HENDY BAR
Blijham

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

J. Houwen
Parklaan 25
9697 RS BLIJHAM
0597-563549
06-28390041
www.administratie-oosteinde.nl
info@administratie-oosteinde.nl

We zitten al weer halverwege ons seizoen. De helft van on onze activiteiten
zijn al weer voorbij. Velen zijn al bezig met de voorbereidingen van de
zomervakantie, of het hotelweekend. Een enkeling is aan het bijkomen
van de Elfstedentocht. Ik vond het een redelijk hobbelig parcours.
Gelukkig is onze redactie weer zodanig actief dat we weer 4 keer een
Pitstop uit te brengen. Dat betekent wel dat we verwachten dat leden
voldoende kopij aanleveren. Dus vraag ik een ieder om eens in de pen te
klimmen en iets op het papier toe te vertrouwen over activiteiten van de
club.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Ook is er ruimte voor mensen die willen helpen om volgend jaar de
sponsorrit te doen slagen. Dit vergt best wel enige inzet en we mogen niet
verwachten dat een dergelijke activiteit alleen maar door de tourcommissie
en het bestuur gedragen wordt. Dus vrijwilligers meldt je aan.
Voor de goede orde wil ik jullie nog eens wijzen op onze vernieuwde website
http://www.mcmios93.nl. De moeite waard om eens op te kijken. Al is
http://www.mcmios93.nl
het alleen maar voor het programma.
Ik wens jullie veel leesplezier met alle mooie verhalen over onze activiteiten
en wens jullie allen een goede vakantie.

Adressen enzo... ................................................................................... 5
Agenda 2012 ....................................................................................... 7
Mededelingen ...................................................................................... 7
Opentoertocht .................................................................................... 11
Monstertoertocht ............................................................................... 15
Nieuwe Leden .................................................................................... 17
Friesche Elfstedentocht ..................................................................... 19
Ledentoertocht ................................................................................... 25
Wist u dat ........................................................................................... 27
Verjaardagskalender .......................................................................... 27
Testrit: Honda Crosstourer 1200x ..................................................... 31
Het andere motorrijden ..................................................................... 37
Lid worden? ........................................................................................ 53

3

Inhoud

Voorzitter,
Henk Loois

Adressen enzo...
Voor
zitt
er
oorzitt
zitter

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

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

Secretaris & Ledenadministratie

(e-mail: secretaris@mcmios93.nl)

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

Penningmeester

(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 bestuur

(e-mail: info@mcmios93.nl)

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

Toercommissie
Jaap Duit
René Hoesen
Sipke Roukema
Hilvert Smits
Luppo Teuben

(e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)

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

Redactie
Debbie de Boer
Adriaan Havermans
René Hoesen
Thea Loois
Jan Wierenga

(e-mail: redactie@mcmios93.nl)

A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
Waterkant 27, 9665 MJ Oude Pekela, 0597 - 614226
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

oor nummer 3 moe
oor 1
7 augus
tus 20
12.
moett binnen zijn vvoor
17
augustus
2012.
Kopij vvoor
Deze kunnen gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. Verhalen en foto’s kunnen
op verzoek worden geplaatst. De redaktie houdt zich het recht voor kopij te weigeren of
in te korten. De redaktie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste stukken
op persoonlijke titel. Anonieme artikelen worden enkel geplaatst wanneer de auteur bij
de redaktie bekend is. Alle leden en sponsoren van MC Mios ‘93 ontvangen de Pitstop
gratis.

