HENDY BAR
Blijham

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

Dit is weer de eerste Pitstop van het nieuwe jaar. De geur van oliebollen is
al lang weer uit de lucht. Ook de kruitdampen van het vuurwerk zijn
opgetrokken. Weer of geen weer, het nieuwe motorjaar 2007 is begonnen.
Nou weer, het is natuurlijk al heel best weer. Velen zullen al de kriebels
hebben en haast niet kunnen wachten om op de motor te stappen. Ik kon
dus niet wachten en heb de eerste kilometers er al op zitten.
De jaarvergadering werd goed bezocht. Het verslag zal in deze Pitstop te
lezen zijn. Ook staat in deze Pitstop te lezen welke activiteiten op het
programma staan. Zo is er zelfs weer een monsterrit. Zoals vorige jaren
doen we ook dit jaar mee als MC Mios ‘93 aan de Friesche Elfsteden Tocht.
Half maart gaat de inschrijving de deur uit. Wil je nog mee, neem dan
contact met mij op

Voorwoord

Motorvrienden,

In plaats van de gebruikelijke Nieuwjaarsvisite zijn we zijn dit jaar begonnen met een gezellige avond. Kegelen en lekker eten bij een chinees
restaurant werd door aantal leden goed gewaardeerd door hun aanwezigheid. Wellicht iets om vaker te doen.
Door één van onze adverteerders, Mulders Motoren in Veendam, werden
we geattendeerd op de verbouwing en herinrichting van de zaak. Met name
de kledinghoek is verplaatst en uitgebreid. Het is een bezoekje waard.
Henk Loois
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Adressen enzo...

oorzitt
zitter
Voor
zitt
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
18
2007
Kopij vvoor
oor nummer 2 moe
oor 1
8 mei 200
7.
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.

4

Univé: uw betrouwbare sportieve
partner voor al uw verzekeringen!

Plukt u de vruchten
van Univé al?
De keuze wordt u wel heel
gemakkelijk gemaakt!
Voor al uw schade-, zorg- en levensverzekeringen
bent u bij Univé Noord-Oost aan het juiste adres.
Ook uw hypotheek is bij ons in goede handen.
Plukt u nog niet van onze vruchten en wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met één van
onze adviseurs in het Univé kantoor bij u in de buurt.

Univé Noord-Oost
Navolaan 15 - 39, Stadskanaal
Telefoon (0599) 519 519
Regiokantoren in Borger,
Hoogezand,Onstwedde, Ter Apel,
Veendam en Winschoten

www.unive.nl
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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 en
Schilderwerken

H. Stukje

Bij ons komt u ook in aanmerking voor Voor onderstaande werkzaamheden:
de winterpremie. Voor woningen ouder
dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief. - Binnen- en buiten schilderwerk
- Behangen
- Diverse soorten wandafwerking
- Diverse soorten enkel glas op voorraad
Lageweg 51 9698 BK Wedde
- Diverse soorten isolatieglas
Telefoon
0597 - 541 250
- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas
Fax
0597 - 542269
- Kitwerk badkamers ect.
Autotel.
06 55 83 88 60
- Houtrot reparaties
- Winkel in verfartikelen
- Met een kleurmengmachine
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Agenda 2007
Datum
18 maart
22 april
20 mei
1 t/m 3 juni
14 juli
19 augustus
16 september
7 oktober

Soort
Leden
Open
Monstertocht

Omgeving
Afstand
Drenthe
135 km
Groningen/Drenthe 200 km
Drenthe/Overijssel 350 km
(We vertrekken dan in Assen)
Kampeerweekend Nog onbekend
Avond
Groningen
120 km
BBQ
Hendy Bar
Open
Groningen/Friesland 200 km
Puzzeltocht
Drenthe
120 km
Leden
Drenthe/Duitsland 170 km

Start
13:00 uur
9:00 - 11:00 uur
9:00 - 9:30 uur
18:00 uur
22:00 uur
9:00 - 11:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

Alle tochten starten bij de Hendy Bar tenzij anders vermeld.

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

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

MOTOPORT LEEK
Trefpunt voor alle motorrijders
www.motopor tleek.nl
MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363

Mededelingen
deel 2
Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient
iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertochten.

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.

Te kkoop
oop
Er is op onze website www.mcmios93.nl een speciale pagina waar
MC Mios ‘93 leden (motor gerelateerde) voorwerpen te koop
kunnen aanbieden. Dit kan men sturen naar redactie@mcmios93.nl.
Vergezeld met een foto en een duidelijke omschrijving en natuurlijk
wie dit aanbied en de prijs. (Zie ook www.mcmios93.nl.)
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Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar
een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.
* Vlakglas
* Isolatieglas
* Glas in lood

