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Inhoud
Voorw

oord
Beste motorvrienden,

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het 19 november. Dus eigenlijk
nog veel te vroeg om jullie een goed en gelukkig 2008 toe te wensen. We
hebben ondanks wat minder mooie dagen dit jaar wel een actief motor-
seizoen gehad. Een flink aantal tochten. Mooie routes en goede Pitstops. Ik
vind een compliment voor de toercommissie en de redactie dan ook hier
zeker op zijn plaats. Wel merk je dat mensen steeds meer andere activitei-
ten hebben. Sommige “vaste” deelnemers kom je minder vaak tegen. Andere
en nieuwe leden vullen dat weer op. Toch fijn dat er ieder seizoen weer
nieuwe leden bij komen. Dat betekent ook dat motorrijden nog steeds
toeneemt. Ik juich het initiatief dan ook toe dat de KNMV bij de regering pleit
om het motorrijden in het kader van woon- werkverkeer te stimuleren.

Het motorrijden wordt zo langzamerhand wel een “luxe” hobby. Als ik kijk hoe
de brandstofprijzen de laatste tijd zijn gestegen. Ook de belastingplannen
van deze regering voorspellen niets goeds. Steeds stijgende kosten maakt
het motorrijden tot een echte liefhebberij. Ik ben dan ook gelukkig dat
MC Mios ’93 niet mee doet met de stijgende prijzen. Op onze jaarlijkse
ledenvergadering deed onze penningmeester daartoe een voorstel. Onze
Hendy Bar was helaas niet beschikbaar en daarom moesten we uitwijken
naar een andere locatie.

Dan om dit voorwoord niet te lang te laten worden en er een goed slot aan te
schrijven wens ik jullie allemaal nu toch alvast een hele goede jaarwisseling.
Dat de motor goed op stal en onder dak komt en dat we in 2008 weer net
zulke mooie tochten in goede weersomstandigheden kunnen rijden.

Henk Loois
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Adressen enzo...
VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thea Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904

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

Kopij voor nummer 1 moet binnen zijn voor 15 februari 2008.Kopij voor nummer 1 moet binnen zijn voor 15 februari 2008.Kopij voor nummer 1 moet binnen zijn voor 15 februari 2008.Kopij voor nummer 1 moet binnen zijn voor 15 februari 2008.Kopij voor nummer 1 moet binnen zijn voor 15 februari 2008.

Deze kunnen gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. Verhalen en foto’s kunnen
op verzoek worden geplaatst. De redaktie houdt zich het recht voor kopij te weigeren of
in te korten. De redaktie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste stukken
op persoonlijke titel. Anonieme artikelen worden enkel geplaatst wanneer de auteur bij
de redaktie bekend is. Alle leden en sponsoren van MC Mios ‘93 ontvangen de Pitstop
gratis.

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

Trofeeën

Bekers

Medailles

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

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

Fax: 0597 - 563496

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

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

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

Sportprijzen

Zeefdruk

Erelinten

Rozetten

Reklame- en relatieartikelen

Eigen graveerinrichting

Glasservice  en
Schilderwerken

H. Stukje

Lageweg 51 9698 BK Wedde
Telefoon 0597 - 541 250
Fax 0597 - 542269
Autotel. 06 55 83 88 60

Bij ons komt u ook in aanmerking voor
de winterpremie. Voor woningen ouder
dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief.

Voor onderstaande werkzaamheden:

- Binnen- en buiten schilderwerk
- Behangen
- Diverse soorten wandafwerking
- Diverse soorten enkel glas op voorraad
- Diverse soorten isolatieglas
- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas
- Kitwerk badkamers ect.
- Houtrot reparaties
- Winkel in verfartikelen
- Met een kleurmengmachine
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Agenda 2008

Mededelingen

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoe-
ding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 3,00 per toertocht gevraagd. De
vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook
voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegen-
over onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 11,00 per jaar.

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

DatumDatumDatumDatumDatum SoortSoortSoortSoortSoort Omgev ingOmgev ingOmgev ingOmgev ingOmgev ing Afs tandAfs tandAfs tandAfs tandAfs tand Star tStar tStar tStar tStar t
27 april Open toertocht Groningen/Duitsland 200 km 9:00 - 11:00 uur
18 mei Monstertocht Friesland/Noord-Holland 400 km 9:00 uur
6 t/m 8 juni Clubweekend Winterberg - -
22 juni Ledentocht Drenthe/Duitsland 200 km 10:00 uur
5  juli Avondtocht Groningen 120 km 18:00 uur

BBQ Hendy Bar 22:00 uur
17 augustus Open toertocht Groningen/Friesland/Drenthe 200 km 9:00 - 11:00 uur
14 september Activiteitentocht Drenthe 120 km 10:00 uur
7 oktober Ledentocht Groningen/Duitsland 175 km 10:00 uur
2 november Snerttocht - 130 km 10:00 uur

Alle tochten starten bij de Hendy Bar tenzij anders vermeld.
Denk om de groene kaart voor de tochten in Duitsland.
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Inschri jvenInschrijvenInschrijvenInschrijvenInschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient
iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de leden-
toertochten.

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

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

Digitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd. Er
kunnen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aange-
vraagd 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.

Mededelingen
deel 2
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Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

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

www.glaszaakwiegers.nl

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar

een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.

