMOIL

24-UURS SERVICE TANKSTATION

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

Daarna kunt u

gebruik maken

van onze

buitenterminal

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

- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
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Sikru’s NaaischoolSikru’s NaaischoolSikru’s NaaischoolSikru’s NaaischoolSikru’s Naaischool
NaaicursusNaaicursusNaaicursusNaaicursusNaaicursus

In kleine gezellige groepenIn kleine gezellige groepenIn kleine gezellige groepenIn kleine gezellige groepenIn kleine gezellige groepen
Leer naaien onder leiding van een gediplomeerde
coupeuse-leidster. Voor uzelf of voor uw kinderen.

Inlichtingen en opgave bij:Inlichtingen en opgave bij:Inlichtingen en opgave bij:Inlichtingen en opgave bij:Inlichtingen en opgave bij:
S. Kruize, Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham,

 Tel. 0597 - 56 20 39

Redenen waarom rijders van een Gold Wing nietRedenen waarom rijders van een Gold Wing nietRedenen waarom rijders van een Gold Wing nietRedenen waarom rijders van een Gold Wing nietRedenen waarom rijders van een Gold Wing niet
groeten.groeten.groeten.groeten.groeten.

1. Volgens het Honda-instructieboekje mag hij zijn stuur pas
loslaten als de bike stilstaat, de sleutel uit het contactslot
is getrokken, de middenbok is uitgeklapt en de radio
uitgeschakeld is.

2. Op het instrumentenpaneel is geen knop voor
“automatisch terugzwaaien”aanwezig.

3. Hij is net ingedut.
4. Hij krijgt zijn arm wegens ouderdomsklachten niet

meer omhoog.
5. Hij heeft via zijn handy een conferentieschakeling met

zijn brooker en de ING-bank.
6. ‘t Vrouwtje heeft hem verboden vreemden te groeten.
7. Hij is net bezig alle lampjes van zijn “kerstboom” te tellen.
8. Hij sorteert op dit moment zijn CD verzameling.
9. De hand voor de antenne stoort de Tv-ontvangst.
10. Hij ruimt net de vaatwasser in.
11. Vanwege zijn Alzheimer weet hij aansluitend niet meer

waar hij zijn hand moet laten.
12. Hij vindt aansluitend tussen alle knopjes, lampjes,

schakelaars en hendeltjes zijn stuur niet meer.
13. Hij verwisselt juist de batterij van zijn pacemaker.
14. Hij zoekt net in zijn boordcomputer, wat “opgestoken

hand van een vreemde motorrijder” betekent.
15. Hij groet wel altijd, maar vanwege de troep rond zijn

stuur ziet niemand zijn hand.
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Redenen waarom Harley-rijders nietRedenen waarom Harley-rijders nietRedenen waarom Harley-rijders nietRedenen waarom Harley-rijders nietRedenen waarom Harley-rijders niet
teruggroeten.teruggroeten.teruggroeten.teruggroeten.teruggroeten.

1. De garantie vervalt als hij een niet Amerikaans product groet.
2. Met het dikke leer en de nieten krijgt hij zijn arm niet

omhoog.
3. Hij groet uit principe geen rijders, die hun bike al geheel

hebben betaald.
4. Hij is bang dat zijn stuur eraf trilt als hij het loslaat.
5. De rijwind zou de nieuwe tatoeages eraf kunnen blazen.
6. Hij heeft een eeuwigheid nodig om aansluitend, vanwege

de vibraties zijn handvat weer terug te vinden.
7. Hij kan niet onderscheiden of de ander groet of zijn oren

dichthoudt.
8. Hij heeft vanwege de vibraties klittenband tussen handvat

en zijn handschoen.
9. Hij heeft zojuist in het economisch gedeelte van de krant

gelezen, dat Honda voor 60% participeert in Harley.
10. Sedert de openbare verkoop van zijn vorige Harley haat hij

alle mensen die een hand opsteken.
11. Zijn Bangkok-Rolex zou nat kunnen worden.
12. De linkerhelft van zijn stuur zou gejat kunnen worden.
13. De linkerhelft van zijn stuur werd reeds gejat en nu houdt hij

zich aan de kilometerteller vast.
14. Hij houdt met zijn linkerhand zijn rechterspiegel vast om te

voorkomen dat die er af trilt.
15. Hij heeft twee handen nodig om met zijn vingers de volgende

afbetaling na te tellen.
16. Hij poetst net zijn chromen luchtfilterdeksel.
17. Als hij maar met één hand zijn stuur vasthoudt gaat ie op

z’n bek.

(Nu weet ik waarom me moeder nooit druk met groeten is).