* Spiegels
* Geslepen glas
* Ventilatieroosters

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

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL Bellingwolde
Tel.: 0597-532662
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Toertochten in de regio
1 april
37e FFriesland
riesland TToer
oer
oertt ocht
MTC Noord, Oudehaske, 200 km, 0152-520727
8 april
MC Mar
tinistad TToer
oer
Martinistad
oertt ocht
MC Martinistad, Vries, 220 km, 050-5420555
15 april
1 5e K
einnismakings TToer
oer t ocht
Keinnismakings
MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0592-357456
22 april
32e Drenthe TToer
oer
oertt ocht
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 200 km, 0528-220990
22 april
14e Voorjaarstocht
MC Mios ’93, Blijham, 200 km, 0597-561212
30 april
Voorjaarsrit
MC ’80 Ruinen, Ruinen, 200 km, 06-51627514
30 april
4e Koninginnerit
MTC Veendam, Veendam, 150 km, 0598-423701
6 mei
Voorjaarstoertocht
AMCO, Niekerk, 200 km, 0594-502969
6 mei
Puzzel of dagrit
MTC Veendam, Nieuwediep, 175 km, 0598-623262
12 mei
2e Sibboerster Bokrit
MT Siddeburen, Siddeburen, 400 km, 0598-432526
13 mei
5e FFriesche
riesche Elfmeren TTocht
ocht
MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0516-471428
19 mei
7e Mo
oer
Mott opor
oportt Leek TToer
oertt ocht
MC Burum, Leek, 125 km, 0511-453979
27 mei
30e Pinkstertoertocht
MC Beilen, Westerbork, 200 km, 06-53720077
28 mei
72 e Elfstedentocht
Friesche Motorclub, Leeuwarden, 260 km, 06-22094910
3 juni
Dagrit
MTC Veendam, Nieuwediep, 175 km, 0598-423701
9 juni
16e Drie Pr
o vincien TToer
oer
Pro
oertt ocht
MC de Oneindige Horizon, Burum, 180 km, 0511-453979
10 juni
20e Bar
tje TToer
oer
Bartje
oertt ocht
MC Bartje, Zeyen, 200 km, 0592-357456
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Eindeloos vrij

Vrijheidsweg 19 Veendam
tel. (0598) 614506 fax (0598) 627062
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WWW.MULDERSMOTOREN.NL

10 juni
15e Munninghoftoer
VMTR Norg, Norg, 200 km, 0597-425022
17 juni
Zomertoertocht
MC Martinistad, Vries, 220 km, 050-5420555
7 juli
9e Midzomeravondrit
MC de Oneindige Horizon, Buitenpost, 100 km, 0511-453979
15 juli
Dagrit
MTC Veendam, Nieuwediep, 175 km, 0598-423701
22 juli
Pien in Pokkelrit
MTC Veendam, Kolham, 275 km, 0598-423701
22 juli
Hogelandtoer
MAC ‘t Hogeland, Uithuizen, 200 km, 0595-433789
19 augustus
14e Zomertocht
MC Mios ’93, Blijham, 200 km, 0597-561212
2 september
Veendammer windrit
MTC Veendam, Nieuwediep, 250 km, 0598-423701
9 september
21e Noorderrit
MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0517-397902
16 september
F riesche W
ouden TToer
oer t ocht
Wouden
Friesche Motorclub, Tietjerk, 230 km, 06-22094910
16 september
12e Rodermarkttoerrit
MTC Roden, Roden, 200 km, 050-5019681
23 september
Dagrit
MTC Veendam, Nieuwediep, 150 km, 0598-423701
30 september
7e Kleintje Norg
VMTR Norg, Norg, 100 km, 0597-425022
1 oktober
7e Herfsttit
MC de Oneindige Horizon, Oudwoude, 150 km, 0511-453979
7 oktober
17e P
annenk
oek
enrit
Pannenk
annenkoek
oekenrit
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 150 km, 0528-361238
14 oktober
1 5e Her fsttint
en TToer
oer
fsttinten
oertt ocht
MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0592-357456
21 oktober
13e Knollenplokkersrit
MC ’80 Ruinen, Ruinen, 175 km, 06-51627514
2 december
25e Snertrit
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 100 km, 0528-220990
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Nieboer Koeriers

Koerier Centrum Stad en Ommeland
Lubbermanswijk 40 9665 NG Oude Pekela
GSM: 06 – 41 34 51 74
0900-Snelkoerier
www.nieboer-koeriers.nl

Wij vervoeren (bijna) alles :
Machines
Onderdelen
Documenten
ADR
365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar
Ook voor uw chauffeursdiensten.

PERTON

Uw Eigen Drogist

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

Voor al uw:

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

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

ook voor afhaalmenu’s
di. geopend van 16.00 - 21.30 uur
wo. t/m do. geopend van 11.30 - 21.30 uur
vr. t/m zo. geopend van 11.30 - 22.00 uur
iedere vrijdag lopend buffet
Hoofdweg 249 - Bellingwolde
Tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Doorlopende toertochten
1 jan t/m 30 nov
3e Meer Provincienrit
MTC Motovatie, Amsterdam ZO, 250 km, 0251-251661
1 jan t/m 30 nov
Eemlandrit
MTC Keirijders, Hoogland, 180 km, 033-4617950
1 jan t/m 30 nov
8e Doorlopende Schaffellaarrit
MTC de Schaffelaar, Voorthuizen, 200 km, 033-4621475
1 jan t/m 30 nov
4e Meer Provincienrit
MTC Motovatie, Apeldoorn, 250 km, 0251-251661
1 jan t/m 30 nov
6e Hart van Hollandrit
MTC de Watertoren, Zeist, 500 km, 030-6953093
1 apr t/m 30 nov
3 Pr
o vincien TToer
oer
Pro
oertt ocht
Friesche Motorclub, Rypstjerk, 230 km, 06-22094910
1 ffeb
eb t/m 3
1 dec
2e Doorlopend Evenement
31
Baarnse MC, Baarn, 180 km, 033-4554924
1 mrt t/m 30 nov
7e All W
eather TTour
our
Weather
MVTC Al Weer, Alhen aan den Rijn, 200 km, 023-5353146
31 mr
18e Deltarit
mrtt t/m 30 no
novv
Motoer Team Motorini, Kruiningen, 195 km, 0113-320014
1 apr t/m 1 okt
NMC Supertoertocht
Needse MC, Neede, 650/1000 km, 053-5743145

Verjaardagskalender
Januari:
Manuela Beikes, Mark Cremers, Geert Jan Glazenborg, Alex Grave, Willem
Lofof, Boukje Nieboer, Froukje Stevens, Harrie Stukje, Lida Teuben, Johan
v/d Wal, Bert Westphal, Sieb Wierenga.
Februari:
Henk Aarends, Lina Baayens, Jannie v Dijk, Lieke v/d Graaff, Dethmer
Kielman, Henk kloosterman, Henk Mennega, Roelof Moed, Pieter de Waard,
Tjardie Wester, Annie v/d Zijl.
Maart:
René Berkenbosch, Arie de Boer, Gert Drenth, Albert Eefsting, Pieter Groenhof, Iepke Kranenborg, Kees Meijer.