Lidmaatsc
hap MC Mios '93
Lidmaatschap
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk het Huishoudelijk Regelement en uw ledenpas in huis.
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BAG-WINSCHOTEN voor bedrijven en arbodiensten en BETER in BEWEGEN voor particulieren
en ziekenfonds verzekerden is uw garantie voor snelle en duurzame terugkeer naar werk, sprotieveen hobby activiteiten.
Tel. BAG-WINSCHOTEN:
Tel. BETER in BEWEGEN:
Fax:

0597 - 563479
0597 - 562701
0597 - 563496

e-mail:
e-amil:

winschoten@bag-nn.nl
beterinbewegen@hotmail.com

Glasservice en
Schilderwerken

H. Stukje
Bij ons komt u ook in aanmerking voor Voor onderstaande werkzaamheden:
de winterpremie. Voor woningen ouder
dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief. - Binnen- en buiten schilderwerk
- Behangen
- Diverse soorten wandafwerking
- Diverse soorten enkel glas op voorraad
Lageweg 51 9698 BK Wedde
- Diverse soorten isolatieglas
Telefoon
0597 - 541 250
- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas
Fax
0597 - 542269
- Kitwerk badkamers ect.
Autotel.
06 - 55 83 88 60
- Houtrot reparaties
- Winkel in verfartikelen
- Met een kleurmengmachine

GERVO

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

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting

Agenda 2012
Datum
29 april
13 mei
28 mei
10 juni
29 juni t/m 1 juli
26 augustus
16 september
7 oktober
4 november

Soort
Lengte
Starttijd
Open Toertocht
200 km
9.00-11.00 uur
Monstertocht
300 km
9.00 uur
Friesche Elfstedentocht
460 km
7.30 uur
Geen officiële clubevenement - Opgave bij Henk Loois
Leden Toertocht
120 km
10.00 uur
BBQ
15.00 uur
Hotelweekend in “Dolesca Park Hotel” te Vielsalm.
Baraque de Fraiture 3. Dit hotel ligt in de Belgische Ardennen.
Rabobank Zomertoertocht
200 km
9.00-11.00 uur
Activiteitentocht
120 km
9.30 uur
Leden Toertocht
175 km
9.30 uur
Deze toertocht start bij Eetcafe ‘De Leeuw’ in Wedde.
Snerttocht
130 km
10.00 uur

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.

Mededelingen
Algemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 3,00 per toertocht gevraagd. De
vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook
voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 11,00 per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer: 30.66.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.
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MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER
Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met
volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

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

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

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

ting
orting
Kor
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 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.

vice
Digitale ledenser
ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd.
Er kunnen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aangevraagd worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de
e-mail toegestuurd worden zoals een mailing voor bijvoorbeeld
avondtocht, clubweekend, jaarvergadering, etc. Mocht je hier aan
mee willen doen stuur dan een e-mail naar info@mcmios93.nl onder vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer.
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Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar
een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.
* Vlakglas
* Isolatieglas
* Glas in lood

* Spiegels
* Geslepen glas
* Ventilatieroosters

J.D. van der Veenstraat 17 9672 AD Winschoten
Tel.: 0597-413257
Fax.: 0597-421339
www.glaszaakwiegers.nl

