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Beste motorvrienden,

Na geruime tijd laat de motorclub weer iets van zich horen. Door

omstandigheden kon dit niet eerder. Als deze Pitstop jullie bereikt hebben

verschillende van jullie al wat kilometers gereden. Hoewel het nu nog fris

is heb ik zelf ook al wat gereden.

De eerste activiteiten zijn al weer passé. Het gezamenlijk eten bij de

chinees was een groot succes. Zeker de deelname groeit. Door het grote

aantal was het niet mogelijk om aan één grote tafel te zitten. Vandaar de

wat ruimere opstelling. Ook de speurtocht rond om de Wedderbergen was

geslaagd. De meer dan 30 deelnemers deden zich na afloop tegoed aan

het stamppotbuffet.

Op de jaarvergadering eind vorig jaar is nog eens aangehaald dat we een

sponsortocht willen organiseren. Dit vergt nogal veel voorbereiding en

inzet. We zijn daarom op zoek naar een aantal vrijwilligers die zich met

name hiervoor willen inzetten. Zonder deze vrijwilligers is het echt niet

mogelijk dit te realiseren. Je kunt je bij het bestuur aanmelden.

Wil je zelf eens wat aan het papier toe vertrouwen wat leuk is voor in deze

Pitstop meld je dan bij de redactie. Zij zullen je artikel graag willen plaatsen.

Zo, weer genoeg van mijn kant. Er staan nog veel meer wetenswaardigheden

in deze Pitstop en ik wens je daarbijj veel leesplezier.

Henk Loois

Voorzitter.
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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)

Henk Schepers Sint Vitusholt 185, 9674 AK Winschoten. 0597 - 412583

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)

Debbie de Boer A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358

Adriaan Havermans Waterkant 27, 9665 MJ Oude Pekela, 0597 - 614226

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

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

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 26 mei 20oor 26 mei 20oor 26 mei 20oor 26 mei 20oor 26 mei 2012.12.12.12.12.

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



7

Agenda 2012

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 LengteLengteLengteLengteLengte Star t t i jdStar t t i jdStar t t i jdStar t t i jdStar t t i jd

29 april Open Toertocht 200 km 9.00-11.00 uur

13 mei Monstertocht 300 km 9.00 uur

28 mei Friesche Elfstedentocht 460 km 7.30 uur

Geen officiële clubevenement - Opgave bij Henk Loois

10 juni Leden Toertocht 120 km 10.00 uur

BBQ 15.00 uur

29 juni t/m 1 juli Hotelweekend in “Dolesca Park Hotel” te Vielsalm.

Baraque de Fraiture 3. Dit hotel ligt in de Belgische Ardennen.

26 augustus Rabobank Zomertoertocht 200 km 9.00-11.00 uur

16 september Activiteitentocht 120 km 9.30 uur

7 oktober Leden Toertocht 175 km 9.30 uur

4 november Snerttocht 130 km 10.00 uur

Alle data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij de Hendy Bar tenzij anders vermeld.

Denk om je paspoort of je ID-kaart en je groene kaart voor de

toertochten in het buitenland.



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
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Ledenvergadering
door Geertje Roukema

Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:
Henk Loois, Christien Spa, Pieter de Waard, Marga Duit, Bé Nieboer,

Geert Jan Glazenborg en Geertje Roukema.

Aanwezige leden:Aanwezige leden:Aanwezige leden:Aanwezige leden:Aanwezige leden:
Jan Kolthof, Ria Kolthof, Roelf Hummel, Johan Suk, Vincent Suk,

Willy Swarts, Sipke Roukema, René Hoesen, Jan Jansingh, Jaap Duit,

Freka de Jager, Jan de Jager, Jack Veldkamp, Bé Glazenborg, Geert

Veenstra, Trijnie Rosendahl, Thomas Rosendahl, Henk Schepers,

Gert Drenth, Harm Kruize en Hilvert Smits.

Afwezig m.k.:Afwezig m.k.:Afwezig m.k.:Afwezig m.k.:Afwezig m.k.:
Albert en Debby de Boer, Koos Spa, René v.d. Lans, Mario Oldenburger,

Jakob Schudde, Thea Loois en Greetje de Waard.

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 2010.

5. Jaarverslag secretaris 2010-2011.

6. Financieel verslag penningmeester.

7. Verslag kascommissie.

8. Benoeming nieuw kascommissielid.

9. Bestuursverkiezing.

Redactiewijziging.

10. Toerkalender 2012 en winteractiviteiten.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

1 .1 .1 .1 .1 . Opening.Opening.Opening.Opening.Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
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2 .2 .2 .2 .2 . VVVVVaststaststaststaststaststellen agenda.ellen agenda.ellen agenda.ellen agenda.ellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld, geen punten toegevoegd.

3 .3 .3 .3 .3 . Mededelingen en ingekomen stukken.Mededelingen en ingekomen stukken.Mededelingen en ingekomen stukken.Mededelingen en ingekomen stukken.Mededelingen en ingekomen stukken.

