HENDY BAR
Blijham

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

Zomerse temperaturen nodigen niet altijd uit om op de motor te stappen. Het rijden
wil soms wel, maar stilstaan brengt je al snel aan de kook. Gelukkig waren
vandaag, 16 augustus, de temperaturen niet te hoog en was er soms een windje.
Onze tweede open tourtocht trok een behoorlijk aantal deelnemers. 66 Motoren is
een behoorlijk aantal. Zelf kon ik niet meerijden, maar op papier zag het er al goed
uit.
Sinds het vorige voorwoord zijn er een aantal activiteiten geweest. Zo is weer begin
juni het clubweekend gehouden. Een kampeerweekend zonder tent. De deelnemers
weten wel wat ik bedoel. Een mooi en goed verzorgd weekend waar naast het motorrijden ook heel veel gelachen werd.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

21 Juni werd een tourtocht gereden in het teken van KiKa. Deze rit, gesponsord
door sportschool Anne Delis bracht uiteindelijk € 450,00 op. Dit bedrag had veel
hoger kunnen zijn als er meer aan de weg was getimmerd. Maar goed, iets om
wellicht een volgende keer anders aan te pakken.
De avondtocht en barbecue waren ook geslaagd. Het leek er in eerste instantie op
dat er te weinig deelname zou zijn, maar de laatste week waren er toch nog
voldoende opgaven. Voldoende deelname dus voor een mooie tocht door het
Drentsche landschap en lekker eten na afloop.
Er staan nog 3 activiteiten op het programma, Daarnaast doen we nog de begeleiding van de Run en de skeelertocht van Oude Pekela. Ik hoop dat de weergoden ons
goed gezind zijn de komende tijd, zodat we onze pakken droog houden en er niet al
te veel poetswerk overblijft. Ik wens jullie veel genoegen met de komende tochten
en voor nu veel leesplezier.
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Inhoud

Henk Loois,
Voorzitter.
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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

oor nummer 4 moe
oor 1
3 no
moett binnen zijn vvoor
13
novvember 2009.
Kopij vvoor
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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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

GERVO

Sport-,
Reclame en H.O.D.
AA Stroom 22
9665 SK Oude Pekela
Tel.: 0597-612363
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Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting

Agenda 2009
Datum
26 april
17 mei
5 t/m 7 juni
21 juni

Soor
Omge
ving
Afstand
Soortt
Omgeving
Open toertocht
Groningen
200 km
Monstertocht
Groningen/Drenthe/Overijsel 325 km
Clubweekend
Open sponsortocht tbv KIKA Groningen/Duitsland 200 km

Star
Startt
9:00 - 11:00 uur
9:00 uur
10:00 uur

tcentrum Anne Delis, Zuider
4 TTA
A Winsc
ho
Ver
trekpunt: Spor
Sportcentrum
Zuidervveen 29, 967
9674
Winscho
hotten
ertrekpunt:

4 juli

Avondtocht
BBQ
16 augustus Open toertocht
20 september Activiteitentocht
4 oktober
Ledentocht
1 november Snerttocht

Groningen/Drenthe
120 km
Start en BBQ bij De Snikke in Oude Pekela
Drenthe/Duitsland
200 km
Rondom Blijham
120 km
Duitsland
175 km
Groningen
130 km

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

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

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

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

Mededelingen
deel 2
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,
bij Motorplaza in Groningen, 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.

vice
Digitale ledenser
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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Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

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
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Campeerweekend
door Nynke en Frank
Vrijdag 5 juni vver
er
tr
okk
en w
e om onge
8 uur me
ertr
trokk
okken
we
ongevveer 1
18
mett
8 mo
o en 1 mo
trailer
mottoren, 1 aut
auto
mottor
ortrailer
trailer.. Gelukkig is de
laatstgenoemde he
eek
einde
hett hele w
week
eekeinde
vvoor
oor nie
ts meegereden.
niets
De reis begon goed het weer was ook goed, echter in Westerbork
miste de volledige groep (behalve de voorrijder en de auto) een
afslag. Maar door een goede communicatie per mobiele telefoon
vonden we elkaar weer snel terug en konden we de rit voortzetten.
We zouden even later bij Hoogeveen de snelweg op gaan waar we
elkaar al snel weer uit het oog verloren. We vonden elkaar wel
weer terug gelukkig en zo ging de reis weer gestaag verder.
Onderweg zijn we nog een keer gestopt in Garderen bij een
snackbar, om even te eten. Het was nog wel een stukje rijden
voordat we zouden aankomen op de bestemming. Voordat we daar
aan zouden komen moesten we eerst nog even met een pond over
het water naar de andere kant. We kwamen uiteindelijk uit bij
“He
“Hett Dijkje” in Eck en Wiel vlakbij Tiel.
Het Dijkje is een kleine motorcamping met verhuur van een
aantal kamers erbij. Wij sliepen
allemaal op een kamer, dus een
campeerweekend kunnen we het
eigenlijk niet noemen. Verder is
er nog een gezamenlijke huiskamer waar we ook motorrijders
ontmoetten die op de camping
stonden. Het was een gezellige
boel en voor 1 euro per drankje
kon iedereen zichzelf bedienen.
De koelkast lag vol met cola,
sinas en bier (we hebben hem
niet leeg gekregen).
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Stoer allround
rijplezier

Vrijheidsweg 19 Veendam
12
tel. (0598) 614506 fax (0598) 627062

De volgende dag was de toertocht over de dijkjes. Al die bochten
doen al snel verlangen naar koffie met gebak. Onze voorrijder kon
op zijn navigatiesysteem geen terras vinden om even te zitten met
elkaar, terwijl anderen onderweg er al een paar waren tegengekomen.