* Vlakglas * Spiegels
* Isolatieglas * Geslepen glas
* Glas in lood * Ventilatieroosters
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Activiteitentocht
door Trijnie Kruize

Helaas is door een e-mail storing het verhaalHelaas is door een e-mail storing het verhaalHelaas is door een e-mail storing het verhaalHelaas is door een e-mail storing het verhaalHelaas is door een e-mail storing het verhaal
vvvvvan Tan Tan Tan Tan Trijnie vrijnie vrijnie vrijnie vrijnie verloren gegaan.erloren gegaan.erloren gegaan.erloren gegaan.erloren gegaan.

Bij deze alleen de uitslag en een aantal foto’s van de zeer geslaagde
activiteitentocht.

Eerste prijs: A. Kuipers 1190 punten
Tweede prijs: R. Lohof 1145 punten
Derde prijs: T. Drenth 1135 punten

Poedelprijs: W. Lohof
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Vrijheidsweg 19 Veendam
tel. (0598) 614506 fax (0598) 627062

WWW.MULDERSMOTOREN.NL

Eindeloos vrij
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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

Voor al uw:

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

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

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

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

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

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

iedere vrijdag lopend buffet
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Ledentoertocht
door Rene Hoesen

Dat heeft zo’n meisje toch niet nodig…..Dat heeft zo’n meisje toch niet nodig…..Dat heeft zo’n meisje toch niet nodig…..Dat heeft zo’n meisje toch niet nodig…..Dat heeft zo’n meisje toch niet nodig…..

Wat moet je nu weer denken van zonder ondertitel? Nou, Gebina
had sinds de zaterdag voor de toertocht ongelofelijk last van haar
nek en schouders en nu wordt er wel eens gezegd dat je dan het
viagra-pilletje niet snel genoeg hebt doorgeslikt. Maar ik ben wel
grijs maar we zijn nog echt niet op die leeftijd beland…. gelukkig.

Jakkes, dit was al weer de laatste toertocht van het jaar met
MC Mios ‘93 en ik moet zeggen het jaar is weer omgevlogen en we
hebben weer lang niet genoeg op de motor gezeten (12.000 km
maar).

BrrrrrrBrrrrrrBrrrrrrBrrrrrrBrrrrrr
De toertocht begon om 8:30 uur toen de wekker ging en ik uit het
raam keek op onze slaapkamer. Wat schetste mijn verbazing, het
had gevroren want op het dak van onze garage lag een dun laagje
ijs…..brrrrrr. Maar het zonnetje was al wel lekker aanwezig en geluk-
kig was er ook geen wind dus wat betreft temperatuur hebben we
de hele dag geen klagen gehad.

Tegen 9:15 uur waren VFRikus en Joke bij ons aanwezig want die
zouden vandaag met ons meerijden als introducés. We hadden dit
VFR gekke stel eerder kennen geleerd tijdens een toertocht van de
club van VFR-eigenaren en het klikte meteen.

Eerst nog even tanken bij Tamoil en toen naar Blijham voor een
bakkie leut bij de Hendy Bar. We waren niet vroeg en niet laat en
toch waren er voor deze laatste tocht van het jaar al meerdere
motoren aanwezig.
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GOLFF
OYNHAUSEN

Raadhuisstraat 10 - 9697 PR - Blijham

Bo
uw

on
de

rn
em

in
g

K
ui

pe
r 

Bl
ijh

am
 B

.V
.

www.kuiperblijham.nl

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
Fax. 0597-562638

GOLFF SCHEELT ENORM VÉÉL!
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Tegen 10:00 uur zijn we vertrokken met Sipke en Geertje Roukema,
Peter van Setten en VFRikus en Joke. Mooi klein groepje des te
eerder waren we bij de koffiepot. Peter had voor en achter nieuw
rubber laten steken op de “schaduw” en ik moet zeggen dat ver-
taalde zich in veel hogere bochtensnelheden. Ja, die Peter knort er
lustig op los met zijn shadow.

Koffie, koffie, tijd.Koffie, koffie, tijd.Koffie, koffie, tijd.Koffie, koffie, tijd.Koffie, koffie, tijd.
De koffie werd genuttigd bij “Altes Gasthaus Broerken” en het had
niet veel gescheeld of ik was er zo voorbij geblèrd. Ik wist nog dat
het voor een rotonde lag en toen Garmin “Truus” een rotonde aan-
gaf wist ik samen met het geknor in mijn maag dit samen te voegen
tot: ”Koffie met gebak”, verstrekt door de club, kon niet beter dus.

Annegret Ögterink (volgens Jaap Duit een hele mooie, grappige naam)
verwelkomde ons en er werd ons direct medegedeeld dat we toch
vooral minstens 2 stukken gebak moesten nemen want ze had nog
genoeg. Nou, dat laat een Hoesen zich geen 2 keer zeggen: “Heer-
lijk” en zelfs de koffie was weer on-Duits lekker. Onderweg nog even
een peukenpauze voor die ene verstokte roker (Roukema) onder
ons en ik hoopte eigenlijk dat ik nog even foto’s kon maken van de
groep na ons. Is toch altijd mooi, een actiefoto op de motor.
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Hoofdweg 35     9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

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 BronsemaRoelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf Bronsema Hoofdweg 60
9697 NL Blijham

Telefoon 0597-532877
Mobiel 06-20816306
Internet www.bronsemaloodgieters.nl
E-mail info@bronsemaloodgieters.nl
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Biker hotel HoltgastBiker hotel HoltgastBiker hotel HoltgastBiker hotel HoltgastBiker hotel Holtgast
En even later was het dan weer zover, we waren bij het bikerhotel in
Holtgast aangekomen waar het weer een gezellige drukte was. De
Intruder Club Holland was hier ook neergestreken en de ene achter-
band was dus nog dikker als de andere.