Op 28 november is er een verenigingsavond van de Rabobank,

waarop twee bestuursleden aanwezig zullen zijn. Deze avond staat

in het teken van elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en van

elkaar leren. Ook door MC Mios ‘93 is weer het verzoek om een

donatie of sponsorbijdrage ingediend bij de Rabobank t.b.v. het

organiseren van activiteiten. Wanneer er een bedrag geschonken

wordt, zal één van de open toertochten de naam Rabobank-tocht

dragen.

4 .4 .4 .4 .4 . NoNoNoNoNotulen ledentulen ledentulen ledentulen ledentulen ledenvvvvvergadering 20ergadering 20ergadering 20ergadering 20ergadering 20111110.0.0.0.0.

Onveranderd goedgekeurd. De notulist wordt bedankt.

5 .5 .5 .5 .5 . JaarJaarJaarJaarJaarvvvvverererererslag secreslag secreslag secreslag secreslag secretaris 20taris 20taris 20taris 20taris 201111111111.....

Het afgelopen jaar hebben wij als club acht activiteiten georga-

niseerd, vijf normale toertochten van 200 tot 250 km., een

monstertocht van 365 km., een club-hotelweekend, de Friesche

Elfstedentocht, de activiteitentocht, en de avondtocht met barbecue

in De Snikke te Oude Pekela. Verder hebben meerdere leden als

verkeersregelaar meegewerkt aan verkeersbegeleidingen in de

regio.

Nieuwjaarsbijeenkomst bij chinees restaurant Ying Ping te

Winschoten, zaterdagavond 17 januari 2011.

47 personen lieten zich het buffet goed smaken. Het was een mooi

gezicht zoveel mensen aan tafel te zien zitten smullen. Om 23 uur

verliet ieder dan ook voldaan het restaurant.

Theorie-avond bij verkeersschool Schuringa te Winschoten,

donderdag 3 maart 2011.

Werd gegeven door Ludolf Schuringa. 17 leden werden getest op de

kennis, nodig bij het motorrijden (en autorijden). Er werd een sessie

van 50 digitale vragen op ons afgevuurd, waarvan er vijf fout

mochten zijn. Vol verwachting keerden we na de pauze terug in het

leslokaal om de uitslag te bespreken. Slechts twee leden waren

geslaagd, t.w. Jaap Duit en Jan Meijer, de rest moest zich dus flink

achter de oren krabben. Het viel niet heel veel mee! Volgend jaar

gaan we er weer voor.



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
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Eerste open toertocht, zondag 10 april 2011.

Een tocht van 245 km. door Groningen, Drenthe en Friesland, uitgezet

door Luppo en Jaap en gepromoot door René, middels Radio

Westerwolde. 59 motoren namen deel aan deze mooie tocht, ook

bij mooi weer. Als herinnering kreeg iedere deelnemer een calculator,

werkend op zonne-energie.

Monstertocht, zondag 15 mei 2011.

De tocht van 365 km. ging richting Harderwijk en was uitgezet door

René en Sipke. Er werd gestart vanuit Motoport Assen, de nieuwe

zaak van J. Huls (voorheen Motoport Stadskanaal) die ons trakteerde

op koffie met cake. Na rondgeneusd te hebben in de showroom,

koersten we via een mooie route naar Harderwijk. De terugtocht

leidde over de IJsseldijk, een genot voor veel motorrijders. In de

middag overviel ons de regen.

Workshop bij Klijnstra Motoren te Winschoten, dinsdagavond 17

mei 2011.

Werd afgelast door de zeer geringe opgave, slechts vijf personen.

Friesche Elfstedentocht, tweede pinksterdag, 13 juni 2011.

Vier motoren en twee duo’s gingen om zes uur in de ochtend richting

Leeuwarden om de beroemde tocht te rijden. ’s Morgens was het

regenachtig en ’s middags droog.

Avondtocht met barbecue, zaterdag 18 juni 2011.

De tocht van 110 km. ging richting Termunten, vertrek vanaf Klijnstra

Motoren te Winschoten. Slechts elf motoren met twee duo’s reden

te tocht, waarschijnlijk vanwege de slechte weersvoorspellingen.

De tocht was uitgezet door Hilvert en Sipke. Dertig personen smulden

naderhand van de heerlijke barbecue, in De Snikke te Oude Pekela.

Clubweekend, 1,2 en 3 juli 2011.

We logeerden met 34 personen in hotel Niedersachsen te Goslar-

Hahnenklee, in de Harz, dat uitstekend beviel. Sipke en Geertje

reden met een Toyota Tundra (geregeld door clublid Alex Oldenburger)

met bagage, en motortrailer voor eventueel mogelijke pechgevallen.

De heenreis verliep droog, maar jammer genoeg werd de zaterdag

en zondag overschaduwd door regen.
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Zaterdag, na de toertocht, kwamen alle motoren druipend binnen.

Het hotel bood voor de kleding een droogruimte aan, een zeer

welkome faciliteit. Ondanks de minder ideale weersomstandigheden,

was het een beregezellig weekend, waarvan het verslag te lezen is

in Pitstop nr. 2.