‘s Avonds toen we weer terug kwamen bij “Het Dijkje” kon iedereen zich weer even opfrissen en daarna lekker aan de barbecue.
De volgende ochtend konden we zelfs lekker buiten ontbijten, met
een eitje erbij (gebakken door onze eigen huiskok).
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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
Uw vervoer is onze zorg

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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Ons restaurant is geopend op
di. t/m do. van 16.00 tot 21.30 uur
vr. van 16.00 tot 22.00 uur
za. t/m zo. van 11.30 tot 22.00 uur
Ook op feestdagen geopend
‘s Maandags gesloten

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

Daarna was het al weer tijd om in te pakken en aan de rit naar
huis te beginnen.

Na een geslaagd weekend hebben we nog even een groepsfoto
gemaakt en hebben we afscheid genomen van de gastheer en
gastvrouw.
Ook op de terugweg naar huis was de
auto de motor-rijders even kwijt, de voorrijder had een afslag genomen waar de
auto niet in kon. De motorrijders gaven
echter niets om een stukje offroad.
Maar gelukkig was de auto ook voorzien
van een TomTom met te rijden route
erin. Onderweg vonden we elkaar toch
nog weer terug. We zijn alleen tezamen
weer bij de Hendy Bar aangekomen.
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Kuiper Blijham B.V.

Bouwonderneming

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

KiKa Toertocht
door Marga Duit
Als om 7
.30 uur de w
ekk
er gaat, kijk ik naar buit
en, en ja
7.30
wekk
ekker
buiten,
hoor he
oog w
eer
hett is mooi en dr
droog
weer
eer..
Vandaag hebben we een open toertocht van onze motorclub
MC Mios ’93 uit Blijham en in samen werking met sportschool
Anne Delis. En geen gewone toertocht, nee we gingen rijden om
geld in te zamelen voor KiKa (kinderkankerfonds).

Anne Delis (sportschool) en René Hoesen (motorclub) waren op
het idee gekomen om dit te regelen. En er werd deze dag dan ook
bij Anne Delis gestart. Van 9.00 uur tot 12.00 uur kon men zich
inschrijven.
Toen wij om even voor 9.00 uur bij de sportschool aan kwamen
stonden er nog maar twee motoren, terwijl we de helmen afdeden
kwamen er toch al een paar meer bij.
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Wink
el in h
uish
ou
elijkee artik
artikel
elen,
Winkel
huish
uishou
oud
delijk
el
en,
ijzerw
ar
en en dierv
oed
er
ijzerwar
aren
diervoed
oeder
erss

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

Binnen was de koffie al klaar met ook nog een heerlijk plakje cake
er bij. Maar even naar buiten voor een nicotine staafje, en terwijl
ik daar op de parkeerplaats stond, raasden er ook wat motoren
voorbij. Maar die kwamen al snel terug en draaiden ook de
parkeerplaats op.
Geteld waren we met ongeveer dertig motoren waarvan er ook
vier met duo passagier. Dit viel ons wel erg tegen, we hadden meer
verwacht. Maar ja het was vaderdag en misschien dat ook het
weer mensen tegen hield om te gaan rijden. Voor we gingen
rijden, moesten we met z’n allen nog even op de foto.
Tegen 9.45 uur begon de eerste groep te rijden en om 10.11 uur
gingen wij dan ook maar rijden. We hadden ook twee dames bij
ons in de groep, de één kwam uit Sappemeer en de andere uit
Noordbroek. We gingen met wat regen op weg, maar al snel werd
het toch ook weer droog. Langs mooie wegen en een heel stuk
door Duitsland, belanden we bij bikertreff bei Eili waar je een
heerlijk brood buffet kon nuttigen met alles er op en er aan.

Deze toertocht was 195
km lang en het was dan
ook een prachtige tocht.
(die had René van de
VRF club.) Nog wel
kregen we af en toe een
regen bui op onze kop,
maar we deden het voor
een heel goed doel.

Ook het eind punt was weer bij sportschool Anne Delis en na nog
even een kopje koffie ging ieder weer tevreden naar huis.
Voor iedere inschrijving ging Anne Delis het bedrag verdubbelen.
ue tter
er w
aar
de vvan
an € 450.00 overhandigd
Er kan Kika een cheq
cheque
waar
aarde
worden. Alleen jammer dat er niemand van KiKa aanwezig kon
zijn, om de cheque in ontvangst te nemen.

