HENDY BAR
Blijham

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

Voor de meeste van ons zit het motorseizoen erop. De motor weer in het vet of onder een
afdekkleed in schuur of garage. Accu aan de lader. Ik denk dat we op een mooi motorjaar
kunnen terugkijken, waarbij de toertochten voor de meeste van ons hoogtepuntjes waren.
De jaarlijkse ledenvergadering was de afsluitende activiteit van dit jaar voor de leden. Voor
Mios begrippen goed bezocht. We hebben als bestuur afscheid genomen van Sipke Roukema,
die een nieuwe uitdaging aangaat in de Tourcommissie. Marga Duit en Geert-Jan Glazenborg gaan het bestuur versterken. Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering heeft
Albert de Boer een presentatie gehouden over het afdoen van een helm na een ongeval.
Daarbij is wel gebleken dat voorzichtigheid is geboden. Nekletsel kan daarbij snel ontstaan.

Voorwoord

Beste clubleden,

In deze Pitstop vinden jullie o.a. ook de tourkalender voor 2010. Daarin staat bijvoorbeeld
dat op 20 juni een sponsortocht zal worden gereden. Deze wordt gereden in samenwerking
met Sportdorp Blijham. Wellicht dat er nog een bedrijf is die het inschrijfgeld wil verdubbelen. Een mooiere manier om reclame te maken is er bijna niet.
Volgend jaar wordt er ook weer een clubweekend georganiseerd. Er staat een hotelweekend
op het programma. Deelnemers kunnen zich nu al opgeven bij Jaap Duit. Vol is vol. Dat
betekent ook dat kampeerders volgend jaar niet door de club bedient worden. Als er toch
leden zijn die een kampeerweekend willen organiseren hebben zij daarin de vrije hand. Wij
hebben op de jaarvergadering besloten dat dit soort initiatieven ook in de Pitstop aandacht
mogen hebben, waarbij wel melding moet worden gemaakt dat dit buiten de verantwoordelijkheid van de club gebeurt.
Zo genoeg van mijn kant. Ik wens jullie allen fijne dagen en een goede jaarwisseling in
goede gezondheid en hoop jullie weer te zien tijdens onze gezellige etentje.
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Inhoud

Henk Loois
voorzitter

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 (inf
o@mcmios93.nl)
bestuur
(info@mcmios93.nl)
Marga Duit
Geert-Jan Glazenborg
Bé Nieboer
Geertje Roukema

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Tjabbestreek 31, 9697 XL Blijham, 06 - 46002770
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597 - 614904
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609

Toercommissie
Jaap Duit
René Hoesen
Sipke Roukema
Hilvert Smits
Luppo Teuben

H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597 - 618927
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609
Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

Redaktie Pits
Pitsttop (redactie@mcmios93.nl)
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
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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

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting

Agenda 2010
Datum
25 april
16 mei

Soor
Soortt
Open toertocht
Monstertocht

Afstand
200 km
400 km

Star
ttijd
Starttijd
9:00 - 11:00 uur
9:30 uur

460 km

7:30 uur

Start: Hotel Meppen, Durenkampe 1, D 49716 Meppen

24 mei

Friesche Elfstedentocht

Geen officiële club-evenement. Start in Leeuwarden. Opgave bij Henk Loois

4 t/m 6 juni

Clubweekend

400 km

9:00 uur

200 km

9:30 uur

120 km
200 km
120 km
175 km

17:30 uur
22:00 uur
9:00 - 11:00 uur
9:30 uur
9:30 uur

130 km

10:00 uur

Start: Motorhotel Vulkanberg, Manderscheid

20 juni

Sponsortocht
Tbv Sportdorp Blijham

3 juli

Avondtocht met BBQ
BBQ
22 augustus Open toertocht
19 september Activiteitentocht
10 oktober
Ledentocht
Start: Eetcafé “De Leeuw”, Wedde

7 november

Snerttocht

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
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

