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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Caravans kunnen weer in de stalling en tenten weer naar zolder.
Voor de meeste van ons zit de vakantie er weer op. Als deze Pitstop
wordt bezorgd zijn er al weer een aantal activiteiten van de club
geweest. Zo hebben we weer een “open toertocht” gehad en de
avondrit met aansluitend de barbecue.
Naast deze clubactiviteiten hebben we ook aan begeleiding gedaan
van een tweetal evenementen. Zo hebben we met 9 motoren de
begeleiding gedaan van de skeelertocht “Zweimal uber die Ems”.
Dit tweedaagse evenement ging over een afstand van plm. 250 km.
Ook de begeleiding van de “Run” heeft dan zijn beslag gekregen.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Ik wil nog even kwijt dat we op 8 november ons 3e lustrum vieren.
Ik heb hiervoor de plannen gezien en het belooft een groot
spektakel te worden. Een keur aan “internationale” artiesten zal
acte de présence geven.
Zo, nu maar hopen dat de verlaging van de benzineprijs door zet.
Dan kunnen we wat meer op de motor. Ik wens jullie veel leesplezier
en geef je voor 20 oktober op voor de feestavond.
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Inhoud

De voorzitter,
Henk Loois

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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Adressen enzo...
Voor
zitt
er
oorzitt
zitter
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

Secre
taris & Ledenadminis
tratie
Secretaris
Ledenadministratie
Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

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

Algemeen bes
tuur
bestuur
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Geertje Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609
Sipke Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609

Toercommissie
Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
Hilvert Smits
Luppo Teuben

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

Redaktie Pits
Pitsttop
Marga Duit
René Hoesen
Thea Loois
Bé Nieboer
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
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

Kopij vvoor
oor nummer 4 moe
oor 1
4 no
moett binnen zijn vvoor
14
novvember 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.

Lidmaatsc
hap MC Mios '93
Lidmaatschap
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk het Huishoudelijk Regelement en uw Ledenpas in huis.
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Kortom, we zien je graag een keer langskomen.

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

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

www.motopor tleek.nl

Trefpunt voor alle motorrijders

MOTOPORT LEEK

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

MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER
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Agenda 2008
Datum
27 april
18 mei

Soor
Soortt
Open toertocht
Monstertocht
Vertrekpunt

Hotel van der Valk te Assen

6 t/m 8 juni
22 juni

Clubweekend
Ledentocht

Winterberg
Drenthe/Duitsland

Vertrekpunt

17 augustus Open toertocht
23 augustus Avondtocht
BBQ
14 september Activiteitentocht
5 oktober
Ledentocht
2 november Snerttocht

Omge
ving
Omgeving
Groningen/Duitsland
Friesland/Noord-Holland

Afstand
200 km
415 km

Star
Startt
9:00 - 11:00 uur
9:00 uur

200 km

10:00 uur

Eetcafe de Leeuw, Hoofdweg 35 in Wedde

Groningen/Friesland/Drenthe 200 km
Groningen
120 km
Hendy Bar
Drenthe
120 km
Groningen/Duitsland
175 km
130 km

9:00 - 11:00 uur
18:00 uur
22:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

Alle tochten starten bij de Hendy Bar tenzij anders vermeld.
Denk om je paspoort en de groene kaart voor de tochten in Duitsland.

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 11,00 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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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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Mededelingen
deel 2
Inschrijv
en
Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient
iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de
ledentoertochten.

Kor
ting
orting
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 Express in Hoogezand, Motoport in Leek en
Stadskanaal. Motoport Stadskanaal geeft geen korting op Dainese
kleding.

MC Mios ’93 Clubar
tik
elen
Clubartik
tikelen
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 voor Euro 6,00 en Petjes met het
MC Mios ‘93 logo voor maar Euro 2,50. Deze zijn verkrijgbaar bij
Christien Spa.

Digitale ledenser
vice
ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd.
Er kunnen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief
aangevraagd worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via
de e-mail toegestuurd worden zoals een mailing voor bijvoorbeeld
avondtocht, kampeerweekend, jaarvergadering, etc. Mocht je hier
aan mee willen doen stuur dan een e-mail naar info@mcmios93.nl
onder vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer.
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Leden toertocht
door Marga Duit
Zondagmorgen 22 juni gaat bij ons de w
ekk
er om 8:1
5,
wekk
ekker
8:15,
want vvandaag
andaag hebben w
e een thuisblijv
er
oer
we
thuisblijver
erss ttoer
oerttocht
op de agenda vvan
an de mo
mottor club staan.
Jaap is al beneden en heeft de koffie al klaar. Als ik beneden kom,
schijnt het zonnetje al lekker, na twee kopjes koffie gaan we ons
maar gereed maken.
Omdat de tocht nu in Wedde bij café de Leeuw start, bij onze (oude)
vriendin Diana, zouden Jan en Freka ons aanroepen als het weer
goed was. En ja hoor, om 9:15 uur komen ze er al aan, dan
kunnen we ook nog wel even een sigaretje bij ons op de veranda
roken. Van Jakob en Frouke had ik niets gehoord, dus die zien we
wel in Wedde, dacht ik. Maar terwijl wij net onze jassen
aantrokken hoorden we de motoren ronken en komen Jakob en
Frouke er ook aan. Met z’n zessen rijden we naar de Wedderweg,
waar Bé en Baukje op ons stonden te wachten en zo rijden we met
z’n allen naar Wedde.
Diana had de koffie al klaar en al gauw zaten we dan ook buiten
met een kopje en ook nog een lekker plakje cake erbij. Een kleine
groep van ongeveer 6 motoren gingen al op weg, maar wij lieten
ons nog een kopje koffie smaken.
De gein zat er al direct goed in, want Jan zei dat ik op een Belgische
manier mijn suiker in de koffie deed. Ik kon het toch ook niet
helpen dat het papieren staafje met suiker uit mijn handen gleed
en in mijn kopje belande?