19

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

tel.: 0597-422050

* Voor alle verzekeringen
* Voor aan- en verkoop van onroerend goed
* Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden
op www.makelaardij-visser.nl
* Alle taxaties
ypo
theek
adviseur
kend h
theekadviseur
adviseur)
* Voor alle hypotheken (er
erk
hypo
ypotheek
er
e-mail: info@makelaardij-visser.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26 – 9695 AK – Tel. 0597-531484 - Fax. 0597-531378

TEXACO - BELLINGWOLDE
J.H. METTING
Hoofdweg 33
9695 AA Bellingwolde
Tel. 0597-531373
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Geopend
7.00 - 20.00
zat. 8.00 - 19.00
zon. 9.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

Avondtoertocht met BBQ
door René en Bé
er
dag 4 juli hadden w
ew
eer onze a
oer
Zat
erdag
we
weer
avvondt
ondtoer
oerttocht
Zater
me
an onze mo
club.
mett barbeqeu vvan
mottor
orclub.
Om zes uur was de start en inschrijving bij dorpshuis de Snikke in
Oude Pekela. Ik had het behoorlijk warm en zat maar te zweten.
En straks ook nog de motorkleding aan trekken en de potdeksel
op. Bah, ik moest er echt niet aan denken hoor. Maar zoals
afgesproken kwam Freka er om 17.40 uur aan, om samen die kant
op te gaan. Maar toen we gingen rijden viel het toch wel mee wat
de warmte betreft. Bij de Snikke hadden zich intussen al aardig
wat motoren verzameld (ongeveer 30).

Na binnen eerst een kopje koffie met cake te hebben genuttigd en
buiten een nicotine staafje te hebben gerookt, was het tijd om te
gaan rijden.
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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

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

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING
· ONDERGOED

· FOUNDATIONS
· HUISHOUDTEXTIEL

Mode en woninginrichting

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

Langs mooie veldwegen (bij sommige werd je ook nog bijna
gelanceerd) en mooie dorpjes kwamen we in Annen.
Intussen waren we behoorlijk uitgewaaid, want het rijden was
heerlijk, lekker veel wind. Nu was het tijd om een kopje koffie te
gaan drinken, wat wij daar ook op een terras hebben gedaan. Dat
was lekker vertoeven, want het zat daar heerlijk en inmiddels was
het ook een heel klein beetje afgekoeld (gelukkig).

Maar we moesten toch ook weer verder, want we gingen ook ja
nog barbeqeuen. Tegen 21.30 uur waren we weer thuis, de motor
in de garage en omkleden en dan op naar de Snikke. Ik kijk terug
op een prachtige toertocht met mooi weer.
Bé en ik gingen dit samen schrijven, dus………………
toen was er de jaarlijkse clubbarbecueavond.
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H. Feringa Autotechniek
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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

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

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

VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten
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tel. 0597-412670
of 06-22493034
www.rijschooledwinhillenga.nl

Deze hadden we dit jaar georganiseerd bij ons lid en adverteerder
Oscar Lamain van de Snikke in Oude Pekela. Er hadden zich
25 personen opgegeven, waaronder 1 introducé. Zoals sommigen
onder ons wel van Oscar gewend zijn was alles tot in de puntjes
geregeld. Het vlees, de salades, het fruit, de sausjes en het
stokbrood zag er weer voortreffelijk uit.
Op de binnenplaats was door middel van verschillende zitjes en
verlichting een gezellige sfeer gecreëerd.

Het was allemaal zeer goed verzorgd en zoals elk jaar zat de
stemming er weer goed in.
Mede hierdoor bleef het nog lang onrustig in het centrum van Oude
Pekela.
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
ta
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
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Monstertocht
door VFRouw en VFRené
Of de maisv
elden ttoer
oer
maisvelden
oerttocht.
Ja, eindelijk weer eens een toertocht met voldoende deelname,
dat kwam natuurlijk door het mooie weer waardoor veel mensen
wel zin hadden om een ritje met de motor te maken. Welgeteld
66 motoren met tussen de 75 en 80 personen werden deze dag
getrakteerd op een mooie toertocht.

slapen?
Ver
erslapen?
Wij hadden met een paar andere leden van de club van te voren
afgesproken dat we tegen 9:00 uur bij de Hendy Bar zouden zijn
om dan na het genot van een goede bak koffie te gaan beginnen
aan onze tocht. De straat bij ons huis is echter opgebroken
dus onze motor staat bij mijn ouders thuis. Dus we moesten
’s morgens eerst een ritje op de fiets maken richting de motor;
en ik moet je zeggen, fietsen, en dan volledig gekleed in motorpak
valt nog niet mee.
Dus tegen 9:15 uur waren we dan toch bij de Hendy Bar waar we
direct de vraag kregen of we ons misschien verslapen hadden.
Nou nee, niet verslapen, gewoon te min geslapen want de buren
zaten tot 1:00 uur ’s nachts buiten en die hadden genoeg lawaai.
In elk geval zoveel lawaai dat er van slapen niet veel terecht kwam.

