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Beste motorvrienden,

Voor je ligt weer een nieuwe Pitstop. Vol met informatie voor het nieuwe

seizoen met betrekking tot toertochten, hotelweekend en andere

activiteiten. Jan Wierenga, die ook deze Pitstop nog heeft verzorgd, heeft

aangegeven te willen stoppen met zijn redactionele werkzaamheden. Het

bestuur is dus op zoek gegaan naar een vervanger en heeft die mogelijk

gevonden in de persoon van Adrie Havermans uit Oude Pekela. Adrie komt

uit het grafische vak. Ik wil namens het bestuur Jan Wierenga bedanken

voor zijn inzet en werk  voor ons mooie clubblad. Ons clubblad wordt door

alle leden en ook heel veel niet-leden geprezen.

De nota voor de contributie van dit jaar is al op de mat gevallen. We mogen

van geluk spreken dat er binnen ons club een goed financieel beheer is.

Dat resulteert in een lage contributie, waarbij een eigen bijdrage voor

activiteiten vaak nihil of zeer laag is. Echter heeft het bestuur gemeend

van een aantal leden afscheid te moeten nemen, die als “slechte betaler”

te boek stonden. Jammer maar de energie die daar jaarlijks in gestoken

werd is niet meer nodig. Ons leden aantal is daardoor wel gezakt naar 135

leden.

Ook dit jaar staan er weer een aantal mooie tochten op de toerkalender en

is er een oproep voor deelname aan de Elf Steden Tocht. Maar ook een

barbecue en een theorie avond bij Rijschool Schuringa. Wellicht is die net

geweest als je deze Pitstop krijgt, maar dan lees je in de volgende hoe het

verlopen is.

Henk Loois,

Voorzitter

Adressen enzo... ................................................................................... 5

Agenda 2011 ....................................................................................... 7

Mededelingen ...................................................................................... 7

Ledenvergadering .............................................................................. 11

Weer een lekke achterband... ........................................................... 27

Nieuwjaarsbijeenkomst .................................................................... 31

Nieuwe leden ..................................................................................... 33

Friesche Elfsteden Tocht .................................................................... 35

Due belle motori ... ............................................................................. 37

Verjaardagskalender .......................................................................... 51

Wist u dat ........................................................................................... 51

Lid worden? ........................................................................................ 53





5

Adressen enzo...
VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer (e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

Secretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & Ledenadministratie (e-mail: secretaris@mcmios93.nl)

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

PenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeester (e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)

Pieter de Waard Mr. Moddermanstraat 1, 9671 AG Winschoten. 0597 - 424796

Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuur (e-mail: info@mcmios93.nl)

Marga Duit Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607

Geert-Jan Glazenborg  Tjabbestreek 31, 9697 XL Blijham, 06 - 46002770

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

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

TTTTToercommissieoercommissieoercommissieoercommissieoercommissie (e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)

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

René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597 - 618927

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

Hilvert Smits Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493

Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

RedactieRedactieRedactieRedactieRedactie (e-mail: redactie@mcmios93.nl)

Marga Duit Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607

René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597 - 618927

Thea Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

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

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

KKKKKopij vopij vopij vopij vopij voor nummer 2 moeoor nummer 2 moeoor nummer 2 moeoor nummer 2 moeoor nummer 2 moet binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn voor 1oor 1oor 1oor 1oor 13 mei 203 mei 203 mei 203 mei 203 mei 20111111.1.1.1.1.

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.

LidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatschap MC Mios '93hap MC Mios '93hap MC Mios '93hap MC Mios '93hap MC Mios '93
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig

mogelijk het Huishoudelijk Regelement en uw ledenpas in huis.



BAG-WINSCHOTEN voor bedrijven en arbodiensten en BETER in BEWEGEN voor particulieren

en ziekenfonds verzekerden is uw garantie voor snelle en duurzame terugkeer naar werk, sprotieve-

en hobby activiteiten.

Tel. BAG-WINSCHOTEN: 0597 - 563479 e-mail: winschoten@bag-nn.nl

Tel. BETER in BEWEGEN: 0597 - 562701 e-amil: beterinbewegen@hotmail.com

Fax: 0597 - 563496

Glasservice  en

Schilderwerken

H. Stukje

Lageweg 51 9698 BK Wedde

Telefoon 0597 - 541 250

Fax 0597 - 542269

Autotel. 06 - 55 83 88 60

Bij ons komt u ook in aanmerking voor

de winterpremie. Voor woningen ouder

dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief.

Voor onderstaande werkzaamheden:

- Binnen- en buiten schilderwerk

- Behangen

- Diverse soorten wandafwerking

- Diverse soorten enkel glas op voorraad

- Diverse soorten isolatieglas

- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas

- Kitwerk badkamers ect.

- Houtrot reparaties

- Winkel in verfartikelen

- Met een kleurmengmachine

AA Stroom 22

9665 SK  Oude Pekela

Tel.: 0597-612363

Sport-, Bad-, Turnkleding

Ruitersportartikelen

GERERERERERVVVVVOOOOO Sport-,

Reclame en H.O.D.

Vaantjes Erelinten Sportprijzen

Trofeeën Rozetten Zeefdruk

Bekers Reklame- en relatieartikelen

Medailles Eigen graveerinrichting
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Agenda 2011

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een

ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoe-

ding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.

Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,

wordt een vergoeding van Euro 3,00 per toertocht gevraagd. De

vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook

voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegen-

over onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap

voor een duopassagier bedraagt Euro 11,00 per jaar.

U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penning-

meester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekening-

nummer: 30.66.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.

Mededelingen

DatumDatumDatumDatumDatum SoortSoortSoortSoortSoort A fs tandAfs tandAfs tandAfs tandAfs tand Star t t i jdStar t t i jdStar t t i jdStar t t i jdStar t t i jd

10 april Open toertocht 200 km 9:00 - 11:00 uur

15 mei Monstertocht 400 km 9:30 uur

Start in Assen

13 juni Friesche Elfstedentocht 460 km 7:30 uur

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

18 juni Avondtocht met BBQ    Start bij Klijnstra Motoren 120 km 17:30 uur

BBQ 22:00 uur

1 t/m 3 juli Hotelweekend in Hotel Nierdersachsen 330 km 9:00 uur

Wiesenstrasse 12, D 38644 Goslar-Hahnenklee, Duitsland. Opgave bij Jaap Duit

21 augustus Open toertocht 200 km 9:00 - 11:00 uur

18 september Activiteitentocht 120 km 9:30 uur

9 oktober Ledentocht 175 km 9:30 uur

Start: Eetcafé “De Leeuw”, Wedde

6 november Snerttocht 130 km 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 tocht(en) in Duitsland.



Trefpunt voor alle motorrijders

MOTOPORT LEEK

Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op

een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met

volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om

ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke

motorrijder zich thuis voelt.

Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste

adres. Om even de benen te strekken of om een lekker

bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

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 uit-

gebreide 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 HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER

www.motopor tleek.nl

MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363
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InschrijvInschrijvInschrijvInschrijvInschrijvenenenenen
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient

iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de leden-

toertochten.

KKKKKororororortingtingtingtingting
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 Assen. Motoport Assen geeft geen korting op

Dainese kleding.