13

NieboerKoeriers
Koerier Centrum Stad en Ommeland
Lubbermanswijk 40-9665 NG Oude Pekela
GSM: 06 – 41345174
www.nieboer-koeriers.nl
Nationale- en internationale sneltransporten
ADR transporten
Distributie
Wij vervoeren (bijna) alles.

365 dagen per jaar,24 uur per dag bereikbaar
Chinees Specialiteiten Restaurant

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

“Kan Le”

Voor al uw:

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

Toen was het zover dat ook wij konden gaan rijden. Met zestien
motoren, waarvan drie met duo passagier gingen wij dan ook op
weg. Of ik even wou kijken hoeveel motoren er nog achter ons aan
kwamen vroeg Jaap. Nou ben ik nog wel een beetje lenig, maar zo
lenig nu ook weer niet hoor. Bij elke bocht dacht ik dat ze geteld
waren, maar er kwam steeds een koplamp bij. Dus maar even aan
de kant om echt goed te tellen, en maar goed ook dat we even
gestopt waren want Jaap kwam ineens tot de ontdekking dat hij
dus het koffie adres niet had gebeld met hoeveel wij er aan
kwamen.

Toen kon dan eindelijk de tocht beginnen, over mooie slinger
weggetjes en ook over vlotte weggen, mooie dorpjes en landerijen.
In eens leek het net of we in klein Sauerland beland waren, want
het begon nu echt een beetje te glooien. Zelfs de wegen gingen
omhoog en naar omlaag, wat een prachtig gezicht was. Bij de Hilter
Muhle op de Hilterberg (34 meter hoog) gingen we koffie drinken
met natuurlijk gebak en sane.
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GOLFF SCHEELT ENORM VÉÉL!

GOLFF
OYNHAUSEN
Kuiper Blijham B.V.

Bouwonderneming

Raadhuisstraat 10 - 9697 PR - Blijham
Telefoon: 0597 - 662170

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

Het was nu wel erg drukkend en benauwend weer. Nadat alles ons
heerlijk had gesmaakt, vervolgden we onze weg. Afgesproken was
dat we voor de lunch nog even een stop zouden inlassen en dat
deden we op een groot terrein bij een of ander bedrijf, waar we
allemaal konden staan en ook nog lekker in de schaduw.

Jaap deed even het stukje van Harm met ’t Harpje van Henk Elsink
en de lach spieren waren weer goed los.
In Dörpen gingen we eten, en ja komen we bij twee pizzeria’s aan.
De één is gesloten, maar de andere is wel open. Maar wij zijn met
19 personen en op het terras staan maar vier tafeltjes, en binnen
zitten, nee hoor, daar is het veel te mooi weer voor. Al gauw horen
we dat zowel Sipke en Geertje, als Jan en Freka geen pizza lusten.
Geen probleem, want om de hoek hadden we de andere groep
zien zitten bij een gaststatte en zij wij daar heen gelopen. Als we
gaan zitten zijn we Sipke kwijt, die kwam toch achter ons aan?
Geertje gaat even polshoogte nemen en komt terug met de
boodschap, dat je bij de pizzeria ook wel een snitzel kunt kopen.
Maar zo gebeurt het dus dat de ene groep bij de pizzeria zit en de
anderen (wij dus) bij de gaststatte.
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Hoofdweg 60
9697 NL Blijham
Open iedere dag van 09:00 tot 18:00
donderdag en vrijdag tot 21:00
zaterdag van 09:00 tot 17:00

Hoofdweg 35
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9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

De lucht begint aardig te betrekken en het duurt ook niet lang of
de regen druppels vallen al. Moeten we naar binnen of blijven we
buiten? Freka zegt dat het over waait en Jaap doet de grote
parasol omhoog, voor het geval dat. Inmiddels hebben wij ons eten
al en beginnen dan ook met veel smaak, want onze magen
knorden al een poosje. Inmiddels is het behoorlijk gaan regenen
en ook nog onweer erbij. Onder het genot van ons eten en een
glas fris of alcohol vrij bier, kwamen we dus ook af en toe nog op
de foto, die helaas niet na te bestellen zijn. Het heeft toch wel wat,
onder een grote parasol zitten eten terwijl het regent en onweert
om je heen.
Nadat we afgerekend hadden, gingen we de anderen om de hoek
maar weer opzoeken. De zon was inmiddels ook weer te voorschijn
gekomen en was het weer stralend weer. Nu waren we niet zover
meer van huis en werd er niet meer gestopt. Jakob en Frouke
wilden nog even in Rhederveld aan, waar een zus van Frouke op
de camping stond, dus die zouden de groep dan verlaten.
Peter van Zetten stond ineens aan de kant en wij rijden zachtjes
door. Maar het duurt wel lang voor Peter er weer aan komt, dus
maar even draaien en poolshoogte nemen. Maar hij was aan het
bellen en gaat weer voor ons rijden. Nadat we weer bij de groep
gevoegd zijn en een voorrangsweg opdraaien, mis ik een stuk of
vijf motoren. Al gauw blijkt dat die er eerder afgeslagen zijn
richting huis in Winschoten.
Als wij bij huis aan komen staan Bé en Baukje op ons te wachten
en vragen of wij Hilvert ook hebben gezien. Nee, die reed toch bij
de groep, nee dus. Als wij net van de motor af gestapt zijn, pakt
Jaap zijn mobiele telefoon en ziet dat hij gebeld is. Zegt Hilvert op
de voicemail, ik sta in Rhederveld en ben jullie kwijt geraakt.
Hoe kan dat nou, wij reden als laatste en hebben helemaal geen
Hilvert gezien. Dus Jaap maar even met Hilvert gebeld dat wij al
thuis waren. Hilvert had begrepen, dat wij allemaal naar Rhederveld
gingen en niet alleen Jakob en Frouke. Het is dus allemaal weer
goed gekomen.
Wij kijken terug op een prachtige toertocht en een gezellige dag.
Hartelijk dank toercommissie.
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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