Hoe w
or
dt he
eer vvandaag?
andaag?
wor
ordt
hett w
weer
De zaterdag voor de toertocht gaf ons nog 30 graden in de
schaduw en normaal wordt dat in Nederland afgestraft met een
paar fikse onweersbuien. Gelukkig dit keer niet want de hele dag
bleef het mooi weer afwisselend met zon en wolken en de
temperatuur was heerlijk.
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Autohuis Puma
Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio
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Delfzijl - Veendam - Winschoten

De route voerde ons direct vanaf het begin Duitsland in en
normaal kan daar het gas er mooi op. Ik zeg met nadruk normaal,
want vandaag waren er stukken weg bij die danig zorgde voor
schuim in de blaas door het gehobbel. De koffie stop kwam dus
ook mooi op tijd om het gesis van lichaamsvloeistoffen op de
uitlaat voor te zijn.

Na de koffiestop ging het weer in volle galop verder richting lunch
stop, want zo nu en dan moeten die 110 paarden van de VFR
natuurlijk wel even volop draven.

Goldwing tref
trefffen?
We hadden ’s morgens al wel gezien dat er opvallend veel Honda
Goldwings present waren vandaag en dat zijn natuurlijk bij
voorkeur de motoren om het hele gezin mee te nemen. Er was dus
ook iemand die een rekje voor op de tank gemaakt had waarop hij
een speciaal rugzakje had waarin een klein hondje zat. In een
woord: SUPER.
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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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Ik denk dat ik ook maar eens aan omgebouwde koffers moet gaan
denken voor onze honden. Alleen onze nieuwste aanwinst, Benji,
heeft van die vreselijk lange oren, die zouden gegarandeerd bij de
motoren die achter ons rijden voor de raarste taferelen zorgen.
De lunch werd genuttigd bij hotel Restaurant “Zum Schlagbaum”
bij Meppen en hier werd een lekkere schnitzel genuttigd die
we tegen gereduceerd tarief mochten verorberen. Dat mocht ook
wel een gereduceerd tarief zijn want de koffie met “Kuchen”
’s morgens was een beetje aan de dure kant.
De navigatie leidde ons vandaag voortreffelijk de weg en dit was
ook de eerste open toertocht die de club aanbood voor de garmin
voor niet-leden. De route kon in de Hendy Bar verkregen worden
van Jaap Duit. Jaap had hiervoor een SD kaart bij zich met de
route erop. Dit kan alleen voor de Zümo serie van Garmin.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433
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De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!

Na de lunch volgde er nog een stukje van 70 kilometer en voor 1
van de motoren moest er dus nog een tankstation opgezocht
worden. De weg vervolgde over de welbekende weg van Ter Apel
richting Vlagtwedde waarbij we in Jipsinghuizen rechtsaf sloegen
om de via de wollinghuizerweg in Vlagtwedde aan te komen. Maar
natuurlijk eerst nog even een ijsje eten bij Snackbar Sell’n in
Sellingen.
Tegen 15:00 uur waren we weer in Blijham om onze “prijs” op te
halen voor het goed volbrengen van de toertocht. We kregen een
mooie colshawl met MC Mios ‘93 opdruk; laat de winter maar
komen…..maar nu nog niet!
Als jullie dit lezen hebben we misschien de eerste tekenen van de
herfst al weer gezien en vallen de eikels al weer van de bomen.
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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

Heeft u problemen met uw pc?
Last van virussen of spam?
Heeft u een nieuwe pc nodig?
Wilt u computerles op uw eigen pc?
Voor dit alles en meer kunt u contact opnemen met:
Back-Up Computerservice
0597-563636 / 06-19196805
www.backupcomputerservice.nl
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info@backupcomputerservice.nl

Wij vonden het een zeer geslaagde dag en velen met ons en
hopelijk blijft de opkomst met toekomstige toertochten ook zo.

Comic Corner
Een Kleintje!
Een jongetje komt huilend thuis van school, zijn moeder vraagt wat er aan
de hand is. Mam we hebben vandaag gym gehad en na afloop moesten we
met z’n allen onder de douche. Toen hebben ze mij erg, maar dan ook erg
gepest, omdat ik zo’n kleintje heb.
“Mam schudt haar hoofd en zegt: Daar moet je je niets van aantrekken
hoor! Maar het ventje is niet rustig te krijgen en ze gaan maar naar de
dokter. Het is een rustige, ouderwetse dokter, die het verhaal van het ventje
aanhoort. “Kereltje zegt de dokter, dat komt allemaal best in orde. Elke
morgen 2 plakken brood met dikke laag pindakaas, dat is het beste
recept.
Het jongetje is weer rustig, maar de volgende morgen begint hij weer te
huilen: ‘Mam zegt hij, ik hoef maar 2 plakken brood met pindakaas van de
dokter, maar nu heb je er een hele stapel gemaakt”
Moeder knikt en zegt; Dat is ook zo, twee voor jou en de rest is voor je
vader!
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Verjaardagskalender
Juli:
Derthmer Nuus, Tom Eiten, Chris Gesseling, Trijnko Begeman,
Marjan Blauw, Bert Lammers, Jurren Boltjes, Erna Mulder, Erik
Modderman , Jonnie v Hoorn, Tom de Vries, Harold Speelman.