De club feliciteert bovenstaande leden met hun Verjaardag !
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Supermarkt

Stuiver
Bouwonderneming

Kuiper Blijham B.V.

Raadhuisstraat 10 - Blijham

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

Motorsportkalender
Datum
10 maart
25 maart
22 april
6 mei
20 mei
3 juni
10 juni
24 juni
30 juni
15 juli
22 juli
29 augustus
2 september
16 september
23 september
14 oktober
21 oktober
4 november

GP Wegrace
Doha (QA)
Jerez (ES)
Istanbul (TR)
Shanghai (CN)
Le Mans (FR)
Mugello (IT)
Catalunya (ESP)
Donington Park (GB)
77e TT Assen (NL)
Sachsenring (BRD)
Laguna Seca (US)
Brno (CZ)
Misano (SM)
Estoril (PT)
Motegi (JP)
Phillip Island (AU)
Sepang (Mal)
Valencia (ESP)

Datum
24 februari
4 maart
1 april
15 april
29 april
13 mei
27 mei
17 juni
8 juli
22 juli
5 augustus
9 september
30 september
7 oktober

WK Superbikes
Doha (QA)
Philip Island (AU)
Donington Park (GB)
Valencia (ES)
Assen (NL)
Monza (IT)
Silverstone (GB)
Misano (SM)
nnb
Brno (CZ)
Brands Hatch (GB)
Lausitz Ring (D)
Vallelunga (IT)
Magny Cours (FR)

Datum
08-04
28-04
6 mei
13 mei
17 mei
20 mei
28 mei
3 juni
3 juni
10/06
10/6
24/06
30-06
15/7
12/8
12/08
16/09
23/09

Plaats
Assen
Assen
Hengelo
Mettet
Eemshaven
Eemshaven
Oss
Oostende
Assen
Assen
Oschersleben
Nurburgring
Assen
Assen
Assen
Franchorchamps
Hockenheim
Assen

Naam
ONK Lenteraces
WK Superbikes
ONK Hengelo
Bikers Classics
Wegraces
Wegraces
ONK oSS
Classics
IDM / ONK
Ducati Clubrace
ONK Oschersleben
ONK / IDM
TT
Speedtrophy
Rizla Racing Dag
ONK
IDM / ONK
SMA / BMB

17

Tevens hebben wij een webwinkel met meer dan 200.000 producten!
c.v., sanitair, elektra, zink en dakwerken,
stoomcabines, sauna`s en nog veel meer
Roelf Bronsema

Telefoon
Mobiel
Internet
E-mail

Rhederweg 132
9695 CH Bellingwolde
0597-532877
06-20816306
www.bronsemaloodgieters.nl
info@bronsemaloodgieters.nl

Hoofdweg 35
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9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

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

TT-Circuit kalender
Datum
25 maart
1 april
7 t/m 9 april
21 t/m 22 april
27 t/m 29 april
12 t/m 13 mei
28 mei
1 t/m 3 juni
9 t/m 10 juni
28 t/m 30 juni
6 t/m 8 juli
14 t/m 15 juli
20 t/m 22 juli
4 t/m 5 augustus
10 t/m 12 augustus
19 augustus
25 t/m 26 augustus
31 augustus
1 t/m 2 september
22 t/m 23 september
29 t/m 30 september
14 oktober
20 t/m 21 oktober

Informatie
Duits Autosport Festival
Japans Autosport Festival
ONK Wegraces
Landelijke Motordagen
WK Superbike
RSG Racing Days
Viva Italia
Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft
Ducati Club Races
77e TT Assen
Dutch Power Pack 2007 Autoraces
ONK Wegraces (Lustrum Races 85 jaar)
Beru Top 10 Autoraces
Truckstar Festival
Rizla Racing Day VIII
American Sunday
Spettacolo Sportivo Alfa Romeo
Champ Car Grand Prix
Champ Car Grand Prix
ONK Wegraces: Race of the Champions
Classic Car Festival
Porsche Festival
Dutch Supercar Challenge Finale
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LMV

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

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

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

Geopend
7.00 - 20.00
zat. 8.00 - 19.00
zon. 9.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

Baansportkalender
9 maart
Assen
Internationale IJsrace om de Roelof Thijs Bokaal
10 t/m 11 maart
Assen
WK IJsrace
18 maart
Moorwinkelsdamm
ONK Speedway
1 april
Vries
Oudgenoeg Coatings Internationaal Grasbaan, Specials Internationaal,
Landenwedstrijd Zijspannen, ONK Shorttrack
9 april
Balkbrug
Internationale Grasbaan Specials, ONK Shorttrack, ONK Zijspannen
19 mei
Vledderveen
ONK Speedway
20 mei
Joure
ONK Shorttrack, ONK Grasbaan Specials, ONK Zijspannen
28 mei
Stadskanaal (Sportpark Noord)
Pinksterraces, Specials Internationaal, EK Zijspannen Semi Finale 1,
ONK Shorttrack
2 juni
Gorredijk
Grasbaan Specials Internationaal, ONK Zijspannen, ONK Shorttrack
9 juni
Loppersum
UNIVE Grasbaan, ONK Specials , Internationaal Zijspannen, ONK Shorttrack
17 juni
Blijham
EK Speedway Semi Finale 1
23 juni
Opende
Internationale Grasbaan Specials en Zijspannen, ONK Shorttrack
8 juli
Noordwolde
EK Gras Semi Finale Solo , ONK Zijspan,ONK Shorttrack
14 juli
Aduard
Internationale Grasbaan Specials en Zijspan, ONK Gras Shorttrack
21 juli
Veenoord
Antiekhuis het Monument KNMV ONK Speedway
10 augustus
Staphorst
Internationale Grasbaan Specials, ONK Zijspannen, ONK Gras Shorttrack
12 augustus
Lattrop
ONK Grasbaan Shorttrack
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ERKEND

