Voor de meeste van ons zit de zomervakantie er weer op. Nog nagenietend
van het mooie weer zitten we nu, half augustus, weer in de regen. Mooi
weer verveelt toch minder snel.
We hebben met 15 leden de Elfstedentocht gereden. Al weer meer dan
vorig jaar en reden voor de organisatie om ons een beker toe te kennen.
Ook dit jaar was er weer een mooie tocht door het Friese land uitgezet.
Volgend jaar gaan we zeker weer en dan proberen we de groep nog groter
te maken.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Op 20 augustus hebben we weer onze tweede open toertocht gehad.
Deze tocht leidde ons door Duitsland. Een mooie tocht door het veen- en
bosbouwgebied van onze oosterburen. Na afloop werd er door een enkeling geklaagd over te lange stukken en een route door teveel dorpjes.
Welnu, als je in Duitsland van de verbindingswegen af gaat kom je op
wegen en straten die heel slecht zijn onderhouden. De motor, je nieren
en andere lichaamsdelen krijgen het dan zo zwaar te verduren, dat je
snel weer terug wilt naar de betere wegen. Als tourcommissie probeer je
motor, maar ook mens te sparen. Ja, en dat ze in Duitsland al een dorpje
maken als er 3 boerderijen een kroeg en kerk bij elkaar staan ……………
Veel leesplezier.
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Adressen enzo...
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er

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

oercommissie
Toer
commissie
Jaap Duit
Henk Folkringa
René Hoesen
Roelf Hummel
Hilvert Smits
Luppo Teuben

H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
Beverhof 193, 9675 NN Winschoten, 0597 - 421045
Burg.v.Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927
Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude-Pekela, 0597 - 613647
Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

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

Redaktie Pitstop

moett binnen zijn vvoor
17
novvember 2006.
Kopij vvoor
oor nummer 4 moe
oor 1
7 no
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'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.
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Kortom, we zien je graag een keer langskomen.

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.

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

www.motopor tleek.nl

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

MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER

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

H. Stukje

Agenda 2006
Datum
19 maart
23 april
21 mei
3 juni
7 t/m 9 juli
20 augustus
17 september
15 oktober

Soort
Leden toertocht
Open toertocht
Leden toertocht
Avond toertocht
Barbecueavond
Kampeerweekend

Omgeving Afstand
Start
Drenthe
135 km
13.00 uur
Drenthe
200 km
9.00 t/m 10.30 uur
Duitsland
350 km
9.00 uur
Groningen 120 km
18.00 uur
Hendy Bar 22.00 uur
Friesland
130 km
(Oudemirdum, Camping “De Wigwam”)
Open toertocht
Duitsland
200 km
9.00 t/m 10.30 uur
Leden puzzeltocht Groningen 120 km
10.00 uur
Leden toertocht
Duitsland
170 km
10.00 uur
(We vertrekken dan bij Motoport Stadskanaal)
Alle toertochten starten bij de Hendy Bar in Blijham.

Rectificatie
namens de redactie
In het stukje, geschreven over de voortgezette rij-opleiding in NieuwBuinen van afgelopen mei is per ongeluk een verkeerde naam gebruikt.
Het is Jacob Meijer en niet Jacob Bakker.
Onze exuses hiervoor aan Jacob Meijer.
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Mededelingen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 3,00 per toertocht gevraagd. De
vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook
voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 12,00 per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer: 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 Euro 2,50. Verkrijgbaar bij Bé Nieboer en tijdens alle clubactiviteiten. Er zijn ook zwarte T-shirts te koop met gele opgedrukte
MC Mios ’93 logo. De prijs is Euro 6,00. Verkrijgbaar bij Christien
Spa.