MC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 Clubartikelen
Er zijn emblemen te koop voor op de motorkleding. De prijs is Euro

2,50. Verkrijgbaar bij Bé Nieboer en tijdens alle clubactiviteiten. Er

zijn ook Petjes met het MC Mios ‘93 logo voor maar Euro 2,50 te

koop. Deze zijn verkrijgbaar bij Christien Spa.

Digitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenservicevicevicevicevice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden

toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd.

Er kunnen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aange-

vraagd worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de

e-mail toegestuurd worden zoals een mailing voor bijvoorbeeld

avondtocht, clubweekend, jaarvergadering, etc. Mocht je hier aan

mee willen doen stuur dan een e-mail naar info@mcmios93.nl on-

der vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer.

Mededelingen
deel 2



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a

9695 AL  Bellingwolde

Tel.: 0597-532662

J.D. van der Veenstraat 17 9672 AD Winschoten

Tel.: 0597-413257 Fax.: 0597-421339

www.glaszaakwiegers.nl

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar

een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel

bedrijven als particulieren.

* Vlakglas * Spiegels

* Isolatieglas * Geslepen glas

* Glas in lood * Ventilatieroosters



Ledenvergadering
door Geertje Roukema

Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:
Henk Loois, Pieter de Waard, Christien Spa, Geertje Roukema, Marga

Duit, Bé Nieboer en Geert Jan Glazenborg.

Aanwezig leden:Aanwezig leden:Aanwezig leden:Aanwezig leden:Aanwezig leden:
Jaap Duit, Willie Swarts, Sipke Roukema, René Hoesen, Wim Molanus,

Geert Veenstra, Jan Meijer, René Heemstra, Albert Heemstra, Henk

Schepers, Egbert Kruize, Erna Mulder, Jan de Jager, Freka deJager,

Jan Jansingh, Arnald Rosendahl, Thomas, Rosendahl, Trijnie

Rosendahl, Thea Loois, Hilvert Smits, Reint, Vrieze, Alex Oldenburger.

Afwezig m.k.:Afwezig m.k.:Afwezig m.k.:Afwezig m.k.:Afwezig m.k.:
Albert de Boer, Koos Spa, Theo Drenth, Kees Meijer, Bé Glazenborg.



MEER MOTOR MET

MULDERS MOTOREN                                 

Vrijheidsweg 19  -  9641 KP Veendam  -  Tel: 0598 - 614506  -  www.muldersmotoren.nl

tot gauw!
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A g e n d a :A g e n d a :A g e n d a :A g e n d a :A g e n d a :

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen ledenvergadering 2009

5. Jaarverslag secretaris 2009-2010

6. Financieel verslag penningmeester

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming nieuw kascommissielid

9. Bestuursverkiezing

10. Toerkalender 2011 + winteractiviteiten

11. Clubweekend

12. Rondvraag

13. Sluiting

1. 1. 1. 1. 1. Opening:Opening:Opening:Opening:Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.

2. V2. V2. V2. V2. Vaststaststaststaststaststellen agenda:ellen agenda:ellen agenda:ellen agenda:ellen agenda:
De agenda wordt vastgesteld, geen punten toegevoegd.

3. Mededelingen en ingekomen stukken:3. Mededelingen en ingekomen stukken:3. Mededelingen en ingekomen stukken:3. Mededelingen en ingekomen stukken:3. Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen.

4. 4. 4. 4. 4. Notulen ledenvergadering 2009:Notulen ledenvergadering 2009:Notulen ledenvergadering 2009:Notulen ledenvergadering 2009:Notulen ledenvergadering 2009:
Onveranderd goedgekeurd. De notulist wordt bedankt.

5. 5. 5. 5. 5. JaarJaarJaarJaarJaarvvvvverererererslag secreslag secreslag secreslag secreslag secretaris 20taris 20taris 20taris 20taris 20111110:0:0:0:0:
Er werden dit jaar 9 activiteiten georganiseerd, zes normale

toertochten van tweehonderd tot tweehonderdvijftig kilometer, één

monstertocht van 325 km., de Elfstedentocht in Friesland, een

clubweekend (dit jaar een hotelweekend) een sponsortocht t.b.v.

sportdorp Blijham en de ouderwetse activiteitentocht met spellen.

Verder hebben meerdere leden als verkeersregelaar meegewerkt

aan verkeersbegeleidingen tijdens evenementen in de regio.

Nieuwjaarsbijeenkomst bij restaurant Ying Ping te Winschoten,

zaterdag 16 januari 2010.

34 personen namen deel aan het buffet. Het was een gezellige avond,

echter een paar leden waren teleurgesteld omdat er niet gekegeld

kon worden, maar na een paar pintjes waren ze het snel vergeten.



DrDrDrDrDrooooogisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pererererertontontontonton

Raadhuisstraat 8, Blijham

Tel.: 0597 - 562255

Voor al uw:

Geneesmiddelen

Homeopathie

Pasfoto’s

Foto-werk

Kadoartikelen

Wenskaarten

tevens Solo-stomerij
Hoofdweg 249 - Bellingwolde

Tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

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

“Eetcafe Wedderbergen”
Voor gezelligheid en rust

in een bosrijke omgeving.

Graag tot ziens

Openingst i jden:Openingst i jden:Openingst i jden:Openingst i jden:Openingst i jden: Berend & JannieBerend & JannieBerend & JannieBerend & JannieBerend & Jannie

Van 1 april tot 1 oktoberVan 1 april tot 1 oktoberVan 1 april tot 1 oktoberVan 1 april tot 1 oktoberVan 1 april tot 1 oktober

Vanaf 11:00 uur ‘s morgensVanaf 11:00 uur ‘s morgensVanaf 11:00 uur ‘s morgensVanaf 11:00 uur ‘s morgensVanaf 11:00 uur ‘s morgens Zaalruimte tot 120 personenZaalruimte tot 120 personenZaalruimte tot 120 personenZaalruimte tot 120 personenZaalruimte tot 120 personen

TTTTTel: 06 - 1el: 06 - 1el: 06 - 1el: 06 - 1el: 06 - 14 44 44 44 44 41 79 601 79 601 79 601 79 601 79 60



15

Theorie-avond bij verkeersschool Schuringa te Winschoten, donderdag

25 februari 2010.

20 leden werden getest op hun kennis, nodig bij het motorrijden.

Diana Mejeur, was onze instructeur, vijftig examenvragen moesten

beantwoord worden. Niemand ging met een goed gevoel aan de koffie,

na de koffie bleek dat ieder was gezakt! Deze les was dus voor

herhaling vatbaar

Spooktocht bij de Heksenketel te Sellingen, zaterdag 27 maart 2010.

Met dertig personen dwaalden we door de bossen van Sellingen,

onderweg moesten er diverse opdrachten worden gemaakt waaraan

vleesprijzen waren verbonden. Een gezellige avond, om nog eens te

beleven.

Eerste open toertocht, zondag 25 april 2010.

Een tocht door Duitsland, uitgezet door Jaap en Sipke. Het was een

zonnige dag met niet veel glimmende motoren. Slechts 56 motoren

namen deel aan deze mooie tocht, dus minder dan verwacht,

waarschijnlijk door Superbike op circuit Assen. Als herinnering kreeg

iedere deelnemer een EHBO-etuitje.

Monstertocht, zondag 16 mei 2010.

Een tocht met een lengte van 320 km. naar het Teutoburgerwald in

Duitsland, uitgezet door René en Luppo. De start was vanaf Hotel

Meppen, te Meppen, Duitsland. Het verslag van deze koude rit staat

in Pitstop nr. 2.