Clubweekend
door René Hoezen
Ho
eek
end Altast
enberg Sauerland 6,7 en 8 juni.
Hottelw
elweek
eekend
Altastenberg
Dit willen w
e nooit w
eer….
we
weer….
Ja, dan bedoelen we dat we weer zo snel naar huis moeten.
Het was een ronduit super-weekend! Leuke mensen, leuk hotel,
leuk eten, leuke bochten, leuk weer, leuke stortbui. Nee, aan dit
weekend was niets negatief alleen dat het dus te kort was en te
snel tijd om de thuisreis te aanvaarden.
De reis begon vrijdag middag om 13:00 uur bij de Hendy Bar; aan
dit superweekend deden 26 personen mee op 20 motoren. En
natuurlijk Pieter en Greetje in de bezemwagen die we gelukkig
niet nodig hebben gehad.
Tegen 19:15 kwamen we aan bij het hotel na een mooie tocht die
bestond uit eerst een flink stuk snelweg. Het 2e gedeelte van de
rit gaf al een beetje aan wat er de komende 2 dagen nog verwacht
kon worden; bochten, bochten en nog eens bochten.
We werden verwelkomd met een welkomstdrankje door Harry en
Anne-Mieke van de Gasterei waar we deze dagen zeer welkom
waren.
Harry van het hotel zei echter dat we maar konden eten tot 19:00
maar dat was een geintje van de hotelbaas. Eerst de kamers op
en toen lekker eten; de kok (aka Harry) had zich weer volledig uit
kunnen leven in zijn hobby want het eten was weer super.
Eerst een heerlijk tomaten- of uiensoepje vooraf en daarna
heerlijke tomaat uit de oven gevolgd door een schnitzel van
normaal formaat met sla en frietjes. Gevolgd door versgebakken
“Apfelstrudel” met vanille ijs.
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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 VA
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

22PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

Toen zat de eerste dag er al weer op en konden we genieten van
een welverdiende nachtrust. Maar de volgende dag had eigenlijk
niemand goed geslapen, niet door de bedden, maar door de vele
indrukken die je toch moet verwerken.
Zaterdagmorgen zaten we rond 10 uur op de motor om eerst eens
een tankstation op te zoeken. Ik had deze tocht “geleend” van de
club van VFR eigenaren waar we ook lid van zijn en ik moet
zeggen; petje af. Oké, een enkele keer zat er wel eens een slecht
stukje asfalt tussen maar dat mocht de pret niet drukken.
De toertocht was voor iedereen goed te doen, alleen waren we
zaterdag zo ineens de laatste 2 motoren kwijt. Bé had tijdens de
rit een eng beest in de helm gekregen die hij liever niet mee wilde
nemen naar het hotel. Net daarvoor hadden we een wegomleiding
gehad dus we waren een beetje van de voorgeprogrammeerde
route afgeweken dus nu waren we elkaar kwijt.
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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
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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

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

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

Na druk mobiel telefoonverkeer besloten we om afzonderlijk naar
de koffiestop te rijden aan de “Biggesee”. Daar zaten Pieter en
Greetje en de 3 crimineeltjes ons al op te wachten. Met de 3
crimineeltjes bedoel ik Henk en Thea en Baukje die liever de
toertocht van zaterdag niet mee wilden doen.

Achter in de bezemwagen zaten geen ramen dus elke beweging
van de auto was een volkomen verrassing. En dat was niet goed
voor de maag van Baukje die zich een paar keer binnenstebuiten
heeft gekeerd.
Ergens in het Sauerland staat nu een plastic zakje gevuld met de
schnitzel van de avond ervoor. Thea was nog even een moment
bang dat de doosjes van haar contactlenzen nog onder in dat zakje
zaten maar dat was gelukkig niet zo.
De stop werd gemaakt bij “der Schnupperhof” met uitzicht op de
Biggesee en het zonnetje scheen lekker op het terras. Het was wel
een beetje drukkend en dat was dus de voorbode van een beste
hoosbui die ervoor zorgde dat we eigenlijk een beetje te lang hier
moesten wachten.
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
ta
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
T. 059
7 - 33 1
06
4 M. 06 - 305 306 68 FF.. 059
7 - 33 1
0 73
0597
10
64
0597
10

e-mail: wier
tsema@cast
el.nl
wiertsema@cast
tsema@castel.nl

-

Heeft u problemen met uw pc?
Last van virussen of spam?
Heeft u een nieuwe pc nodig?
Wilt u computerles op uw eigen pc?
Wilt u ADSL internet laten aanleggen?
Wilt u advies over uw pc?