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

Avondtoertocht , 3 juni
door René Hoesen
Een avond tocht staat meestal garant voor een
mooi stukje rijden en daarna een
welverdiende barbecue.
Normaal eet ik de hele week voorafgaand aan de avondtocht een
beetje gematigd maar dat was deze keer niet nodig.
Want…. er was te weinig opgave voor de barbecue, dus die lekkere
stukken vlees en die heerlijke salades en natuurlijk de nodige natte
versnaperingen gingen aan onze neus voorbij.
En de leden van de redactie zullen ongetwijfeld iemand gevraagd
hebben om een stukje te schrijven over deze tocht.
Misschien zelfs afgesproken om het zelf te doen maar vlak voor de
deadline komen we erachter dat er geen stukje is.
Aangezien ik een geheugen als een zeef heb probeer ik om toch een
leuk leesbaar stukje te maken over die gedenkwaardige avond in
juni.
De toertocht begon rond 18:00 uur bij de Hendy Bar en ging de provincie Groningen in en was uitgezet door Jaap en Luppo.
Nu kan ik vervolgen met: “We gingen daar langs en toen links en
daarna weer rechts”, maar dat kan iedereen teruglezen op zijn eigen
route rol dusssss dasssss nie interessant.
Wat ik me nog wel kan herinneren was de koffiestop bij Hotel Spoorzicht in Loppersum. Waren we vroeger nog meer als welkom als motorrijders, dit jaar was het anders. Wat vroeger gezellig was, is recentelijk omgetoverd in een kak hotel/restaurant. Waar de gasten die
voor het raam dineren het niet blieven dat mensen in lederen klederdracht zich naast hun op de stoelen nestelen.
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Dus werden we ergens achteraf geparkeerd in een toch nog wel
redelijk gezellige donkere ambiance. Of leek het gezellig omdat
eigenlijk de verlichting voor ons niet kon branden. Maar toch was er
koffie/thee te verkrijgen; alleen op de appeltaart moesten we lang
wachten omdat die eerst nog uit een diepvries gegrabbeld moest
worden.
Ik had zelf 4 introducees meegenomen maar volgens mij waren die
in de veronderstelling dat het altijd zo gaat bij MC Mios ’93 want ik
heb ze nooit weer gezien. En als ik vraag wanneer ze lid worden
kijken ze afwezig naar de grond met in hun achterhoofd de stukken
bevroren appeltaart. Mooi dat ik nu niet meer aan kan komen met
de avondtocht voor volgend jaar met een grandioze barbecue. Daar
trappen ze niet meer in.
En zo gingen we na een mooi rondje door de provincie weer richting
Hendy Bar en onze eigen potje koffie met een kaakje.
Volgend jaar rekenen we op een overweldigende opkomst voor de
avondtocht en barbecue. Misschien komt er zelfs een buikdanseres
en voor de dames diverse chippendales. Dit alles natuurlijk alleen
bij voldoende opgave.
Tot volgend jaar.

Wist u dat?
-

BBQ is komen te vervallen omdat er te weinig opgaven waren
wij als bestuur dit er jammer dit ontzettend jammer vindt
wij als club hierdoor onderlingen contacten verliezen
de kampeerweekend weer zeer geslaagd was
er 30 personen meegeweest zijn
de Run op zaterdag 16 September is
hier verschillende leden van de club aan mee doen
dit een kijkje waard is, achter de klinker in Winschoten
de volgende tocht een ouderwetse activiteitentocht is
hier dus weer spelletje gedaan moeten worden
het bestuur toercommissie en redactie jullie dan graag in actie
willen zien

13

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

PERTON

Uw Eigen Drogist

Voor al uw:

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

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

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

Kampeerweekend, 7-9 juli
door Thea Loois
Voorafgaand aan he
am
peer w eek
end, kkon
on
hett kkam
ampeer
eekend,
iedereen die meeging op donderdagavond
alle bagage naar de Hendy Bar brengen.
Onder de carport van Bert en Marja werd de berg kampeerspullen
steeds hoger. Het weer was heerlijk en de mensen die hun spullen
hadden gebracht genoten op het terras nog even van een kopje
koffie. Helaas was Christien verhinderd om dit weekend mee te
gaan en zodoende trad Henk Loois op als penningmeester. Hij kon
nu direct zien dat het geen kattepis is om deze taak over te nemen,
want het was een hele administratie. Gelukkig had hij keurige overzichten van Christien gekregen, zodat het wel te doen was.
Op vrijdagmiddag hebben Henk en Christien een grote bus opgehaald bij Puma, dit was prima geregeld door Jacob Schudde. Henk
kon gelijk even proefrijden, met een automaat is het toch wel anders dan je gewend bent! Je moet je linkervoet even op vakantie
sturen, anders trap je toch zó enorm op de rem, omdat je eigenlijk
wilt schakelen en er op die plek geen koppelingspedaal zit. Ze hebben dadelijk alle bagage ingeladen bij de Hendy Bar, zodat de bus
direct klaar was voor vertrek.

Weergoden
‘s Avonds omstreeks 18.00 uur waren de meeste mensen gearriveerd bij de Hendy Bar. Een aantal zou later op eigen gelegenheid
naar de camping komen. Nadat iedereen een kopje koffie had gehad en zich vervolgens in het pak had gehesen kon de reis beginnen. Henk en Thea reden op de bus vooruit richting Joure, waar een
koffiestop was gepland. We kregen een duidelijke beschrijving mee
van Jaap Duit en het restaurant werd moeiteloos gevonden. De
weergoden waren ons goed gezind (heel wat beter dan vorig jaar
toen we bijna van de weg werden gespoeld) en we hebben heerlijk
buiten op het terras gezeten.
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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
www.kuiperblijham.nl

Nadat de inwendige mens weer was voorzien van het nodige, ging
de reis verder richting camping de Wigwam in Oudemirdum, Friesland. Rob had even een drukkertje nodig, zijn accu had er blijkbaar
niet zoveel zin in. De route naar Oudemirdum was bij de meesten al
wel bekend en iedereen kwam gezond en wel de camping oprijden.
Sommigen namen eerst even een glaasje fris (of een fris glaasje
gerstenat) en vervolgens werden de tenten in rap tempo neergezet.