Hamrik BV
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten
Siergrindvloeren
Coatings voor garagevloeren

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

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

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING
· ONDERGOED

· FOUNDATIONS
· HUISHOUDTEXTIEL

Mode en woninginrichting

22P E RTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

19 augustus
Eenrum
ONK Specials, EK Gras Finale Zijspannen, ONK Shorttrack
25 augustus
Siddeburen
49ste KNMV Internationale VIROL Grasbaanraces, EK Finale Shorttrack,
ONK Specials, Internationaal Zijspannen
2 september
Moorwinkelsdamm
ONK Speedway
8 september
Uithuizen
ONK Gras Specials , ONK Zijspannen, ONK Shorttrack
23 september
Roden
Internationaal Specials en Zijspannen
29 september
Veenoord
Internationale Gouden ARAI Helm Speedway
6 oktober
Blijham
ONK Speedway
7 oktober
Roden
ONK Grasbaan Specials, Zijspannen en Shorttrack
29 december
Exloo
Internationale Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala

Wist u dat?
- het bestuur, toercommissie en redactie alle leden
een gezond 2007 toewenst
- ook wensen we ieder een goed en gezellig motorjaar
- er behoorlijk wat opgaves zijn
- het motor seizoen al zo weer begint
- er leden zijn die hun motor al uit het vet halen
- dit wel heel voorbarig is
- het weer erg veranderlijk is en dus nog wel winter kan worden
- er een aantal leden hun lidmaatschap hebben beëindigd
- er verschillende redenen voor zijn
- er ook nieuwe leden zich hebben aangemeld
- ons leden aantal 153 personen is
- de club 56 sponsoren heeft
- de Hendy Bar nog steeds ons club haven is
- wist u dat Yvonne F. gek is op stampot leverworst
- Sipke Roukema op de scooter net onder de spoorbomen doorduikt
- hij daarna net uit de handen kan blijven van de politie
- het bestuur, toercommissie en redactie jullie veel toerplezier toewenst
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VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034
www.rijschooledwinhillenga.nl

H. Feringa Autotechniek
¾
¾
¾
¾
¾

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

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

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

Nieuwe kledingafdeling
bij Mulders Motoren
Kleding voor de moderne ridders.
Ik ben vandaag met mijn vurig ros beland bij Mulders Motoren in
Veendam. Hier heeft men de laatste weken keihard gewerkt om de
winkel een totaal ander aanzien te geven. De motoren zijn anders
uitgestald en de kledingafdeling heeft een grote metamorfose ondergaan.

De geheel vernieuwde kledingafdeling wordt gerund door Johanna
en op drukke dagen wordt ze bijgestaan door Martine. Er zijn vele
soorten uitrustingen verkrijgbaar voor de moderne ridders; natuurlijk vele soorten kleding, helmen en laarzen speciaal voor de
toerrijders maar ook op crossgebied ben je aan het juiste adres.
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Moderne werkplaats voor onderhoud en reparatie
Verkoop van nieuwe en gebruikte motorfietsen
Moto Noord
Bornholmstraat 8 B
9723 AX Groningen
Tel. 050 - 5273687
Fax. 050 - 5274814

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
H. Westerstraat 67
f ax: 059
7 - 675
746
0597
6757
9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nl

Sikru’s Naaischool
Naaicursus
In kleine gezellige groepen
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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

Als je maat er niet bij is wordt het zo mogelijk snel besteld. Kijk op
de site voor een compleet overzicht van alle verkochte merken.
Aangezien Mulder exclusief dealer is van o.a. Honda en KTM is er
ook voor deze merken speciale kleding te verkrijgen.

Sinds kort is een geheel nieuw draadloos intercom systeem van het
merk Interphone verkrijgbaar, zelfs met Bluetooth ondersteuning
en bike to bike communicatie.
Momenteel lopen er allerlei acties met kortingen die kunnen oplopen tot 50%, maar op=op en met ons MC Mios ‘93 pasje is op
veel artikelen nog een winst van 10% te behalen.
Kijk ook op de site www.muldersmotoren.nl voor spectaculaire aanbiedingen en het laatste nieuws.
En…. Natuurlijk staat de koffie altijd klaar tijdens een bezoek aan
Mulders Motoren.
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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 !!
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Ledenvergadering
door Geertje Roukema
Aanwezig: bestuur:
Henk Loois, Christien Spa, Pieter de Waard, Bé Nieboer, Sipke
Roukema en Geertje Roukema.

Aanwezig leden:
Baukje Nieboer, Jaap Duit, Marga Duit, Roelf Hummel, Thea Loois,
Berend Koopman, Albert Heemstra, René Hoezen, Gebina
Westerling, Harm Kruize, Willy Swarts, Luppo Teuben, Egbert Kruize,
Hanno Engelkes, Binie Engelkes, Jacob Schudde, Willem Lohof,
Ronny van der Zijl, Annie van de Zijl, Flip van der Zijl, Jan Wierenga,
Yvonne Fleurke, Erna Mulder, Alex Oldenburger, Geert Veenstra,
Wuppie Lohof en Reint Lohof.