Voor dit alles en meer kunt u bellen met:
Back-Up Compucor
Bianca de Jong
0597-563636 / 06-19196805
info@backupcompucor.nl
www.backupcompucor.nl

DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag
09.00 - 18.00
Dinsdag09.00 - 18.00
woensdag
(gesloten)
Donderdag
09.00 - 18.00
Vrijdag
09.00 - 18.00
Zaterdag
09.00 - 12.00
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Mocht u buiten de openingstijden willen
komen dan graag na telefonisch overleg.
Fam. J.B. de Boer tel: 059
7-6
12
419
0597
612
124
H. W
est
er
straat 67 fax: 059
7 - 675
746
West
ester
erstraat
0597
6757
www
.graank
orrel.nl
9665 AN Oude P
ek
ela
Pek
ekela
www.graank
.graankorrel.nl

Maar de regen werd minder en er werd besloten om de uitgezette
tocht toch af te maken en al snel werd de weg weer droger. Aan de
andere kant van de berg waren er zelfs plekken waar het niet
geregend had. In de regen had ik 2 keer de motor voelen glijden
maar nu de weg weer droger werd kon het gas er weer een beetje
op. Ja, de bandjes werden weer rondom gebruikt en ook het
buitenste schaamrandje van de achterband is weer een beetje
kleiner geworden.
Aan het einde van de toertocht hebben we nog even alle motoren
afgetankt in Winterberg zodat we weer klaar waren voor de reis
richting het hoge noorden.
Maar eerst nog een geweldig verzorgde barbecue met als
hoofdkok Jaap Duit. Jaap zorgde voor een geweldige sfeer samen
met hotelbaas Harry.
De avonden in het Sauerland koelen snel af en de terraskachel
zorgde al snel voor een lekker warm behaaglijk temperatuurtje.
Toen iedereen uitgegeten was kwam Harry op het idee om boven
de nog warme kolen van de barbecue marshmallows te smelten.
En dochter Tessa kwam ons voordoen hoe het moest alleen ging
de eerste even te lang want die smolt van de prikker. Maar we
hebben ons de gesmolten spekkies goed laten smaken.
Even later was het een ontzettend gekakel, want Thea en Gebina
waren met Greetje in gesprek over, volgens mij, de geuren die je
tijdens het motorrijden allemaal zo goed kunt ruiken. Alleen werd
er iets niet helemaal goed “vertaald”, want Greetje zei dat ze ZAAD
rook onderweg. Ja, bij verder informeren en stiekem influisteren
in het oor kwamen we erachter dat ze KOOLZAAD bedoelde; hoezo
waar het hoofd vol van is stroomt de mond van over!
De marshmallows waren koud op of het begon te regen dus de
barbecue was snel gedoofd. Binnen werden nog enkele drankjes
genuttigd en wederom gingen we voor de welverdiende nachtrust.
Nu ging het beter want ik heb geslapen tot aan de wekker.
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Autohuis Puma
Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio
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Delfzijl - Veendam - Winschoten

Na een goed ontbijt werden de koffers opgeladen en de rekening
nog even voldaan. Buiten nog een groepsfoto, compleet met MC
Mios ’93 leden, Harry en Anne-Mieke en dochter Tessa en
huishond Lola.
Voor de thuisreis had ik ook een route die voerde langs een
bikertrefpunt bij de Diemelsee. Hier werd door sommigen nog even
genoten van het uitzicht en een bakkie leut.
Hierna voerde de route het door ons zo geliefde Sauerland weer
uit en na een wegomleiding bij Bielefeld werd er nog een maaltijd
genuttigd aan de A31. Nu was het nog een kleine 60 kilometer
naar de thuisbasis in Blijham. Hier scheidden onze wegen zich.
De koffers konden weer van de motor en na in totaal 940
kilometer in 3 dagen had deze wel een schoonmaakbeurt verdiend.
Al met al een zeer geslaagd weekend dat zeker voor herhaling
vatbaar is.
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459
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Open toertocht
door Jan de Jager
Dit w
as jammer genoeg al w
eer de laatst
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weer
laatste
ourttocht
van he
aren vvoor
oor de LLOO
OO
T
hett mo
mottor seizoen 2008. Er w
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en tte
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dienen.
rijderss 1
10
punten
erdienen.
De opkomst was redelijk goed te noemen. Een hoop bekende en
natuurlijk ook altijd weer veel onbekende gezichten. Maar we
hadden allemaal hetzelfde doel, hopen op een mooie toertocht en
goed weer. En ik wil jullie verzekeren dat alle twee waarheid is
geworden. We hebben mooie bochtige wegen gehad door
Groningen, Friesland en Drenthe.

Bij Moeke Vaatstra te Zuidwolde konden we genieten van een
lekker bakje leut en voor de lekkerbekken een dikke appelpunt
met slagroom.

Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN

Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433
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Naar hier intens van te genoten hebben zijn we weer op weg
gegaan via Adorp, Enumatil, Lutjegast en Marum richting
Bakkeveen voor onze maaltijd. Hier waren meerdere mogelijkheden om de buikjes te vullen.
Het weer was nog prima, af en toe betrok het een beetje in de
lucht, maar er kwamen gelukkig geen regendruppels naar
beneden. Dus we gingen ons weer inpakken om de tocht verder te
rijden.