Augustus:
Koos Spa, Hilda Koning, Theo Visser, Bini Engelkes, Marco v velzen,
Karin Bos, Nico Hensens, Ben Brader, Willy Swarts, Jan Pieter
Everts, Nienke Tietema, Bé Nieboer, Jakob Mulder, Jaap Duit, Harry
Rouppé, Trijnie Rosendahl, Pieter Dijkstra.

Sept
ember:
September:
Berend Kupers, Bé Glazenborg, Jan Luth, Edwin Wiebrands, Henk
Goren, Yvonne Koster, Henk Folkringa, Harold Hemmens, Roelf
Bruins, Jan de Jager, Roelf Hummel, Roelf Huls, Bé Koerts, Klaas
Heres, Rian de Waard, Ronnie v/d Zijl, Rob Mulder, Bart Perton.
Alle bovenstaande leden Van Har
Hartte Gef
Gefelicit
eliciteer
eerd
elicit
eer
d met jullie
“Geboortedag” en een vette dikke smok van het bestuur!
Speciaal Felicitatie voor Ber
Bertt Lammer
Lammerss die 50 is geworden en
nu dus ook bij de club 50’ers is.

Nieuwe leden
J.K.H. Smit uit Winschoten
R. de Waard uit Groningen
elk
om bij onze gezellige Mo
club uit Blijham.
Allen Har
Welk
elkom
Mottor
orclub
Harttelijk W
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WWW.MOTOPORTSTADSKANAAL.NL
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Trefpunt voor alle motorrijders

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

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

Bloemennamen
de oplossing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Welke bloem zit er in je ogen: Iris
Op de jas van iemand uit het paleis: Anjer
e Str
o
Vrrouw
ouwe
Stro
Bedvulling voor een aardige dame: Lie
Lievve V
Niet de kijkers van een jongen: Susanne me
mett haar mooie ogen
Bloemennaam, maar dan zonder klepel: Sneeuwklokje, Klokjesbloem
debloem
Bloem, die je aan een manege doet denken: Paar
aardebloem
t-mij-Nie
tje
Rij voorzichtig, denk aan mij: Vergee
ergeet-mij-Nie
t-mij-Nietje
elbloem
Deze bloem doet me denken aan het eerste teken op een notenbalk: Sleut
Sleutelbloem
xicaantje
Een bloem uit het land van de sombrero’s: Me
Mexicaantje
Iemand van de Koninklijke familie: Margrie
Margriett
stst
er
Een symbool van de kerstnacht: Ker
erstst
stster
spoor
Een man in een harnas te paard, met aan zijn hiel ook iets: Ridder
Ridderspoor
je
Liefde, niet voor vader: Madelief
Madeliefje
elk
onsk
onskelk
Beker van de broer van Mozes: Ar
Aronsk
Een goddelijke plant, maar doet wel zeer: Christusdoorn
oos
Een slaande roos: Klapr
Klaproos
Deze bloem plant je niet aan de deur: Muurbloem
er
eenbrek
Is deze bloem de voorloper van de puinbreker: St
Steenbrek
eenbreker
aantje
Ondanks zijn verschillende kleuren wordt hij in ons land nooit gediscrimineerd: Afrik
Afrikaantje
Deze bloem doet aan een warmtebron denken: Zonnebloem
Deze boom draagt een meisjesnaam: Els
Heeft Mozes deze plant ontvangen: Tiengeboden plant
In Drenthe groeit hij een Betje anders in de berm (cryptisch): Brem
tplant
Deze plant is een scherp verlengstuk op een geweer: Bajone
Bajonetplant
peper
Van deze kleine vetplant zal een muur echt niet gaan niezen: Muur
Muurpeper
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Kado & Woondecoraties

40

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

Remmen
Motorrijders moeten ‘normaal gesproken’ met beide remmen
(voor- en achterrem) remmen. Eigenlijk is dit niet zo normaal. Het
menselijke brein is in noodsituaties niet zo goed in staat zijn
aandacht over twee remsystemen te verdelen. De angst om te
vallen zorgt ervoor dat de motorrijder niet hard genoeg remt, tot
de angst om te botsen het overneemt. Vaak remt de motorrijder
zich in de laatste meters voor een aanrijding daarom alsnog
onderuit.