Opentoertocht
door Debbie de Boer
Na een drukke week van werken en met een mooi weersvooruitzicht
verheugden wij, Albert en ik, ons op onze eerste toertocht van dit
jaar. Het is voor ons toch altijd even een beetje moeilijk om op een
vrije dag uit ons warme nestje te stappen. Dus, nog éénmaal in de
lengte strekken en éénmaal in de breedte en toen stonden wij
ineens al in de badkamer om ons te wassen, aan te kleden, boterham
te smeren, thee te zetten, enzovoort, enzovoort. Ineens gaat alles
heel vlug en voor dat wij het zelf in de gaten hadden zaten we goed
ingepakt op de motor.
Op de reis naar Blijham genoten wij al van het mooie weer en hoopten
dat het zo zou blijven. Na de inschrijving nog even gedag tegen de
deelnemers zeggen en uiteraard de taken verdelen. Wie schrijft en
wie maakt foto’s. Er deden volgens mij 33 motoren mee waarvan er
5 duo’s waren. Toen dit duidelijk was ging de eerste ploeg op weg.
Dat was meteen ook de grootste en waarschijnlijk ook de snelste
ploeg.
Wij reden in een groepje van vijf motoren. Hekkensluiter was ons
nieuwe lid Richard met zijn gave, luidruchtige Harley. Geweldig en
nog eens van deze kant welkom.
De tocht ging over Stadskanaal richting Emmen naar Duitsland en
weer terug. De route die was uitgezet door Jaap Duit en omvatte
210 km. De tocht begon met secondaire wegen langs de N366. Het
kwam in het verleden wel eens voor dat de beesten in de wei wat
meer richting het midden gingen maar deze keer zag je ze toch vaak
met opgeheven hoofd, hoge staart en wilde blik zo ver mogelijk weg
galopperen. Voor ons gold: goed op je voorganger letten. We reden
over weggetjes waar je anatomie weer eens goed door elkaar werd
geschud. Mij schoot even door het hoofd dat iemand met een
niersteenkwaal (he, René) naderhand ervan verlost zou kunnen
zijn. Tjonge, jonge, af en toe wel heftig, hoor.
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Na een tijdje tuffen was er een koffiepauze in Erm. Heerlijk vers
gezette koffie en een smakelijk gebakje mocht ook niet ontbreken.
Heel eventjes uitbuiken en dan weer verder via Schoonebeek richting
Emlichheim en daar de grens over.
De tocht slingerde door mooie streken en prachtige plaatsjes. Tegen
de middag werd gestopt in Groß-Füllen waar wij een lunch in
Steakhouse bei Mirko genoten. Eerst even wat drinken.
Tegenover het Steakhouse verzamelden zich allemaal mannen in
een groen pak om vervolgens met gezellige blaasmuziek een
straatje in te gaan. De schutterskoning (neem ik aan) hield een
korte rede waarna de muziek nog even doorspeelde en zachtjes in
de omgeving verdween. Wij genoten ondertussen van onze maaltijd
en zie daar er kwamen wat clublieden van binnen om zich alweer
gereed te maken voor de verdere tocht. Dat deden wij ook na een
tijdje.
Toen wij zover waren was er nog even een kleine consternatie van
een motorrijder (niet van ons) over een verloren bril. Niet zomaar
een bril maar eentje met een blauw montuur en variofocusglazen.
Dat zagen wij natuurlijk direct……maar niet heus. Na enig zoeken
hebben wij het maar opgegeven om onze tocht voortzetten zij het
niet dat Jaap ineens in de ankers ging en naar het asfalt wees. Nou,
kijk nou, een bril met een blauw montuur en variofocusglazen. Naja
zeg, dit kon niet missen. Deze hebben wij bij de rechtmatige eigenaar
afgegeven (hij was nog steeds druk aan het zoeken) en hebben
toen, eindelijk maar toch, onze tocht voortgezet. We kregen zelfs
een rondje van de zaak omdat er iets misging met een afslag, of zo.
Langzaam maar zeker ging het weer richting de Nederlandse grens
en van daaruit richting Blijham waar onze groep tegen 16.30 uur
aankwam. Er werd nog heel kort bijgepraat en toen is iedereen weer
richting home-sweet-home gegaan.
Het was weer een mooie dag en zeker een mooie tocht. Heel erg
bedankt hiervoor.
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“Eetcafe Wedderbergen”
Voor gezelligheid en rust
in een bosrijke omgeving.
Graag tot ziens
Openingstijden:
Van 1 april tot 1 oktober
Vanaf 11:00 uur ‘s morgens
Tel: 06 - 1
4 4
1 79 60
14
41

Berend & Jannie
Zaalruimte tot 120 personen

Chinees Specialiteiten Restaurant

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

“Kan Le”

Voor al uw:

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

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

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

Monstertoertocht
door Marga Duit
Zondag 13 mei was het dan zo ver. We hadden weer een toertocht,
en dit was de monstertoertocht. Onder het genot van een kopje
koffie zitten Jaap en ik even te keuvelen, over die dag. Want het is
geen gewone zondag, het was n.l. Moederdag. En aangezien er
mensen zijn die een gezinnetje hebben en ouders, dachten wij, er
komen vast niet veel om mee te rijden. Om kwart voor negen rijden
wij dan ook richting Blijham.
Mam, er staan nog niet veel motoren, dus… binnen eerst maar een
kopje koffie en daar worden we begroet door Christien en Henk
Schepers die de inschrijving deden. Op dat moment waren we met
vijf motoren en zes personen.Maar gelukkig langzamer hand
kwamen er toch nog een paar motoren bij. He, wat is dat nou? Jaap
en Bé zeggen tegen mij, we gaan er vandaag een mannenclub van
maken. Blijkt het dat ik de enige vrouw ben en ook nog eens de
enige duo passagier. Ha ha, nou laat ik mij dus niet zo gauw uit het
veld slaan, even de andere mannen vragen of ik naar huis moest of
toch mee mocht. Gelukkig ik mocht mee, als ik mij goed ging
gedragen, ha ha, doe ik toch altijd?
Om even over half tien gingen we dan met twaalf motoren en 13
personen op weg. Via Bourtange de grens over Duitsland in. Het was
nog wel wat frisjes, maar gelukkig hadden we ons daar naar aan
gekleed. Na ongeveer een ander half uur rijden kwamen we bij ons
koffieadres “ WARDENBURGERHOF”.
Nadat de koffie en kuchen met Sanne (we mochten er zelfs twee
pakken) heerlijk hadden gesmaakt gingen we weer op weg om de
route te vervolgen. Wat mooie en prachtige wegen om te rijden (er
zaten er ook wel een paar vervelende wegen tussen, maar dat weet
je van Duitsland). Nadat we ongeveer weer ander half uur hadden
gereden kwamen we bij de lunchstop aan HAHNENKOOPMÜHLE.
Hier kregen we een heerlijk luchbuffet. Wat viel ons dat er lekker in
en het zag er ook allemaal lekker en mooi uit.
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Het werd weer tijd om onze weg weer te vervolgen, maar nu huis
waart. En wat een heerlijk weertje. Tegen half zes rolden wij onze
inrit weer op.
Het was een lange, maar een mooie en prachtige toertocht. Ik kijk
terug op een heerlijke dag, ondanks dat ik met al die mannen op
stap was. Mannen van de toercommissie, dank jullie wel.

Nieuwe Leden
Peter de Vries uit Blijham
Van Harte Welkom bij de club!!
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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

Hotel
Restaurant
Zaalverhuur

info@hotelmeppen.de

Voor een gezellig hapje of
drankje ga je naar:

Hoofdweg 35
9698 AA Wedde
Tel.: (0597) 52 22 95
www.eetcafedeleeuw.nl

Friesche Elfstedentocht
door René en Gebina Hoesen
’t Is wel vroeg hoor…
Als je aan andere motorclubleden vraagt of ze meegaan met de
friese motor 11 stedentocht is een van de eerste dingen die ze
vragen “Hoe laat vertrekken we” en direct daar achteraan komt de
vraag “Hoeveel kilometer is het rijden”.
Op de eerste vraag kan ik alleen maar zeggen dat het heel vroeg is;
namelijk uit je veren rond 5:00 en dan vertrekken vanaf Winschoten
om 6:00. Rond 7:00 zijn we dan bij het vertrekpunt in Leeuwarden
en dan heb je inmiddels de eerste 100 kilometer erop zitten.
Eerst een bakkie koffie, startbewijs ophalen, sanitaire stop en
eventuele nicotineverslaving bevredigen en dan op de motor. Om
dan ongeveer 260 kilometer door het mooie Friese landschap te
rijden met zo nu en dan een welkome stempelpost om even de
benen te strekken en misschien nog iets te eten.
De terugreis is natuurlijk ook weer 100 kilometer zodat ook de 2e
vraag beantwoord is; je rijdt deze dag dik 450 kilometer.