Alles staat volgens mij als mannelijk, want vrouwen zijn niet zo
bekrompen... tenzij ze alleen maar achterop zit.



MotoPort Stadskanaal,Oosterkade 29, 9503 HP Stadskanaal,
Tel.: 0599 - 612233,Fax: 0599 - 620448

Trefpunt voor alle motorrijders

De meest
veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

De meest
veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

KIJK VOOR ONZE 

OCCASIONS OP 

WWW.MOTOPORTSTADSKANAAL.NL

MOTOPORT
STADSKANAALMOTOPORT
STADSKANAAL

2897-MP Adv.A5 staand def (A)  19-12-2005  11:08  Pagina 1



39

Ik heb geweldige noten… of was het nouIk heb geweldige noten… of was het nouIk heb geweldige noten… of was het nouIk heb geweldige noten… of was het nouIk heb geweldige noten… of was het nou
“Ik heb geweldig genoten”“Ik heb geweldig genoten”“Ik heb geweldig genoten”“Ik heb geweldig genoten”“Ik heb geweldig genoten”

Ook dit jaar was er weer een “monstertoertocht” gepland en ook dit
jaar ging het net als vorig jaar weer richting het Teutoburger woud in
Duitsland.

De zaterdag voor de tocht was een lange regenachtige dag en de
weersvoorspelling voor de opvolgende zondag was al niet veel be-
ter. Dit verklaarde misschien ook de ietwat tegenvallende opkomst
van 23 personen gezeten op 19 motoren.

De meesten waren zo rond 9 uur aanwezig bij de Hendy Bar alwaar
nog een verwarmend kopje thee of koffie kon worden genuttigd
alvorens de tocht kon beginnen.

Om 9:30 was het dan zover; we vertrokken als 2e groep met zeven
motoren en het was nog steeds droog… Maar dat duurde niet lang
alvorens het van een miezerregentje over ging in gestaag door-
regenen… AAAAAAHHHHHH das niet leuk moet ik zeggen; gelukkig
zijn onze pakken goed waterdicht zodat we nog geen last kregen
van plotselinge en onvoorspelbare vochtige plekken. Oksel onfris.

Gelukkig werden we ook daar op onze wenken bediend toen de
route ons even later over kleine weggetjes door een bosrijke omge-
ving voerde. Dit zorgde hier en daar voor okselonfrisse momenten
want man wat was het glad hier en daar.

MC Mios ’93, gefeliciteerdMC Mios ’93, gefeliciteerdMC Mios ’93, gefeliciteerdMC Mios ’93, gefeliciteerdMC Mios ’93, gefeliciteerd
Gelukkig was er nog even tijd voor een bakkie leut met ’n stuk toarte
en dit werd betaald door de club omdat we dit jaar 12 ½ jaar be-
staan. MC Mios ’93, gefeliciteerd en nog minstens 125 jaar erbij
zou ik zo denken. Hier konden we ook opgeven aan Jaap Duit wat
we wilden eten tijdens de lunch in Tecklenburg en volgens mij waren
de schnitzels en aanverwante artikelen weer niet aan te slepen…

Monster toertocht
door René Hoesen



* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

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

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

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

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

P a p i e r b a a n  1 a  -  9 6 7 2  B G  W i n s c h o t e n
Te l .  + 3 1 ( 0 ) 5 9 7  - 4 1 6 2 5 6  -  F a x  + 3 1 ( 0 ) 5 9 7  - 4 2 3 9 3 3

I n f o :  w w w. l i c h t c e n t r u m - k d e r u i t e r . n l

Gassen. .Gassen. .Gassen. .Gassen. .Gassen. .
Tja, en dan wil je altijd graag achteraan rijden omdat je dan soms
even lekker kunt gassen om weer bij de groep te komen na een
gemiste stoplichie of een niet meewerkende verkeersdeelnemer in
een koekblik. Ze weten toch dat ik het altijd druk heb op de motor;
laat ze dan in hemelsnaam aan de kant gaan als ik er aan kom
grommen… Maar nee… En ook dit keer resulteerde dat weer in
hopeloos verdwalen zelfs met de route voor op de routerol.

Dus de rest zat al te eten toen wij arriveerden. Een voordeel van wat
later aan tafel schuiven tijdens de lunchstop is dat het eten meestal
al klaar staat… en je hoeft niet zo lang te wachten dat je weer verder
mag gaan met je hobby: benzine verbranden en gummen met je
achterband door de bochten. Alleen die witte strepen op de weg
krijg ik nog niet helemaal weg met het gummen met de bandjes.