Friesche Elfstedentocht, maandag  24 mei 2010.

Vijf motoren en een paar duo’s gingen op tweede pinksterdag om 6

uur in de ochtend richting Leeuwarden om de beroemde

Elfstedentocht te rijden. Een lange dag met veel kijk- en rijplezier.

Ook het weer liet ons niet in de steek, droog met af en toe wat

zonneschijn maakte de dag tot een succes. Opgave voor deelname

aan de tocht in 2011, kan bij de voorzitter.
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www.kuiperblijham.nl

Hoofdweg 15

9697 NA

Blijham

Tel. 0597-561798

Fax. 0597-562638
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Club-hotelweekend naar Vulkaneifel in Duitsland, vrijdag 4, zaterdag

5 en zondag 6 juni 2010.

Met dertig personen logeerden we in hotel Am Vulkanberg te

Manderscheid. Een klein, knus hotel met prachtig uitzicht op de dalen.

Op zaterdag werd er een prachtige tocht gereden. De reis werd

georganiseerd door Jaap Duit, er werd ong. 1000 km. op de motor

vertoefd. Het was een goed verzorgd, zeer geslaagd weekend.

Skeelertocht, lengte 200 km., door Oost Groningen, zaterdag 5 juni

2010.

Zes leden hielpen als verkeersregelaar op diverse kruis- en

knelpunten.

Sponsortocht t.b.v. sportdorp Blijham, zondag 20 juni 2010.

Een open tocht, in de hoop dat er een grote deelname zou zijn. De

tocht met een lengte van 220 km. ging deels over de snelweg en was

uitgezet door Sipke en René. Iedere deelnemer betaalde € 5,- inleg.

De opkomst viel helaas tegen (misschien door vaderdag?), slechts 9

motoren, waardoor het sponsorbedrag op € 45,- kwam.

Activiteitentocht, zondag 4 juli 2010.

Een tocht van 135 km., uitgezet door Hilvert en Luppo. Met twaalf

motoren en enkele duo’s werd deelgenomen aan de leuk bedachte

spellen. In Meedhuizen bij café Lanting werd gesmuld van heerlijke

soep met broodjes, betaald uit de clubkas. De eerste prijs en

wisselbeker ging naar Jan Jansingh, de tweede prijs naar Jan Kolthof,

de derde prijs naar Egbert Kruize en de poedelprijs was voor Marga

Duit. Al met al een leuke dag, met helaas te weinig deelname.

Tweede open toertocht, zondag 22 augustus 2010.

Eigenlijk is dit de derde open toertocht van dit jaar. Met 42 motoren,

21 leden en 21 niet-leden en meerdere duo’s, werd de tocht van 245

km. grotendeels langs de Groninger kustlijn gereden. Een prachtige

tocht met, behalve hier en daar een spatje regen, overwegend goed

weer. Als herinnering kreeg iedere deelnemer een MIOS-trommeltje

met snoep mee. De gastrijders gaven complimenten over de mooie

tocht.



Hoofdweg 35
9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95
www.eetcafedeleeuw.nl

Voor een gezellig hapje of

drankje ga je naar:

Een stukje Nederland op Duits grondgebied

Gastvrouw D.M. vd Heide-Dijkstra

Am Durenkampe 1

D 49716 Meppen

Tel.: 0049 5931 887699

Fax.:0049 5931 847188

www.hotelmeppen.de                   info@hotelmeppen.de

Hotel

Restaurant

Zaalverhuur
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Zweimal über die Ems, zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2010.

Een internationale skeelertocht van Oude Pekela naar Leer, in

Duitsland, en weer terug. Een aantal leden begeleidden de skeelers

op kruis- en knelpunten.

RUN Winschoten, zaterdag 11 september 2010.

Een groot jaarlijks evenement. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds

laat begeleidden twintig leden op hun motor de runners. Ook reden er

twee leden voor RTV Blauwe Stad. De dag verliep rustig, behalve de

ingeplande motoren was er weinig vraag tussendoor. Volgend jaar zal

het waarschijnlijk drukker zijn, door een NK, een EK en een WK.

Avondtocht, zaterdag 18 september 2010.

Een tocht van 115 km., zonder BBQ, door te weinig opgaven. Bij

meerdere leden was er twijfel of de tocht door zou gaan omdat de

BBQ was geannuleerd. Het zijn echter twee aparte activiteiten, dus

wanneer de BBQ niet door kan gaan, wil dat niet zeggen dat de tocht

ook niet door gaat en omgekeerd geldt hetzelfde. Slechts drie motoren

reden de tocht.

Ledentocht, zondag 10 oktober 2010.

Een tocht van 150 km., uitgezet door René en Jaap. De start was

vanaf eetcafé de Leeuw te Wedde. 36 personen reden deze mooie,

maar koude tocht.

Snerttocht, zondag 7 november 2010.

De laatste tocht van dit seizoen, met een lengte van 110 km., door

Groningen en Drenthe, uitgezet door Jaap en Hilvert. 22 personen op

15 motoren reden deze tocht. In Sellingen bij de Heksenketel werd

een heerlijke snertmaaltijd genuttigd, betaald uit de clubkas.

Ledenvergadering, heden, donderdag 18 november 2010.

In de Snikke te Oude Pekela. 22 leden en 7 bestuursleden zijn

aanwezig. Ledenbestand: 157 leden, 60 adverteerders.

December 2010.

Zoals ieder jaar zullen de bestuursleden zich weer bezig houden met

het verzorgen van de kerst/nieuwjaarswensen en advertenties

werven voor ons clubblad Pitstop.



TANKSTATION & GEMAKSWINKEL

Geopend

7.00 - 20.00

zat. 8.00 - 19.00

zon. 9.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

EK

E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf

Vossenkamp 138 tel.: 0597-422050

9675 KM Winschoten

* Voor alle verzekeringen

* Voor aan- en verkoop van onroerend goed

* Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden

    op www.makelaardij-visser.nl

* Alle taxaties

* Voor alle hypotheken

e-mail: info@makelaardij-visser.nl

Bellingwolde: Hoofdweg 26 – 9695 AK – Tel. 0597-531484 - Fax. 0597-531378

METTING
Hoofdweg 33

9695 AA Bellingwolde

Tel. 0597-531373
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Het bestuur en toercommissie kan terugkijken op een goed

motorseizoen. Jammer genoeg laat de deelname aan de toertochten

nogal eens te wensen over, de toercommissie verricht veel werk om

een mooie tocht aan te bieden.

Het bestuur bedankt de toercommissie en de redactie voor het

enthousiasme waarmee men de toertochten en het clubblad Pitstop

verzorgd.

Naar aanleiding van dit verslag, geeft de voorzitter aan dat vanwege

ziekte van Jan Wierenga het volgende clubblad later zal verschijnen.

Doordat de penningmeester nog niet aanwezig is, wordt de agenda

aangepast.

4. T4. T4. T4. T4. Toeroeroeroeroerkkkkkalender en wintalender en wintalender en wintalender en wintalender en winteractiviteractiviteractiviteractiviteractiviteiteiteiteiteiten.en.en.en.en.
De toerkalender ligt ter inzage en wordt toegelicht door Jaap Duit.

10 april 9.00 uur Eerste open tocht, 200 km.