Afwezig m.k.g.:
Kees Meijer, Koos Spa, Erik Modderman en Fred Berg.
Agenda
1.
Opening.
2.
Vaststellen agenda.
3.
Notulen ledenvergadering 2005.
4.
Jaarverslag secretaris 2005-2006.
5.
Financieel verslag penningmeester.
6.
Verslag kascommissie.
7.
Benoeming kascommissie.
Pauze
8.
Bestuursverkiezing.
9.
Mededelingen (toerkalender 2007 en winteractiviteiten).
10.
Rondvraag.
11.
Sluiting.

1.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde
30

2.

V astst
ellen agenda.
aststellen

Er worden geen punten toegevoegd.

3.

Notulen ledenvergadering 2005.

Onveranderd goedgekeurd. De notulist wordt bedankt.

4.

Jaarverslag secretaris 2005-2006.

Het afgelopen jaar hebben wij als club weer verschillende activiteiten georganiseerd, zoals vijf toertochten, een kampeerweekend en
de ouderwetse activiteitentocht met spellen. Daarnaast hebben
meerdere leden als verkeersregelaar meegewerkt aan een aantal
evenementen.
Nieuwjaarsbijeenkomst, 21 januari 2006.
Voor leden en sponsoren, in de Hendy Bar te Blijham. Er werd een
speurtocht door Blijham gelopen. De eerste prijs ging naar Bé Nieboer,
de tweede was voor Baukje Nieboer en de derde ging naar Jan
Wierenga. Harry Schuurman kreeg de poedelprijs. Na afloop was er
bruine bonensoep en een goed gevulde groentesoep, verzorgd door
Bert en Marja. Het was een gezellige avond die tot in de kleine
uurtjes duurde. Helaas waren er maar 22 personen aanwezig. Het
bestuur is benieuwd naar de reden van de geringe opkomst.
Middagtoertocht, 19 maart 2006.
Als opening van het toerseizoen, een middag-ledentocht van
honderdtwintig kilometer door Drenthe en omgeving. Wegens
geringe deelname zullen we deze tocht in 2007 nog eens gaan
rijden, maar dan als activiteitentocht. In maart 2007 wordt er weer
een middagtocht georganiseerd. Mocht er weer weinig deelname
zijn, dan wordt deze tocht verplaatst naar eind oktober, begin
november. Dit jaar is gebleken dat de weersomstandigheden dan
ook nog goed kunnen zijn om een toertocht te rijden.
Open toertocht, 23 april 2006.
Een tocht met een lengte van tweehonderd kilometer. waarover
geen bijzonderheden te vermelden zijn. Het verslag is te lezen in
clubblad nummer twee.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433
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Training bij T.T.C. te Nieuw Buinen, 6 mei 2006.
Zes leden van onze club namen deel aan deze training, welke zeker
voor herhaling vatbaar bleek.
Smurfit Kappa Attica Skeelertoer, 13 mei te Oude Pekela.
Elf leden van onze club begeleidden de skeelers.
Jubileumtocht, 21 mei 2006.
Een tocht, welke z’n naam dankt aan het 12 ½ jarig bestaan van
MC Mios ‘93. Een monstertocht van driehonderdvijfig kilometer,
door Duitsland. Ook voor deze tocht viel de opkomst tegen. Ter ere
van het jubileum, kreeg ieder lid een aandenken.
Avondtocht, 3 juni 2006.
Een tocht van honderdtwintig kilometer. Helaas zonder barbecue,
vanwege geringe opgave.
De Friesche Elfstedentocht, 5 juni 2006.
Vijftien motoren gingen op tweede pinksterdag, vroeg in de
ochtend, richting Leeuwarden om de beroemde elfstedentocht te
kunnen rijden. Onze club kreeg een beker omdat er namens
MC Mios ‘93 vijftien rijders hadden ingeschreven. Voor volgend jaar,
opgave bij de voorzitter.
Kampeerweekend, 7,8 en 9 juli 2006.
Dertig personen gingen naar camping “De Wigwam” te Oudemirdum
in Friesland. Het was jammer dat de groep in tweeën gesplitst leek.
Jaap Duit zou graag de reden hiervan willen horen.
Open toertocht, 20 augustus 2006.
Een tocht van tweehonderdtwintig kilometer door Duitsland. Een
mooie tocht, maar de klacht van enkele gasten was dat er teveel
rechte wegen en te veel dorpen in verwerkt waren. Na afloop kon
men een herinnering grabbelen uit de grabbelton.
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DE SNIKKE