Tweede open toertocht, zondag 21 augustus, 2011.

Werd gereden door 32 motoren en 10 duo’s, door Groningen,

Friesland en Drenthe. De opkomst viel tegen, er reden slechts acht

gast-motoren mee, misschien door samengang met de Week der

Besten te Vlagtwedde en de vakantieperiode. Het weer was goed.

Als herinnering werd een geel sleuteltasje met het MC Mios ’93-

logo gegeven. Er kwam één nieuw lid uit deze tocht.

Zweimal über die Ems, zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2011.

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 10 september 2011.

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

laat begeleidden 22 leden op hun motor de runners. Dit jaar werden

er twee motoren meer gevraagd doordat het een NK, EK en WK was.

Ook voor RTV Blauwe Stad werd er weer met twee motoren gereden.

De catering was prima geregeld. Het was een gezellige, drukke en

vermoeiende dag. Als herinnering kreeg ieder een lekker warme

rode fleece sjaal.

Activiteitentocht, zondag 18 september 2011.

De tocht van 120 km. werd afgelast vanwege het zeer geringe aantal

deelnemers, slechts 4 pers. In plaats van de tocht te rijden, hebben

we om 17 uur met 24 personen gesmuld van het buffet bij restaurant

Kan Le te Bellingwolde. Hier zou de lunchstop tijdens de tocht

hebben plaatsgevonden.

Ledentocht, zondag 9 oktober 2011.

Een tocht van 175 km., uitgezet door Luppo en Hilvert. De start was

vanaf eetcafé de Leeuw te Wedde. 13 personen reden deze tocht.

Het weer was wat triest.



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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Snerttocht, zondag 6 november 2011.

De laatste tocht van dit seizoen, met een lengte van 130 km., door

Groningen en Drenthe, uitgezet door René en Luppo. 33 personen

reden deze tocht. Het weer was goed en mede daardoor de opkomst

waarschijnlijk ook. In Sellingen, bij de Heksenketel, werd een

heerlijke snertmaaltijd genuttigd, betaald uit de clubkas.

Ledenvergadering, heden, maandag 7 november 2011.

In de Snikke te Oude Pekela. 21 leden en 7 bestuursleden zijn

aanwezig. MC Mios ‘93 telt nu 139 leden en wordt gesponsord door

55 adverteerders.

December 2011.

Als vanouds zullen de bestuursleden zich ook dit jaar weer bezig

houden met het  verzorgen van de kerst/nieuwjaarswensen en

advertenties werven voor ons clubblad Pitstop.

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 toer-

commissie en de redactie voor het enthousiasme waarmee men de

toertochten en het clubblad Pitstop verzorgt.

6 .6 .6 .6 .6 . Financieel vFinancieel vFinancieel vFinancieel vFinancieel verererererslag vslag vslag vslag vslag van de penningmeestan de penningmeestan de penningmeestan de penningmeestan de penningmeestererererer.....

Het verslag ligt ter inzage en wordt toegelicht door de penning-

meester. Hij geeft aan dat de club er financieel goed voor staat,

inkomsten en uitgaven aardig in balans. Er wordt  gespaard voor het

volgende jubileum, in 2013.

77777..... VVVVVerererererslag kslag kslag kslag kslag kascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.

Namens de kascommissie, bestaande uit Jan Jansingh en Hilvert

Smits, geeft Jan Jansingh aan dat de penningmeester zijn werk naar

behoren heeft uitgevoerd en er geen belemmering is gevonden hem

te dechargeren voor zijn werk.



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
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8 .8 .8 .8 .8 . Benoeming kascommissie.Benoeming kascommissie.Benoeming kascommissie.Benoeming kascommissie.Benoeming kascommissie.

Jan Jansingh wordt vervangen door Willy Swarts. De kascommissie

voor 2012 bestaat uit Hilvert Smits en Willy Swarts.

In de pauze wordt er een quiz gehouden over MC Mios ‘93 om de

overgebleven vleesprijzen van de activiteitentocht te laten winnen.

1ste prijs: Harm Kruize, 2de prijs: Henk Schepers, 3de prijs: Sipke

Roukema, en de poedelprijs ging naar Jan de Jager.

9 .9 .9 .9 .9 . Bestuursverkiezing.Bestuursverkiezing.Bestuursverkiezing.Bestuursverkiezing.Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar: Marga Duit en Pieter de Waard.  Henk

Schepers wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe

penningmeester en doordat er geen tegenkandidaten zijn, neemt

Henk de functie over. Henk zal een stukje in Pitstop schrijven, waarin

hij zich voorstelt. Marga en Pieter krijgen een mooi boeket

aangeboden en worden bedankt voor hun inzet gedurende een ruim

aantal jaren. Pieter bedankt voor de mooie tijd en geeft aan het

spijtig te vinden dat hij van de 7 jaar, 3 ½ jaar niet heeft kunnen

motorrijden, a.g.v. een zwaar motorongeval in 2008 tijdens verkeers-

begeleiding van de grote omloop veenkoloniën. Verzekerings-

technisch is dat nog steeds niet afgerond. Pieter wenst Henk veel

succes.