Een Harley-Davidson werd met veel kabaal gestart en na slecht sta-
tionair lopen volgt vaak een slecht rijdende motor dus 2 meter na
vertrek lag hij al weer languit om het hele gevaarte daarna niet meer
aan de loop te krijgen. Gewoon nog een pilsje pakken en daarna het
verzopen geval weer aan de praat maken.

Normaal gaan we hier graag even zitten en iets eten of drinken
maar vandaag hadden we geen zin in een schnitzel van ½ vierkante
meter met groente en aardappels voor een heel weeshuis. We zijn
dus even verder gereden naar de “Deterner Krug” waar ze niet hele-
maal voorbereid waren op zoveel hongerige motorrijders.

Moeders verstopt uw dochters.Moeders verstopt uw dochters.Moeders verstopt uw dochters.Moeders verstopt uw dochters.Moeders verstopt uw dochters.
Eerst wilden ze ons niet binnenlaten en werden deuren en ramen
angstvallig gesloten en werden jonge maagdelijke dochters onder
de tafels verstopt. Maar inmiddels was de 2e groep hier ook neerge-
streken en kwamen ze toch met een menukaart aandraven want
hier was de dagomzet flink te verhogen.

De bestelling liep niet helemaal vlotjes want er moest gevochten
worden om wie nou wat kreeg maar gelukkig was er een lekker
soepje en een goede salade vooraf dus iedereen kon even later
met goed gevuld buikje de tocht vervolgen. Tijdens het eten hoor-
den we dat Jaap en Marga Duit minder fortuinlijk waren geweest
met hun Pan want die hadden de cardan-aandrijving stuk en ik denk
dat Marga nog wel een verhaaltje schrijft over hun tocht met de
Duitse ANWB (ADAC) want dat is toch altijd weer een hele belevenis.

Zo zie je maar weer dat het verrekte gemakkelijk is dat je lid bent
van de ANWB-buitenland service.
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EK
E. Komies

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Vossenkamp 138 tel.: 0597-422050
9675 KM Winschoten

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

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

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

LMV

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

Geopend
7.00 - 20.00

zat. 8.00 - 19.00
zon. 9.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden
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Mais-tocht ???Mais-tocht ???Mais-tocht ???Mais-tocht ???Mais-tocht ???
Werd tijdens het controleren van de toertocht 2 weken eerder nog
geopperd om de toertocht om te dopen tot “MAIS-TOCHT” omdat er
nog zoveel percelen met mais langs de kanten van de weg stonden.
Tijdens het rijden van de tocht waren we dus al weer 2 week verder
in het seizoen en was er al veel mais gemaaid. Onderweg werd toch
weer duidelijk dat je sneller met de motor bent als met de trein want
we moesten 2x wachten voor volgens mij dezelfde trein en daar
zaten toch ettelijke kilometers tussen.

Als het de bedoeling is dat ik tijdens het schrijven van zo’n stukje
ook alle plaatsen opnoem waar we geweest zijn; nou, vette pech,
dat had je gewoon kunnen lezen op de door de club verstrekte
route. Is toch ook niet belangrijk waar je geweest bent, op de motor
is het alleen maar belangrijk waar je heen rijd en dat je heelhuids
weer thuis komt.

Tegen 16:00 uur waren we weer in Blijham en de familie Roukema
nam al eerder afscheid want die moesten nog op een verjaardag.
VFRikus en Joke reden nog met ons mee voor een bakkie Senzeo
en een knuffel van onze joekels.

Verjaardagskalender
Oktober

Reinder Lohof, Co Bos, Harieët ter Veer, Geertje Kloosterboer, Theo
Drenth, Harry Schuurman, Gea Swarts, Freka de Jager, Reinder Potze,
Marga Duit, Evert Aukes, Mariska Scholtens.

NovemberNovemberNovemberNovemberNovember
Egbert Kruize, Harm Kruize, Thea Loois, Jacob Schudde, Hilvert Smits,
Gert Vroom, Theo Prenger, Tinus Scholtens, Engel Perton.

DecemberDecemberDecemberDecemberDecember
Flip v/d Zijl, Albert Kupers, David Timmer, René Heemstra, Jan
Wierenga, Klaas de Wind, Jan Meijer, Ragmon Leeuwerik, Antje
Delger, Juko Kuiper, Albert en Ingrid de Boer.

Bovenstaande leden (alsnog) Van Harte Gefeliciteerd met jullie
verjaardagen met een smok van de secetaresse!
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ISO 9002 en VCA* GECERTIFICEERD BEDRIJF
DNV Certification B.V. Nederland

D O O R
DE RVA

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

Siergrindvloeren

Coatings voor garagevloeren

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

ERKEND

Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING · FOUNDATIONS
· ONDERGOED · HUISHOUDTEXTIEL
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Pech onderweg
door Marga Duit

Zondag 7 oktober hadden we onze toertochtZondag 7 oktober hadden we onze toertochtZondag 7 oktober hadden we onze toertochtZondag 7 oktober hadden we onze toertochtZondag 7 oktober hadden we onze toertocht
 door Duitsland. Het weer was heerlijk en door Duitsland. Het weer was heerlijk en door Duitsland. Het weer was heerlijk en door Duitsland. Het weer was heerlijk en door Duitsland. Het weer was heerlijk en

 dus gingen wij op weg met 12 motoren, dus gingen wij op weg met 12 motoren, dus gingen wij op weg met 12 motoren, dus gingen wij op weg met 12 motoren, dus gingen wij op weg met 12 motoren,
 Bé voorop en wij achteraan. Bé voorop en wij achteraan. Bé voorop en wij achteraan. Bé voorop en wij achteraan. Bé voorop en wij achteraan.