Dankzij de compressor van Anno waren de luchtbedden in no-time
opgepompt. Zelfs een campinggast kwam er nog even gebruik van
maken, hij was zijn voetpomp vergeten en beschikte vanwege zijn
rookverslaving niet over voldoende longinhoud om zijn luchtbedje
zelf tot het juiste formaat op te blazen.

Top Omze
Omzett !
De avond was als vanouds gezellig en de kantine had waarschijnlijk
weer een top omzet! Tegen een uur of één gingen een aantal mensen richting hun tent, maar de echte die-hards hielden het tot de
kleine uurtjes vol. Zij kwamen luidruchtig terug en hebben het op
het veld nog een mooi poosje volgehouden.
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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
Internet
www.bronsemaloodgieters.nl
E-mail
info@bronsemaloodgieters.nl

Hoofdweg 35

9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

Zaterdagochtend om negen uur zat iedereen aan het ontbijt, de één
wat frisser en fitter dan de ander. Reint was inmiddels vertrokken
richting Almere, voor een slipcursus. Rob is gelijk op stap gegaan om
een andere accu op te halen.

Met de bus naar Stavoren ?
Het weer zat nog steeds mee, heerlijk zonnig en een goede temperatuur. Een lekker briesje erbij zorgde voor het ideale motorweer.
Omstreeks kwart voor elf kwamen René en Gebina de camping
oprijden, precies op tijd om mee te gaan voor de toertocht van deze
dag. Henk en ik konden niet met de toertocht mee, omdat we geen
motor bij ons hadden en gingen met de bus naar Stavoren. Berend
en Jannie leek dit ook wel leuk en gingen met ons mee. Er was veel
te zien onderweg (vooral veel gras en water) maar ook leuke dorpjes. Berend en Jannie zagen alleen bomen en de lucht door de
ramen achter in de bus. Af en toe waren er nogal scherpe bochten in
de weg en lagen zij kriskras door de bus, dit was wel vermakelijk.

Stavoren is een leuke plaats met een levendige haven. We hebben
er genoten van een lekkere lunch met uitzicht op het water. We zijn
ook nog even wezen kijken in Hindeloopen en ook daar hebben we
ons prima vermaakt, een beetje shoppen, terrasje pikken, ijsje eten,
bootjes kijken, de middag is omgevlogen.
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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

tel.: 0597-422050

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

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

Tegen een uur of vijf waren we weer op de camping. Ook de mensen
die de toertocht hadden gereden waren inmiddels terug en iedereen heeft nog lekker op het grasveld van het zonnetje genoten. ’s
Avonds was het weer tijd voor de bbq. Als iemand niet genoeg heeft
gehad, heeft hij zich dat zelf aangedaan, want er was plenty aanwezig. Stokbrood met kruidenboter, salade, friet, lekkere karbonades,
shaslicks enz.

Heeeerlijke BBQ !

Het is ook deze avond weer laat geworden, al moet ik eerlijk zeggen
dat ik zo uitgeteld was dat ik daar niet veel van meegekregen heb.
Ben op tijd naar mijn luchtbedje gegaan en heb redelijk goed geslapen. Zondagmorgen stond ik goed uitgerust en wakker in het toilet
gebouw en moest constateren dat niet iedereen zo fit en kwiek
was, tja ’s avonds een kerel, ’s morgens een kerel. De drank was
niet bij iedereen goed gevallen geloof ik. Maar, eerlijk is eerlijk; om
negen uur zaten ze allemaal weer aan het ontbijt! (Of ook iedereen
lekker heeft ontbeten, of alleen maar aanwezig was, is mij niet
bekend).
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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

P E RTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

Na het ontbijt was het weer tijd om het campement op te breken.
Dit ging lekker vlug, iedereen krijgt er schijnbaar steeds meer handigheid in. De bus werd volgestouwd en toen was het tijd voor een
bakje koffie. Berend vond eigenlijk dat er een gebakje bij hoorde en
tot zijn verbazing kwam er iemand van de kantine met een flink
stuk appeltaart. Berend liet zich niet kennen en heeft het gebak
weggewerkt, wat niet meeviel zo direct na de broodmaaltijd. Waarschijnlijk was het gebak toch net een maatje te groot, want een
poosje later stond hij in de heg de kippen te voeren…… wat maakt
het uit, hoort er allemaal bij!