Redactiewijziging.Redactiewijziging.Redactiewijziging.Redactiewijziging.Redactiewijziging.

Marga Duit stopt ook als redactielid. Ze wordt opgevolgd door Debbie

de Boer.

1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 . TTTTToeroeroeroeroerkkkkkalender 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.

29 april 9.00 uur Eerste open tocht, 200 km.

13 mei 9.30 uur Monstertocht, 300 km.

28 mei 6.00 uur Elfstedentocht, 460 km. Leeuwarden.

10 juni 10.00 uur Ledentocht,

15.00 uur met barbecue.

30 juni t/m 2 juli Clubweekend, Vielsalm, Ardennen.

26 augustus 9.00 uur Rabobank Toertocht.

16 september 9.30 uur Activiteitentocht, 120 km.

7 oktober 9.30 uur Ledentocht, 175 km.,

4 november 10.00 uur Snerttocht, 130 km.

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



CHINEES INDISCH RESTAURANT

Ying PingYing PingYing PingYing PingYing Ping

Blijhamsterstraat 60

9671 AX Winschoten

Tel.: 0597 - 425 100

www.yingping.nl
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Winteractiviteiten.Winteractiviteiten.Winteractiviteiten.Winteractiviteiten.Winteractiviteiten.

Op 28 januari is er een buffet bij restaurant Ying Ping te Winschoten.

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

verkeersschool Schuringa te Winschoten. In maart zal er waarschijn-

lijk een spook/speurtocht georganiseerd worden.

Zowel van de theorie-avond als de spook/speurtocht zal de juiste

datum nog bekend gemaakt worden. Waarschijnlijk wordt er in april

een cursus “gebruik Garmin navigatie” georganiseerd. Tot nu toe

hebben zich hiervoor elf personen opgegeven. Nadere informatie

volgt via de ledenservice.

1 1 .1 1 .1 1 .1 1 .1 1 . Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.Rondvraag.

Trijnie Rosendahl: vraagt naar de organisatie van de motorclinic

waarover in juni mailing is geweest. Ging vanwege te weinig animo

niet door.

Bé Glazenborg: geeft aan het jammer te vinden dat de groep zich

aan het einde van een toertocht meestal splitst en ieder zijn weg

kiest waardoor “samen uit, samen thuis” niet van toepassing kan

zijn. Hierop wordt gereageerd dat het ook opvalt dat men tijdens

stops onvoldoende rekening met elkaar houdt, men stapt op en

rijdt weg. Dit wordt als onprettig ervaren en geeft geen clubgevoel.

Jack Veldkamp: spreekt de hoop uit gauw weer mee te kunnen

rijden.

Marga Duit: bedankt voor de prettige tijd in bestuur en redactie en

wenst Debbie veel succes.

Geert Jan Glazenborg: vraagt naar de mening van de aanwezigen

over hoe om te gaan met aanmeldingen van b.v. trike-rijders. Er

wordt geen duidelijke mening van de leden uitgesproken, het bestuur

zal zich er over buigen.



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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De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!

Willy Swarts: vraagt naar de verzekering van motorverkeersregelaars

tijdens begeleiding van een evenement. De organisatie van het

evenement dient de verzekering geregeld te hebben, echter het

kan ook opgenomen zijn in de verzekering van de motorrijder.

Afhandeling aansprakelijkheid blijkt moeilijk/onduidelijk. Het

bestuur neemt het mee en zal navraag doen bij deskundigen.

René Hoesen: geeft aan dat het moeilijker wordt mooie tochten uit

te zetten. Via Pitstop zal gevraagd worden naar tips van leden. Verder

vraagt hij in 2012 een sponsortocht te organiseren, b.v. voor de

ziekte van Duchenne. Pieter de Waard is ervaringsdeskundige,

vanwege zijn actie Alpe d’ Huzes, en biedt zijn ondersteuning bij de

organisatie aan. Wordt meegenomen door het bestuur.

Hilvert Smits: geeft aan dat naar zijn mening in geval van

verkeersbegeleidingen de organizatie. Van het evenement

aansprakelijk gesteld moet kunnen worden.

12. Sluiting.12. Sluiting.12. Sluiting.12. Sluiting.12. 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 - 305 306 684   M. 06 - 305 306 684   M. 06 - 305 306 684   M. 06 - 305 306 684   M. 06 - 305 306 68

e-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiere-mail: wier tsemahout@ziggo.nltsemahout@ziggo.nltsemahout@ziggo.nltsemahout@ziggo.nltsemahout@ziggo.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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Nieuwjaarsbijeenkomst
door Jan Wierenga

Toen ik om 7:15 uur aankwam was de bijna iedereen al aanwezig.

De tafels ware ditjaar in een andere opstelling geplaatst. Hier werd

wisselend over gedacht. Ook dit jaar was de opkomst weer

grandioos, 53 personen namen deel aan dit festijn. Een mooi gezicht

om zoveel motorfanaten bijelkaar aan tafel te zien.