15 mei 9.30 uur Monstertocht, 400 km.

13 juni 6.00 uur Elfstedentocht, 460 km.

18 juni 17.30 uur Avondtocht met barbecue.

1 t/m 3 juli Clubweekend.

21 augustus 9.00 uur Tweede open tocht.

18 september 9.30 uur Activiteitentocht, 120 km.

9 oktober 9.30 uur Ledentocht, 175 km.

6 november 10.00 uur Snerttocht, 130 km.

De tochten starten bij de Hendy Bar te Blijham, tenzij anders vermeld.

De tocht van 18 juni zou misschien samen kunnen vallen met de

feestweek in Blijham, het is echter nog onduidelijk of er een feestweek

georganiseerd wordt in 2011. Doordat de deelname van de laatste

snerttocht nog acceptabel was, zal er in 2011 wel weer een snerttocht

georganiseerd worden in november. De voorzitter geeft aan te zullen

overleggen met andere verenigingen in Blijham, zodat men elkaar

wat betreft de activiteiten niet “in de weg zit”.

Jan Jansingh vraagt of er onder de aanwezigen animo bestaat om in

Zuid-Frankrijk te gaan toeren. Zijn broer zou als gids willen fungeren.

Er wordt geadviseerd een stukje hierover in het clubblad te schrijven.



Voor al uw rijbewijzen en chauffeursopleidingen

naar de meest complete verkeersschool

van Oost-Groningen

Verkeersschool

Schuringa

Theorie en Praktijk

5e Laan 14

Wildervank

Tel: 0598-615361

Bovenburen 106

Winschoten

Tel: 0597-422911

www.verkeersschoolschuringa.nl

CHINEES INDISCH RESTAURANT

Ying PingYing PingYing PingYing PingYing Ping
Blijhamsterstraat 60

9671 AX Winschoten

Tel.: 0597 - 425 100

Fax.: 0597 - 413 384

Iedere zaterdag en zondag uitgebreid lopend buffet.

Zie: www.yingping.nl
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5. Winteractiviteiten.5. Winteractiviteiten.5. Winteractiviteiten.5. Winteractiviteiten.5. Winteractiviteiten.
Op 15 januari is er een buffet bij restaurant Ying Ping te Winschoten.

In maart zal er weer een theorie-avond georganiseerd worden i.s.m.

verkeersschool Schuringa te Winschoten. De juiste datum zal nog

bekend gemaakt worden.

6. Financieel v6. Financieel v6. Financieel v6. Financieel v6. Financieel verererererslag vslag vslag vslag vslag van de penningmeestan de penningmeestan de penningmeestan de penningmeestan de penningmeestererererer.....
De penningmeester heeft een aantal verslagen ter inzage gelegd. Hij

geeft aan dat er saldotoename is doordat Pitstop nr. 3,vanwege ziekte

van een redactielid (samensteller van het clubblad) nog niet

verschenen is. Verder geeft hij aan dat de acceptgiro t.b.v. de inning

van de contributie afgeschaft zal worden. Een brief, eventueel per e-

mail, is goedkoper. Er zijn helaas nog steeds een aantal leden die de

contributie van 2010 nog niet hebben betaald.

77777. V. V. V. V. Verererererslag kslag kslag kslag kslag kascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.
Egbert Kruize geeft namens de kascommissie aan dat de

penningmeester zijn werk naar behoren heeft uitgevoerd en er geen

belemmering is gevonden hem te dechargeren voor zijn werk.

8. Benoeming kascommissie.8. Benoeming kascommissie.8. Benoeming kascommissie.8. Benoeming kascommissie.8. Benoeming kascommissie.
Egbert Kruize wordt vervangen door Hilvert Smits. De kascommissie

voor 2011 bestaat uit Jan Jansingh en Hilvert Smits.

9. Bestuursverkiezing.9. Bestuursverkiezing.9. Bestuursverkiezing.9. Bestuursverkiezing.9. Bestuursverkiezing.
Geertje Roukema is aftredend en herkiesbaar. Daar er geen

tegenkandidaten zijn, blijft Geertje in het bestuur.

10. 10. 10. 10. 10. Clubweekend.Clubweekend.Clubweekend.Clubweekend.Clubweekend.
Onder de aanwezigen blijkt meer animo voor een hotelweekend dan

voor een kampeerweekend. Er wordt besloten in 2011 een

hotelweekend te organiseren.

11. 11. 11. 11. 11. Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.
Egbert Kruize; vraagt de mogelijkheid te overdenken een BBQ bij

iemand thuis te organiseren om de kosten zo beperkt mogelijk te

houden. Wordt meegenomen door het bestuur.



H. Feringa Autotechniek

Flessingsterrein 8

9665 BZ  Oude Pekela

Tel.: 0597-675346

06-22549045

Ø Reparatie van alle merken

Ø Personenauto’s

Ø Bedrijfsauto’s

Ø Motoren

Ø Four Wheel Drive specialist

Tevens Uw adres voor:

Ø Schade taxatie en afwikkeling

Ø Alle merken banden voor alle

voertuigen

Ø Alle typen accu’s

Ø APK-keuringsstation

 Kwaliteit voor scherpe prijzen

Autorijschool

Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Burg. Schönfeldsingel 36

9671 CJ

Winschoten

tel. 0597-412670

of   06-22493034

www.rijschooledwinhillenga.nl
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Sipke Roukema; merkt vervolgens op dat het verzetten van de

avondtocht en BBQ in 2010, naar september, niet ideaal mag worden

genoemd. Te vroeg donker en een te lage buitentemperatuur. Verder

geeft hij aan dat het, i.v.m. eventueel andere activiteiten van de leden,

goed is de toerkalender aan te houden en dus niet te schuiven met

de activiteiten/data.

Jaap Duit; geeft aan van een nieuw lid vernomen te hebben dat hij/zij

niet wist wie de bestuursleden zijn. Een idee, foto’s in Pitstop of op de

site te plaatsen, wordt meegenomen door het bestuur.

René Hoesen; geeft aan dat het contact met de duitse motorclub,

betreft de organisatie van de monstertocht door Duitsland, prettig

verliep. Volgens de aanwezigen was het ook een succes en zou het

dus nog eens op deze manier kunnen. Verder geeft René aan dat het

rijden over de snelweg niet altijd te vermijden is, als het gaat om een

langere tocht. De aanwezige leden geven aan hier begrip voor te

hebben.

Het tijdens een toertocht bezoeken van b.v. een motor- en

brommermuseum lijkt volgens de aanwezigen niet aan te bevelen,

daar men er dan niet op gekleed is.

Geert Veenstra; bedankt hartelijk voor de belangstelling tijdens zijn

ziekte.

Jan Meijer; vraagt of er een reactie van de Hendy Bar is geweest n.a.v.

het gesloten zijn voor de laatste toertocht. Geertje Roukema geeft

hierop aan dat de Hendy Bar zich hiervoor heeft verontschuldigd.

Verder vraagt Jan of er eens gestart kan worden vanaf Motoport

Hoogezand. Sipke Roukema geeft hierop aan dat hij dat in het verleden

al eens heeft voorgesteld aan Motoport Hoogezand, maar dat men

toen aangaf op zondag graag gesloten te willen blijven. Jan M. vraagt

verder nog op welke tv-zender de Moto GP te zien is en of dat misschien

middels de ledenservice bekend gemaakt zou kunnen worden. Wordt

meegenomen door het bestuur.