Het is weer tijd om te gaan.
Het was tijd om te vertrekken, er werd besloten rechtstreeks naar
huis te gaan. Henk en Thea gingen met de bus naar de Hendy Bar
om daar alle spullen weer uit te laden. Vervolgens naar huis en nog
even het weekend doorpraten. Wat ons betreft weer voor herhaling
vatbaar. We hopen dat iedereen het naar de zin heeft gehad en dat
er een volgende keer nog meer leden van MC Mios ‘93 mee zullen
gaan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

LET OP !
namens de Toercommissie
De laatste leden toertocht van 2006 op 15 oktober begint niet bij
de Hendy Bar zoals gebruikelijk, maar bij Motorport Stadskanaal
Stadskanaal.
We vertrekken dan om 10.00 uur voor een prachtige toertocht
van zo’n 170 km door Duitsland.

Nieuwe leden
Hilda Koning uit Blijham
J.P. Everts uit Winschoten
Van harte welkom bij onze gezellige motorclub!
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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
Kwaliteit voor scherpe prijzen

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

Open toertocht, 20 augustus
door René Hoesen aka VFRené
Hè,hè, eindelijk zat de vakantie er bijna weer op
en er st
ond w
eer een ttoer
oer t ocht vvoor
oor de deur
weer
deur..
stond
Een open toertocht door Roelf Hummel en mijzelf uitgezet dus ik kan
moeilijk zeggen dat ik de tocht niet mooi vond. Als iemand anders de
tocht had gemaakt zou ik zeggen: “Petje af, want het is jullie weer
gelukt om ons over nooit eerder gereden wegen te leiden”.
Maar de dag begon niet helemaal zoals ik het eigenlijk wilde want de
VFR wilde niet starten. “Wat zeg je?, de VFR wilde niet starten”.Ja,
ongelofelijk ik weet het maar als ik naar het klokje keek had zich een
uurtje ervoor zich een klein stroomstorinkie voor gedaan. Met als
resultaat dat Gebina (VFRouw) zich het zweet al voor 9 uur in de
kleren duwde. Dat was ook geen succes dus toen maar naast de
motor en in de 2e versnelling aangedrukt.
Het leek net alsof de VFR ons even terug wilde pakken voor het feit
dat hij per volgende week in is geruild voor natuurlijk weer een zilvergrijze VFR. Nu eentje uit 2005 met welgeteld 650 km op de teller;
dat is 31.000 km minder als de huidige.
Ik weet het, veel motorrijders komen niet eens toe aan 31.000 km
maar we hebben in 1 jaar en 5 maanden 21.000 km op deze motor
gereden. Tja, een hobby mag wat kosten toch? Maar dit stukje moest
eigenlijk gaan over de toertocht, dus bij deze.

Bij het begin beginnen ...
Zo rond 9 uur waren we dus eindelijk in Blijham gekomen en de
eersten van over ver waren al aanwezig. Al snel vertrokken de eersten en wij vertrokken zo rond 10:15 uur met frisse zin in een lekker
toertochtje.
De route tot de lunch/koffie stop ging zonder problemen al zal niet
iedereen dat beamen want 2 groepen die voor ons zijn vertrokken
kwamen later aan bij de koffiestop.
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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

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

Lekker puh, moet je maar goed lezen. Ikzelf had naast de routerol
ook de route in de Garmin navigatie gezet voor de controle en ik moet
zeggen 100%.

Gebakk’n tutaier op stoete...
De koffiestop was gelegen aan het Zwischenahnermeer en velen
besloten om hier al de lunch te nuttigen. Dat werd voor de meesten
“Kraftbrot”, de plaatselijke versie van Strammer Max ook wel bekend als gebakk’n tutaier op stoete. Maar dit was iets heel anders:
een plak roggebrood met een spiegelei en daarom heen een hele
berg spekjes. Het was niet echt een succes want alles werd aangeleverd op een soort plankje waar op het laatst meer naast als op
lag.
Enigszins met een voldaan vol (vet, burpend) gevoel in de maag gingen we weer verder met het 2e gedeelte van de tocht.
De tocht ging ook nu weer binnendoor met een mooie nog net legale
snelheid richting het bikerhotel bij Holtgast. Hier aangekomen kon
een ieder voor zich zelf beslissen of het “Kraftbrot” tussen de middag
voldoende was om de rest van de dag door te komen. Men kon hier
ook weer genieten van megaschnitzels met megagrote glazen fris
weggespoeld.