Via mooi Norg, Ubbena, Rolde (waar onze groep nog even een ijsje
heeft genuttigd), Eext, Gieterveen richting Veele weer naar het
eindstation: Hendy Bar te Blijham. Ook hier hebben we nog een
slokje genomen en kregen we een zakmes als presentje mee.
Volgens mij (en ik denk velen met mij) was het een perfecte dag.
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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.
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Zalen tot 300 personen

Verjaardagskalender
Juli:
Dethmer Nuus, Tom Eiten, Chris Hesseling, Trijnko Begeman,
Marjan Blauw, Bert Lammerts, Jurren Boltjes, Erna Mulder,
Erik Modderman, Jonnie v Hoorn, Tom de Vries, Harold Speelman.
Augustus:
Koos Spa, Hilda Koning, Bini Engelkes, Karin Schuurman,
Meijco v Velzen, Nico Hensens, Willie Swarts, Jan Pieter Everts,
Nynke Tietema, Jakob Mulder, Ben Brader, Bé Nieboer, Jaap Duit,
Harry Rouppé, Thomas Rosendahl.
September:
Berend Kupers, Bé Glazenborg, Jan Luth, Edwin Wiebrands,
Henk Goren, Henry Fischer, Yvonne Koster, Henk Folkringa,
Rob Mulder, Flip Kolthof, Harold Hemmens, Roelf Bruins, Jan de
Jager, Roelf Hummel, Roelf Huls, Berend Koerts, Klaas Heres,
Ronny v/d Zijl, Bart Perton.
Allen Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag en een smok
van moeke.

xtra smok
oor de 50 jarigen een e
Speciaal vvoor
smok..
extra
Trijnk
o Begeman, Willie Sw
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ts, Jaap Duit en Flip K
olthof.
rijnko
Swar
arts,
Kolthof.

Nieuwe leden
Jan Luth, Rika Meulman, Marjan Blauw uit Blijham.
Thomas en Trijnie Rosendahl uit Oude-Pekela.
Ruud Kortekaas uit Blijham.
Hartelijk Welkom bij de club!
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Veelgemaakte fouten
tijdens het motorrijden
He
kennen vvan
an je eigen ffout
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Fout: er
eggebruik
er
egelijk
er
tijd
ervvan uitgaan dat andere w
weggebruik
eggebruiker
erss nie
niett ttegelijk
egelijker
ertijd
zullen inhalen.
Hoe vaak was je niet net bezig een langzaam bewegend voertuig
in te halen, dat een auto voor je uit de rij achter hem precies op
dat moment ook de gok waagde? Frustrerend als je hem op tijd
hebt gezien, ronduit gevaarlijk als je hem niet ziet.
Ga ervan uit dat de bestuurder jou niet heeft gezien, laat staan
dat hij rekening met je houdt. Hoe sneller de wagen, hoe
ongeduldiger vaak de bestuurder, hoe groter de kans dat hij ook
daad-werkelijk zal inhalen. Ga ervan uit dat de bestuurder van een
auto niet in zijn spiegel of naast zich in de dode hoek kijkt voordat
hij uitwijkt.
Gefrustreerd als hij is: hij ziet een gat en gaat ervoor - en pech
voor jou als je naast hem rijdt. Rijd je naast hem, ga dan zo ver
mogelijk naar de andere kant van de weg voor het geval hij
uitzwenkt, met een snelheid waardoor je gemakkelijk terug kunt
zakken mocht de nood aan de man komen.
Sta je op het punt om in te halen, rijd dan niet te kort achter hem.
Doe alsof er een groot stuk elastiek aan het voertuig vastzit dat je
in wilt halen. Is je zicht naar voren geblokkeerd, zak dan terug
(stretch het elastiek). Terwijl je naar voren scant probeer je te
voorspellen wanneer je weer ruim zicht krijgt (bijvoorbeeld aan
het eind van de bocht) en begint te versnellen met de bedoeling
om in de juiste positie te zijn wanneer de weg voor je weer vrij is.
Meestal is het eind van de bocht de beste en veiligste plek om in
te halen.
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Fout: tte
e kram
pac
htig/gespannen rijden.
krampac
pachtig/gespannen
Om snel, soepel, veilig en aandachtig motor te kunnen rijden hoef
je niet per se eerst een yogacursus te volgen, maar het is wel
belangrijk ontspannen te zijn. Denk terug aan die keer dat je door
een snelle rijder ingehaald werd. Toen de stofwolk neergedaald
was, was je niet alleen kwaad, maar je voelde je opgejaagd. Door
je grillige rijgedrag had je vervolgens het gevoel dat je heel snel
ging, maar het schoot niet echt op en hij reed hoe langer hoe verder
bij je vandaan. Door je te ontspannen en geleidelijk te versnellen,
zelfs al denk je dat je daardoor langzamer gaat, is de kans groot
dat je hem wel in kunt halen.
Verkrampen is een heel natuurlijke reactie. Vlieg bijna uit de bocht
en door angst verkrampen je armen en benen. Je stijfheid
belemmert de beweging van de vering van je motor (je vecht als
het ware tegen zijn beweging), wat het risico vergroot om de
controle te verliezen. Doordat je hier bang voor bent raak je nog
meer gespannen en als deze negatieve spiraal niet doorbroken
wordt, zul je uiteindelijk echt de controle over je motor verliezen
en onderuitgaan.
Denk je dat dit echt niet voor jou geldt? Een simpele test: zoek
een bocht en klapper je ellebogen op en neer terwijl je deze rijdt.
Als deze rare beweging je motor uit balans brengt, dan houd je te
krampachtig vast. Te krampachtig vasthouden verhoogt ook het
risico op een tankslapper.
ken.
eld nie
htv
wijzingen in je zic
opmerk
niett opmer
htveld
zichtv
aanwijzingen
meestte aan
Fout: de mees
De beste motorrijders zijn zij die elke mogelijke aanwijzing
gebruiken om te zien waar de weg heen voert. Daardoor hebben
ze voldoende tijd om te reageren op het constant wisselende beeld
zonder angst dat ze in hun vaart belemmerd worden door
onvoorziene zaken.
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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