De bediening had er zin in, want nog

voordat de voorzitter de avond kon

openen, zaten de eerste paar tafels al

heerlijk van een kommetje soep te

genieten.

Daarna konden we aan het lopend buffet

deelnemen, deze zag er weer 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.
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Te Koop

Ik heb een spiksplinternieuw kettingslot ART 4 in de aanbieding.

- Merk Oxford XL- Merk Oxford XL- Merk Oxford XL- Merk Oxford XL- Merk Oxford XL

- Lengte 1 mtr met 3 sleutels erbij- Lengte 1 mtr met 3 sleutels erbij- Lengte 1 mtr met 3 sleutels erbij- Lengte 1 mtr met 3 sleutels erbij- Lengte 1 mtr met 3 sleutels erbij

- Vraagprijs 30 Euro- Vraagprijs 30 Euro- Vraagprijs 30 Euro- Vraagprijs 30 Euro- Vraagprijs 30 Euro

Misschien iets voor de mensen die meegaan met het hotelweekend.

Mvgr René Hoesen.



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham

Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Schrijvers gezocht

Wil je eens een kort stukje schrijven voor in de Pitstop,

schiet dan iemand van de redactie aan tijdens één

 van de vele toertochten of andere activiteiten.

!! Iedereen zal dat zeer op prijs stellen !!!! Iedereen zal dat zeer op prijs stellen !!!! Iedereen zal dat zeer op prijs stellen !!!! Iedereen zal dat zeer op prijs stellen !!!! Iedereen zal dat zeer op prijs stellen !!

Schrijve
rs

Gezocht



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



Hieronder staan de gebruiksstatistieken van onze website:Hieronder staan de gebruiksstatistieken van onze website:Hieronder staan de gebruiksstatistieken van onze website:Hieronder staan de gebruiksstatistieken van onze website:Hieronder staan de gebruiksstatistieken van onze website:

http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.mcmios93.nl.mcmios93.nl.mcmios93.nl.mcmios93.nl.mcmios93.nl

Webstats
van www.mcmios93.nl
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De schijnveiligheid van B-wegen

Het ontspannen en vlotte cruisen over B-wegen is voor automobilisten

en motorrijders meestal bijzonder aangenaam. Daarom voelen velen

zich buiten de stad veel veiliger dan in de stad of op de snelweg.

Maar, statistieken, ongevalsprotocollen en simulaties in crashtests

wijzen iets heel anders uit...

Veel landweggetjes in Duitsland ademen romantiek, nodigen uit tot

een ontdekkingsreis of korte vakantie. Tussen groene weiden en

uitgestrekte bossen rijd je langs boerderijen, door kleine dorpjes en

schilderachtige stadjes. De snelheid ligt op ten hoogste 100

kilometer per uur langs sprookjesachtige bomen aan de rand van

de weg. Maar die idylle is bedrieglijk: bijna tweederde van alle

dodelijke verkeersslachtoffers is in Duitsland op de landweg te

betreuren: in 2007 vielen er 3012 dodelijke slachtoffers. Ook in

Nederland vallen op 80-kilometerwegen de meeste verkeersdoden.

In 2007 waren dat er 330, op rijkswegen met 120 kilometer 58,

met 100 kilometer 17. De beste wegen om fijn te motorrijden zijn

daarmee ook de gevaarlijkste...

Volgens een Axa-verkeersveiligheidsrapport vond 41 procent van

de Duitse automobilisten in 2008 de landweg veiliger dan de

Autobahn (35 procent) en het stadsverkeer (15 procent). Veel van

dezelfde soort verkeersdeelnemers ervaren schijnbaar geen gevoel

van onveiligheid. Het gevaar van het rijden over B-wegen wordt

echter gevormd door de variatie van de diverse verkeersdeelnemers:

motorrijders, zware motorrijtuigen, transportvoertuigen en

landbouwvoertuigen - op de B-wegen zijn ze alle tegelijkertijd

onderweg. Daarbij komen vaak gewenning en overmoed. ‘Vaak rijdt

men hetzelfde stuk weg’, zegt Anton Brunner, jarenlang hoofd

ongevalsonderzoek bij Axa Winterthur. ‘Men waant zich veilig en

neigt naar een te hoge snelheid op bochtige weggetjes. Dat ook op

bekende routes zonder meer tegemoetkomende voertuigen kunnen

opduiken, die in onoverzichtelijke bochten al snel een gevaar

vormen, wordt voortdurend onderschat.’



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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Het technische onderzoeksinstituut Dekra heeft in samenwerking

met Axa verzekeringen op een proefterrein in het Zwitserse Wildhaus

een paar typische landwegongevallen in scene gezet.