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

Internationale skeelertoer “Zweimal über die Ems”,
2 en 3 september 2006.
Een aantal leden van onze club begeleidden de skeelers op 2
september van Oude Pekela naar Leer en op 3 september van Leer
naar Oude Pekela en droegen zorg voor een veilige passage van
kruispunten e.d.
Schuttersfeest te Wedde, 10 september 2006.
Enkele leden van onze club werkten mee als verkeersregelaar.
Clublid Flip v.d. Zijl werd gekroond tot schutterskoning.
RUN Winschoten, 16 september 2006.
Een jaarlijks terugkerend top-evenement, waaraan twintig motoren
van onze club in verschillende functies hun medewerking verleenden. Een leuke, drukke dag die tot laat in de avond duurde. De
verzorging was goed geregeld.
Activiteitentocht, 17 september 2006.
Een tocht van honderdtwintig kilometer, door Groningen en Drenthe
met spellen in wedstrijdverband. Er waren drie prijzen te winnen.
De eerste prijs ging naar Willem Lohof, hij kreeg voor de tweede
keer de wisselbeker. De tweede prijs ging naar René Heemstra en
de derde prijs ging naar Froukje Stevens. De poedelprijs was voor
Klaas de Wind. Men vond het leuk en voor herhaling vatbaar.
Laatste ledentocht, 15 oktober 2006.
Een tocht van honderdvijfenzeventig kilometer door Drenthe en
Duitsland met als vertrekpunt Motoport Stadskanaal, wat goed
beviel. Ook de snel geregelde lunch, waarbij ieder vrijwel hetzelfde
kreeg geserveerd, viel in goede aarde.
Ledenvergadering, heden 20 november 2006.
December 2006.
In deze maand zullen de bestuursleden zich bezig gaan houden
met het verzorgen van de kerst- en nieuwjaarswensen en de
advertentieverkoop t.b.v. het clubblad.
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Het bestuur kan terugzien op een goed toerseizoen en bedankt de
toercommissie voor het uitzetten van de mooie tochten. Tevens wil
het bestuur de redactie bedanken voor hun inzet t.b.v. het clubblad.

5.

Financieel vver
er
slag penningmeest
er
erslag
penningmeester
er..

De penningmeester heeft een aantal verslagen ter inzage gelegd en
geeft een toelichting. Er wordt een vraag gesteld over het positief/
voordelig saldo. De penningmeester legt uit waardoor dit is ontstaan.

6.

V er
slag kkascommissie.
ascommissie.
erslag

De kascommissie, bestaande uit Roelf Hummel en Wim Molanus,
heeft na controle vastgesteld dat de boekhouding op juiste wijze is
gevoerd en heeft geen belemmering gevonden, de penningmeester
te dechargeren.

7.

Benoeming kascommissie.

Wim Molanus treedt af als kascommissielid. Nieuw kascommissielid is Jaap Duit. Jaap wordt succes gewenst en Wim wordt bedankt.

8.

V er
kiezing bestuur
erkiezing
bestuur..

Periodiek aftredend zijn Christien Spa en Bé Nieboer. Beide zijn
herkiesbaar en blijven in het bestuur.

9.

Mededelingen.

Toerkalender 2007. Wordt toegelicht door Jaap Duit.
18 maart:
22 april:

13.00 uur middag-ledentocht door Drenthe.
09.00 uur eerste open toertocht door Groningen
en Drenthe.
20 mei:
09.00 uur monstertocht door Drenthe en
Overijssel, start in Assen.
1-2-3 juni:
kampeerweekend.
14 juli:
avondtocht door Groningen en aansluitend
barbecue om 22.00 uur.
19 augustus: 09.00 uur tweede open toertocht door Groningen
en Friesland.
16 september:10.00 uur puzzeltocht door Drenthe.
7 oktober:
10.00 uur ledentocht door Drenthe en Duitsland.
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Trefpunt voor alle motorrijders

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

Een aantal leden geeft aan, er geen begrip voor te hebben dat de
barbecue dit jaar vanwege te weinig opgave niet door kon gaan. De
voorzitter geeft aan dat het bestuur dit besluit heeft genomen omdat
men van mening is, geen barbecue te kunnen organiseren voor 12
personen, terwijl de club honderdvijftig leden telt.
De voorzitter deelt mede dat er volgend jaar ook voor de ledentochten ingeschreven dient te worden. Verder vraagt de voorzitter of
er leden zijn die zich beschikbaar willen stellen voor een activiteitencommissie. Niemand meldt zich aan.
Jacob Schudde geeft aan het niet verstandig te vinden, een
activiteitencommissie in het leven te roepen. Hij denkt dat er dan te
veel groepjes binnen de club komen.

1 0 . Rondvraag.
Albert Heemstra; vraagt naar de winteractiviteiten, zoals een
nieuwjaarsbijeenkomst. De voorzitter geeft aan dat er vorig jaar te
weinig aanwezigen waren tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en dat
het bestuur zich nu bezint op een andere winteractiviteit.
Jacob Schudde; komt nog terug op de opmerking dat de groep
tijdens het kampeerweekend gesplitst leek. Volgens hem moet de
oorzaak gezocht worden in de communicatiesfeer.
René Hoesen; vraagt of er volgend jaar weer een training bij T.T.C.
georganiseerd gaat worden. De voorzitter vraagt René, hierover een
stukje te schrijven in Pitstop. René zegt het toe.

1 1 . Sluiting.
De voorzitter bedankt Bert en Marja voor de goede verzorging en
geeft een boeket bloemen als blijk van waardering. Hij bedankt
tevens de aanwezigen voor de aandacht en inbreng en sluit de
vergadering.
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