12. 12. 12. 12. 12. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.
De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid en aandacht

en sluit de vergadering.



WierWierWierWierWiertsematsematsematsematsema     HOUTHOUTHOUTHOUTHOUT

Hoofdstraat 63-65, 9686 VG  Beer Beer Beer Beer Beertatatatata
TTTTT. 059. 059. 059. 059. 0597 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 10 60 60 60 60 64   M. 06 - 305 306 68   F4   M. 06 - 305 306 68   F4   M. 06 - 305 306 68   F4   M. 06 - 305 306 68   F4   M. 06 - 305 306 68   F. 059. 059. 059. 059. 0597 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 10 730 730 730 730 73

e-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiertsema@casttsema@casttsema@casttsema@casttsema@castel.nlel.nlel.nlel.nlel.nl

maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
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De mooie snerttocht van dit jaar had tochDe mooie snerttocht van dit jaar had tochDe mooie snerttocht van dit jaar had tochDe mooie snerttocht van dit jaar had tochDe mooie snerttocht van dit jaar had toch

weer een beetje een nare nasmaak enweer een beetje een nare nasmaak enweer een beetje een nare nasmaak enweer een beetje een nare nasmaak enweer een beetje een nare nasmaak en

dat was echt niet van de snert.dat was echt niet van de snert.dat was echt niet van de snert.dat was echt niet van de snert.dat was echt niet van de snert.

Tijdens het laatste gedeelte van de tocht hoorde ik een tikkend

geluid in de intercom en ik wist niet helemaal wat ik daar van denken

moest. Nu geeft de intercom de laatste tijden al vaker problemen

want die is volgens mij ook langzaam aan het overlijden.

Gelukkig thuis….Gelukkig thuis….Gelukkig thuis….Gelukkig thuis….Gelukkig thuis….
Bijna thuis en ik wil nog even de modder van

de motor spoelen en ik zie een dik stuk ijzer

van 4,5 cm x 4mm breed schuin in de

achterband zitten. !@#$%$^&* !@#$%$^&* !@#$%$^&* !@#$%$^&* !@#$%$^&* denk ik; dat

is de 3e in 1,5 jaar tijd. En achterbanden zijn

niet goedkoop! We hoeven nog maar een klein

stukje naar huis en thuis trek ik voorzichtig

het onding uit mijn achterband. Gelukkig niet

lek maar bij dit soort beschadigingen van je

band moet je toch echt besluiten om de band

te vervangen.

Op zoek naar een band…Op zoek naar een band…Op zoek naar een band…Op zoek naar een band…Op zoek naar een band…
Vorig jaar op de motorbeurs in Groningen had ik een kaartje gekregen

van een klein motorzaakje. Dus ook eens even het internet

aangezwengeld en op hun site gekeken en natuurlijk even

telefonisch contact gehad. Ik heb hem verteld dat ik de 3e lekke

band in korte tijd heb gehad en bij nader inzien was dat eigenlijk

altijd het zelfde soort band. Nu gaat een achterband altijd eerder

lek als een voorband; dit komt omdat je met de voorband over een

voorwerp rijdt dat plat op de weg ligt, hierdoor springt het stukje

omhoog en vaak boort dit zich dan net in de achterband.

Weer een lekke achterband...
door Rene Hoesen
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Steviger karkas….Steviger karkas….Steviger karkas….Steviger karkas….Steviger karkas….
Nu zijn er natuurlijk diverse merken banden en ik zweer over het

algemeen bij Michelin Pilot Roads. Maar van deze band is ook

bekend dat het karkas iets minder stevig is als van andere merken/

typen. Dit betekent iets meer kans op lekrijden maar de banden

geven voor mij veel meer vertrouwen als menig andere band.

Een oud typetje…dan maar….Een oud typetje…dan maar….Een oud typetje…dan maar….Een oud typetje…dan maar….Een oud typetje…dan maar….
In overleg met de motorzaak is voor een ander type band gekozen;

wel weer een Michelin Pilot maar nu de eerste soort zonder dual

compound technologie. Nu zou dit betekenen dat deze band minder

geschikt is voor echt “Rossi-gedrag” in het snelle bochtenwerk. Maar

deze band gaf me ook altijd veel vertrouwen dus we proberen het

nog maar eens.

Rinket motorsport….Rinket motorsport….Rinket motorsport….Rinket motorsport….Rinket motorsport….
De motorzaak waar ik zeer snel en adequaat werd geholpen is Rinket

motorsport in Wittewierum en hij kon me goedkoop aan een goede

band helpen. Hij balanceert de band niet met een machine maar

echt zoals ze het ook in de racerij doen. Dus handmatig en met

“vingerspitzengefühl”. Als je geen vertrouwen hebt in ’s mans kundig

balanceren wil hij het ook wel doen met een machine. Maar als het

bij Rossi gebeurd op deze manier moet het toch wel goed zijn.

Rinket motorsport zit aan de Woldjerweg nr. 21 in Wittewierum en

hun site is te vinden onder www.rinketmotorsport.nl

Voor mij een prettige ervaring met een kundige motorliefhebber.

Doe er je voordeel mee zou ik zeggen.

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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Nieuwjaarsbijeenkomst
door Christien Spa

Toen wij om half acht aankwamen was de bediening was nog bezig

om de tafels te dekken, er was net een grote groep mensen voor

ons geweest, dus alles moest weer netjes gemaakt worden voor

onze groep.

Om het Nieuwe Motorjaar in te gaan hadden we een lopend buffet

bij Chinees Ying Ping georganiseerd, de kosten hiervan waren € 10.-

de rest werd bijgelegd uit de clubkas. De opkomst was grandioos,

bijna 50 personen namen deel aan dit festijn. Een mooi gezicht om

met zoveel mensen aan tafel zitten eten.

Om 20.00 uur was iedereen aanwezig, na wat gebabbeld te hebben

met verschillende leden, opende de voorzitter de avond. Inmiddels

was de bediening al geweest voor de soepkeuze, zodat na de

opening iedereen kon beginnen aan hun lekkere, heerlijke soep.



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham

Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Daarna konden we aan het lopend buffet deelnemen, deze zag er

geweldig en lekker uit. Mijn voorkeur ligt bij alles wat er lekker uitziet

en daar heb ik ook gretig gebruik van gemaakt. Sommigen waren

diverse keren geweest om hun bordje te vullen, hun buikjes waren

dus ook goed rond. Velen namen nog een toetje na om de

overgebleven gaatjes te vullen.

Er werd veel gekletst en gelachen, een avond is dan zo voorbij voor

je er erg in hebt. Om 23.00 uur ging dan ook ieder voldaan huiswaarts

of stapwaarts. Na dit gezellig etentje gingen dan ook meerdere

personen een kroegje pikken in Winschoten, dat tot in de late uurtjes

duurde.

Ruud Westerbaan uit Hoogezand

René van der Lans  uit Nieuwolda

Henk Jelijs uit Groningen

Nieuwe leden



DE SNIKKE

PARTY     SERVICE

TEL.: 0597 - 612980
VOOR AL UW: Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en
Warme Buffetten, Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelle-
tjes, 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
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Het afgelopen jaar hebben we met eenHet afgelopen jaar hebben we met eenHet afgelopen jaar hebben we met eenHet afgelopen jaar hebben we met eenHet afgelopen jaar hebben we met een

aantal motoren deelgenomen aanaantal motoren deelgenomen aanaantal motoren deelgenomen aanaantal motoren deelgenomen aanaantal motoren deelgenomen aan

 dit mooie evenement. dit mooie evenement. dit mooie evenement. dit mooie evenement. dit mooie evenement.