Maar we zijn nog niet op de terugweg….
Eerst moet er zoals al eerder genoemd genoten worden van het
mooie Friese landschap en natuurlijk moet je elk jaar weer bij
dezelfde 11 steden langs maar altijd zijn er toch weer genoeg nieuwe
weggetjes bij. En op die nieuwe weggetjes zie je toch wel eens een
keertje een motor die een slippertje gemaakt heeft; misschien door
onervarenheid met het rijden in een grote groep, of jeugdige
onbezonnenheid waarbij het soms een beetje te hard gaat.
Want…oom agent houdt ons weer allemaal goed in de gaten en ook
dit jaar zijn er weer meer als 500 bekeuringen uitgedeeld en zelfs
enkele rijbewijzen ingevorderd.
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EK
E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Vossenkamp 138
9675 KM Winschoten

tel.: 0597-422050

* Voor alle verzekeringen
* Voor aan- en verkoop van onroerend goed
* Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden
op www.makelaardij-visser.nl
* Alle taxaties
* Voor alle hypotheken
e-mail: info@makelaardij-visser.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26 – 9695 AK – Tel. 0597-531484 - Fax. 0597-531378

Pech onderweg….
In 2011 hebben wij besloten om de 11 stedentocht niet helemaal
uit te rijden omdat de regen soms met bakken uit de hemel kwam.
Of dit nou “mietjegedrag” is of verstandig vooruit zien zullen we
nooit weten want je weet nooit wat er gebeurd zou zijn als we wel
waren doorgereden. Een ongelukje zit namelijk in een klein
(br)hoekje en iedereen kan natuurlijk ook nog pech krijgen met zijn
vehikel. Ook dit jaar werden we daar niet van gespaard.
De lunch werd zoals elk jaar genuttigd in Makkum; een klein stukje
van de route en daarom ook niet zo vreselijk druk om een geschikte
voederbak te vinden.
Na de lunchpauze heb ik voorop gereden en dat ging volgens mij
redelijk sportief maar ik probeerde toch om na elke bocht even
achterom te kijken of iedereen er nog was. Dat lukt natuurlijk niet
altijd omdat je ogen voor en achter nodig hebt om bij drukke
kruisingen alles in de gaten te hebben. Dusssss….toen was zo ineens
de hele groep achter ons weg en we hebben een hele tijd aan de
kant staan wachten op een verlossend telefoontje….”man waar
blijven jullie wel?”
De motor van Koos Spa had problemen met de brandstofpomp en
besloten werd om bij een boer op de ANWB te wachten. Daarvoor
werd de motor van Henk Jelijs als duwboot gebruikt. Komisch dat
een bijna 30 jaar oude motor een motor van 3 jaar oud moet
aanduwen om bij die boer te komen. Hier hebben wij verder niets
van meegekregen maar de volgende dag hebben we natuurlijk wel
de stoere indianenverhalen gehoord.
Als extra domper voor Koos heeft de ANWB ook nog zijn motor om
laten vallen met als gevolg een gat in de kuip en natuurlijk een boel
touwtrekkerij om wie dat nu moet betalen: de verzekering van Koos
of de ANWB.
Gelukkig was het mooi zonnig droog weer zodat je in elk geval niet
zeiknat werd zoals dat vorig jaar wel het geval was. Onderweg werden
er nog foto’s gemaakt door een professionele fotograaf die hele
mooie plaatjes op zijn website plaatste. Foto’s zijn te zien op
www.ikzaghet.nl.
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CHINEES INDISCH RESTAURANT

Ying Ping
Blijhamsterstraat 60
9671 AX Winschoten
Tel.: 0597 - 425 100
www.yingping.nl

Terug in Leeuw
ar
den…
Leeuwar
arden…
Wij hebben ongeveer een half uur
gewacht op de rest en daarna besloten
om verder te rijden omdat we een beetje
op tijd stonden. Schoonmoeder lag in het
ziekenhuis dus als we vroeg genoeg terug
waren konden we daar nog even heen.
Tegen 16:00 waren wij weer in
Leeuwarden en daar hebben we ook nog
even gewacht maar toen toch maar de
terugreis gemaakt zodat deze mooie dag
toch weer anders eindigde als voorspeld
maar dat is toch wel de charme van zo’n
dag.
Aan het einde van de rit hadden we in
totaal 468 tevreden kilometers afgelegd
en volgend jaar zijn we zeker weer van
de partij. Alleen vinden we het zo jammer
dat het wel lijkt of er elk jaar minder leden
van onze club mee willen. Zal ook een
economisch verhaal zijn; in het begin
gingen we aan het einde van de dag ook nog warm eten in Marum
maar iedereen moet nu op de centjes letten dus daar zijn we ook al
vanaf gestapt. En inderdaad de benzine is duur en op 2e pinksterdag
zijn er vast volop meubelboulevards open waar je met je
(schoon)ouders heen moet!
Iedereen moet natuurlijk zelf beslissen maar ik weet wel naar welke
kant de weegschaal doorslaat als ik moet kiezen tussen motorrijden
en een meubelboulevard. Dus als je het durft geef je volgend jaar
ook eens op om mee te rijden. Dat kun je doen bij Henk Loois of
rechtstreeks bij de Friesche Motorclub. Meestal begint de inschrijving
in maart dus houd het goed in de gaten.
Voor nu eerst weer oogjes dicht en snaveltjes toe en tot een volgende
uitzending.
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H. Feringa Autotechniek
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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