Activiteitentoertocht
door Alex Oldenburger
Wel of Nie
t?
Niet?
Mijn naam is Ale
4 jaar oud.
Alexx Oldenburger en ik ben 4
44
Ik heb tw
ee hele gr
ote hobb
y’s, de ene is mijn
twee
gro
hobby’s,
docht
er vvan
an 7 jaar en de andere is, ne
dochter
nett als
van vvelen
elen vvan
an jullie, mo
mottorrijden.
Deze motorhobby betekent voor mij dat ik het liefst zoveel
mogelijk landschappen aan mij voorbij zie glijden op mijn Aprillia
RSV Tuono. Met mijn gedachten bijna op nul en rijden maar!
Daarnaast is het altijd gezellig om met andere motorvrienden
onderweg te zijn en een beetje te dollen bij de koffie en/of de
lunch.
Twee dagen voor aanvang van de activiteitentocht wist ik nog niet
of ik mee zou gaan. De weersvooruitzichten leken goed dus moest
ik kiezen voor welke hobby ik tijd zou maken. Mijn twijfel had ook
deels te maken met de activiteitentocht van 123 km. Ik persoonlijk rij nu eenmaal liever wat meer kilometers op zo’n mooie dag.
Echter, ik besloot toch mee te gaan, het kon immers een van de
laatste mooie dagen van dit jaar zijn.
Zoals zo vaak stapte ik ’s morgens om 8.45 uur op mijn Aprillia
en reed naar mijn motorvriend om samen aan de activiteitentocht
te beginnen. Het was zoals altijd een goede start met een kop
koffie bij de Hendy Bar. Ik zat bij de eerste groep vertrekkende
motoren en we reden richting Oudeschans. Na een kleine 20
minuten rijden kwamen we aan bij onze eerste spelstop. Als je
gestart bent, vraag je je toch altijd weer af wat er nu weer is
verzonnen door de spelleiding. Dat werd bij het eerste spel al snel
duidelijk, dat was al het ware sjoelen met tennisballen.
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Stoer allround
rijplezier

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

Dit zag er eenvoudig uit maar was voor mij schijnbaar zo moeilijk
dat ik, na de nodige opmerkingen van diverse medespelers over
mijn spel, zonder punten dit spel zou eindigen.activiteitentoertocht
De rit werd al snel hervat en we reden richting Hebrecht. Voor mijn
gevoel zaten we circa 20 minuten op de motor toen we bij Ter
Maarsch weer afstapten om het volgende spel te spelen. Ook hier
dacht ik weer “hoe verzin je het”. De bedoeling was met een
prikstok een aantal genummerde sjoelbrikken van tafel te vissen.

Wederom bleef mijn score ver onder het gemiddelde. Het was
duidelijk dat ik niet in vorm was en ook nu moest ik het weer doen
met een aantal kritische en goed bedoelde opmerkingen van mijn
medespelers.
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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

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

De rit werd verder ingezet naar het volgende spel. We reden
richting Meeden over de Korte Akkers. Welk spel zou men nu voor
ons in petto hebben? Het spel leek simpel, er stonden zes blikken
opgesteld waarin je moest proberen ballen te gooien. Met de
nodige behendigheid en rust wist ik deze keer wat meer punten
te behalen.
Van al deze spelen en het motorrijden hadden we trek gekregen
en we reden met hongerige magen naar het Van der Valk Hotel in
Zuidbroek. Voordat we aan de lunch konden beginnen, speelden
we nog een spel: met schuimrubberen dobbelstenen tegen de wind
in gooien. Na een aantal hilarische momenten schoven we aan
in het restaurant.

De heren van Van der Valk wisten van onze komst en hadden
bedacht om ons binnen aan een grote tafel te zetten. Op zich een
prima idee, maar het werd al snel duidelijk dat iedereen graag
buiten wilde zitten.
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Kuiper Blijham B.V.

Bouwonderneming

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

Na ons eerste drankje duurde het ongeveer 45 minuten voordat
we eindelijk onze bestelling konden doorgeven. Een aantal mensen vonden dit te lang duren en vertrokken om ergens anders te
gaan lunchen.
Uiteindelijk kwam het allemaal goed en stapten we met een volle
maag weer op de motor om langzamerhand naar de Hendy Bar
te rijden. Daar werd het laatste spel gespeeld. Ook hier bakte ik
er niks van.

De prijzen werden na het spelplezier aan de beste spelers uitgereikt, ook nu weer onder het nodige commentaar van medespelers.
Zonder enige frustratie en met een goed gevoel over de geslaagde
motordag heb ik mijn koffie opgedronken en ben ik op mijn Aprillia
gestapt richting huis. Onder het rijden dacht ik terug aan de leuke
dag die we hadden gehad. Eenmaal thuis op de oprit werd ik door
mijn dochter met een warme lach ontvangen. Mijn dag kon niet
meer stuk!
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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

9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

Uitslag
Activiteitentoertocht
an de dag:
De winnaar
winnaarss vvan
1
Thomas Rosendahl
2
Arnold Rosendahl
3
Albert Küpers
Poedelprijs Frouke Stevens