Ook dit jaar is het de bedoeling dat we weer als MC Mios ’93 deel

willen nemen aan de tocht der tochten.

Aan dit evenement doen jaarlijks ruim 3600 motoren mee. Dit aantal

is de limiet voor deze tocht.

Als je voor de eerste keer mee wilt doen kun je je via mij aanmelden.

Het liefst met een e-mail aan henkloois@hotmail.com.

Hierin vermeld je : naam, adres, woonplaats, kenteken en merk/

type motor en telefoonnummer.

De voorinschrijving start op 6 maart. Dus als je mee wilt doen reageer

dan zo snel mogelijk. Ik zal dan de inschrijving aanvragen.

Motorrijders die deze tocht al eerder hebben meegedaan krijgen

als het goed is zelf een boekje met een opgavenformulier.  Wel zou

ik de namen willen weten van hen die zelf hun inschrijving verzorgen.

Voor hen die het nog niet weten: deze tocht der tochten wordt

gereden op 2e Pinksterdag. De start is in Leeuwarden en het vertrek

is behoorlijk vroeg. De inschrijfkosten bedragen plm. 12 euro. Op

moment van schrijven van dit stuk was de juiste prijs nog niet bekend.

Ik hoop dat we met een grote groep kunnen rijden.

Friesche Elfsteden Tocht
door Henk Loois





Due belle motori ...
door Rene Hoesen

Het motorseizoen is al een tijdje aan de gang dus uw testrijder is

weer bij Motoport Assen langs geweest om een paar motoren aan

de tand te voelen. Je leest het goed; wat voorheen Motoport

Stadskanaal was is sinds begin dit jaar Motoport Assen geworden.

Een mooie grote zaak met genoeg keuze om iets leuks uit te zoeken

om een middagje mee te spelen.

Ducati Multistrada SDucati Multistrada SDucati Multistrada SDucati Multistrada SDucati Multistrada S
Een paar weken geleden zei Jan Huls dat binnenkort de nieuwe

Ducati Allroad als demo motor beschikbaar zou komen. Nu ben ik

niet gezegend met lange benen; nee, je kunt het best wel korte

pootjes noemen. Dus ik zag er eigenlijk een beetje tegen op om dit

ogenschijnlijk hoge gevaarte te moeten bestijgen. En er zaten ook

nog koffers op…



ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
     

       



     

  

     

     

     

Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor-

rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod 

aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding, 

helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij 

jou altijd een deskundig advies en een perfecte 

service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

MotoPort Assen

Industrieweg 11, 9402 NP Assen. Telefoon: (0592) 40 60 61. 
info@motoportassen.nl  www.motoportassen.nl

Di. t/m Vr. 9.00-18.00u. Vr. koopavond 18.00-21.00u. Za. 9.00-17.00u. www.motoport.nl

We’ve got more in store
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Maar met de moderne motoren van tegenwoordig kun je van alles

instellen dus de vering werd een beetje zachter gezet en aangezien

ik wel gewicht genoeg heb kon ik mooi met beide voeten aan de

grond. Goed zo, dat geeft de burger weer moed!

Keyless entryKeyless entryKeyless entryKeyless entryKeyless entry
Deze nieuwe Ducati heeft een soort van Keyless entry zoals je ook

vaak bij nieuwe auto’s ziet; dit betekend dat je geen sleutel hebt in

een contactslot. Je hebt gewoon een soort chip in je zak en de

motor weet dat je in de buurt bent. Na de nodige uitleg over de

uitvoerige boordcomputer waarbij gekozen kan worden voor diverse

settings werd mijn korte pootje over het mooi gevormde zadel

gestoken en de rit kon beginnen.

Die settings kun je met een soort muisknop aan het stuur kiezen; je

kunt kiezen uit verschillende settings waarbij je kunt kiezen voor

stadsgebruik, touren, sport en je kunt hem natuurlijk ook nog steeds

gebruiken waar hij in eerste instantie voor gemaakt is: All road

avonturen beleven.

Nu ben ik weggereden met de stand op stadsgebruik want ik moest

eerst Assen even uit tokkelen. En tokkelen doet deze liggende L-

twin als de beste want het geluid is precies zoals je verwacht van

een Ducati; een heerlijke donkere felle roffel.

Algeheel stuurgevoel…Algeheel stuurgevoel…Algeheel stuurgevoel…Algeheel stuurgevoel…Algeheel stuurgevoel…
De motor heeft een heerlijk breed stuur dus je hebt totale controle

over de fiets; sturen als een scheermes! Waar ik zelf erg aan wennen

moest waren de lange veerwegen en dan vooral aan de voorkant.

Tijdens hard remmen duikt de motor wel erg in de voorpoten. Dit

was zelfs nog zo nadat ik overgegaan was op de sport stand; dit

betekend hardere vering en een nog fellere reactie op het gashandje.

Gashandje is trouwens helemaal ride by wire; dus geen gaskabel

meer maar allemaal elektronisch geregeld. De sport stand betekend

ook dat je ineens 150 pk hebt ipv de standaard iets meer

gematigdere 100 pk bij stadsgebruik.



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

Kado & Woondecoraties

DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag 09.00 - 18.00

Dinsdag 09.00 - 18.00

woensdag 09.00 - 18.00

Donderdag 09.00 - 18.00

Vrijdag 09.00 - 18.00

Zaterdag 09.00 - 17.00

Nu nog groter - 1000 mNu nog groter - 1000 mNu nog groter - 1000 mNu nog groter - 1000 mNu nog groter - 1000 m22222

Mocht u buiten de openingstijden willen

komen dan graag na telefonisch overleg.

Fam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de Boer tttttel:el:el:el:el:     0590590590590597 - 67 - 67 - 67 - 67 - 61212121212444441111199999

H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67 fffffax: 059ax: 059ax: 059ax: 059ax: 0597 - 6757 - 6757 - 6757 - 6757 - 675777774646464646

9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nl
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Circuit gebruik…Circuit gebruik…Circuit gebruik…Circuit gebruik…Circuit gebruik…
Dit soort motoren is natuurlijk niet voor circuitgebruik maar je voelt

wel degelijk de Ducati race genen en dat resulteert in een mooie

gasreactie en je kunt er echt een heerlijk potje mee gummen in de

bochten. Beetje supermotard stijl erbij, dus een voetje vooruit in de

bochten staat lekker sportief.

Als jongetje had ik altijd het idee dat ik een Ducati wilde en dat is de

laatste jaren wel iets afgezwakt. Want hoe zegt men het ook al

weer: Een Ducati koop je met je hart en een Honda koop je met je

verstand…

Maar eerlijk is eerlijk; deze Multistrada zou ik ook kunnen kopen

met mijn verstand want deze motor is er eentje uit de buitencategorie

wat betreft kwaliteit. Deze 1200 cc levert zijn 150 pk op een zeer

aantrekkelijke manier en de onderhoudsintervallen zijn sterk

omhoog gegaan door de verbeterde betrouwbaarheid.