Het grote voordeel van een motor is, dat deze zich van de ene naar
de andere kant van de weg kan bewegen om het zicht te
vergroten. Rijd altijd op het gedeelte van de weg dat jou het meeste
zicht geeft, tenzij het wegdek of andere obstakels je daarin
belemmeren. Dit geldt vooral bij het naderen van een bocht. Het
verdwijnpunt (het punt waar de weg uit je zicht verdwijnt) wordt nu
een handig versnelpunt. Komt dat punt dichter bij je, rem dan af
of rijd met constante snelheid, want dat is een teken dat de bocht
krapper wordt. Raakt dat punt verder weg, dan wordt de bocht
wijder en kun je meer gas geven.
Een goede test is om elk risico dat je ziet te beschrijven, en zaken
als waar de weg voor je heengaat en hoe de staat van het wegdek
is. Dit helpt je bij het gebruikmaken van de dingen die je ziet. Zo
kun je onder ander beter inschatten waar en wanneer je extra gas
kunt geven.
Fout: rijden alsof elk w
egdek he
tzelfde is.
wegdek
hetzelfde
Twee zaken houden je op de weg: je banden en het wegdek.
Zonder goed contact tussen deze twee wordt het een zware rit.
Houd het wegdek in de gaten en leer hoe je motor aanvoelt als je
op verschillende soorten wegdek rijdt. We weten allemaal wat er
gebeurt als we afgeschuind over een putdeksel of metaal rijden,
maar sommige gedeelten van het wegdek, zoals de zwarte lijnen
in het bitumen waar de weg versleten is door auto’s, zijn vaak net
zo glad.
Door het wegdek te lezen word je alvast gewaarschuwd voor wat
zich na de volgende bocht bevindt. Veel slipsporen bijvoorbeeld
kunnen een aanwijzing zijn dat de volgende bocht waarschijnlijk
krapper is dan je in eerste instantie zou verwachten. En vergeet
ook het rubber van je banden niet. Veel motorrijders gaan met
nieuwe banden onderuit. Rijd nieuwe banden eerst rustig in.
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E.H.B.O. opleidingen de Boer
NRR (Nederlandse reanimatie raad).
Gecertificeerd instructeur reanimatie en AED (automatische externe defibrillator).
Voor uw diploma Eerste Hulp, reanimatie en AED.
Voor uw cursus Levens Reddende Handelingen.
Voor uw BHV-opleidingen.

www
.ehbo-opl
eidin
g-d
eboer
.nl
www.ehbo-opl
.ehbo-opleidin
eiding-d
g-deboer
eboer.nl
Tevens gediplomeerd sportmasseur: voor o.a.
Ontspanningsmassage, Blessurepreventie & Voetreflexzonetherapie.

Info:
A. Reijndersstraat B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela
Telnr.: 0597 - 675 675 - b.g.g. 06 - 55 34 41 62
E-mail: info@ehbo-opleiding-deboer.nl

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552
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Fout: onhandig gasgebruik
gasgebruik..
Snel te kunnen rijden vergt wel iets meer dan simpel je gas
opentrekken. En alleen door juist gas te geven ga je lekker snel
door een bocht. Neem de tijd om aan te voelen hoe je motor
reageert op je gasinbreng. Ga naar een bocht die je goed kent en
neem deze bocht wat langzamer dan je gewend bent.
Zodra je in de bocht zit open je rustig het gas. Constant gasgeven
stabiliseert de motor. Zodra je je motor kantelt, geef je onmiddellijk een klein beetje gas. Doe dit zo soepel mogelijk. Je kunt nu
veel beter voelen wat de voorband doet en je zult je veel zekerder
voelen. Als je gas geeft door de bocht heen, komt er meer druk op
het achterwiel en je voorwiel zal nooit eerder slippen dan het
achterwiel. Te veel gas geven echter laat je achterwiel slingeren,
de voorkant wordt lichter en je hebt daardoor minder controle over
de voorkant. Gas terugnemen laadt meer gewicht op de voorkant,
met de kans dat je voorwiel slipt. Dus houd het gas in een bocht
constant en geef naar het uiteinde van de bocht meer gas om
soepel de bocht uit te kunnen rijden. Hoe meer je motor rechtop
staat, hoe meer gas je kunt geven, omdat je meer contact hebt
met het wegdek, waardoor je minder kans hebt om te slippen.
Niet te abrupt gas geven, omdat daardoor je achterwiel kan
slippen. Ga ook niet in een te hoge versnelling door de bocht.
Zorg ervoor dat je in een versnelling zit waarmee je de hele bocht
door kunt, omdat je in een bocht absoluut niet moet schakelen.
Hierdoor wordt je motor instabiel. Door het hogere toerental zal je
motor minder snel slippen.
keer door
er
e snel tussen he
door..
erk
hett vver
Fout: tte
Het is druk, je moet naar je werk en je rijdt tussen de file door. Kijk
voortdurend in je spiegels voor weggebruikers die nog ongeduldiger zijn dan jij. Kijk goed naar voren voor bewegende auto’s en
busjes. Kijk naar hun wielen of ze niet van rijstrook wisselen. Kijk
naar de bestuurders. Kijken ze in hun spiegel? Draaien ze met
hun hoofd? Kijk voor elk signaal dat aangeeft dat ze van positie
willen veranderen. Het snelheidsverschil als je de file passeert mag
niet groter zijn dan 10 km/h. Zo voorkom je onnodige irritatie bij
automobilisten.
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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