Diverse mooie motoren.
Hier stonden ook weer diverse mooie motoren die natuurlijk rondom
bezichtigd moesten worden. Hebben jullie die chopper gezien met
die superbrede achterband? Volgens mij had die motor geen standaard nodig want dat ding wou zo al rechtop blijven staan.
Vanaf hier begonnen we aan het laatste deel van de tocht en gelukkig, de regen was nog niet allemaal op. De bui dwong ons tot een
peukenpauze onder een viaduct; maar het was echt van dat Hollandse weer in Duitsland want even later konden we ons al weer
lekker drogen in een zonnetje en even genieten van een ijssie bij een
tankstation.
Vanaf nu is het verboden om tijdens toertochten slaapliedjes te zingen want Marga Duit lag weer lekker te ronken achterop de motor en
dan mag Jaap niet zonder db-killers rijden; Marga kwam bijna boven
het motorgeluid uit.
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Opel dealer
voor de regio.
We hebben
altijd meerdere
goede gebruikte
G2 occasions op
voorraad !
Kom langs en
overtuig U zelf !!

Na nog het bedwingen van de tunnel waren we weer op
“vaderlandsche” bodem en ging het via Nieuweschans en Oudeschans
weer richting Blijham waar ons nog een duik in de grabbelton restte.
Grabbelton, nee grabbeldeuze en om onder in te komen moest je er
eigenlijk wel met 1 been in gaan staan. Maar toch, weer een leuk
aandenken aan de open toertocht van MC Mios ’93 uit Blijham.
De toertocht werd verreden met 53 motorrijders waarvan velen met
duo dus het aantal zal veel hoger liggen. De opkomst had nog hoger
kunnen zijn als ook niet Vlagtwedde net een toertocht had als afsluiting van de week der besten.
Bij terugkomst in huis bleek mijn rechterknie behoorlijk dik door een
wespensteek een dag eerder opgelopen in een speeltuin in Leek. Die
wesp dacht natuurlijk mij eens lekker terug te pakken voor al die
insectenlijkjes elke keer weer voor op de kuip van de motor.
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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

Elfstedentocht 2006
door Marijke v/d Laan
Het begon allemaal zondag 4 juni. Ik ging in de
namiddag nog even een stukje toeren en dan
tanken voor de grote dag van morgen.
Toen ik thuis kwam bleek dat er een bout van mijn motor was afgebroken. Het is te gevaarlijk om op de Elfstedentocht daarmee te
rijden. Ik al helemaal teleurgesteld René Hoesen bellen dat ik niet
met de motor mee kon. Gelukkig had Henk Loois nog geen duopassagier en kon ik bij hem achterop. Henk nogmaals bedankt.

Om 6 uur vertrok de groep uit Blijham.
Toen ik maandagochtend (vroeg) uit het raam keek kreeg ik al het
vermoeden dat het geen warme dag zou worden. De regenwolken
hingen dreigend boven de stad. Om 6 uur vertrok de groep van 8
motoren met daarop 12 motorliefhebbers vanuit Winschoten en
om half 7 kwamen ze mij in Groningen oppikken. In Leeuwarden
aangekomen eerst nog even tanken zodat dat onderweg niet meer
nodig zou zijn. Aangekomen op het startpunt van de Elfstedentocht,
het FEC, stonden al veel motoren klaar voor de tocht.
Gelukkig konden we in de hal ons tegoed doen aan een bakje koffie
of thee om op te warmen, want mijn vermoeden was juist het was
die ochtend 12°C. In Leeuwarden zijn nog twee motorliefhebbers
bij onze groep aangesloten zodat we op een totaal van 10 motoren
en 15 mensen kwam.

3 km voor een stoplicht.
Tegen 8 uur bestegen we de motoren en gingen op pad. Het begon al
goed, we waren Leeuwarden nog niet uit of we stonden al vast in
een stoet van ongeveer 3 km voor een stoplicht. Eenmaal het stoplicht gepasseerd konden we lekker doorrijden. In het begin van de
tocht waren we al één motor kwijt geraakt.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Tegen half 12 gingen we stoppen om een bakje koffie te drinken of in
Hilvert Smit zijn geval, een kop tomatensoep. Een groep motorrijders
achter ons lette even niet op de route beschrijving en reed ons achterna naar het café. Toen ze er achter kwamen dat we van de route
afweken konden ze weer omdraaien om het juiste parcours weer te
volgen.