Minpuntjes?.. .Minpuntjes?.. .Minpuntjes?.. .Minpuntjes?.. .Minpuntjes?.. .

Natuurlijk zitten er aan elke motor minpuntjes die de ene motorrijder

minder erg vind als de andere. Persoonlijk is de zit toch aan de hoge

kant maar daar kan een lager zadel voor besteld worden. De lange

veerwegen doen een beetje deinerig aan bij hard remmen en ik

betrapte me er zelf op dat er eigenlijk tussen alle versnellingen wel

een valse vrije loop zat. Als je er aan gewend bent zul je wat harder

door de versnellingen heen rossen zodat dat ook geen echt minpunt

mag heten.

Windbescherming is natuurlijk niet zoals op een Goldwing of FJR

maar met het gemakkelijk verstelbare ruitje kan iedereen wel een

instelling vinden die prettig is.

Het volgende als minpunt is de prijs; vanaf €18.990 en dat is niet

mis. Je mag niet meer omrekenen in guldens maar daar kon je in de

tijd van mijn ouders een heel huis voor kopen!



E.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de BoerE.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 www www www www.ehbo-opl.ehbo-opl.ehbo-opl.ehbo-opl.ehbo-opleidineidineidineidineiding-dg-dg-dg-dg-deboereboereboereboereboer.nl.nl.nl.nl.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
www.mazdadewinter.nl
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Grijns deel 1….Grijns deel 1….Grijns deel 1….Grijns deel 1….Grijns deel 1….
Dus ik kon met moeite de helm af krijgen toen ik weer terug kwam

bij Motoport want mijn gezicht was helemaal vervormd tot een

geweldige grijns. De zit op de motor is lekker rechtop en toch sportief

en hier kan je uren op doorrijden richting je vakantie bestemming

want je hebt ook genoeg ruimte in de zij-koffers.

Grijns deel 2….Grijns deel 2….Grijns deel 2….Grijns deel 2….Grijns deel 2….
Nu had Jan Huls nog een motortje voor mij ter beschikking staan….

Alhoewel motortje…nee, groot is de motor niet, maar duur wel.

De beurt was aan de MV Agusta F4 1000 met een prijskaartje dat

mooi richting de 30.000 euro gaat als je hem nog iets leuker wilt

aankleden als hij al is.

MV AMV AMV AMV AMV AGUSGUSGUSGUSGUSTTTTTA bestuur…A bestuur…A bestuur…A bestuur…A bestuur…
De motor werd van een groene plaat voorzien want hij stond nog

niet op kenteken alhoewel er toch al meer als 800 kilometer mee

was gereden. Buiten werd ik aangesproken door een mevrouw die

zei dat ze lid was van de  MV Agusta club Nederland en ze dacht dat

ik er eentje ging kopen. Zelf hadden ze net hun motor ingeruild voor

een jonger exemplaar. Geloof het of niet, mevrouw zat achterop en

vond het heerlijk zitten; je kunt overal aan wennen!



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.

VCA gecertificeerd Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM

TELEFOON : 0597 561427

FAX : 0597 562509

EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN
VERHUISD VAN HELLUM NAAR WINSCHOTEN

Blijhamsterweg 11

9673 GL Winschoten

Mobiel  06 - 22 39 31 71

www.kolthofdiamantboren.nl

VOOR AL UW SPARINGEN EN DOORVOEREN IN BETON EN STEEN

TEVENS VOOR CHEMISCHE VERANKERING EN ONTLUCHTING ONDER DE VLOER
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Extreme zitpositie….Extreme zitpositie….Extreme zitpositie….Extreme zitpositie….Extreme zitpositie….
Ik was nog maar net opgestapt en weggereden en het werd mij al

duidelijk dat dit geen motor voor watjes is! Dus eerst weer rustig de

stad uittokkelen was al een hele beproeving want je zit extreem

voorover. Je zit natuurlijk ook op een motor die echt geschikt is voor

circuitgebruik.

De mevrouw van de MV club zei dus ook al dat men tijdens

toertochten met andere motorrijders vaak uitgemaakt werd voor

idioten. Ik weet nu waarom want je moet echt een beetje harder

rijden om wat winddruk voor de borst te voelen want dit gingen mijn

polsen en nek niet lang volhouden.

Als ik het ritje al zou overleven want de hele tijd keek ik tegen de

bovenrand van mijn helm aan en de spiegels waren duidelijk voor

de show aanwezig. Ik heb meerdere keren geprobeerd om de spiegels

af te stellen onderweg maar het enige dat ik zag onderweg waren

mijn eigen onderarmen.

Maar als ik dan het drukste verkeer achter me gelaten heb, geeft

het heerlijke geluid me kippenvel op al mijn lichaamsdelen. Dit is

genieten met een hele grote G.maar dit zet natuurlijk wel aan om

veel en hard aan het super opererende gashandel te draaien….

Lawaai commissie…Lawaai commissie…Lawaai commissie…Lawaai commissie…Lawaai commissie…
Ik weet niet hoe MV deze motor aan de toegestane geluidsproductie

kan laten voldoen want volgens mij is dit verre van legaal. Nu is

onze eigen VFR ook niet stil want de db-killers hebben er nog nooit

in gezeten maar ik vermoed dat ik zelfs zonder uitlaten nog minder

lawaai maak. Maar je hoort mij niet klagen; liever doof van dit geluid

dan van het gezeur tijdens de politieke debatten op tv.

Zoals ik al eerder zei is de zit op de motor extreem voorover alhoewel

de plaats voor je voeten eigenlijk wel redelijk te noemen is. De

stuuruitslag is nog steeds erg klein al heb je daar tijdens normaal

sturen geen problemen mee… Bij keren op de weg kom je eerst met

je duimen tussen stuur en kuipwerk voordat je er achter komt dat je

nog echt een keer extra moet steken om te draaien op de weg.
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Door de extreme zit heb je het gevoel dat je voorover kukelt als je

hard remt voor een bocht. Deze motor heeft liever dat je de bochten

lekker doorgumt; remmen is voor angsthazen!

Dus na de bocht durf ik voorzichtig aan het gas te draaien en laat de

meer als 180 pk hun werk doen… Ik zeg met klem voorzichtig, want

dit gaat wel heel rap vooruit en als ik niet uitkijk gaat het eerst

omhoog voordat ik vooruit schiet als een raket. Mama……

Onderweg moet er natuurlijk nog wel even een foto genomen worden

en ik betrap me erop dat ik dit toch wel een super mooie motor vind.

Met deze motor moet je uitkijken dat je niet op de verkeerde foto’s

komt want legale snelheden aanhouden is bijna onmogelijk want

het geluid van de heerlijke 4 cilinder jaagt je steeds weer naar

snelheden dicht bij de snelheid van het licht want deze F4 is onder

ideale omstandigheden in staat tot een topsnelheid van boven de

300 kilometer per uur

Gelukkig houdt mijn vrouw me met beide voeten op de grond want

deze motor is niet voor iedereen weggelegd. Natuurlijk is het vooral

de prijs maar ook de extreme zit is een heikel punt.

Conclusie…Conclusie…Conclusie…Conclusie…Conclusie…
Over beide motoren is natuurlijk veel technische informatie te vinden

op internet dus dat ga ik hier niet allemaal vermelden. Dit is puur

een gevoelsmatig stukje om te zien wat de motor met je hartslag

doet.