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

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

VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten

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

Ledentoertocht
door Johan Suk
Ik wil mij graag eerst even voorstellen.
Mijn naam is Johan Suk uit Winschoten. Ik ben nu 2 jaar lid van
MC Mios ‘93. Hiervoor had ik al eens een paar keer een open
toertocht meegereden. Trouwens, ik rijd op een Suzuki Intruder V750
bouwjaar 1986, puur recreatief.
Zondag 10 juni waren er rond 10:00 uur bij de Hendy Bar 13 motoren
en 15 leden aanwezig. Na vertrek voor de “korte” toertocht richting
Veelerveen, via Bourtange, Wessingtange en laudermarke naar
Ter Apel.
Hierna via Roswinkel, Weerdinge en Valthe naar Exloo voor de
koffiestop. Hier werd besloten de route wat langer te maken om
niet te vroeg weer terug te zijn. We gingen door de bossen naar het
TT-circuit, op de parkeerplaats bij de tunnel een korte pauze en
eventueel naar motorraces kijken.
Via Gieten, Bareveld en de Pekela’s waren we rond 15:00 uur weer
terug in Blijham, met ca. 170 km meer op de teller.
Dank aan de weergoden voor het prima weer en de toercommissie
voor een leuke toertocht. Tot slot iedereen een prettige vakantie
toegewenst en tot ziens.

Geen BBQ:
Wel erg jammer dat de barbecue weer niet door kon gaan door te
weinig aanmeldingen. We hopen dat het de volgende keer wel door
kan gaan want het was wel altijd erg lekker en vooral ook erg gezellig.
Namens het bestuur.
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
ta
T. 059
7 - 33 1
0 6
4
0597
10
64

M. 06 - 305 306 68

e-mail: wier tsemahout@ziggo.nl

Wist u dat
-

het motorseizoen al begonnen is
er al een paar toertochten gereden zijn
de BBQ niet is doorgegaan wegens te weinig deelname
er maar 13 opgaven waren en dat is te weinig
het volgende evenement het hotelweekend is
hiervoor voldoende opgaven waren
de reis naar de Belgische Ardennen gaat
de volgende toertocht 26 augustus is
dit een open toertocht is, dus voor ieder met een motor
het bestuur, toercommissie en redactie alle leden en adverteerders
een Prettige Vakantie toewenst

Verjaardagskalender
Mei:
Andre Conradi, Marjolein van Heteren, Petra Lap-Strating, Andre
Komies, Henk Brouwer, Hanno Engelkes, Jack Veldkamp, Harm
Ekamper, Wim Molanus, Gerrit Velthuyzen-van Zanten, Sipke
Roukema, Boye Lap
Juni:
Jan Kolthof, Richard Slijfer, Luppo Teuben, Henk Loois, Gebina
Hoesen-Westerling, Cornelis Lap, Gerard Pathuis, Frank Tietema,
Rene Hoesen, Esra Siemons, Trijnie Wieringa, Fre Siemons, Wuppie
Lohof-Kruize, Willem Hensema
Juli:
Chris Hesseling, Jurren Boltjes, Ema Mulder, Trijnko Begeman,
Marjan Blauw, Jasper van Heteren, Dethmer Nuus, Erik Moddeman,
Harold Speelman
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De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!

* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Testrit: Honda Crosstourer 1200x
door VFRené en VFRouw
Sinds een dik jaar is de Honda VFR 1200f nu te krijgen als sportieve
toermotor naast de al langer bekende en door ons zo geliefde VFR
VTEC 800.
Van beide modellen heeft Honda nu ook een all road versie gemaakt;
voor de crossrunner heeft men het VTEC blok van de VFR800 gebruikt
met een lichte aanpassing wat betreft koppel. Voor de Crosstourer
heeft Honda het potente 1200 cc blok van de 1200 F gebruikt en
ook hier de blokkarakteristieken iets aangepast. Deze laatste motor
hebben ik en mijn altijd aanwezige duo eens even aan de tand
gevoeld bij Motoport Assen.

Grote motor….
Het eerste dat direct opvalt is, dat het een grote motor is. Nu ben ik
qua beenlengte al niet de allergrootste maar hiervoor heb een
huishoudtrapje nodig. Gelukkig kan er van alles afgesteld worden
en er zal ook vast een lagere buddy leverbaar zijn of komen want
ook kleine mennekes willen wel eens op een grote motor rijden.
Zoals we gewend zijn bij Honda, zit alles op de plaats waar het moet
zitten, alleen de knipperlichtbediening zit iets lager als we zelf
gewend zijn, dus het kan zijn dat er nog een bekeuring aankomt
waaien voor onnodig toeteren want die knop heb ik dus veelvuldig
gebruikt om van richting te wisselen. En dan dat enorme stuur; als je
je nu niet King of the Road voelt weet ik het ook niet meer; wat een
controle heb je over het ding. Na het overstappen op onze eigen
VFR voelde dat aan als een dikke brommer vergeleken met de
Crosstourer.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN

Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Geen ketting smeren….
De Crosstourer heeft net als zijn sportieve VFR broer geen ketting
meer maar een cardanaandrijving en dat voel je! Geen ongewenste
storende klakkende cardan maar de hele motor komt omhoog als
je eens enthousiast aan het gas draait. En aan het gas draaien
vertaalt zich altijd in een fraaie grom uit de eenzijdig geplaatste
uitlaat naast het prachtig gespaakte achterwiel met 1-zijdige
ophanging zoals we het van de VFR familie gewend zijn.
Ik moet eerlijk bekennen dat het geluid
uit de uitlaat me wel teveel deed
denken aan die andere Allroad uit
Beieren maar dat kan met een
vervangingsuitlaat vast opgelost
worden.

Lekker zitten???..
Nu zijn we zelf een sportief voorover
zittende motor gewend en daarop zul
je niet snel last krijgen van je zitvlees.
Met de Crosstourer hadden we na 35
kilometer al een minder prettig gevoel in de bipsjes. Als je er vaker
mee onderweg bent zul je daar ook zeker aan wennen en ook
hiervoor geld weer dat er vast een vervangingsbuddy voor te krijgen
is. Door de rechtop zit die we niet gewend zijn moest mijn duo zich
wel stevig aan mij vastklampen bij lekker aan het gas draaien want
dit vertaalde zich elke keer weer in een brutale snelheidsverhoging.

Sturen als een scheermes….
Ik heb eerder al test gereden op een Ducati Multistrada 1200 en
dat stuurde geheel tegen mijn verwachtingen in als een sportieve
snelle motor. Met deze Crosstourer komt Honda niet in de buurt van
de Ducati en dat zal ook misschien niet helemaal de uitgangspositie
zijn geweest. In een later stadium zal ik misschien nog eens op een
BMW 1200 GS proberen te stappen maar dat zal voor mij een
probleem zijn door mijn redelijke korte onderdanen.
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DE SNIKKE

PARTY SERVICE
TEL.: 0597 - 612980
VOOR AL UW: Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en
Warme Buffetten, Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.
Zalen tot 300 personen

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

info@backupcomputerservice.nl

De specificaties van de Crosstourer kun je vinden op www.honda.nl
en hier vindt je ook de prijzen.