Lekker opgewarmd...
Lekker opgewarmd door een kop thee konden we de voorbij denderende motoren bewonderen. Na een tweede bakje gingen we weer op
pad. In de loop van de dag stonden steeds meer mensen langs de weg
om de motorrijders aan te moedigen. Vooral in de dorpen waar de
stempelposten stonden opgesteld waardoor we daar langzaam doorheen moesten. Toch wel geweldig hoeveel mensen op de been zijn om
al die motoren te bewonderen. Kinderen langs de weg om een high five
te geven of om te zwaaien.
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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:
Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en Warme Buffetten,
Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.
Zalen tot 300 personen

Motoren bewonderen ...
Onderweg waren de nodige peuken pauzes waarbij we de voorbijkomende motoren konden bewonderen. Terug gekomen in
Leeuwarden konden we ons weer lekker opwarmen met een kop
koffie of thee, en dat was wel nodig. In de hal gekomen konden we
onze stempelkaarten laten aftekenen en de plaquettes in ontvangst
nemen.
Na nog een kop thee gingen we richting huis. In Marum zijn we nog
gestopt om onze honger te stillen. Henk wou graag bonensoep aangezien het net herfst leek, maar helaas stond dat niet op het menu.
Na te hebben gegeten en afgerekend heeft Henk mij weer naar huis
gebracht om vervolgens zelf richting Blijham te racen.
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Sikru’s Naaischool
Naaicursus
In kleine gezellige groepen
Leer naaien onder leiding van een gediplomeerde
coupeuse-leidster. Voor uzelf of voor uw kinderen.
Inlichtingen en opgave bij:
S. Kruize, Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham,
Tel. 0597 - 56 20 39

Verjaardagskalender
Juli:
Dethmer Nuus, Tom Eiten, Chris Hesseling, Bert Lammers, Jurren
Boltjes, Erik Moddermen, Tom de Vries, Jonnie van Hoorn, Trynko
Begeman, Erna Mulder

Augustus:
Koos Spa, Jan Geertsema, Theo Visser, Binie Engelkes, Jan Mulder,
Willie Swarts, Bé Nieboer, Jaap Duit, Harry Rouppé, Henk Wierenga,
Nico Hensens, Karin Schuurman

September:
Edwin Wiebrands, Henk Goren, Henry Fischer, Yvonne Fleurke, Rob
Mulder, Henk Folkringa, Flip Kolthof, Roelf Bruins, Roelf Hummel,
Jan de Jager, Roelf Huls, Klaas Heres, Ronnie v/d Zijl, Bart Perton,
Bé Glazenborg.
Iedereen die jarig is geweest of nog moet worden:
van harte gefeliciteerd namens de club.
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KIJK VOOR ONZE
OCCASIONS OP
WWW.MOTOPORTSTADSKANAAL.NL

Trefpunt voor alle motorrijders

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

Vakantie Gardameer, Italië
door René Hoesen en Gebina Westerling
Aangezien de motorvakantie vorig jaar zo goed
is bevallen hebben we ook dit jaar weer
besloten om met de motor te gaan.
Dit jaar is het ietsje verder geworden, namelijk een hotel bij
Tremosine aan het Gardameer.

Zaterdag 29 juli 2006
Dit jaar hebben we van te voren geregeld met de buren dat ze niet
net hun jaarlijkse bbq houden op de dag voor ons vakantie vertrek.
Mooi…. nu konden we dus wel genieten van een redelijke nachtrust; als je daar van kunt spreken als je de volgende dag op schoolreisje gaat. Maar toch… de wekker gaat om 4:00 uur en we komen
redelijk fris uit ons nestje om eens buiten te kijken hoe het weer er
voor staat.
‘t Is behoorlijk mistig en zelfs nog een beetje schemerig maar toch
gaat om 4:58 het contact van de motor aan. Het geeft een heerlijk
spannend gevoel om zo richting de wijde wereld te trekken.
GPS Truus geeft goed de richting aan en in no time vliegen de kilometers onder ons door en nog steeds hoeven de regenpakken niet
aan.
Vlak na de middag zijn we zelfs al de Oostenrijkse grens gepasseerd
en net als vorig jaar begint het ook nu weer te regenen en kunnen de
regenpakken aan. Die hebben we gelukkig dit jaar wel meegenomen en ze zullen ook deze vakantie nog vaak dienst moeten doen.
Om 15:30 zijn we inmiddels zo ver gevorderd dat we besluiten om
een hotel te zoeken. Het wordt een mooi groot hotel in Tarrenz net
voor Innsbruck in Oostenrijk. Na even een dutje te hebben gedaan
trakteren we onszelf op een stevige maaltijd waarna we het dorp
nog even inlopen. ’s Avond het onvermijdelijke glaasje rode wijn,
garantie voor een goede nachtrust.
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Kado & Woondecoraties

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

Zondag 30 juli 2006-08-05
Om 7:20 zijn we wakker en pakken de koffers na een goed ontbijt.
Hotelkosten vallen mee: 60 euro voor een mooie 2-persoonskamer
met ontbijt, maar het kan nog goedkoper zoals later blijkt.
Volgens “TRUUS” moeten we nog zo’n 350 km maar het duurt nu
lang omdat we de route volgen die door MTVN motorreizen is aangereikt.
En een mooie aanrij route gaat natuurlijk niet over de snelweg.