Oh wat mooi als je de motoren door de bochten ziet gaan. Na mooie
dorpjes en weggetjes, kwamen we bij de koffiestop in
Spähnharrenstätte. Lekkere koffie en heerlijk gebak wat ze zelf
hadden gebakken. En we mochten ook nog ieder twee keer gebak
halen, want ze wilde graag dat het op ging. Nu ben ik niet zo’n gebak
eter, maar het was zo lekker, dus heb ik nog een stuk gegeten en
Jaap ook maar. Ik had mijn sigaret nog niet op (wel al mijn tweede)
of de groep wilde weer verder. Wat gaat het toch lekker op de motor
als je achteraan rijdt.

Nadat we 4 km van het koffie adres waren moesten we rechts af
richting Rastdorf. Nadat we de bocht om waren dacht ik, dat Jaap
even mis schakelde, maar dat was dus niet het geval. Er kwam wel
minder maar niet meer vaart in de motor.

Maar even bij de bushalte stoppen en kijken wat er aan de hand is.
Jaap zegt dat de cardan stuk is en we niet verder kunnen rijden. Nu
ben ik benieuwd of de groep ons ook mist, en ja hoor na ongeveer
15 minuten komt die voor ons reed (ik weet zijn naam helaas niet)
met Bé terug en vragen wat er aan de hand is. De cardan heeft het
begeven en wij kunnen niet verder, dus word besloten dat de ANWB
gebeld word en dat de groep verder gaat.

Het is maar goed dat je lid bent van de ANWB en ook voor het
buitenland, want zo zie je maar dat je er niet zonder kunt. Jaap dus
de ANWB gebeld en uitgelegd wat er aan de hand was en dat het
niet ter plekke kon worden gemaakt. Na 15. min. werden we door
de ADAC gebeld uit München (ik dacht waar in de hemels naam
komen we nu terecht? Een wereldreis misschien?)
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H. Feringa Autotechniek
Flessingsterrein 8

9665 BZ  Oude Pekela
Tel.: 0597-675346

06-22549045

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

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

 Kwaliteit voor scherpe prijzen

Autorijschool
Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ

Winschoten

tel. 0597-412670
of   06-22493034
www.rijschooledwinhillenga.nl
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Maar dat viel gelukkig weer mee, want er moest iemand uit de buurt
gezocht worden van waar wij gestrand waren en dat kon wel 30 tot
45 min. duren. Ook dat viel nog mee, want na 25 min. kwam de
ADAC er al aan en nog geen 30 min. later stond de motor al op de
oplegger en zaten wij achter in de auto en gingen we op weg naar
Sögel waar het depot van de ADAC was. Intussen werd Jaap nog
gebeld door de ANWB of er al wat ondernomen was.

Wat waren wij ondertussen blij dat we ieder twee keer gebak
hadden gehad. Bij het depot aangekomen moest Jaap weer contact
opnemen met de ANWB en werd er geregeld dat de Duitse ADAC
ons maar naar huis moest brengen. Zo geregeld, zo maar uit
gevoerd en ik moet zeggen, heel goed geregeld. Al met al zijn wij om
13:25 uur gestrand en waren we om 15:30 uur weer thuis. De chauf-
feur heeft bij ons nog een kop koffie gedronken en Jaap heeft voor
ons maar eerst een patatje gehaald, want toen gingen onze magen
behoorlijk tekeer. Deze toertocht hadden wij die morgen niet zo in
onze gedachten gehad, maar het was een hele belevenis.
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DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

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

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

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

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

Sikru’s NaaischoolSikru’s NaaischoolSikru’s NaaischoolSikru’s NaaischoolSikru’s Naaischool
NaaicursusNaaicursusNaaicursusNaaicursusNaaicursus

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

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

 Tel. 0597 - 56 20 39
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We waren dit jaar niet van plan om op vakantie te gaan, want er
moest genoeg in en om het huis gebeuren. Maar Jaap was voor de
motorclub op zoek geweest naar een geschikte camping en had
wat adressen gevonden. Dit adres vond hij toch niet zo geschikt
voor de club, want om 24.00 uur moest alles stil zijn. Deze camping
had ook 2x een twee persoons kamer en nog 4x een één persoons.
Dus hebben wij toch besloten er nog een paar tussen uit te gaan.

Op 24 augustus gingen we dan met stralend weer om 9:45 uur op
weg naar Flipje. Naar Flipje?, ja Flipje van de Betuwe. Jaap had een
mooie alternatieve route uitgestippeld en om ongeveer 15:20 uur
kwamen we op de motor camping “Het Dijkje” aan. We werden door
de beheerder begroet en naar onze kamer geleid, ook liet hij ons de
kantine (zonder bar) zien. Daar stond zelfs een koffie automaat en
een koelkast gevuld met bier en blikjes fris.