Na net weer goed en wel op weg te zijn na de lunch konden we de
motor eerst eens even een kwartiertje parkeren want de plaatse-
lijke schuttervereninging had een jaarlijkse optocht met veel mu-
ziek, paarden met koetsen en even zoveel paarden die voor vrou-
wen door moesten gaan. (Ah, is wel een beetje vrouwonvriendelijk
maar ’t is gewoon de waarheid).

180 km was te snel180 km was te snel180 km was te snel180 km was te snel180 km was te snel
Had ons de heenweg over mooie 80 km wegen gevoerd (180 km
was te snel geweest), de terugweg bood ons de gelegenheid om
eens even flink de beest uit te hangen. De snelheden die bereikt
werden hadden in Nederland allang geleid tot weken zo niet maan-
den op water en brood. In Duitsland werd er alleen maar gekeken
wanneer je eindelijk eens aan de kant ging zodat ze met zeer hoge
snelheid aan de horizon konden verdwijnen.
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Een andere kijk op wonen
Projectmatig en Particulier

Elke zaterdag op de markt in Winschoten
0597-676869

WinkelsWoonDesign

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
Tel: 0597-432552
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Oh, nieOh, nieOh, nieOh, nieOh, niet hart hart hart hart harder dan 1der dan 1der dan 1der dan 1der dan 16565656565
Als je dan bij terugkomst in Blijham vraagt hoe hard heb je gereden
krijg je als antwoord: “Oh, niet harder dan 165”, ja maar dan wel in
mijlen ipv kilometers per uur.

Bij vertrek ’s morgens werd er een lot uitgereikt waarop je je naam
moest invullen want aan deze jubileum tocht was een verloting
uitgereikt. De eerste 30 lotnummers kregen een koek of een zak
met pleverkouken…nou aangezien er maar 23 deelnemers waren
was er geen verloting want iedereen had prijs.

Tja, en waar moet volgend jaar de monstertocht heenvoeren; ik zeg
rondje ijselmeer of naar het Route 66 motorcafé vlak over de grens
bij Winterswijk. En dan gaan we natuurlijk via de IJseldijk van Zwolle
naar Deventer; mijn 2e nickname is niet voor niets “Mister IJseldijk”.
Wie nog meer leuke ideeën heeft kan deze deponeren bij de toer-
commissie.

En zoals de titel van dit stukje al zegt:
“Ik heb (ondanks de regen) geweldig genoten”.



Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf

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

Stortplaats voor groenafval aan de Kentersweg
Op werkdagen geopend van 7.30 tot 16. 30

1e zaterdag van de maand geopend van 9.00 tot 13. 00

Maart, april, mei, september, oktober en november elke zaterdag geopend.
Ook voor het afhalen van tuingrond etc.

ISO 9002 VCA
gecertificeerd

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM

TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509

EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Hoofdweg 121
9627 PC Hellum

Telefoon 0598-431949
Fax 0598-432904
Mobiel 06-22393171

VOOR AL UW SPARINGEN EN DOORVOEREN IN BETON EN STEEN
TEVENS VOOR CHEMISCHE VERANKERING EN ONTLUCHTING ONDER DE VLOER
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“Hoe ons motorclubje is ontstaan”.“Hoe ons motorclubje is ontstaan”.“Hoe ons motorclubje is ontstaan”.“Hoe ons motorclubje is ontstaan”.“Hoe ons motorclubje is ontstaan”.

Christien kreeg in 1993 motorles van Edwin, tijdens zo’n geweldige
les kwam Edwin met het idee om een motorclubje te beginnen,
waarop ik direct zei: weet waaraan je begint, al het rompslomp van
regels en dat kost ontzettend veel tijd.

Toen ik in september rijexamen had gedaan begon Edwin er weer
over en ja het leek mij toen ook wel wat. We wilden klein beginnen
met een groepje van tien tot vijftien motoren, die samen de gezel-
lige kant van het toeren en dergelijke zou beleven.

We gingen de taken verdelen Edwin werd voorzitter en ik secretaris,
later kwamen Linda, Bartje en Henk erbij (ook motorlessers van
Edwin) dus we hadden een 5 koppige bestuur en konden beginnen.

Op 20 oktober 1993 werd de motorclub opgericht en in een rap
tempo hadden we al 40 leden, (dat was dus geen klein groepje
meer) uit alle windstreken kwamen ze vandaan, we konden onze
oren niet geloven dat er zoveel animo was.