Fout: je kke
etting tte
e sstrak
trak spannen.
Heb je de ketting van je motor te strak gespannen, dan kan
daardoor de beweging van je achtervork nadelig beïnvloed
worden en heb je eigenlijk een extra en onvoorspelbare demper.
Kijk je handleiding erop na hoeveel speling je ketting standaard
dient te hebben. Dit zal over het algemeen iets van drie
centimeter zijn. Dat lijkt los als je dat van de zijkant bekijkt, maar
met je eigen gewicht op de motor maakt het al behoorlijk verschil.
De speling meet je in de onderste helft van je ketting, midden
tussen de tandwielen. Let erop dat het achterwiel perfect uitgelijnd
blijft tijdens het opspannen. Een ketting die om de haverklap
gespannen dient te worden is aan vervanging toe.
Fout: nie
en bij in
tr
ok
en.
niett goed kijk
kijken
invvoegs
oegstr
trok
oken.
Je perifere gezichtsveld heeft de neiging alleen iets te registreren
wat beweegt. Bovendien wordt het perifere deel van je gezichtsveld ook nog eens sterk beperkt door je helm. Komt een
vracht-wagen je tegemoet vanaf een oprit, dan zal je perifere zicht
dit alleen oppikken als deze snel genoeg rijdt om voor je in te
kunnen voegen of langzaam genoeg om achter je aan te sluiten.
Maar je zult hem niet snel waarnemen als hij evenwijdig aan je
rijdt, omdat hij zich met dezelfde relatieve snelheid als jij voortbeweegt. Om hem goed waar te kunnen nemen, moet je daarom
je hoofd naar de invoegstrook draaien. Door hier rechtstreeks heen
te kijken ben je in staat elk risico waar te nemen.
Fout: tte
e vr
oege ape
vroege
apexx (snijpunt).
Een bocht nemen zonder dat je ziet waar deze eindigt is vaak
lastig. Je kunt te vroeg naar het verwachte snijpunt rijden en
merken dat je richting het trottoir rijdt en vervolgens de werkelijke
apex moeten kiezen om de bocht door te komen. Daarom is het
belangrijk de juiste positie te kiezen voor je een bocht neemt
vanwaar je een goed overzicht hebt in de bocht en waardoor je
meer (reserve)ruimte overhoudt bij het nemen van die bocht. Bij
een bocht naar rechts begin je zoveel mogelijk links en bij een
bocht naar links zoveel mogelijk rechts.
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De RUIMSTE brommobiel