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

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

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

Hotelweekend - MC Mios ‘93
MC Mios’93 wil ook w
10 een ho
eek
end vvoor
oor
eer in 20
hottelw
elweek
eekend
weer
201
onze leden organiseren en w
el op 4,5 en 6 juni.
wel
De toercommissie heeft een leuk motorhotel gevonden nabij
Manderscheid in de Eifel. In principe heeft het hotel voldoende
ruimte maar vol is vol. De ervaring van de vorige keer leert ons dat
er tussen de 20 en 30 personen zullen deelnemen.
Geef je vr
oegtijdig op ivm de reser
el vvoor
oor he
vroegtijdig
reservvering maar w
wel
hett einde
os
oor dit w
eek
end bedragen € 1
00,00 p/p.
ostten vvoor
week
eekend
100,00
van 2009. De kkos
Hiervoor krijg je 2x ontbijt,1x een drie gangen diner en op de
zaterdag een gezellige BBQ of wat ook mogelijk is een heel varken
uit de oven met de zelfde bijgerechten als bij een BBQ.
Wij willen dan ook omdat de afstand ± 400 km bedraagt graag
op de vrijdagmorgen om 09.00 uur vertrekken. De heenreis zal
gedeeltelijk over de snelweg en gedeeltelijk binnendoor gaan.
Op de zaterdag willen we dan gezamenlijk een leuke tocht in
de omgeving rijden van ± 180 km.
De terugreis zal met mooi weer ook weer gedeeltelijk snelweg en
binnendoor gereden worden.
Opgave bij Jaap Duit via e-mail jaapduit@home.nl of via telefoon
0597-615607 of mobiel 06-42489683.
Ook nog even de link voor de site van het hotel:
www.motorhotelvulkanberg.com
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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

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

Ledentocht van 4 oktober
door Geert-Jan Glazenborg
He
as 4 okt
ober en dus w
ereld dierendag. Nou dat heb
Hett w
was
oktober
wereld
oen ik ‘s morgens vvan
an bed af kw
am
ik ge
kwam
gew
weten. TToen
en in de kkeuk
euk
en naar buit
en kkeek
eek
ond K
arel
euken
buiten
eek,, st
stond
Karel
(de pon
an de buurman) vr
olijk
ponyy vvan
vrolijk
de bloemen op tte
ee
etten.
Dus eerst samen met broer deze weer teruggebracht naar zijn
eigen plek. Nou, daar gaat best veel tijd in zitten hoor, vooral als
het een stijfkop is. En zoiets gebeurd natuurlijk altijd als je al laat
bent en op tijd weg wilt.
Omdat men slecht weer had voorspeld met veel wind en regen,
eerst maar even buienradar opgestart. Gelukkig bleek het mee te
vallen wat de regenbuien betrof. Vervolgens de motoren uit de
schuur gehaald en richting de Hendy Bar gereden.

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

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

Na het inschrijven en het lezen van de route zijn we met 21 rijders
omstreeks 10:20 uur vertrokken voor een tocht van ongeveer
195 kilometer.
Onze voorrijder was, zo bleek later, nog niet in goeden doen. Bij de
Wedderbergen ging het al moeilijk, maar aangekomen in
Vriescheloo ging het dus echt mis. Gelukkig wist René Hoesen de
route wel en konden we zo onze weg vervolgen. Later verklaarde
de eerste voorrijder, waarvan ik de naam niet zal noemen, dat hij
s’morgens nog niet zo goed in vorm was. Zijn vrouw Geertje
Roukema bevestigde dit.
We gingen bij Bourtange over de grens en over mooi wegen
richting Papenburg. Vlak bij Papenburg kwamen we langs de Meyer
werf. Wat een grote hal is dat. De lengte schijnt ongeveer 500
meter lang te zijn. Je voelt je dan wel echt klein als je er langs rijdt.
In Papenburg ging het bij René ook even mis, hij reed hotelrestaurant Stubbe gewoon voorbij. Gelukkig wist bijna naamgenoot Jacob Schudde wel de juiste weg. Deze stond al te
wachten bij het restaurant. Sommigen hebben hier gewoon een
neus voor, als er ergens gebak en koffie voor hun klaar staat.