In de eerste crashtest gaat het om een riskante inhaalmanoeuvre:

een met twee dummies uitgeruste zware motor haalt met circa 60

km/h een auto in. Een tegemoetkomend voertuig dat met 30 km/

h onderweg is, wordt daarbij over het hoofd gezien: het komt tot een

frontale botsing. Bij de botsing worden rijder en bijrijder over de

tegemoetkomende auto geslingerd. De kracht van de botsing is zo

groot, dat de bijrijder meerdere meters over de auto op de rijbaan

vliegt. ‘Deze onvrijwillige lancering ziet er spectaculair uit, maar kan

levensreddend zijn’, aldus crashleider Brunner. ‘In de lucht wordt

veel energie afgebouwd.’

Met een beetje geluk komt de bijrijder er met wat botbreuken vanaf.

De motorrijder zelf daarentegen heeft nauwelijks overlevingskansen:

knalt zijn hoofd op de harde kant van het dak van de auto, dan helpt

zelfs een helm niet meer. De ingesnoerde inzittenden in het voertuig

komen er dankzij goede airbags met slechts lichte verwondingen

vanaf.

In de tweede crashtest steekt een tractor met zwaar beladen

aanhanger de weg over om van het ene veld naar het andere te

rijden. Voor het 19 meter lange gevaarte de weg overgestoken heeft,

duurt enkele seconden. Een naderende personenauto kan niet meer

remmen en stoot met 72 km/h in de tweede aanhanger. Omdat

landbouwvoertuigen en aanhangers in de regel geen bescherming

hebben tegen onderdoor rijden, zijn de gevolgen dramatisch: de

auto rijdt onder de laadklep van de aanhanger en schiet voor de

helft onder hem door. Door de immense botsingsenergie worden

voorruit en voorste dakspijlen ineengedrukt, het dak wordt naar

achteren afgeschaafd. Voor de passagiers van de personenauto

bestaan - ondanks veiligheidsgordel en airbags - zo goed als geen

overlevingskansen. Dekra-ongevalsonderzoeker Jörg Ahlgrimm zegt:

‘Vanwege hun geringe snelheid worden landbouwvoertuigen vaak

als ongevaarlijk beschouwd. De afmetingen van de voertuigen - en

daardoor de resulterende tijd die nodig is om de weg over te steken

- worden vaak vergeten.’



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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De derde crashtest eindigt tegen een boom: met hoge snelheid raakt

een auto van de weg af, vliegt over de kop en knalt gedurende de

wenteling tegen een boomstam. Met kracht knalt de bestuurders-

kant tegen het harde hout. De kooi wordt zo sterk ineengedrukt, dat

de dummie op de bijrijdersstoel hier eveneens de gevolgen van

ondervindt.

In de praktijk is het risico om bij een botsing tegen een boom om het

leven te komen, extreem hoog. ‘Bij een botsing met een boom

concentreert de botsingsenergie zich op een klein vlak van het

voertuig’, legt Ahlgrimm uit. Bosjes aan de rand van de weg vervullen

hetzelfde doel als bomen, remmen de snelheid van het verkeer af

zonder een gevaar te vormen voor de inzittenden. Weginrichters

zouden hier rekening mee moeten houden.

Het enige dat we kunnen doen om een kans op een ongeval te

verkleinen is om hyperalert te blijven, ook op schijnbaar

overzichtelijke uitgestrekte vlaktes, en zo rustig te rijden, dat we

werkelijk op alles, maar dan ook alles kunnen reageren.

Speciaal voor de duopassagiers!!Speciaal voor de duopassagiers!!Speciaal voor de duopassagiers!!Speciaal voor de duopassagiers!!Speciaal voor de duopassagiers!!

Achterop de motor

met jou achterop de motor

oehoeoehoerend hard

na uren zitten

voel ik het branden aan mijn gat

onderweg koffie leuten

en kijken naar het water

de tijd tikt door

het wordt alsmaar later

heerlijk is het rijden

de wind strijkt door mijn haren

gedachten heb ik nog wel

maar zelfs die lijken te bedaren

ik kijk schuin naar de wolken

hier en daar valt een drupje regen

mijn billen zeggen zo is het genoeg

die kunnen er niet meer tegen.



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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Er komt een vrouw bij de dokter en ze zegt:

Dokter, kan ik de pil krijgen?

Ja natuurlijk, dat is heel modern, zegt de dokter.

De vrouw: Want ik slaap er zo lekker op, dokter

Dokter zegt: Nou, mevrouw, dat is een medisch aspect,

daar heb ik nog nooit van gehoord, leg mij dat eens uit

Als mijn dochter s’morgens koffie drinkt,

gooi ik een pil in haar koffie, dan slaap ik s’nachts rustig.

Een jongeman komt na een lange tijd weer eens in zijn stamkroeg.

Kroeghouder zegt: Hoe is het met je?

K’heb je een lange tijd niet gezien”

Klopt zegt de jongeman. Ik heb verkering gekregen.

O, daar heb ik wat van gehoord.

Klopt het dat je met één van een tweeling gaat?

Ja, zegt de jongeman, dat klopt.

De kroeghouder begint te lachen:Dat is ja geweldig,

dan heb je er direct twee,of kun je ze uit elkaar houden?

Ja, zegt de jongeman, zonder problemen.

En wat is het verschil dan?