Hoe remt de gemiddelde mo
mottorrijder?
De remkrachtverdeling tussen voor- en achterrem bedraagt
volgens een onderzoek onder 110 testpersonen met verschillende
motorervaring:
- voorwielrem: 42,3 %
- achterwielrem: 169,8 % - (te hard geremd of geblokkeerd!)

e?
beste?
elke
e rem is de best
Welk
In principe is dit afhankelijk van de remvertraging. Bij een
remvertraging van 2 m/s² (licht remmen) is de remwerking gelijk
- oftewel 50 % voor- en 50% achterrem. Bij vol in de remmen
(8 m/s²) neemt de voorrem 82,5 % van de remkracht en de achterrem 17,5 % voor zijn rekening. Bij een nog sterkere afremming
- voor zover de rijbaan droog is en veel grip heeft - wordt de
remverdeling compleet op de voorrem overgedragen en zal in
extreme gevallen resulteren in een highsider.
Bij het remmen wil de motor eigenlijk rechtdoor, maar wordt hij
tegengehouden door de remkracht tussen band en wegdek.
Omdat het zwaartepunt van de motor echter een stuk boven het
wegdek ligt, ontstaat hierdoor een koppel dat de motor voorover
doet kantelen. Dat maakt dat de druk op het voorwiel toeneemt
en de druk op het achterwiel afneemt. Omdat de maximale
remkracht afhankelijk is van de kracht waarmee de band op het
wegdek wordt gedrukt, kun je met de voorrem dus veel harder
remmen dan met de achterrem.
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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.: 06 - 553 441 62
E-mail: info@ehbo-opleiding-deboer.nl

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552
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Bij Grand Prix-racers zie je soms dat er zelfs zo hard wordt geremd
dat het achterwiel enkele centimeters loskomt van het asfalt.
Dan kun je er helemaal niet meer mee remmen.
Wanneer het voorwiel blokkeert, gaat de motor bijna onherroepelijk onderuit. Een blokkerend achterwiel is echter helemaal geen
ramp. Het blokkerende wiel oefent een trekkende kracht uit op de
motorfiets. Zou de achterzijde iets uitbreken, dan ontstaat
hierdoor een koppel ten opzichte van het balhoofd. Dit koppel werkt
tegen de uitbreekrichting in, zodat het wiel weer in het spoor wordt
getrokken en de motor stabiliseert.

Kun je optimaal remmen?
Eigenlijk niet. Daarvoor heb je race-ervaring nodig en zelfs dan
gaat het vaak fout. Bovendien, op het circuit heb je geen
onvoorziene wegwerkzaamheden, verkeersdrempels, rolsplit,
kinderkopjes en dergelijke. ABS is hier de oplossing. De moderne
ABS-systemen kunnen uitgerekend onder deze omstandigheden
zelfs door testrijders niet worden overtroffen. De elektronica
rekent en corrigeert een wielslip in een seconde tot wel vijftienmaal. Geen mens is daartoe in staat.

Aan w
elk
e rem moe
aar
de hecht
en,
welk
elke
moett je meer w
waar
aarde
hechten,
voor
errem?
oor-- of acht
achterrem?
Bij extreem afremmen zeer zeker de voorrem. Bij normaal
remmen in de stad, bijvoorbeeld voor het afslaan in een bocht,
kun je ook de achterrem gebruiken. Vooral bij zeer lage snelheden
en bij een kanteling in de bocht zal de voorrem een kiepmoment
veroorzaken, dat zeer snel tot een val kan leiden.

Waar
om kkun
un je bij vvolop
olop in de remmen blokk
eren?
aarom
blokkeren?
Een geblokkeerd achterwiel is relatief makkelijk te beheersen. Met
een geblokkeerd achterwiel kun je nog enorm lange afstanden
afleggen. Een geblokkeerd voorwiel is een stuk lastiger. Je voorremhendel inknijpen resulteert binnen 0,2 seconden in maximale
remdruk en 0,2 seconden daarna in een voorremblokkade. Als je
niet in een gevaarlijke situatie zit, lukt het ook deze remdruk te
reduceren en een val te vermijden.
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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

Vaak lukt dit echter niet, onder andere omdat:
a) De ellebogen (!!!) niet gelijkmatig doorgedrukt worden en
onbewust over het voorwiel een kantelmoment gegenereerd wordt,
dat ogenblikkelijk tot een val leidt. Let op: de sterke remming
verkort ook nog de invering van de naloop, de motor wordt
instabieler.
b) Bij een rem met één schijf (de meeste 25 Kw motoren hebben
voor maar één schijf) wordt door de zijlingse afstand van de
remschijf tot het middelpunt van het wiel ook een kantelmoment
gegenereerd, dat de vork bij volledige remming om twee tot drie
graden draait. Let er dus op aan welke kant de remschijf is aangebracht. Schijf links, wiel draait zich links uit - en omgekeerd.
Verbazingwekkend gelukt het coureurs zelfs met geblokkeerd voorwiel nog rechtuit te rijden.