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

Na de koffie en gebak gingen we weer verder richting Frieshoyte
met onze eerste voorrijder weer op kop. Je kon merken dat de
vorm langzaam weer terug kwam. Soms ging het over kleine landweggetjes. Sommige waren zo slecht dat er borden bij stonden
van 10 kilometer per uur. Het merendeel was echter goed van
kwaliteit. Gelukkig zaten de meeste bladeren nog aan de bomen
en lagen ze niet op de weg.
Wat het weer betrof hadden we zeer veel geluk. Elke keer als een
bui ons dreigde in te halen en het begon te regenen, ging de route
net weer de goede kant op om de bui weer voor te blijven.
De makers van deze route hadden dus een goede vooruitziende
blik bij het uitzetten van deze tocht. Bij deze nog bedankt
hiervoor. Soms kwam je nog mooie gele velden tegen met een
heerlijke geur van anijs. Er waren ook een paar plekken bij waar je
een andere intensieve geur rook, maar ja, je wilt af en toe wel
graag een lekker stukje varkensvlees op je bordje hebben liggen.
Omstreeks 12:30 uur kwamen we aan
bij de Thulsfelder Stausee. Het was voor
mijzelf al wel 30 jaar geleden dat ik hier
voor het laatst was geweest. Na de motoren te hebben geparkeerd, gingen we
eten in restaurant Seeblik. Het was een
mooi restaurant met vlotte bediening.
Ook het eten was goed. Gelukkig scheen
de zon over het meer, wat een mooi uitzicht gaf. Wel trok er tijdens het eten
nog een bui over het meer.
Sommigen roken graag een sigaret echter hoe krijg je deze “in de
brand” met volle windkracht op de kop. Nou onze eigen “sigaret
aansteek instructeur”demonstreerde
met volle overtuiging hoe je dat dus
moet doen. Overigens ging het weer
opstaan niet zo eenvoudig als het
aansteken van de sigaret. Dit vergt
dus nog wat training.
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Autohuis Puma
Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio

Delfzijl - Veendam - Winschoten

Nadat we lekker hadden gegeten ging de tocht weer verder. Op de
terugweg hadden we nog een tankstop. Dit omdat niet elke motor
een tank heeft van 28 liter De kleinste tank was 12 liter. Tevens
was er nog iemand die niet met volle tank was vertrokken.
In Spahnharrenstätte stopte onze voorrijder. Reden was dat zijn
knipperlichtinstallatie van DE VFR niet meer functioneerde. Na
overleg bleef hij wel vooraan rijden, echter duo passagier Gebina
stak nu haar arm uit om richting aan te geven, net weer als
vroeger. Voor Rhede bij de Eemsbrug moesten we nog wachten
voor wegwerkzaamheden. Om me heenkijkend zag ik alleen maar
water. De Eems was buiten zijn oevers getreden zodat de
uiterwaarden onder liepen. Dit kwam waarschijnlijk omdat de wind
het water in de Dollard opstuwde tijdens opkomend tij.
In Bellingwolde stopte de VFR er helemaal mee. Sipke gaf aan zijn
motortrailer op te halen en de motor thuis te brengen. Omdat het
bijna al het einde van de tocht was, vervolgde hier ieder zijn eigen
weg richting Hendy bar of naar huis.
Al met al weer een geslaagde toertocht. Helaas niet voor
iedereen. Bij deze bedank ik dan ook de tourcommissie voor het
uitzetten van deze mooie tocht.

Comic Corner
Er komt een oude man van 83 jaar bij de spermabank.
Met trillende stem zegt hij: “Ik wil graag een donatie doen.”
“Wat zegt u?” vraagt de receptioniste. “Dat ik graag wil doneren.”
Het meisje durft de man niet te weigeren, neemt hem mee naar
een kamertje, zet een leuk pornofilmpje op, geeft hem een jampotje en doet het gordijn dicht. Alle collega’s komen nieuwsgierig
bij het gordijn staan luisteren. Ze horen gekreun: “Hmmmpfh,
hunmmmpffh”. En nog eens gekreun: “Hmmmpfh, hunmmmpffh”.
En dan opeens: “Nou nou.” Iedereen stuift meteen weer weg.
Het gordijntje gaat open, en het oude mannetje komt naar buiten
lopen. Zegt hij tegen de receptioniste: “Ik heb het met mijn linkerhand geprobeerd, ik heb het met mijn rechterhand geprobeerd,
maar ik krijg dat klerepotje niet open!”
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij jullie uit vvoor
oor een gezellige a
avvond op:
Zaterdag 16 januari om 19.00 uur bij:
Chinees restaurant Ying Ping
Blijhamsterstraat 60 te Winschoten
De kosten van deze avond bedragen € 13.95 pp, exl. drankjes
Opgave voor 9 januari bij Christien, tel. 561212 of
Bé, tel. 06-41345174 of info@mcmios93.nl
Bestuur MC Mios´93