De Multistrada geeft je zeker een verhoogde hartslag en dat in

positieve zin want het gaat allemaal lekker vanzelfsprekend; het is

bijna een Honda! Nu zal een echte Ducatisti dat niet mooi vinden

om te horen want Ducati is toch vooral een motor in stoere

jongensboeken.



ISO 9002 en VCA* GECERTIFICEERD BEDRIJF
DNV Certification B.V. Nederland

DOOR
DE RVA

Hamrik BV

Postbus 373

9670 AJ Winschoten

J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten

Siergrindvloeren

Coatings voor garagevloeren

Bel nu voor een gratis

inspectie en offerte

Tel. 0597-422800

Fax 0597-420152

ERKEND
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Als je op de MV stapt krijg je een andere verhoogde hartslag want dit

beest schreeuwt om vergeopende gaskleppen en gummen door de

bochten. Hier gaat het zeker niet allemaal vanzelfsprekend want op

deze motor moet je werken want in tegenstelling tot de Ducati stuurt

dit niet zo gemakkelijk. Deze motor moet je echt een bocht in

dwingen en dat maar hopen dat je niet voorover kukelt als je eens

een beetje bij moet remmen. Oh nee, remmen was voor angsthazen!

Jullie kunnen wel lezen dat deze beide motoren veel met mijn

algehele gesteldheid hebben gedaan. De ritjes waren allemaal rond

de 30 kilometer en hebben mooi asfalt in de buurt van het circuit,

slechte klinkerwegen, rechte stukken en lekkere bochten. Dus ik

kon een mooie vergelijking maken want ik heb als laatste het zelfde

stuk gereden met onze eigen VFR.

Het was een genot om op de MV te rijden maar ik zou de VFR er niet

voor willen ruilen; over de Ducati ben ik niet helemaal zeker; dit zou

een waardige opvolger/vervanger kunnen zijn.

Ik zie dat ik inmiddels op bijna 1800 woorden zit en heb het gevoel

dat ik mijn positieve gevoelens nog meer wil beschrijven maar ik

denk dat een ieder die hetzelfde gevoel een wil beleven een ritje

naar Motoport Assen moet wagen.

Mijn dank aan Jan Huls van Motoport Assen is groot en ik hoop dat

ik in de toekomst nog eens dankbaar gebruik mag maken van een

paar van zijn super motoren.

P.s ik ben stiekem een beetje verliefd geworden op de parelmoer

witte Ducati.



DIKSCHADEHERSTEL

 SERVICE
ERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJF

*AUTOSCHADE *SPUITWERK:

*RUITREPARATIE *MOTORFIETSEN

*RESTAURATIE *TRUCK/CAMPER

*SMARTREPAIR *INDUSTRIE

*OMBOUW *DESIGN

  WWW.DIKSCHADEHERSTEL.NL

LEIDYKSWEG 7 - 9695 CP BELLINGWOLDE - TEL.0597 531706
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Verjaardagskalender

Wist u dat

Januari :Januari :Januari :Januari :Januari :
Willem Lohof, Johan v/d Wal,  Geert Jan Glazenborg, Siep Wierenga, Harrie

Stukje, Lida Teuben, Froukje Stevens, Manuela Beikes, Janny Hummel.

Februari :Februari :Februari :Februari :Februari :
Annie v/d Zijl, Pieter de Waard, Jan Jansingh, Henk Arends, Henk Jelijs.

Maart :Maart :Maart :Maart :Maart :
Albert de Boer, Gert Drenth, Kees Meijer.

April :Apri l :Apri l :Apri l :Apri l :
Christien spa, Jan Bos, Jan Bruining, Aad v/d Graaff, Henk Schepers,

Harja ter Harkel, Thijs Helmers, Geertje Roukema, Albert heemstra,

Wichert Kenter, Oscar Lamain, Trijnie Rosendahl,  Debbie de Boer,

Geert Veenstra, Alex Oldenburger, René Perton.

Allen Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag en

een knuffel van moeke!!

- het bestuur ieder een bijzonder mooi motorseizoen toe wenst

- het Nieuwjaars bijeenkomst goed bezocht is

- er bijna 50 personen aanwezig waren

- het bijzonder gezellig was bij Ying Ping

- de volgende activiteit een theorieavond was

- deze bij rijschool schuringa plaats vond

- de éérste opentoertocht op 10 April is

- dan het motorseizoen ook begint

- dat dit een tocht voor iedere motorrijder is

- de toercommissie een mooie tocht heeft uitgezet

- de startplaats bij de Hendy Bar is

- er nog meer mooie tochten gepland staan

- ieder clublid de contributie nota heeft gekregen

- de penningmeester het geld graag tegemoet ziet

- wij jullie graag zien op de éérste toertocht





53

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 of een clubweekend.

v In de wintermaanden een jaarvergadering, feestavond en workshops.

De contributie bedraagt voor een motorrijder € 20,00 per clubjaar. Ook als duopassagier kan

je lid worden. De contributie bedraagt dan € 11,00 per clubjaar.

Wanneer je in de loop van het clubjaar een lidmaatschap aangaat, wordt de contributie na rato

vastgesteld. 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. Dit kan per brief of per e-mail aan Christien Spa.

Voor meer informatie:

v Christien Spa v Bé Nieboer

Oosterstraat 43 Lubbermanswijk 40

9697 PE Blijham 9665 NG Oude Pekela

Telefoon: 0597-561212 Telefoon: 0597-614904

E-mail: secretaris@mcmios93.nl E-mail: info@mcmios93.nl

Ik wil graag lid wIk wil graag lid wIk wil graag lid wIk wil graag lid wIk wil graag lid worororororden vden vden vden vden van de club!an de club!an de club!an de club!an de club! (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam :                                                                                                .

Roepnaam :                                                                                                .

Adres :                                                                                                .

Postcode :                                                                                                .

Woonplaats :                                                                                                .

Telefoon :                                                                                                .

E-mail :                                                                                                .

Digitale ledenservice : Ja / Nee *****

Geboortedatum :                                                                                                .

Geslacht : M / V *****

Rijbewijs A : Ja / Nee *****

Datum :                                 . Handtekening :                                     .



 Zaterdag  Bandendag 
 

Altijd scherp 
Gratis Montage 
Klaar terwijl u wacht 

 

Complete keus 
Gedegen kwaliteit 
Betrouwbaar advies 
Vakkundige service 

 

  Alles voor de motor-  

   

Kom ook eens kijken in onze grote, vernieuwde kleding-hoek 

Ruime keuze, en natuurlijk vriendelijk, vakkundig personeel. 



      Nieboer Koeriers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koerier Centrum Stad en Ommeland 

Lubbermanswijk 40-9665 NG Oude Pekela 

T:0597-614904  M: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 



Noordveenkanaal ZZ 12

7831 AS Nieuw Weerdinge

Telefoon: 0591 - 52 12 79

J.M. MJ.M. MJ.M. MJ.M. MJ.M. MOOOOOTTTTTOROROROROR- - - - - ENENENENEN S S S S SCOOCOOCOOCOOCOOTERTERTERTERTER T T T T TRAININGENRAININGENRAININGENRAININGENRAININGEN

(((((VVVVVOORHEENOORHEENOORHEENOORHEENOORHEEN T T T T T.T.T.T.T.T.C. I.C. I.C. I.C. I.C. INDOORNDOORNDOORNDOORNDOOR)))))

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