Zijn er ttechnische
echnische alt
ernatie
alternatie
ernatievven?
Het is al lang bekend dat de remkrachtverdeling van een motor
ook de meest ervaren rijder in noodsituaties de baas wordt. Bij
gevaar wordt bijna altijd de achterrem tot blokkeren gebracht. Door
de schrik wordt instinctief de rem losgelaten - ook de voorrem wat natuurlijk de remweg langer maakt. Technisch gezien is dit
alleen met gecombineerde remsystemen, tezamen met ABS, op
te lossen. Moto Guzzi was één van de weinige fabrikanten die
consequent een gecombineerd remsysteem op hun motoren
leverde. Dit remsysteem was betrekkelijk eenvoudig. De voorrem
bestond uit twee remschijven, waarvan er één door de handrem
werd aangestuurd. De voetrem bediende de tweede schijfrem in
het voorwiel en de schijfrem in het achterwiel. Zo kon je dus
normaal met de voet remmen en de handrem gebruiken om kracht
bij te doseren. Hoewel Moto Guzzi nu bij de meeste modellen van
dit systeem afstapt, zijn gecombineerde remsystemen bij andere
merken juist in opkomst. Vaak zijn deze systemen alleen terug te
vinden op de grotere en duurdere toermodellen van diverse
merken, maar langzaamaan vinden de eenvoudigere systemen,
net als ABS, ook hun weg naar de goedkopere motorfietsen en
scooters, waarop vaak de meer onervaren motorrijders rijden.
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Honda DCBS
Eén van de meest gecompliceerde systemen is het Dual Combined
Braking System van Honda, dat eerst op de CBR1000F en later op
de Pan European toermachine werd toepast. Het DCBS-systeem
op de Pan European bestaat uit drie schijfremmen, elk voorzien
van remklauwen met drie parallelle zuigers. Hierbij bedient de
handrem de buitenste twee zuigers van de voorremklauwen, waarvan de linker klauw scharnierend aan de vorkpoot is bevestigd.
Als de voorrem wordt bediend, wordt deze klauw door de draaiende
beweging van de remschijf naar de vork toe getrokken. Aan de
bovenzijde loopt de remklauw tegen een rempomp aan, die wordt
ingedrukt zodra de remklauw begint te scharnieren. De rempomp
is aangesloten op de buitenste twee zuigers van de achterremklauw, zodat die mee remt als de handrem wordt bediend. De
voetrem van dit DCBS bedient de middelste zuigers van alle
remklauwen, zowel voor als achter. En omdat de linker voorrem
dus meedoet, stuurt deze indirect ook weer de buitenste zuigers
van de achterremklauw aan.

emen
Regelsyst
egelsystemen
Het DCBS van Honda is voorzien van een paar regelsystemen om
de remkracht te optimaliseren. Zo is de middelste zuiger van de
rechter voorremklauw (die dus door de voetrem wordt aangestuurd)
voorzien van een vertragingsklep die de opbouw van de remdruk
bij lage remdrukken vertraagt. Dit vermindert het duikeffect bij
het remmen, hetgeen het comfort verbetert. Wordt er hard geremd,
dan werkt de vertragingsklep niet, zodat er maximaal wordt
geremd. In de remleidingen naar de achterremmen zijn PCV’s
(Pressure Control Valves) opgenomen. Dit zijn remdrukbegrenzers,
die ervoor zorgen dat de remdruk vanaf een bepaalde waarde
nauwelijks meer oploopt. Bij een bepaalde stuurdruk laat deze de
remdruk op de achterremklauw zelfs dalen, omdat het achterwiel
bij een stijgende remvertraging steeds ‘lichter’ wordt en daardoor
steeds minder remkracht kan overbrengen.
De remkrachtverdeling is ook te beïnvloeden door te kiezen voor
een ander aansluitschema. Bij de sportievere Honda VFR800Fi
wordt bijvoorbeeld de hele rechter remklauw door de handrem
bediend, terwijl de voetrem niet de middelste, maar de buitenste
twee cilinders van de achterrem voor zijn rekening neemt.
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ERKEND

Hamrik BV
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten
Siergrindvloeren
Coatings voor garagevloeren
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Bel nu voor een gratis
inspectie en offerte
Tel. 0597-422800
Fax 0597-420152

Zo heeft de rijder iets meer controle over de remkrachtverdeling,
hetgeen bij een sportievere rijstijl nodig is. Coureurs gebruiken de
achterrem bijvoorbeeld alleen maar om de motor bij te remmen
als ze bij het uitkomen van een bocht ‘wijd’ dreigen te lopen, omdat
ze anders te veel gewicht naar voren verplaatsen en het voorwiel
te zeer belasten.

Honda CBS en YYamaha
amaha UBS
Op de onlangs geïntroduceerde Deauville 700 gebruikt Honda een
eenvoudigere versie van het gecombineerde remsysteem, het CBS.
Hierbij heeft elke voorremschijf drie parallelle remzuigers, de
achterrem slechts twee. De handrem bedient alleen de twee
buitenste zuigers van de voorremmen en maakt dus geen deel uit
van het gecombineerde remsysteem. Dat doet wel de achterrem,
die de middelste zuiger van de linker remklauw bedient, terwijl
deze de achterrem via een PCV-klep aanstuurt. Een nog eenvoudigere variant vind je bij de SH150i scooter, die Honda in 2005
lanceerde. Deze heeft een conventionele, hydraulisch bediende
voorrem en een kabelbediende achterrem, die door het linker
hendel wordt bediend. Het linker hendel is echter met een
trekkabel aan het rechter hendel verbonden, zodat je met dit
hendel ook de hoofdremcilinder van de voorrem bedient. Dan remt
hij dus zowel voor als achter.
Ook Yamaha heeft onlangs een gecombineerd remsysteem geïntroduceerd op haar sportieve toermodel, de FJR1300. Deze motor
is aan de voorzijde uitgerust met twee vierzuigerremklauwen, waarbij de zuigers dus paars-gewijs tegenover elkaar zitten. Bij het
Unified Braking System, zoals Yamaha het noemt, bedient de voorrem de vier zuigers van de linkerremklauw en de twee bovenste
zuigers van de rechter remklauw. De voetrem is verantwoordelijk
voor de aansturing van de achterrem en de twee onderste twee
zuigers van de rechter voorremklauw. In dit circuit zijn – behalve
het ABS – twee regelkleppen opgenomen. De Proportional Valve
beperkt de drukopbouw naar de achterrem vanaf een bepaalde
grenswaarde, om zo het blokkeren van het achterwiel te voorkomen. Een controleklep in de leiding naar het voorwiel laat pas
vanaf een bepaalde druk remvloeistof door, zodat de rijder bij
zachtjes remmen toch alleen de achterrem benut.
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UBBENS BOUWSTOFFEN