Als je iets uit de koelkast wilde nuttigen moest je € 1.00 in een
potje doen die naast de koffie automaat stond. Na alles uitgepakt
te hebben en gedoucht gingen we heerlijk buiten zitten, want het
was nog steeds zonnig. Onder weg hadden we koffie met taart
gehad en nu wilden we toch wel iets warms. Op de camping kon je
niets krijgen of kopen, dus we moesten naar het dorp. De beheerder
zei, als je vanaf de camping links af de dijk op loopt dan is het
ongeveer 2 km lopen. Nou wij hadden al een behoorlijk eind gelo-
pen en zagen wel een dorp, maar wel hééél ver van ons weg. Dus
zijn wij de andere kant maar op gelopen, en ja hoor we kwamen bij
een dorp en gingen de dijk af. Schetste onze verbazing dat die weg
dood liep tot aan die paar huizen die daar stonden. Maar we lieten
ons niet uit het veld slaan en liepen door tot aan het volgende dorp
en wat hadden we toen al een eind gelopen.

Daar troffen we een pannenkoeken boerderij aan en hebben daar
heerlijk gegeten. Maar toen moesten we weer terug en zijn we niet
langs dezelfde weg terug gegaan.

Naar Flipje van de Betuwe
door Marga Duit
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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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Het was een lange tocht terug naar de camping, maar wel mooi.
We lagen die avond dan ook om 22:00 uur al in ons bed. We
hadden met de beheerder afgesproken dat we om 9:00 uur zouden
ontbijten en waren dan ook om die tijd beneden.

Na een eenvoudig maar lekker ontbijt gingen we rijden. De ene dijk
na de andere en wat mooi gaat dat toch. ’s Avonds heb ik dan ook
René Hoezen even een SMS gestuurd dat het bij ons daar zo mooi
was wat de dijken betrof.

We hebben daar een paar mooie dagen gehad, ook wat het weer
betrof. De reis terug ging ook prachtig, tot we bij Valthermond aan
kwamen, want daar regende het. De laatste week van onze vankantie
thuis was dan ook zeer nat. Maar wij kijken terug op een mooie
week Betuwe met mooi weer.
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In het weekend van 6 t/m 8 juni willen we ipv het kampeerweekend
een weekend organiseren in een hotel, “De Gasterei Altastenberg”,
in de omgeving van Winterberg. Omdat de afstand wat groter
is willen wij graag op vrijdag 6 juni om 13:00 uur  vertrekken.

De kosten voor dit weekend bedragen € 99,00 per persoon. Dit is
inclusief een welkomstdrankje in het hotel en op de vrijdagavond
een drie gangen diner. De zaterdag- en zondagmorgen een
uitgebreid ontbijt buffet. Op de zaterdagavond een uitgebreide
BBQ met ter afsluiting een dessert buffet.

Clubweekend MC Mios ‘93
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Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham

Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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De verdere consumpties die tijdens dit weekend genuttigd worden
zijn uiteraard voor eigen rekening. Wij hebben 15 kamers kunnen
reserveren, deze kamers zijn geschikt voor 2 personen, maar er
kunnen ook 3 personen op een kamer.

Opgave voor dit weekend kan bij:
Bé Nieboer 0597 - 614904
Christien Spa 0597 - 561212

De inschrijfDe inschrijfDe inschrijfDe inschrijfDe inschrijftttttermijn sluit op 3ermijn sluit op 3ermijn sluit op 3ermijn sluit op 3ermijn sluit op 31 maar1 maar1 maar1 maar1 maart 2008 en vt 2008 en vt 2008 en vt 2008 en vt 2008 en vol is vol is vol is vol is vol is vol.ol.ol.ol.ol.

Tevens zijn wij nog op zoek naar een chauffeur die op de pechbus
wil rijden, deze pechbus zal dan meegaan voor eventuele
calamiteiten onderweg en voor eventuele bagage welke niet mee
kan op de motor. Dus wie geeft zich hiervoor op.

Namens de toercommissie, Jaap Duit.
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DE SNIKKE

PARTY     SERVICE
TEL.: 0597 - 612980

VOOR AL UW: Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en Warme
Buffetten, Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.

Zalen tot 300 personen
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Zaterdag 1 en zondag 2 september was het weerZaterdag 1 en zondag 2 september was het weerZaterdag 1 en zondag 2 september was het weerZaterdag 1 en zondag 2 september was het weerZaterdag 1 en zondag 2 september was het weer
zover: de 6e internationale skeelertourzover: de 6e internationale skeelertourzover: de 6e internationale skeelertourzover: de 6e internationale skeelertourzover: de 6e internationale skeelertour

“Zwei mal uber die Ems”.“Zwei mal uber die Ems”.“Zwei mal uber die Ems”.“Zwei mal uber die Ems”.“Zwei mal uber die Ems”.

Dit is een internationale skeelertocht van Oude Pekela naar Leer.
Wij hebben daar ook dit jaar weer met een tiental verkeersregelaars
onze medewerking aan verleend.

De weergoden waren ons dit keer goed gezind, het zou het hele
weekend goed weer worden. Om half tien werd het startschot ge
geven voor de eerste etappe richting Leer. Een 3 tal wielrenners
bepaalde het tempo van zo’n 22 km per uur en zorgden voor
aanwijzingen. Daarachter volgde een sliert van kleurrijke skeeleraars.
Ten slotte een stoet van auto’s ten behoeve van de catering, EHBO,
bezem- en reclamewagens.