Wist u dat
- het toerseizoen ten einde is
- de motoren op stal kunnen
- de ledenvergadering is geweest
- er 2 nieuwe bestuursleden bij komen
- het Marga Duit en Geert Jan Glazenborg zijn
- Sipke Roukema naar de toercommissie gaat
- de toercommissie al met de toertochten voor 2010 bezig is
- de contributie niet verhoogd wordt
- er nu al nieuwe leden hebben aangemeld
- er een gezellige avond op 16 Januari 2010 is,
- dat dit bij Ying Ping in Winschoten is
10
- aanvang 19.00 uur, opgave voor 9 Januari 20
201
- verder alles in pitstop nr 4 vermeld wordt
- het bestuur, toercommissie en redactie alle leden
prettige feestdagen toewenst en een mooi motorjaar 2010
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Voor al uw:

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

Snerttocht van 1 november
door Albert en Berend
Sme
tt
eloze Sner
tloze Sner
tt
ocht
tteloze
Snertloze
Snertt
ttocht
Smett
Was het een foutje dat vóór de laatste tocht van dit seizoen werd
gezegd dat deze door de provincie Groningen zou gaan? Of is er
achteraf bewust besloten de Groninger landbouwgebieden met
vieze en spekgladde wegen te mijden? Feit was echter dat de route
door de provincie Drenthe absoluut een schot in de roos was. De
complimenten voor de toercommissie! Een geweldige route over
mooie wegen waarbij
het zo af en toe leek
alsof je door een tunnel
van geel-, bruin-, rooden bronsgekleurde
bomen reed. Gevallen
bladeren op de weg die
alle kanten opvlogen
toen de groep motoren
er doorheen reed. Man,
je zou er haast emotioneel van worden.De
voorspelde regen bleef
weg, dus een perfecte
rit. Was je er niet bij?
Dan heb je écht iets
moois gemist.
De route ging via Wedde, Jipsingboertange, naar Musselkanaal.
Daar bleek de “IJzeren Klap” voor onderhoud te zijn gestremd. De
geadviseerde omleiding zou ons een gigantische omweg in de maag
hebben gesplitst, maar gelukkig wist een van ons dat er een optie
was om via een fietsbrug, een stukje verderop, de andere kant
van het kanaal te bereiken. Achteraf bleek trouwens dat we gewoon het fietsgedeelte van de “Klap” hadden kunnen nemen. Wij
rijden immers ook op een fiets, dus dat kon geen bezwaar zijn…
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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

info@backupcomputerservice.nl

Verder via Valthermond, Exloo, Valthe, Odoorn en Ees naar Borger
waar we twee kopjes uitstekende koffie kregen aangeboden van
de vereniging. Alsof het niet genoeg was kwam daar ook nog een
fantastisch stuk gebak bij. Voor herhaling vatbaar.

Na drie kwartier heerlijk bij het haardvuur weer op temperatuur te
zijn gekomen, zijn we vanuit Borger verder gereden naar Drouwen,
Gasselte, Gieten, Eext, Zuidlaren, Noorlaren, Haren, Kropswolde,
Wildervank en Veendam om uiteindelijk uit te komen in Oude
Pekela bij het eindpunt “De Snikke”. Weer over mooie wegen en
veel, héél veel vallende (en gevallen) bladeren. Tientallen mensen
waren druk in de weer met bladhark en bladblazer om de zaak op
te ruimen. Een schier onbegonnen werk want een half uur later
ligt de zaak ongetwijfeld weer vol. Maar goed, wat weg is, dat is
weg natuurlijk.
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De reden dat we de koffie in Borger van de vereniging kregen aangeboden was dat er te weinig deelnemers waren om een goede
pan snert te kunnen maken. Goede snert moet je maken in een
pan met een grote inhoud. Minimaal een pan van 15 liter… en dan
heb je zo’n 30 gezonde eters nodig. Helaas waren er “maar” 13.
Dat hebben we dus allemaal gemist, vandaar een snertloze snerttocht. Jammer, maar de gehaktballen in De Snikke zijn absoluut
het vermelden waard.
Het motorseizoen is zo’n beetje voorbij. Niet alleen voor de toertochten van MIOS maar kennelijk voor nagenoeg alle motorrijders.
Op een mooie zondag ben je de helft van de tijd bezig met het
groeten van tegemoetkomende motoren, vandaag hebben we maar
één keer een welgemeende groet kunnen uitbrengen en dat was
nog tegen een driewieler ook. In de gauwigheid leek het een mooie
oude motor waar een zijspan aan was gekoppeld. Misschien nog
een paar mooie dagen en dan kan het spul weer “in het vet”.
Ik wil de toercommissie bedanken. Niet alleen voor deze mooie
tocht maar voor de inzet in het hele afgelopen seizoen. En, volgend jaar dus iedereen mee om geen snertloze snerttocht weer te
beleven.
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KIJK VOOR ONZE
OCCASIONS OP
WWW.MOTOPORTSTADSKANAAL.NL