We rijden over de Kuhtai; een pas met mooi natuurschoon waarbij
je wel goed voor je moet kijken want hier lopen de koeien vrij rond
en die besluiten vaak op het allerlaatste moment om nog over te
steken.
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WinkelsWoonDesign
Een andere kijk op wonen
Projectmatig en Particulier
Elke zaterdag op de markt in Winschoten
0597-676869
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AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552

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

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
In Italië krijgen we veel tunnels en wat ons opvalt, is dat bij elke
tunnel staat hoe lang de tunnel is, zelfs als ze 20 meter zijn en je er
gewoon door heen kunt kijken. Wat ze echter zijn vergeten is verlichting aan te brengen bij een aantal tunnels van zeker 1850 meter en dat is volgens mij een verkeerde bezuiniging.
De hele dag hebben we nog nodig om bij het gardameer aan te
komen en onderweg worden de nodige schinkensemmels genuttigd met orangensaft.
Tegen 15:00 uur wordt het zo heet en de bek wordt me zo allemachtig droog dat een standje met meloenen aan de kant van de weg
een geschenk uit de hemel lijkt. Lekker 2 grote stukken watermeloen opslurpen.
Tegen 15:30 zie ik voor het eerst het Gardameer en ik kan een
“ooohhhhh Gebina kijk” niet onderdrukken en Gebina schrikt zich
het apezuur omdat ze denkt dat er iets engs op de weg voor de
motor ligt.
Maar al snel heeft ze het door en zo snel mogelijk stoppen we op
een parkeerplaats om dit gedenkwaardige moment in ons op te
zuigen.
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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 :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

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

Dan volgt het laatste stukje weg richting hotel en dat valt niet mee
want het is een stukkie met een stijgingspercentage van over de 25
% en een motor met volle bepakking en 2 personen wil dan wel op
het achterwiel. Voorzichtigheid is geboden want halverwege en op
¾ moeten er zelfs nog haarspeldbochten genomen worden. Dit is
reden nummer 1 en tevens de belangrijkste; hier kom ik later nog
op terug.
We zitten niet in het hotel maar in een appartement 100 meter
lopen vanaf het hoofdgebouw. Wat ons direct opvalt aan de kamer
dat het er heerlijk koel is. Een minpunt is (zoals we de volgende
morgen merken) de bedden zijn kei en keihard en de kussens
flinterdun.Dit is reden nummer 2. Heel anders als het vorige hotel in
Oostenrijk waar je lekker diep onder de donsdekbedden kon wegkruipen.
Maar het eten is goed en de bediening uitermate knap, zowel vrouwelijk als mannelijk (volgens Gebina) dus het leven is mooi.
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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
Telefoon: 0597 - 532424

’s Avonds weer het onvermijdelijke glas rode wijn en volgens mij is
mijn vrouwtje lichtelijk aangeschoten omdat ze toch wel moe is
geworden van de reis. Maar ja, je weet een dronken vrouw in
bed….slaapt als een roos.

Maandag 3
1 juli 2006-08-05
31

Vandaag rijden we weer een route die is aangeleverd door MTVN
motorreizen en ik moet zeggen we zijn beide toch ervaren motorrijders maar soms is het wel erg spannend door kleine straatjes en
scherpe haarspeldbochten. Volgens mij hebben we het bord met
“Tornanti” wel heel vaak gezien. De vakantie in Oostenrijk vorig jaar
had ook genoeg haarspeldbochten maar dit spant de kroon.
Aangezien we met GPS rijden denken we dat we overal goed zitten
maar aangezien “TRUUS” soms 10 meter te vroeg zegt: “LINKSAF
SLAAN” zitten we zo ineens in een klein obscuur dorpje hoog in de
bergen.

47

48

En zo staan we voor een hek waar we niet verder kunnen, dus de
motor maar langzaam terug laten zakken en op zoek naar een
ander weggetje. Ja, daar kunnen we langs; niet dus en we komen
wederom vast te zitten voor een hek.

Motor duwen ...
Nu moeten we de motor terug omhoog duwen op spekgladde keien.
Gelukkig heeft de VFR genoeg grip zodat we nat en bezweet dit oord
kunnen verlaten. Een oudere man heeft aan de kant alles gelaten
toegezien en was echt niet van plan om een helpende hand toe te
steken. Nee…. doe mij toch maar de Duitse en Oostenrijkse
behulpzaamheid. En dit is dus reden nummer 3.
’s Avond bij het hotel krijgen we weer dezelfde spannende bochten
en steile oprit dat we hebben besloten dat 3 redenen genoeg zijn
om de vakantie eerder af te breken. Het rijden onder deze omstandigheden is vragen om moeilijkheden en dit was dus ook zeker
geen reis voor minder ervaren motorrijders.
In het hotel eten we voor het eerst Prosciutto di Melone en dit maakt
nog een beetje goed van alle ontberingen van vandaag.
Dinsdag rijden we ook nog een route en woensdag verblijven we
de hele dag bij het heerlijke zwembad maar zelfs dat is ons niet
gegund want ’s middag begint het te sputteren. Italië, daar heb je
altijd mooi weer….!!!!!