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

Lid van de Vereniging van Handelaren
in Bouwmaterialen in
Nederland

DIKSCHADEHERSTEL
SERVICE
ERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJF
*AUTOSCHADE
*RUITREPARATIE
*RESTAURATIE
*SMARTREPAIR
*OMBOUW

*SPUITWERK:
*MOTORFIETSEN
*TRUCK/CAMPER
*INDUSTRIE
*DESIGN

WWW.DIKSCHADEHERSTEL.NL
LEIDYKSWEG 7 - 9695 CP BELLINGWOLDE - TEL.0597 531706
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egral
BMW Int
Integral
Het integrale remsysteem van BMW wijkt nogal af van dat van
andere merken, omdat dit systeem is voorzien van een
hydraulische bekrachtiging. Hiertoe hebben beide remkringen een
elektro-hydraulische pomp, die de remvloeistof in rusttoestand
drukloos via een openstaand smoorventiel rond pompt. Wordt er
geremd, dan wordt de leiding in het smoorventiel afgeknepen,
zodat de druk in de leiding van de pomp naar de wielremcilinders
kan oplopen en de remmen in werking treden. De smoorkleppen
worden hydraulisch aangestuurd via de hand- of voetremcilinder.
De remvloeistof duwt tegen een zuiger in het smoorklephuis aan,
waardoor de smoorklep wordt dichtgedrukt. Het voordeel van dit
systeem is dat de hand- of voetkracht niet voor de remkracht zelf
hoeft te zorgen, maar alleen voor de dosering ervan. Dit maakt
dat er veel minder handkracht nodig is om hard te remmen.
BMW maakt onderscheid tussen een vol- en een deelintegraal
systeem. Bij het deelintegraal stuurt de voetremcilinder alleen de
smoorklep van de achterrem aan, terwijl de handrem zowel de
smoorklep van de voor- als de achterrem bedient. De vloeistofdruk van de voorrem staat in het achterste smoorklephuis op een
aparte, kleinere zuiger zodat de achterrem minder hard mee remt
dan wanneer alleen met de voetrem wordt geremd. Bij het
‘volintegraal’ worden altijd beide remmen aangestuurd, ongeacht
of je dat via de hand- of de voetrem doet.

Wist u dat
- de meeste mensen terug zijn van hun vakantiestekkie
- de dagelijkse dingen zo weer sleur zijn
- de meeste toertochten al gereden zijn
- er nog 3 toertochten te rijden zijn
- dan alweer de winterstop ingaat
- de Run op 12 September is
- deze plaats vindt in Winschoten
- hieraan veel leden van de club meedoen
- dit een groot en gezellig evenement is
- onze mooie activiteitentocht op 20 September is
- er verschillende spellen in verwerkt zitten
- de toercommissie dit met veel liefde opzet
- tot ziens op één van de toertochten
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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
E-mail: mcmios@home.nl
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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The Big Limousine
“The Big Limousine” van “snakbak.nl” wordt voor verschillende doeleinden
gebruikt. Het is natuurlijk geweldig om op uw bruiloft vervoerd te worden
door de luxe limousine! Ook is het mogelijk om de limousine te huren voor
een rit naar een party, of voor een gewone rondrit!

The Hummer
Deze stoere en luxe “bling, bling” auto is een echte eyecatcher om mee op party’s en feesten gezien te worden.
Ook deze Hummer wordt alleen met chauffeur verhuurd.
www.snakbak.nl 06-52 03 75 71

Noordveenkanaal ZZ 12
7831 AS Nieuw Weerdinge
Telefoon: 0591 - 52 12 79

J.M. MOTOR-

EN

SCOO
TER TRAININGEN
COOTER

( V OORHEEN TT.T
.T
.C. I NDOOR )
.T.C.
Jacob Meijer verzorgt motor- en scooter trainingen op maat!

Wil jij je motor rijbewijs halen?
Wil jij je motor rijvaardigheid verbeteren?
Wil jij met je motor veiliger aan het verkeer deelnemen?

Dan ben je hier aan het juiste adres:
Jacob Meijer Motor- en Scooter Trainingen
Tel: 06-51599677