Trefpunt voor alle motorrijders

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

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

Verjaardagskalender
Okt
ober:
Oktober:
Evert Aukes, Co Bos, Theo Drenth, Marga Duit, Freka de Jager, Reinder
Lohof, Mariska Scholtens, Geertje Kloosterboer, Harry Schuurman, Harma
Smit, Gea Swarts, Harriët ter Veer.
Novvember:
No
John Kielman, Harm Kruize, Egbert Kruize, Thea Loois, Engel Perton, Theo
Prenger, Tinus Scholtens, Jacob Schudde, Hilvert Smits.
Alle bovenstaande leden alsnog Van Har
Hartte Gef
Gefelicit
eliciteer
eerd
elicit
eer
d met jullie
verjaardagen en een smok van alle bestuursleden omdat dit het einde
van het jaar is!
December:
Albert de Boer, René Heemstra, Arjan Koster, Albert Kupers, Ragmon
Leeuwerik, Jan Meijer, Nico Nieuborg, David Timmer, Jan Wierenga, Klaas
de Wind, Flip v/d Zijl.
Alle December leden Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardagen en
smok van alle bestuursleden omdat dit het einde van het jaar is!
Speciaal voor de 50 jarige een extra smok!
Albertt de Boer!! (welkom bij de club 50)
Alber
er
Extra Speciaal voor de 60 jarige Engel P
Per
ertton een knaller van een smok!!
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Kado & Woondecoraties

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

Kerstkleurplaat
voor de ‘kleintjes’ onder ons

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

vecht-, vlucht- en vriesreacties
Onder invloed van grote stress hebben we allemaal wel eens een fout
gemaakt, ook tijdens het motorrijden. En verhalen te over van mensen die
een vriesreactie kregen als gevolg van een verkeerde inschatting en op
die manier de bocht uit zijn gevlogen of tegen een voorwerp gebotst. Maar
hoe komt het nou dat we bij stress soms onszelf niet meer zijn of verstijven van angst? In het kort even in het algemeen de biologische factoren
die hierbij een rol spelen.
Adrenaline komt vooral vrij bij momenten van angst en/of stress. Het is
namelijk een onderdeel van de vecht-, vlucht- of vriesreactie. Dit is een
verdedigingsmechanisme dat in werking treedt bij acuut gevaar. Dergelijk
gevaar fungeert als een trigger binnen dit mechanisme en veroorzaakt
zeer grote angst en stress.
De mens of het dier zal het orthosympatische zenuwstelsel activeren,
zodat het lichaam goed in staat is om intense spierbewegingen te maken.
Het orthosympatische zenuwstelsel zal in combinatie met adrenocorticotroofhormoon (ACTH) de synthese van adrenaline versterken. Dit
gebeurt door de werking van tyrosinehydroxylase en dopamine-hydroxylase
te versterken.
Het lichaam maakt zich klaar voor intensieve inspanning door onder
andere deze maatregelen: de ademhaling en de hartslag worden versneld,
waardoor het zuurstofgehalte in het bloed stijgt. Een verhoogde hartslag
en bloeddruk zorgen er dan weer voor dat het opgenomen zuurstof sneller
wordt vervoerd naar de spieren. Verteringsorganen krijgen minder bloed
aangevoerd, omdat deze geen primaire taak hebben tijdens een vecht- of
vluchtreactie. Daarnaast wordt het waarnemingsvermogen flink veranderd:
visueel en auditief zal het lichaam zich gaan focussen op het gevaar en
bovendien zal het gevoel voor tijd veranderen. De tijd zal langzamer voorbij lijken te tikken, waardoor er meer tijd is om te reageren op het gevaar.
Afhankelijk van de persoon of het dier zal deze kiezen om te vechten, te
vluchten of te bevriezen. Een gevecht kan erg inspannend zijn en het
lichaam zou dit door de adrenaline aan moeten kunnen, maar aangezien
de adrenaline voor een verlaagde pijngrens zorgt, kan het lichaam wel
ernstig beschadigd worden zonder dat de vechtende persoon of het dier
dit doorheeft.
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