De nieuwe

XTOO
MA
Sport

X

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

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

Kijk waar je heen wilt in plaats van zaken langs de weg. Een bocht
naar rechts nader je rijdend tegen de middenstreep van de weg
aan, zodat je verder de bocht in kunt kijken en daardoor eerder
een mogelijke tegenligger ziet naderen. In de bocht zelf kun je dan
weer wat meer je normale wegpositie opzoeken. Voor een bocht
naar links ga je even uiterst rechts rijden. Op deze manier kun je
een linkerbocht verder inkijken voor mogelijke tegenliggers of
andere obstakels. In de bocht zelf kun je dan wat meer je normale
rijpositie innemen en langzaam gas opbouwen.
Fout: iemand bijhouden bo
ermogen.
bovven je vvermogen.
Iemand met meer ervaring bij proberen te houden kan veel van je
vergen. Je wilt je niet laten kennen, dus zeg je niets, maar wil ook
liever niet afzonderlijk je weg vervolgen. Boven je vermogen rijden
is echter gevaarlijk, dus zet absoluut je trots opzij en vraag of men
rekening met je wilt houden. Of spreek af dat je elkaar op een van
te voren afgesproken locatie opwacht.
Bij het rijden in een groep rijdt de laatste persoon vaak veel
harder dan de koprijder - dit vanwege de reactietijd die ligt tussen
de beslissing van de kopman om het gas erop te zetten en de
laatste rijder die dit uiteindelijk doorheeft. Het resultaat is dat de
laatste rijder op een gegeven moment veel harder de volgende
bocht door scheurt. Denk hieraan de volgende keer als je het
voortouw voert.
Fout: indruk willen mak
en op je bijrijder
maken
bijrijder..
Bijrijders hebben een dramatisch effect op het gedrag van je motor.
Snel rijden met een duopassagier achterop vergt dezelfde
techniek als bij elke rit zonder duopassagier: soepel en ontspannen rijden. Rustig aan met het gas en met remmen. Je wilt niet dat
je duopassagier over het zadel geslingerd wordt of dat jullie
helmen elkaar raken. Met een duopassagier achterop kun je meer
achterrem gebruiken dan wanneer je solo rijdt. Dit helpt de motor
stabiliseren en zorgt ervoor dat je niet te veel in de vering duikt.
Het extra gewicht op je achterwiel betekent dat de achterkant
minder snel zal slippen dan normaal. Om dezelfde reden zal je
achtervering sneller ineenduiken als je te hard gast, waardoor de
voorkant omhoog komt.
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Fout: natt
ew
egen vvermijden.
ermijden.
natte
wegen
Veel mensen vermijden het rijden bij nat weer omdat ze bang zijn
dat hun motor vies wordt, dat ze te weinig grip hebben of omdat ze
een hekel hebben aan regenkleding. Maar juist met nat weer kun
je je rijvaardigheid vergroten door sneller en soepeler te rijden.
Natuurlijk heb je minder speling als het nat is, maar daar kun je
op inspelen. Matig gebruik van het gas, soepele bewegingen en
geleidelijk remmen zijn natweertechnieken die als je ze goed
beheerst, ervoor zorgen dat je beter rijdt met droog weer.
Fout: nie
els.
niett goed inspelen op ge
gevvaren in de heuv
heuvels.
Je moet kunnen stoppen binnen de afstand waarin je alles kunt
overzien. Kun je de weg niet goed overzien, pas dan je snelheid
aan. Onoverzichtelijke heuvels zijn daarvan een goed voorbeeld.
Lekker over een heuvel scheuren en gelanceerd worden achter in
een voorganger is geen prettig idee. Positioneer jezelf halverwege
de witte lijn en de rand van de weg. Zo heb je ruimte om te
reageren op langzaam rijdend landbouwverkeer voor je en auto’s
die de bocht te ruim nemen aan de andere kant van de heuvel.
Fout: nie
sen vvan
an een noods
niett goed beheer
beheersen
noodsttop.
Te hard in de remmen of niet het maximale vermogen van je motor
om te remmen aanspreken uit angst voor geblokkeerde remmen
zijn een paar van de meest gemaakte fouten bij het motorrijden.
Door een goede observatie van de weg voor je zul je in de meeste
gevallen kunnen vermijden dat je hard in de remmen moet. Maar
dit is nooit een garantie dat zich niet onverwachts iets voordoet
waardoor een noodstop toch onvermijdelijk is.
In een noodsituatie is elke vertraging welkom. Gebruik daarom
voor- en achterrem. Oefen een noodstop op een rustig, vlak stuk
weg, eerst bij lage snelheid en vervolgens de snelheid telkens iets
opvoeren. Knijp de koppeling in, hoofd in de nek en in de verte
kijken, voorrem aanzetten en dan pas doorknijpen, remmen met
voor- en achterrem. Zodra je merkt dat je voorrem blokkeert,
loslaten en opnieuw aanzetten.
Remmen in een bocht is niet aan te raden. Vooral het gebruik van
de voorrem in een bocht leidt snel tot een slip.
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UBBENS BOUWSTOFFEN

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

Koerts
Dakwerken bv
LID
VEBIDAK

Wij geven water geen kans...

DAAROM...
0597-612243
50

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl

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

Wist u dat
-

Iedere clublid digitaal ledenservice kan krijgen
Je dit moet doorgeven aan Bé Nieboer (info@mcmios93.nl)
Je dan vele nieuwtjes via de mail binnen krijgt
Wij nog 2 tortochten hebben
Het toerseizoen dan alweer gebeurd is
In November ons 15 jarig lustrum is
Ieder clublid en adverteerders hierover bericht krijgt via een brief
Jullie hiervoor moeten opgegeven voor 20 oktober !
Het bestuur dan een leuke avondvullende programma heeft

Te koop
Z.g.o.h. Yamaha Fj 1200 b.j. 1986
Kleur
: rood, wit, zwart.
Km.stand
: 27.000
Te bevragen bij:
Berend Koopman
Hoofdweg 150
9697 N.R. Blijham
Tel. 0597-850244
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Lid worden?
Geachte motorrijder/ster,
Wilt u lid worden van een motorclub? Sluit u zich dan aan bij MC Mios ‘93 Blijham.
v
Zodat u andere motorrijders leert kennen.
v
U kunt genieten van mooie routes/tochten.
v
In de zomermaanden diverse uitje zoals: BBQ, kamperen of een hotelweekend.
v
In de wintermaanden een jaarvergadering, feestavond en workshops.
De contributie bedraagt voor een motorrijder € 21,00 per clubjaar.
Ook alsduopassagier kan je lid worden. De contributie bedraagt dan € 11,00 per clubjaar.
Wanneer je in de loop van het clubjaar een lidmaatschap aangaat, betaalt hij of zij € 2,20 en
een duopassagier € 1,10 per maand. Het clubjaar loopt van maart tot en met februari.
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 januari schriftelijk bij de
secretaris kenbaar te maken. Kijk voor meer informatie ook op http://www.mcmios93.nl.
Voor meer informatie:
v
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
Telefoon: 0597-561212

Ik wil graag lid w
or
den vvan
an de club!
wor
orden
Naam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Digitale ledenservice
Geboortedatum
Geslacht
Rijbewijs A
Datum

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

v

Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude Pekela
Telefoon: 0597-614904
E-mail: info@mcmios93.nl
(* doorhalen wat niet van toepassing is)

.
.
.
.
.
.
.
.

. Handtekening :

.
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