Namen zoals: Jan Bos, Henk Goren, Theo Visser, Robert v/d Meulen,
Harriët ter Veer, Jacob Schudde, Klaas de Wind, Esra Siemons, Tom
Eiten, Jan Pater, Theo Prenger, Geert Veenstra, Hanno en Binie
Engelkes, Bé Nieboer, Henri Fischer, Berend Koopman, Flip v/d Zijl,
Harm Kruize, Koos en Christien Spa waren de eerste leden en zijn
nu heden nog steeds lid. Nog meer namen staan vermeld doch
deze hebben hun lidmaatschap beëindigd.

We hadden een clubnaam die niet gebruikt mocht worden en in
februari 1994 werd MIOS geboren en aangenomen. (Motorrijden Is
Onze Sport)

12½ jaar bestaan, een lustrum
door Christien Spa



Autobedrijf Jan Bruining v.o.f.
Reparatie / APK / SchadesReparatie / APK / SchadesReparatie / APK / SchadesReparatie / APK / SchadesReparatie / APK / Schades
Onderhoud / BandenOnderhoud / BandenOnderhoud / BandenOnderhoud / BandenOnderhoud / Banden
Nieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’s
Ruitservice / RuitschadeRuitservice / RuitschadeRuitservice / RuitschadeRuitservice / RuitschadeRuitservice / Ruitschade
Plaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / Autobemiddeling

Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde
Telefoon: 0597 - 532424

Nieuw:Nieuw:Nieuw:Nieuw:Nieuw:
Airco reparatieAirco reparatieAirco reparatieAirco reparatieAirco reparatie
Auto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrum
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In April 1994 hadden we onze éérste opentoertocht, deze tocht
was goed voorbereidt, 8x was de tocht gereden om de fouten eruit
te halen en dat deed een gedeelte van het bestuur. Dus we waren
altijd op pad. Later is er een toercommissie gevormd die zich bezig
houd met het toeren over mooie weggetjes. In deze tijd hadden we
onze gedachten ook laten gaan over een clubblad, nou dat was een
tijd rovende zaak waar niemand belang bij had. Na een jaar bakke-
leien werd de clubblad opgericht als proef. Er kwam een route-
beschrijving en een paar adverteerders in, mensen die ons vandaag
aan de dag nog steunen zoals: Handy Bar, C1000 (toen Kopak) en
Mulders Motoren.

Harald (een vriend van Edwin) had dit gemaakt, het zag er goed uit
en de rest kun je wel raden. Weer een geboorte die later de naam
Pitstop kreeg. Toen op pad om meer adverteerders te vragen en ja
hoor Houtbouw Fischer, Kuiper bouwonderneming, Perton mode,
Ubbens bouwstoffen, aannemersbedrijf Glazenborg, Visser
assurantie, EK schildersbedrijf, kan Le Chinees, Bijholt optiek, v/d
Wal transportbedrijf, Gervo sport, Koerts partyservice en AJ Bos
aannemersbedrijf kregen een advertentie in de eerste pitstop.
Later volgden er meer die per jaar wisselend zijn. Onze hartelijke
dank hiervoor.

Harald kreeg assistentie in de ploeg en de redactieteam werd een
feit. Er staan leuke, informatieve dingen in vermeld die het club-
gebeuren op peil houden.

Na jaren hard werken aan een mooie clubblad is Harald ermee
gestopt omdat hij werk had gekregen in Duitsland en weinig tijd had
voor ons clubblad.

We kregen een fantastische clublid Jan Wierenga terug met veel
gevoel voor het ontwikkelen van een mooi clubblad. Dit kunnen
jullie tot aan vandaag heel goed herkennen.

Verder hebben wij een leuke ledenlijst, 153 personen zijn lid van de
club, ze zijn er natuurlijk nooit allemaal, een gedeelte is aanwezig
bij toertochten kampeerweekend of een ander evenement.
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Ook hebben we 56 adverteerders die onze club steunen in de vorm
van een advertentie in ons clubblad. Na 12½ jaar clubgebeuren in
de vorm van besturen, organiseren en administratieve taken zijn wij
nog goed gemotiveerd om met bepaalde voorstellen op tafel te
komen.

Wij hopen dat we nog een aantal jaartjes zo door mogen gaan, voor
ieder clublid en adverteerder hebben we een presentje bedacht als
herinnering aan dit lustrum die met het clubblad bij jullie thuis wordt
bezorgd.

De fysiotherapeut knijpt er tussenuit.
De logopedisten zijn sprakeloos.
De podotherapeut zit met kromme tenen.
De KNO-arts krijgt er de zenuwen van.
De verloskundige zit met de naweeën.
De gynaecoloog baart het zorgen.
De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed gaat.
De anaesthesist is knock-out.
De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart.
De dermatoloog krijgt er kippenvel van.
De geriater krijgt er grijze haren van.
Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten.
De haematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald.
De gastro-enteroloog heeft er zijn buik vol van.
De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.
De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
De psychiater snijdt het door de ziel.
De traumatoloog ergert zich bont en blauw.
Voor de apotheker is het een bittere pil.
De tandarts ziet er geen gat meer in.