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

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

Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf

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

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

ISO 9002 VCA
gecertificeerd
Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

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

Vluchten is ook een optie en aangezien hierdoor een gevecht wordt ontweken, lijkt dit een verstandige optie voor veel (zwakke) mensen en dieren.
Echter ligt de focus zo nadrukkelijk op het gevaar, waardoor de vluchtroute
of de manier van vluchten niet goed doordacht wordt en hier alsnog
gevaarlijke situaties door ontstaan.
Bevriezen is een zeldzame reactie op gevaar en komt vooral voor bij
dieren met een schutkleur. In dat geval is een vriesreactie erg gewenst,
omdat deze dieren dan nog onopgemerkter kunnen blijven. Het is ook
mogelijk dat iemand (letterlijk) verstijft van angst. Vanzelfsprekend kan dit
tot heel nare gevolgen leiden.
Wat voor invloed heeft bovenstaande nu op het motorrijden? Bij een vechtof vluchtreactie gaat je hart als een bezetene tekeer en dreunt na in je
borstkas en oren. Je bloeddruk stijgt, je vingers worden klam, je tenen
koud en je gezicht bleek. Je mond is droog, je ademt snel en oppervlakkig.
Je hebt het gevoel dat je echt leeft, vreemd genoeg los van de realiteit.
Een fractie van een seconde lijkt een uur te duren. Deze vecht- en vluchtreactie noemen we ook wel adrenalinerush en is bedoeld om het er in een
gevaarlijke situatie levend vanaf te brengen. Sommige motorrijders zijn
hier zelfs bewust naar op zoek (racecircuit).
De vecht- of vluchtreactie kan in je voordeel werken, maar ook in je
nadeel. Denk maar aan tunnelvisie, impulsief (verkeerd) handelen,
blackout, noem het maar op. Je zou dus eigenlijk gewend moeten raken
aan de adrenalinerush om dit te kunnen voorkomen, maar dat is in de
praktijk praktisch onmogelijk. Daardoor is het beter de vecht- of vluchtreactie op zich te vermijden door zo defensief mogelijk te rijden zodat je
niet in een onverwachte stressvolle situatie terechtkomt.
In de praktijk is het vermijden van een gevaarlijke situatie echter niet altijd
mogelijk. Om hier toch heelhuids uit te komen, is het belangrijk om te
kunnen gaan met je angst. Angst is een belangrijk waarschuwingssignaal.
Angst zorgt ervoor dat wanneer je op het randje balanceert, je de juiste
stappen kunt nemen om je doel te bereiken. Maar dan moet je wel weten
welke stappen je moet ondernemen.
In het bovenstaande hebben we ook kunnen lezen dat mensen letterlijk
kunnen verstijven van angst. Waarom verstijven mensen van angst?
Omdat ze niet hebben geleerd wat ze moeten doen in een bepaalde situatie. Als motorrijder heb je de principiële verplichting de controle over je
motor te bewaren, in wat voor conditie je je ook bevindt: wat voor weer het
ook is, in wat voor staat je motor verkeert, in wat voor (geestes)toestand je
jezelf bevindt. Het voorkomen van een ongeluk is uiteraard van het grootste belang.
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Echter, de realiteit is, dat in de praktijk altijd wel iets kan gebeuren wat
niet wenselijk is. Je kunt je koppeling te snel loslaten, je kunt te snel in het
gas klimmen terwijl je niet in de gaten hebt hoe krachtig je nieuwe motor
is; in elke situatie moet je te allen tijde de controle over je motor kunnen
herwinnen. Aangezien je dit beter niet tijdens een crisissituatie kunt leren,
zul je dit moeten oefenen om de kans op een ongeval te verkleinen. Alleen
door de nodige feedback op te bouwen zul je zonder na te denken in een
crisissituatie de juiste beslissing nemen en daarnaar handelen.
Technieken als een noodstop en uitwijken met hoge snelheid zijn alleen
mogelijk door een hoog feedbackmechanisme in het menselijke instinct
dat de technieken niet alleen heeft aangeleerd, maar vooral veel geoefend. Remmen, links/rechts afslaan en accelereren zijn alle het resultaat
van spierbewegingen. Scannen/observeren en voorspellen zijn gedachtegangen. Een motorrijder heeft, buiten zijn IQ en leervermogen om, niet
veel aan deze dingen als hij niet het noodzakelijke feedbackmechanisme
bezit om binnen het korte tijdsbestek van een crisissituatie te kunnen zien,
beslissen en handelen.
Je win-/verlieskansen zijn gebaseerd op deze specificatie: hoe snel je informatie kunt opslaan en vervolgens ernaar handelen. De enige manier
om echt goed te leren motorrijden is het zo vaak te doen, dat de technieken die je je aangeleerd hebt bij wijze van spreken aan de reflexkant van
je hersenen komen te zitten, waarbij je leert te luisteren naar de feedback
die je hiervan krijgt, zodat je meer tijd overhoudt om crisissituaties te voorzien en je strategie te bepalen.
Het is noodzakelijk bepaalde zaken correct af te handelen voor, maar ook
tijdens een crisis. Zaken die je dus al aangeleerd hebt. De meeste motorrijders staan hier niet bij stil. Zet daarom in gedachten op een rijtje wat je
zou doen als je in een bepaalde situatie terechtkomt. Oefen niet alleen de
leuke, maar ook moeilijker vaardigheden, om zo de nodige feedback te
kweken, zodat je zonder na te denken snel kunt reageren als je in een
crisissituatie komt.
Vecht- en vluchtreacties kunnen uiteindelijk in je voordeel werken. Het is
als een kettingreactie. Hoe meer je de motorrijtechnieken geoefend hebt,
hoe meer ervaring je hebt, hoe beheerster je handelingen zullen zijn, omdat je meer zelfvertrouwen hebt, waardoor je in stressvolle situaties de
adrenaline/angst in je voordeel kunt laten werken. Bij dit alles is het belangrijk rustig en diep te ademen, waardoor je in staat zult zijn de stress te
reduceren.
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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