De jongeman gooit zijn biertje achterover en zegt:

Die ander heeft een snor!

Comic Corner



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 8.00 tot 12. 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

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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Je rijdt waarnaar je kijkt. Eigenlijk is het beter om te zeggen: je kijkt

waarheen je wilt. Dit is de stelregel als het gaat om kijktechniek bij

het motorrijden. Je kijkrichting als motorrijder behelst veel meer

dan alleen het juiste doel in het vizier nemen. Zonder een juiste

kijktechniek zul je nooit werkelijk je doel kunnen verwezenlijken.

En wat is je doel bij het motorrijden? Dat is onder andere veilig

rijden, plezierig rijden, de techniek goed beheersen. Dat alles valt of

staat met een juiste kijktechniek. Je kijktechniek bepaalt in hoge

mate hoe vlot je de bocht doorkomt.

OriëntatiepuntenOriëntatiepuntenOriëntatiepuntenOriëntatiepuntenOriëntatiepunten
Alles draait bij het motorrijden om ver vooruit te kijken en niet naar

het gedeelte waar je je op dat moment bevindt. Focus je niet op de

paar meter voor je voorband, maar kijk ver door de bocht heen. De

juiste oriëntatie is belangrijk, omdat je anders nooit in staat bent

eventuele risico’s van tevoren in te schatten. Het geheim is jezelf

duidelijke (oriëntatie)punten voor ogen te houden. Dat is vooral van

toepassing in bochten. Door deze punten krijg je houvast, wordt een

bocht minder eng en wordt je zelfvertrouwen vergroot. Denk hierbij

bijvoorbeeld aan rem- en kantelpunten, als inleiding op komende

gebeurtenissen. Bij het verlaten van de bocht je blik alvast op het

volgende punt (doel) gericht. Je rijdt dus in een bocht, waarbij je je

blik al zover mogelijk in de rijrichting werpt, naar een (oriëntatie)punt

dat al zichtbaar is. Dat punt - dat je dus kunt zien - ligt bij de

bochtuitgang of alweer op het rechte gedeelte. Op weg daarheen zie

je eigenlijk alleen dat punt, waarbij je over of langs andere punten

voorbij rijdt die je vertellen dat je goed zit. Dat zijn belangrijke

steunpunten bij het opbouwen van je panoramablik. Deze minder

belangrijke punten zie je niet bewust en noemen we daarom in het

vervolg merkpunten. Is het gekozen oriëntatiepunt bijna bereikt,

kijk dan weer naar het volgende oriëntatiepunt, richt de gekozen

rijlijn daarop en behandel het vorige oriëntatiepunt als merkpunt

voor het bepalen van je lijn.

Panoramablik in de bocht



 Verkoop van verwarming en sanitair

Deskundig advies en vaste lage prijzen

Warmteservice Veendam  Van Stolbergweg 30  (0598) 65 46 00

Bestel eenvoudig online op warmteservice.nl
Meer informatie: 0900 - 23 56 897 (0900-belnuWS / € 0,01 p.m.)
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MerkpuntenMerkpuntenMerkpuntenMerkpuntenMerkpunten

We stellen dus bijna onbewust het passeren van diverse merkpunten

vast, en wel om vanaf het beginpunt van de bocht naar de uitgang

toe voortdurend controle te hebben over het stuk weg dat we rijden.

Die merkpunten kunnen alle mogelijke vaste punten op een stuk

weg zijn die je zien kunt, zoals een gat in het asfalt, een geverfde

markering op de weg of een donkere vlek. Al bij het overzien van het

gedeelte dat je rijdt en in je perifere gezichtsveld dienen zich deze

merkpunten te bevinden, anders wordt je aandacht te veel van je

oriëntatiepunt en de juiste lijn afgeleid (waar je heenkijkt, ga je

heen). Binnen je panoramablik zie je al de merk- en oriëntatie-

punten, en alles wat zich voor je afspeelt, waarbij je slechts kort je

aandacht afhaalt van je oriëntatiepunt naar de merkpunten, om

ervan verzekerd te zijn dat je op de goede weg bent. Uitsluitend je

aandacht wisselt binnen je gezichtsveld, niet je blik!

SignalenSignalenSignalenSignalenSignalen

Elke keer wanneer je je oriëntatiepunt bereikt hebt, zul je over je

merkpunten heen gereden zijn. Deze geven je de boodschap als:

oppassen, afremmen, nu gas bijgeven, en boodschappen als: links

voorbij rijden, dat houdt in dat je ook zaken als gaten in de weg en

dergelijke beheerst. Zo kun je op bekend terrein de dingen alvast

voorprogrammeren. De merkpunten moeten een duidelijke

betekenis voor je hebben. het maakt niet uit wat het punt is en waar

het ligt, als het je maar op het juiste moment aan het juiste herinnert.