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

Zonlicht en zichtbaarheid
In een vorige Pitstop hebben we het al gehad
over de zichtbaarheid van motorrijders.
Of motorrijders worden waargenomen is afhankelijk van waar ze
zich bevinden, de achtergrond waartegen ze worden waargenomen
en de verwachtingen van andere weggebruikers. Ook het normale
daglicht kan van grote invloed zijn op onze zichtbaarheid.
In het vroege voorjaar en het najaar kan de op- en ondergaande zon
je behoorlijk veel last bezorgen. De laag staande zon zorgt ervoor
dat je of zelf niet goed ziet, of andere weggebruikers jou niet goed
zien. Motorrijders kunnen verblind raken door zonlicht als het hun
vizier of windscherm raakt. Daardoor kun je wel door je vizier/windscherm kijken, maar niet duidelijk zien. Ook indirect zonlicht vanuit
een hoek, vanaf een glazen gebouw of andere auto’s kan voor
problemen zorgen. Een smerig vizier/windscherm verergert het
probleem alleen maar. Opgelicht door het zonlicht zal elk stukje
stof, elke veeg en elk vuiltje alleen maar uitvergroot worden, zodat
je alleen maar het vuil op je vizier ziet in plaats van de weg.
En omdat het scherm helder is, zullen de lage stralen van de zon bij
zonsop- en ondergang lange schaduwen op de weg voor je maken,
waardoor je nog slechter ziet.
Maar de zon is niet alleen een probleem wanneer je er tegenin rijdt.
Rijd je met een laag staande zon in je rug, dan is je silhouet heel
lastig waar te nemen door tegemoetkomende weggebruikers. Zie je
je eigen schaduw voor je, houd er dan rekening mee dat naderend
verkeer jou niet ziet.
Het helderheidscontrast is een van de meest belangrijke factoren
als het aankomt op het zichtbaar zijn voor andere weggebruikers.
Het helderheidscontrast is het verschil tussen hoe helder twee
dingen lijken. Het menselijk oog past zichzelf aan elke lichtintensiteit
aan, hoe sterk ook.
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WinkelsWoonDesign
Een andere kijk op wonen
Projectmatig en Particulier
Elke zaterdag op de markt in Winschoten
0597-676869
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AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552
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Lampen die wit licht uitstralen binnen de grenzen van hun bron zijn
zichtbaar als ze in de schaduw van de zon staan, maar buiten deze
schaduw concurreren ze met het licht van de omgeving. Bij daglicht
is de intensiviteit van het zonlicht normaal gesproken veel groter
dan dat van de kunstmatige lichtbron (je lamp) en het oog kan de
lichtbundel die vanaf de kunstmatige bron schijnt daardoor niet
waarnemen. Rijd je met de zon laag in je rug, dan zal het licht van je
koplamp soms opgaan in de lichtintensiteit van de achtergrond
waardoor je met verlichting zelfs moeilijker bent waar te nemen
dan zonder verlichting. Het helderheidscontrast is heel klein omdat
één koplamp in plaats van twee bijna altijd in het centrum van de
lichtbron komt te staan. Auto’s zijn beter waar te nemen dan motorrijders omdat de koplampen verder naar de rand van de lichtbron
staan. Bij hen is het helderheidscontrast groter.

Heldere kleuren
In de felle zon kan helder gekleurde kleding in combinatie met een
te felle verlichting een camouflerend effect hebben. Hierdoor gaan
motorrijders op in hun omgeving. In het bovenstaande geval ben je
met donkere kleding beter zichtbaar doordat je hiermee een groter
helderheidscontrast creëert (duidelijker silhouet). Het meest
verstandige is indien mogelijk een andere route te volgen zodat de
zon niet meer pal achter je staat.

Kijk ook uit bij verkeerslichten.
Als de zon achter een motorrijder schijnt, kan het licht zo op de
reflectoren van het verkeerslicht schijnen dat ze allemaal dezelfde helderheid lijken te hebben en je niet ziet of het verkeerslicht op rood of op groen staat.
De zon verblindt het meest als hij laag tegen de horizon staat. Een
uur voor zonsop- en voor zonsondergang. Als het omgevingslicht
minder wordt, wordt het verschil tussen kunst- en daglicht minder
totdat de lichtintensiteit van de lamp groter wordt dan het licht van
de omgeving. De lamp gaat zichtbaar stralen.
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

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

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

Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf

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

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

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

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

V erlichting
Nader je een voertuig in tegenovergestelde richting, dan is je verlichting
ook op een zonnige dag in de meeste
gevallen vrij goed zichtbaar. Voer dus
altijd je dimlicht. Nader je een voertuig in een hoek van dertig graden, dan
is het effect van je verlichting om de
aandacht te trekken met meer dan
de helft verminderd. Nader je een
voertuig in een hoek van 60 graden
dan heb je zo’n acht keer de lichtsterkte nodig om zijn aandacht te trekken dan wanneer je hem in tegenovergestelde richting zou naderen.
Houd hier rekening mee! Wij als motorrijders kunnen anticiperen op onze
slechte zichtbaarheid (defensief rijgedrag).

Maar kijk uit: er zijn wettelijk toegestane normen voor het voeren
van verlichting. Bepaalde vormen van verlichting zijn verboden
omdat ze verwarring zouden scheppen. Groot licht mag in
Nederland al niet gevoerd worden vanwege het verblindende
effect, alleen bij zeer dichte mist en hevige sneeuwval. Automobilisten zijn door een te felle verlichting niet goed in staat je snelheid en
afstand in te schatten. Grootlicht binnen het gezichtsveld van een
bestuurder kan een reflexreactie veroorzaken. Het licht stopt het
scanproces en zorgt ervoor dat de ogen zich op het felle licht
fixeren. Daardoor kun je verwachten dat objecten binnen dit nou
statische veld beter gezien worden. Daartegenover, fixatie stopt het
afscannen van de omgeving waardoor objecten buiten dit statische
veld niet meer - of slecht - worden waargenomen. Door fixatie op
deze verlichting wordt dus het perifere gezichtsveld (kijken vanuit je
ooghoeken) beperkt. Oudere bestuurders zijn gevoeliger voor het
verblindende effect dan jonge bestuurders.
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Sport

X

XTOO
MA
Sport

X

Nu bij ons te bewonderen.
Nu nog ruimer en comfortabeler.
U bent van harte welkom!