Verstijven werkt nooit in je voordeel, altijd in je nadeel. Zoek je het woord
na in het woordenboek dan staat hier: dichtslaan, niet komen tot handelen. Onze hersenen schatten in dat geval in, dat elke vorm van actie (vluchten of vechten) onwenselijk is en de situatie alleen maar erger maakt.
Een probleem wat er nog bij komt, is dat onze hersenen onschuldige situaties vaak ten onrechte als levensbedreigend interpreteren. De hersenen
maken als het ware een interpretatiefout. Dit kun je voorkomen door
voldoende kennis en vaardigheden op te bouwen, zodat je niet snel voor
verrassingen zult staan. Hoe meer zelfvertrouwen je hebt (opgebouwd),
hoe kleiner de kans dat je zult verstijven. Er zullen echter altijd noodsituaties blijven waarbij je niets hebt aan al je vaardigheden. De beste bescherming tegen dit soort ongevallen is een vooruitziende, defensieve rijstijl.

Ladderpuzzel
Bij dit ‘schakelspel’ zijn we op zoek naar vierendertig woorden van
vier letters. De woorden moeten steeds een logische schakel
kunnen vormen tussen de woordparen die u onderaan deze
puzzel vindt. Voorbeeldje: het woord ‘puzzel’ vormt een kloppende
schakel bij de combinatie ‘leg (…) sport’. U krijgt namelijk de twee
nieuwe woorden ‘legpuzzel’ en ‘puzzel-sport’.
Vul de vierletterige schakelwoorden steeds op de juiste plaats in
het ‘speelbord’ op bladzijde 51 in. De eerste letter moet hierbij
telkens in het grijze hokje ingevuld worden. Sommige woorden moet
u dus van beneden naar boven of van links naar rechts invullen.
In de grijze hokjes ontstaat vervolgens een spreuk.
V
orm st
eeds tw
ee nieuw
ew
oor
den vvan:
an:
Vorm
steeds
twee
nieuwe
woor
oorden
(1) Studie (...) merk
(2) Over (...) rijm
(4) Onder (...) regel
(5) Grens (...) woning
(7) Glim (...) stuip
(8) Avond (...) tijd
(10) Wel (...) vrouw
(11) Melk (...) bederf
(13) Druk (...) zwam
(14) Piep (...) leren
(16) Stoel (...) ster
(17) Even (...) gezind
(19) Zeem (...) feest
(20) Pro (...) rum
(22) Denk (...) station
(23) Waan (...) fixe
(25) Piek (...) band
(26) Zee (...) stelling
(28) Kruit (...) kring
(29) Nader (...) matig
(31) Bier (...) spreker
(32) Arm (...) breedte
(34) Min (...) geestig.

(3) Kern (...) straf
(6) Was (...) paar
(9) Knip (...) blik
(12) Bal (...) sport
(15) Roep (...) val
(18) Bar (...) bol
(21) Uit (...) baar
(24) Nest (...) kaars
(27) Cl (...) ecken
(30) Meel (...) aar
(33) Koper (...) ader
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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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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