PanoramablikPanoramablikPanoramablikPanoramablikPanoramablik

Je scant zo het gedeelte van de weg met alle details, zonder daarvoor

veel van je aandacht te gebruiken, want het gaat erom bij je blik

naar je oriëntatiepunt je aandacht kort over de merkpunten te laten

gaan. Je richt je aandacht kort daarop, echter niet je ogen. Niet het

heen en weer springen van je ogen, maar de wisselen van de

aandacht in je gezichtsveld stuurt je blik en zorgt voor een wijde

blik. Wanneer je na enige oefening de merkpunten juist stelt, zul je

merken dat je het stuk weg in enkele je goed bekende meters kunt

onderverdelen. De merkpunten helpen je herinnering aan dit gedeelte

van de weg en wat er zich voordoet. Eén merkpunt is nuttig, twee

zijn al beter en drie of vier merkpunten geven je plots het overzicht

met welke ruimte in deze bocht je nog kunt werken.





49

Al bij het afremmen voor een bocht is het belangrijk je lijn in de

bocht te bepalen en een oriëntatiepunt te kiezen. Zonder

oriëntatiepunt of merkpunten mis je de oriëntering voor het punt

waarop je moet remmen, waarop je je motor inkantelt, je lijn in de

bocht, de passende snelheid en ga zo maar door.

Laat je niet door motorrijders voor je van de wijs brengen. Door je op

je collega voor je te fixeren, rijd je niet meer je eigen lijn en bestaat

het gevaar dat je daardoor van je eigen rijlijn afgeleid wordt. Rijders

voor je zou je eigenlijk moeten beschouwen als een storende vlieg

op een beeldscherm. Hierdoor laat je je niet afleiden, storende

optische invloeden moet je naast je neerleggen.

Een motorrijder voor je kan bijvoorbeeld ook vallen. Kijk je hiernaar

- en uiteraard ga je waar je kijkt - dan zul je niet in staat zijn om te

remmen, maar ook onderuitgaan.

Uiteraard dien je bij dit alles wel rekening te houden met het overige

verkeer. In dit geval bedoelen we echter dat de kans bestaat op

doelfixatie, vooral bij het rijden in een groep. Rijd altijd je eigen lijn,

laat je niet afleiden door je teamgenoten!



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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Alles draait om het snel inprenten van oriëntatie- en merkpunten.

Zo kan elke route als het ware gedecodeerd worden. Heb je eenmaal

genoeg belangrijke oriëntatie- en merkpunten, dan zie je niet meer

elk detail afzonderlijk, maar heb je in een keer het overzicht over

het grote geheel. Dit zal je enorm helpen je zelfvertrouwen te

vergroten en het nemen van bochten een stuk vergemakkelijken.

Uiteraard is dit op het circuit van uitzonderlijk belang, maar vergeet

niet dat deze regels ook uitstekend van toepassing zijn op de

openbare weg. Zelfs je dagelijkse route kun in je in markante punten

onderverdelen om het vervolgens succesvol uit te kunnen lezen.

Opperste concentratie, je blik vooruit, je niet af laten leiden door

degene voor je en uitsluitend daarheen kijken waar je heen wilt. Zo

zul je ook op onbekende stukken weg snel overzicht krijgen. Er zijn

veel soorten bochten, overzichtelijke, onoverzichtelijke, dat maakt

allemaal niet uit. Het bovenstaande principe is op alle soorten

bochten van toepassing.

TTTTToepassing in de praktijkoepassing in de praktijkoepassing in de praktijkoepassing in de praktijkoepassing in de praktijk
Je kiest de beste uitgangspositie van waaruit je de bocht neemt,

zodat je optimaal de bocht door kunt kijken. Ga bij het nemen van

bochten niet te snel aan de binnenkant van de bocht rijden, want

dat vermindert je overzicht op de bocht en wat zich erachter bevindt.

Probeer zo diep mogelijk in de bocht te kijken, naar je eerste

oriëntatiepunt. Probeer al rijdende het begin van het nieuwe rechte

stuk te zien. Op een gegeven moment zie je het begin van het rechte

stuk. Laat je blik langs de apex van de bocht scheren. De apex is een

ingebeeld punt op de binnenkant van de bocht van waaruit je het

begin van het rechte stuk kunt zien. Heb je de apex bepaald, houd je

blik dan daar niet op gefixeerd, maar blijf naar het uiteinde van de

bocht kijken, over de apex heen. Draai bij dit alles je hoofd zoveel

mogelijk naar de richting waar je heen wilt, waarbij je in principe je

ogen altijd vooruit gericht laat. Over het algemeen betekent dit dat

je de bocht voor meer dan driekwart aan de buitenzijde zult rijden

(zie groene lijn), omdat de apex zo ver ligt. Je stuurt richting apex,

ben je de apex gepasseerd, dan kun je beginnen met uitaccelereren

en naar buiten sturen, waarbij je het volgende oriëntatiepunt in het

zicht houdt. Bij dit alles heb je de merkpunten onbewust vastgesteld

en dienovereenkomstig gehandeld.
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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 of een clubweekend.

v In de wintermaanden een jaarvergadering, feestavond en workshops.

De contributie bedraagt voor een motorrijder € 20,00 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, wordt de contributie na rato

vastgesterld. 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: mcmios@home.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. 