Oh ja, en de patiënt? Die is er goed ziek van.

Het nieuwe zorgstelsel



LID  VEBIDAK

Koerts
Dakwerken bv

Wij geven water geen kans...

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

Gratis

DakinspectieGratis

Dakinspectie

UBBENS BOUWSTOFFEN

Lid van de Vereniging
van Handelaren in
Bouwmaterialen in
Nederland

v.h. Sluiter

Hout- en Bouwmaterialenhandel
Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)
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Motorjargon
deel 1 : a-e

AAAAA
aanbouwkeuken: Honda Goldwing 1500.
aardappel: zuiger.
amerikaanse schroevendraaier: hamer.
ankers, in de ankers gaan, het anker uitgooien: heel hard remmen.
apehanger: extreem hoog en breed stuur.
autoband: vierkant gereden band, van iemand die alleen rechtdoor
gas geeft.

BBBBB
BMW: 1. Blik Met Wielen 2. Barrel Met Wielen 3. Bayerische Mest
Wagen.
babyzitje: Yamaha Virago 500.
ballenvanger: tankpad.
bankstel: Honda Goldwing.
banksteltreffen: Honda Goldwing treffen.
beemer: BMW
beugel BH: Valbeugel voor o.a. BMW boxer.
bellenblazer: custom en/of chopper.
blairpijp: race uitlaat.
blazen: hard rijden (zie ook knallen).
blèrijzer: racemotor.
blèrpijp: open (race)uitlaat.
blik: auto.
blokje om: een stukje gaan rijden.
blubberen: het rijden op een Harley-Davidson.
boomklever: racemotor welke regelmatig uit een boom gehaald moe-
ten worden na een stuurfoutje.
botsmuts: helm.
botspet: helm.
boulevardcruiser: (meestal custom)motor waarmee alleen maar ge-
reden wordt voor de show.
brievenbus: luchthapper (inlaat) Kawasaki ZX6R,9R en 12R (2002)
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brommer(tje): motor, motorfiets (zie ook motorfiets).
bromtol: 50cc brommertje.
buigen: op de grens rijden van wat je motor kan.
buikschuiver: een racemotor.
burn-out: stilstaan met slippende achterband tot die begint te roken
of zelfs klapt. Wordt veel gedaan met toch al versleten band.
burnout smiley: burnout in de vorm van een smiley, variant van de
donut.

CCCCC
CBtje: Honda CB viercilinder van rond ’76.
chemisch toilet: Honda Pacific Coast 800.
circuit dagje: dagje blazen op een circuit.
condoom: regenoverall.
curver bak: zie tupperware bak

DDDDD
DKW: Das Krankenhaus Wartet.
demper: dempt het uitlaat geluid (en dient zo snel mogelijk vervan-
gen te worden door een open exemplaar).
dijkje flatsen: hard over de dijk rijden.
dikke brommer: lichte motorfiets.
dodenseconde: de eerste seconde groen licht van een verkeerslicht.
donut: een rubberspoor van je achterband op het wegdek achterla-
ten in de vorm van een ‘O’.
doorblazen: de motor vol open trekken naar een zo’n hoog mogelijke
snelheid zodat de uitlaat eens even lekker heet wordt en de troep er
uit “geblazen” wordt.
dragracen: zo snel mogelijk 400 meter afleggen.
driften: zo door een bocht rijden dat het (achter)wiel zijwaarts schuift.

EEEEE
easyriders: het meest gekochte motormagazine ter wereld.
www.easyriders.com
elektrische koffiemolen: racemotor.
emmers: grote zuigers.
etalageruit: enorme grote ruit voor op het stuur bedoeld voor het
vangen van wind.
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Wilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijn
ook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel
dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.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 toer-
tochten en in de wintermaanden gezellige avonden. De contributie bedraagt
Euro 23,00 per jaar voor de bestuurder en Euro 12,00 per jaar voor de duo-
passagier. Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleve-
ren 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 Bé Nieboer
Oosterstraat 43 Lubbermanswijk 40
9697 PE Blijham 9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597 - 561212 tel.: 0597 - 614904

e-mail: info@mcmios93.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van onze club.

Natuurlijk word ook ik lid van MC Mios ‘93!

Naam : Roepnaam:
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnr :
Geb. datum :
Geslacht : M / V
Rijbew. A : Ja / Nee

Datum : Handtekening:

Lid worden?
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