De 2 daagse grensoverschrijdende tocht ging over mooie landelijke
wegen en zelfs ook over provinciale wegen met goed asfalt of be-
ton. Tijdens de verschillende pauzes onderweg was er een goede
verzorging. Eten, drinken en diverse versnaperingen. Het laat zich
raden dat de tocht van 135 km in een rap tempo verliep. Vlak voor
Leer kwamen we nog in een kudde koeien terecht die door de boer
en boerin vanuit de wei naar de melkstal werden gebracht.

Aangekomen bij de BBS School in Leer, werden we door de burge-
meester van Leer met een toespraak ontvangen. Verder stond er
een heerlijke en gezellige barbecue voor alle deelnemers en vrijwil-
ligers te wachten. De mensen die bleven overnachten in Leer
kregen door de organisatie nog een avondvullend programma voor-
geschoteld. ‘s Morgens om 8:15 uur werd het startsein gegeven
voor de terugtocht naar Oude Pekela.

Zwie mal uber die Ems
door Bé Nieboer



36



37

Er was voor dit 2e deel nog 105 km. te gaan. Bij Nieuwe Schans
nam de Nederlandse Politie de taak van de Duitse Politie weer over.
Na in overleg met de politie en de organisatie de route nog te heb-
ben aangepast kwamen we om ongeveer twee uur in Oude Pekela
aan.

Zoals gebruikelijk werden er deze keer ook weer enkele vrijwilligers
in het zonnetje gezet voor hun jarenlange bijdrage aan dit evene-
ment. Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagd
evenement.



38MotoPort Stadskanaal,Oosterkade 29, 9503 HP Stadskanaal,
Tel.: 0599 - 612233,Fax: 0599 - 620448

Trefpunt voor alle motorrijders

De meest
veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

De meest
veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

KIJK VOOR ONZE 

OCCASIONS OP 

WWW.MOTOPORTSTADSKANAAL.NL

MOTOPORT
STADSKANAALMOTOPORT
STADSKANAAL

2897-MP Adv.A5 staand def (A)  19-12-2005  11:08  Pagina 1
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Wat nemen we mee als we met de motorWat nemen we mee als we met de motorWat nemen we mee als we met de motorWat nemen we mee als we met de motorWat nemen we mee als we met de motor
op vakantie gaan….op vakantie gaan….op vakantie gaan….op vakantie gaan….op vakantie gaan….

Jullie hebben vast de toerkalender voor 2008 al gezien en daarop
het hotelweekend gezien dat we houden begin juni.

Nu hoor ik veel dames en heren al denken: hoe kun je in hemels-
naam op vakantie met de motor; je kunt helemaal niets mee
nemen. Maar wat heb je nu eigenlijk nodig voor een korte vakantie
op de motor?

We zijn nu inmiddels 6 keer met de motor op vakantie geweest; van
Italië met het Gardameer en Oostenrijk met z’n Grossglockner en
daartussenin diverse korte vakanties naar het Sauerland in de buurt
van Winterberg.

TTTTTeeeeevvvvveel mee nemen.eel mee nemen.eel mee nemen.eel mee nemen.eel mee nemen.
Tijdens de eerste vakanties neem je veel teveel mee; je denkt
immers dat je je hele kledingkast mee moet nemen want dat heb je
thuis ook altijd bij je.

Dus eerst bepaal je hoeveel nachten/dagen blijf ik nu eigenlijk weg:
dan kun je aanhouden dat je per nacht 1 set schoon ondergoed
mee wilt hebben.
Als het te spannend wordt onderweg kun je het altijd nog uitspoelen
in een snel stromend beekje of iets dergelijks.

Overdag draag je de hele dag je motorkleding want je bent op motor-
vakantie dus er moeten kilometers gemaakt worden. Dus voor over-
dag heb je alleen een schoon T-shirt, hemdje of truitje nodig; des-
gewenst ook 1 per dag maar daar komen we later nog op terug.

Vakantie checklist
door René Hoesen
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De Helling 40, 9665 JX Oude Pekela, Telefoon: 0597-676500

Kado & Woondecoraties

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

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



41

’s Avonds wil je in je nette kloffie aan het eten verschijnen dus
daarvoor neem je een nette broek en blouse mee; als je nu slim
bent neem je een afritsbroek dan heb je direct een korte en lange
broek bij je.

Een paar gemakkelijk lopende (sport)schoenen heb je ook nodig
want motorlaarzen zijn niet om op te lopen.

Denk ook aan een jasje of vest voor de soms wat killere avonden.

VVVVVoor de dames….oor de dames….oor de dames….oor de dames….oor de dames….
Dames, jullie hebben echt niet jullie hele beautycase nodig; alleen
lippenstift, een haarborstel (of mios-petje), tandenborstel en een
beetje “lekkerroek”voor onder de oksels is voldoende.
Doucheschuim en badschuim kun delen met je man/vriend/
biesloapertje; die ruikt de vakantie dan wel een beetje verwijfd maar
dan heb je ook geen last van opdringerige vrouwen die je man willen
verschalken want hij ruikt als een mietje.

VVVVVoor onderoor onderoor onderoor onderoor onderwwwwweg….eg….eg….eg….eg….
Voor de heen reis naar jullie vakantie adres zorg je natuurlijk voor
genoeg proviand voor de hongerige mens en zorg ook voor genoeg
cash. Je kunt namelijk niet bij elk tankstation tanken met je europas;
een credit card is dan eigenlijk wel een aanrader. Zorg dat je je
papieren goed in orde hebt en verstop eventueel een reservesleutel
van je brommert op een gemakkelijke plek.