Donderdag 3 augustus 2006-08-05
We hebben de wekker gezet op 7:00 en het heeft de gehele nacht
veel geregend en geonweerd en nog steeds giet het pijpenstelen.
Dus in de zeikende regen de koffers en de navigatie op de motor en
na een laatste ontbijt zitten we om 8:20 op de motor.
We besluiten om nu om zo snel mogelijk over de snelwegen te
rijden maar zelfs dat schiet niet op met deze regen. Maar tegen
12:00 kunnen we eindelijk tanken in Oostenrijk waar de benzine
stukken goedkoper is. In Duitsland is het ongeveer 10 cent per liter
goedkoper maar in Oostenrijk zelfs meer als 20 cent per liter goedkoper. Bij het tankstation krijg ik zelfs nog 10 euro teveel wisselgeld
terug dus goedkoper kun je niet rijden.
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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

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl

De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!

Tegen 14:20 zitten we eindelijk op de Romantische Strasse maar
ook hier zien we niet veel van. Vorig jaar wilden we deze mooie
route ook al volgen maar door slecht weer hebben we hier toen van
af gezien. Foto’s maken lukt dus niet maar verder is het een mooie
route met heerlijke wegen met mooie overzichtelijke bochten en
volgens mij kun je deze weg beter volgen als de grote snelwegen
omdat daar veel files staan op vrijdag.
Om 15:45 zijn onze laarzen en handschoenen zo doorweekt dat we
besluiten om het eerste het beste hotel te kiezen voor een welverdiend bad en maaltijd.
Het wordt een goed truckershotel in Hurlach kolonie aan de Romantische Strasse en hier is het zelfs nog goedkoper: 52 euro voor een
2-persoonskamer met ligbad en ’s morgens een goed ontbijt. Een
stevige maaltijd voor ons beide komt op nog geen 25 euro dus
zeker een aanrader als je deze weg wilt volgen.
Tegen 18:00 zijn we weer thuis en mijn ouders komen na een telefoontje langs met een heerlijke bak chinees eten.

Nog even de cijfers:
Totaal afgelegde kilometers: 2938
Totale tijd op de motor gereden: 48 uur en 24 minuten.
Hoogst gehaalde snelheid gereden: 185 km/uur
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Motorjargon
deel 2 : f-h
F
fiets: motorfiets (zie motorfiets).
flaporen: de boxermotoren van bijvoorbeeld de BMW.
fluoriserende toverbal: iemand in een gifgroen Kawa pak.
frietsnijder: de vangrails.

G
gasschoeve: gasschuif van een carburateur waarmee de hoeveelheid mengsel naar de motor word bepaald.
gas geven: een wind laten.
gasse: snel doorrijden.
gereedschapskist: zijspan van een Harley-Davidson.
gifkikker: kawagroene Kawasaki.
gixxer: Suzuki GSX-R.
gummen: zo hard (agressief) rijden dat je banden extra snel slijten.
gemeente-cowboy: agent met integraalhelm knusjes samen met
collegawout rijdend in hetzelfde apenpakje op zoek naar onschuldige motormuisjes.
grasmaaier: Harley-Davidson.
gravelrash: uiterlijk van de huid na motorongeluk met onvoldoende
beschermende kleding.

H
H-D: 1. Help-Douwen, in de jaren '50 stond dat voor Help-Douwen.
Men wou wel rijden maar men had weinig geld dus de accu was vaak
het ondergeschoven kindje. 2. Harley-Trapson.
halleluja stuur: hoog stuur van een chopper.
halve civic: Honda Goldwing.
hangtieten: cilinders van boxermotoren.
hardly Angels: het eerste compleet vrouwelijke choreografisch motorteam. www.hardlyangels.com
Hayabusa: 1. hire-a-bussie 2. The Killer Machine.
ho-ijzers: remmen van een motorfiets.
halve minuut!: voor het weer opstappen met een groep: we gaan zo
weer vertrekken.
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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
Euro 23,00 per jaar voor de bestuurder en Euro 12,00 per jaar voor de duopassagier. Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleveren of opsturen naar: (kijk ook op www.mcmios93.nl)
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

Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude-Pekela
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
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr
Geb. datum
Geslacht
Rijbew. A

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

Roepnaam:

Datum

:

Handtekening:
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