XT

Autobedrijf Jan Bruining
Reparatie / Onderhoud / APK / Schade / Banden
Nieuwe & gebruikte auto’s
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Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde, Tel.: 0597 - 532424, Fax: 0597 - 532750

Sp

Tips:
- Zorg dat je vizier en windscherm goed schoon zijn.
- Draag een goede polaroid zonnebril met UV-protectie. Je hebt
speciale zonnebrillen die zich aan de lichtsterkte aanpassen. Het
nadeel van een getint vizier is dat je in bijvoorbeeld tunnels en het
(schemer)donker bijna niets meer ziet. Het beste is een (geel)
anti-fog-scherm op de binnenzijde van je vizier. Overdag helpt dat
tegen de zon, ‘s avonds (in het schemerdonker) helpt het geel om
contrasten en contouren scherper te zien. Er zijn ook anti-fogschermen die meeverkleuren met de zon. Overdag donker,
‘s avonds lichter.
- Doe je verlichting (dimlicht) aan zodat anderen je zien als je tegen
de zon in rijdt.
- Wit licht is beter voor de waarneembaarheid dan geel licht.
- De waarneembaarheid stijgt naargelang het aantal lampen
(binnen 50 meter is dit effect onafhankelijk van de intensiteit van
de lamp). Voorbeeld: twee enkele lampen van 0.5 lux worden
beter waargenomen dan een enkele lamp van 1.0 lux.
- Rijd rustig.

72e Friesche Elfsteden Tocht
door Henk Loois
Ook dit jaar is het de bedoeling dat we weer als MC Mios ’93 deel
willen nemen aan de tocht der tochten. Aan dit evenement doen
jaarlijks 3600 motoren mee. Dit aantal is de limiet voor deze tocht.
Als je mee wilt doen kun je je bij mij aanmelden
aanmelden. Het liefst via de
e-mail aan: henk@mcmios93.nl. Hierin vermeld je: naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, kenteken en merk/type motor.
erlijk 1
8 maar
7, dit ivm
De aanmelding bij mij kan tot uit
uiterlijk
18
maartt 200
2007
de beperke aantal deelnemers en de grote belangstelling. Ik zal dan
zorgen dat de kaarten besteld worden.
Voor hen die het nog niet weten: deze tocht der tochten wordt gereden op 2e Pinksterdag (28 mei). De start is in Leeuwarden en het
vertrek is behoorlijk vroeg, ongeveer om 6:00 uur. Ik hoop dat we dit
jaar met een nog grotere groep bij de start aanwezig zullen zijn.
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Motortraining
bij T.T.C.
In de vorige Pitstop heb je kunnen lezen dat we evenals vorig jaar,
ook dit jaar weer een motortraining willen organiseren bij Tweewieler
Tranings Centre (T.T.C.) te Nieuw Buinen.
De training vindt plaats onder deskundige leiding van gecertificeerde
instructeurs en er zijn oefenmotoren van TTC beschikbaar, maar je
mag natuurlijk ook op jouw eigen motor trainen. De oefeningen
splitsen zich toe op motorbeheersing in alledaagse situaties.
Onderdelen van de training zijn:
Pionnenparcours
Evenwichtsoefeningen
Behendigheidsproeven
Remproeven
De kosten bedragen voor een dagarrangement (9:00 - 16:00 uur)
65 euro per persoon, incl. koffie en lunch (maximaal 9 personen).
Heb je je nog niet opgegeven en heb je wel belangstelling? Dan
graag voor 16 maart even bellen met Sipke Roukema, telefoonnr.
(0597) 421609 of mailen naar sipke@mcmios93.nl.

Nieuwe leden
Nieuwe leden die zich hebben aangemeld zijn:
Manuela Beikes uit Nieuweschans
Thijs Helmers uit Winschoten
Harold Hemmes uit Winschoten
Henk Meulenkamp uit Finsterwolde
Bert Westphal uit Winschoten
Van Harte Welkom bij onze gezellige motorclub!
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UBBENS BOUWSTOFFEN

Hout- en Bouwmaterialenhandel

Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)

tis
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s
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D

Lid van de Vereniging
van Handelaren in
Bouwmaterialen in
Nederland

Koerts
Dakwerken bv
LID VEBIDAK

Wij geven water geen kans...

DAAROM...
0597-612243
50

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl

Geef uw e-mailadres door
namens het bestuur

Hallo motorvrienden en vriendinnen,
Het bestuur van MC Mios ‘93 willen graag de digitale ledenservice
uitbreidden. Zou iedereen zijn of haar e-mail adres willen doorgeven aan info@mcmios93.nl opdat de e-mail adressenlijst wordt
uitgebreid zodat iedereen kort voor een activiteit (zoals een motorrit, clubavond of vergadering) via de e-mail een herinnering krijgt.

Vernieuwde website
namens de redactie
Hallo motorvrienden en vriendinnen,
Zoals sommige van jullie al gezien hebben is onze website
(www.mcmios93.nl) weer eens vernieuwd. Hij heeft een wat frisser
uiterlijk en een aantal extra sponsoren gekregen.
Daarnaast staat er nu ook een Te Koop link op de site waar
MC Mios ‘93 leden hun (motor gerelateerde) voorwerpen te koop
kunnen aanbieden. Ook vind je daar een linkje naar een invulformulier welke gebruikt kan worden om dat door te geven aan de
redactie.
Verder kunnen we nog wel een aantal formulieren voor het Smoelenboek gebruiken om deze verder uit te breidden. De redactie leden
kunnen u ook nog gewoon tijdens de toerritten onverwacht aanschieten voor een foto en een interview.
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Lid worden?
Wilt
ook
dan

u, (vrienden of kennissen met een motor zijn
welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel
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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Kijk op www.motorhuisbakker.nl voor
200 occassions en onze kledingshop online.
Noordveenkanaal z.z. 12, Nieuw Weerdinge, telefoon 0591 - 52 12 79

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