En natuurlijk mag een regenpak niet ontbreken zoals wij onze va-
kantie naar Oostenrijk hebben gemerkt. Dat was nog een vakantie
waar we teveel onzin meenamen in de koffers zodat er geen plek
meer over was voor de regenpakken; wat zijn we nat geworden.

Ja, maar waar stop ik dat allemaal in….Ja, maar waar stop ik dat allemaal in….Ja, maar waar stop ik dat allemaal in….Ja, maar waar stop ik dat allemaal in….Ja, maar waar stop ik dat allemaal in….
Zoals bij veel motoren is ook onze VFR uit te rusten met koffers op
een degelijk gemonteerd kofferrek. Bij elke motorzaak en ook bij
www.motozoom.nl kun je zadeltassen kopen; hierbij hang je over je
buddyseat aan beide kanten een zadeltas alsof je in oude westen
weer op je paard zit.
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AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
Tel: 0597-432552
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Een andere kijk op wonen
Projectmatig en Particulier

Elke zaterdag op de markt in Winschoten
0597-676869

WinkelsWoonDesign
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Dit voldoet goed zoals we onze vakanties naar de Ardennen en het
Sauerland hebben ondervonden. Deze tassen zijn niet duur en
universeel dus je kunt ze op vele typen motor plaatsen.

Een grote tanktas is ook gemakkelijk voor de dingen die je onder-
weg nodig hebt zoals proviand, geld en je foto toestel. Let op: tankt-
assen zijn niet altijd waterdicht dus elektronische apparatuur in een
plastic tas verpakken.
Een korte opsomming voor een 3-daagse hotelvakantie met
2 overnachtingen voor 1 meneer en 1 mevrouw:

Checkl istCheckl istCheckl istCheckl istCheckl ist
- 2 onderbroeken per persoon
- 2 T-shirts/hemdjes per persoon voor tijdens het motorrijden
- 2 x nette kleding
- 2 x gewone schoenen
- shampoo, doucheschuim en okselfris
- foto toestel + lader voor de batterijen
- mobieltje + lader + een lijstje met telefoonnummers en adressen
- proviand
- cash + papieren
- een kettingslot om je motor tijdens de vakantie vast te zetten
- een afsluitbaar bakje met waspoeder zodat je remsporen uit kan wissen
- eventueel een noodreparatie setje voor je banden

Maar boven alles een goed humeur en natuurlijk altijd goed uitge-
rust aan de reis beginnen, want je zult merken dat motorrijden soms
toch vermoeiender is als je denkt. Tijdens de tankstops ook altijd
even de tijd nemen om de benen te strekken en de vakanties sfeer
in je op te nemen. ’t Is tenslotte vakantie.

Ik hoop dat ik jullie een beetje lekker heb gemaakt voor het hotel-
weekend met MC Mios ‘93 en ik hoop op enthousiaste aan-
meldingen.

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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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

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM

TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509

EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL
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TTTTTrage rijderrage rijderrage rijderrage rijderrage rijdersssss
Dat iemand voor je maar niet op wil schieten, kan verschillende
oorzaken hebben: of hij kan niet sneller, of hij wil niet sneller, of er is
iets dat hem hindert sneller te rijden. Beslis je om je voorganger in
te halen, haal dan zo snel mogelijk in, zodat je je zo kort mogelijk in
de gevarenzone van het inhalen bevindt.

Sl ipgevaarSlipgevaarSlipgevaarSlipgevaarSlipgevaar
Koeienvlaaien, watersporen, zand en kiezels, benzine- en oliesporen,
richels in de weg, van alles vind je op bergwegen. Natuurlijk rijd je
hier - als je er al over moet rijden - met de grootst mogelijke voor-
zichtigheid overheen. Bij langs lopende bitumenrichels en benzine-
en oliesporen indien mogelijk in een rechte hoek en soms is het
verstandig ook de koppeling te gebruiken om je achterwiel te ont-
zien.

Zonneschijn en regenZonneschijn en regenZonneschijn en regenZonneschijn en regenZonneschijn en regen
Het ene ogenblik straalt de
zon aan de hemel, na de
volgende bocht kan het
alweer regenen of word je
overvallen door een mist-
bank. Drie bochten verder
schijnt misschien wel weer
de zon. In het hooggebergte
komt het vaak genoeg voor
en het hoort er gewoon bij.
Een regenpak is een must.
Bij onweer in het hoog-
gebergte: zo snel mogelijk
weg van de top en uitsteken-
de gedeelten. Misschien
bevindt zich ergens een leuk
restaurantje in de buurt?
Tijd voor een pauze.

Rijden in de bergen
Deel 2
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De RUIMSTE brommobiel
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Autobedrijf Jan Bruining
Reparatie / Onderhoud / APK / Schade / Banden

Nieuwe & gebruikte auto’s

Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde, Tel.: 0597 - 532424, Fax: 0597 - 532750

Nu bij ons te bewonderen.
Nu nog ruimer en comfortabeler.

U bent van harte welkom!

TOO
MAX

X

Sport
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RemmenRemmenRemmenRemmenRemmen
Zo nu en dan is het noodzakelijk te remmen. Liever enkele keren
wat steviger remmen dan de hele tijd te weinig. Vooral bij het afda-
len veroorzaak je hierdoor dat je remmen oververhit raken. Hier-
door verbranden je remmen. Eerst gaan je remblokken roken. Dat
hoef je niet te merken, maar het stinkt en degene achter je merkt
dat echt wel! Vervolgens zullen de blokken verglazen. Dan remmen
ze niet meer, want ze worden spekglad. Ook kan je remschijf krom-
trekken. De hele boel kan daardoor vastslaan.

Probeer daarom in de bergen zoveel mogelijk op je motor te rem-
men, dat wil zeggen, terugschakelen, totdat je stationair draaiend,
of met een beetje gas, een lekker tempo hebt. Uiteraard niet in te
lage toeren, dan moet je weer gas bij geven, waardoor dus je rem-
men oververhit raken. Is het te steil, dan moet je af en toe de snel-
heid eruit remmen met je voorrem.

Bergafwaarts is de remweg langer - zo tussen de 15 en 20 procent!
Dat betekent bij ca. 100 km/h tussen de 7 en 10 meter langer dan
op de vlakke weg! Afstand bewaren dus!

RijtechniekRijtechniekRijtechniekRijtechniekRijtechniek
Veel mensen zeggen dat een bocht met een zo groot mogelijke
radius gereden zou moeten worden, zodat bij de gegeven hellings-
hoek ook de hoogste snelheid of de kleinste hellingshoek gereden
kan worden (plaatje, rood, lijn).

Lekker kantelenLekker kantelenLekker kantelenLekker kantelenLekker kantelen
Bekijk je het wat nader: de apex van het gekozen punt is exact in
het midden van de bocht, we benutten zowel voor de bocht als na
de bocht de volle breedte van de weg. Nadat we het goed kennen
en er meer ervaring mee hebben dat we al zeer vroeg in de bocht
leunen, zien we wat er gebeurt: tot de apex van de bocht praktisch
niks. Maar dan, in het tweede gedeelte van de bocht, hebben we
plotseling meer ruimte nodig. We komen als we niet vlug snelheid
minderen, aan het eind van de bocht over de rand van de weg uit (op
de andere helft van de weg). Dus alleen heel iets te vroeg kantelen
brengt ons echt in gevaar (plaatje, rode stippellijn).
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Proberen we het andersomProberen we het andersomProberen we het andersomProberen we het andersomProberen we het andersom
We rijden zeer snel op de bocht toe en
remmen dus wat langer en komen duide-
lijk over het ideale kantelpunt te zitten.
Pas als we de bocht door kunnen kijken
kantelen we in (we konden sowieso
langer remmen en zijn dus niet zo snel),
verschuiven onze apex richting uitgang
van de bocht en rijden met veel meer
reserve (afstand) tot de rand van de rijst-
rook (tegenliggers) - gestreepte groene lijn.
We kunnen door de geringe bochtradius
ook sterker vertragen.  Met deze lijn zal
een bergrijder het veiligst    rijden - door de
reserves die hij hierdoor opbouwt kan hij
zelfs bij krappe weggetjes nog voldoende
afstand kunnen houden tot het tegen-
verkeer, de hellingshoek is groter en daar-
door het slipgevaar kleiner. Hierbij komt
de kijktechniek weer sterk om de hoek
kijken; bij het kantelpunt is de apex van
de bocht (waar je heenkijkt) ongeveer 90°
rechts van de motorrijder - soepele
nekspieren zijn dus zeer belangrijk! Daarenboven, een rijder met
deze lijn is in staat al veel eerder en veel verder te kijken - en kan
daardoor eerder op eventuele gevaren reageren. Kijk bij het nemen
van een linkerbocht goed uit dat je hoofd niet op de andere weghelft
komt bij het kantelen, waardoor je geschept kunt worden door een
tegenligger.

SamengevatSamengevatSamengevatSamengevatSamengevat
Begin altijd aan de buitenkant van de bocht: bij een linkerbocht dus
helemaal rechts; bij een rechterbocht zo ver mogelijk naar links.
Langzaam de bocht in, snel er weer uit.
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LID  VEBIDAK

Koerts
Dakwerken bv

Wij geven water geen kans...

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

Gratis

DakinspectieGratis

Dakinspectie

UBBENS BOUWSTOFFEN

Lid van de Vereniging
van Handelaren in
Bouwmaterialen in
Nederland

Hout- en Bouwmaterialenhandel
Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)
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Wilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijn
ook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel
dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.

- zodat u andere motorrijders leert kennen;
- tevens mooie routes voorgeschoteld krijgt;
- en in de wintermaanden ook met uw hobby bezig bent.

Onze club organiseert in de periode maart t/m september een aantal toer-
tochten en in de wintermaanden gezellige avonden. De contributie bedraagt
Euro 21,00 per jaar voor de bestuurder en Euro 11,00 per jaar voor de duo-
passagier. Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleve-
ren of opsturen naar:  (kijk ook op www.mcmios93.nl)

Leden die hun idmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 januari
schriftelijk bij de secretaris kenbaar te maken.

Christien Spa Bé Nieboer
Oosterstraat 43 Lubbermanswijk 40
9697 PE Blijham 9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597 - 561212 tel.: 0597 - 614904

e-mail: info@mcmios93.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van onze club.

Natuurlijk word ook ik lid van MC Mios ‘93!

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

Datum : Handtekening:

Lid worden?
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