Conclusie…
En die conclusie is weer geheel mijn eigen want ik moet eerlijk
zeggen dat het geen motor is voor ons. Het hele concept van rechtop
zitten is al niets voor ons; we willen sportief voorover zitten. Voor de
grotere medemens is het een zeer prettige reismotor waarop je
genoeg bagage kwijt kunt door allerlei haken en ogen en natuurlijk
diverse koffers. Je merkt wel dat je met een iets duurdere motor
onderweg bent door de mooie afwerking.
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Het andere motorrijden
door Geert-Jan Glazenborg
Zoals enkelen van juli wel weten doen mijn broer Bé en ik ook nog
aan een andere tak van motorsport. Een paar van de leden van MC
Mios ‘93 hebben het al een keer gezien en gehoord. Het gaat hierbij
om regelmatigheid ritten. Deze worden ook wel Demo ritten genoemd.
Het gaat hierbij om een zo regelmatig mogelijke snelheid te rijden
op een afgezette baan. Men rijdt gewoon 6 of 8 ronden en het is dan
zaak om deze rondes in een zo gelijkmatige tijd af te leggen. De
reden waarom men dit doet is, omdat tegenwoordig straatraces bij
wet verboden zijn. Wanneer men er nu een regelmatigheid rit van
maakt is het wel weer toegestaan. Men moet dan tevens prijzen
vergeven anders mag het weer niet. Aan het eind van het seizoen
wordt dan de “Grote Prijs van het Noorden” uitgereikt aan diegene
die in elke klasse het meest regelmatig was. Afgelopen jaar, 2011
was ik tweede. Aan het rijden zijn natuurlijk wel regels verbonden.
Zo zijn er klassen op basis van cilinder inhoud zoals: 50, 125, 125
oud, 250, 350, 500cc, Rigid Web, Sportklasse en de Zijspanklasse.
Tevens is er nog de belangrijke Kreidler Cup Klasse, met natuurlijk
allemaal Kreidlers die vaak goed zijn opgevoerd. Net als vroeger
toen ik zelf 16 was. Voor de meeste komt het jeugd sentiment dan
voor even weer terug. Wel zijn aan de motoren leeftijdsgrenzen
gebonden. Zo mag de 50 cc niet jonger zijn dan 1972. De 125, 250,
350, 500 en de zijspannen niet jonger dan 1965 en de 125-oud
niet jonger dan 1949.
De Rigid Web klasse is iets aparts. Dit heeft te maken met het feit
dat de voorvork moet bestaan uit een paralellogram en het frame
mag niet afgeveerd zijn! In alle Klassen zijn zowel 2 als 4 takt
toegestaan plus open uitlaat!
Voor alle motoren geld tevens dat er een olie opvangplaat onder
moet zitten. Dit om olie op de baan bij lekkage te voorkomen.
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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.

We’ve got more in store
www.motoport.nl

In de klasse waar wij in rijden, de Sportklasse, is de maximale cilinder
inhoud 550 cc. Het mogen zowel 1, 2, 3 als 4 cilinders zijn en zowel
2 als 4 takt.
T !!
UITLAAT
Wat werkelijk het aller mooiste is in onze klasse: OPEN UITLAA
Dus geluid genoeg en geen lawaai of herrie zoals sommigen
zeggen. Tevens mogen ze niet van na 1975 zijn.
We zijn lid van het WT-HJK Classic Racing Team en rijden onder
auspiciën van het RMM. Dit staat voor Stichting Rijdend Motorsport
Museum. Wel is het zo dat bij de RMM geen Japanse motoren mogen
meedoen. Maar omdat het publiek het toch leuke motoren vind
met mooie Multi cilinder geluiden, heeft men besloten om er een
aparte klasse van te maken.
We rijden ongeveer 12 tot 15 keer in een jaar in de provincie
Groningen, Friesland en in Duitsland. Het aantal rijders in onze klasse
varieert van 9 tot soms wel 15. Ook rijden we wel eens mee in een
andere klasse wanneer er te weinig deelnemers voor deze klassen
zijn. We hebben overigens in ons team wel de afspraak om geen
domme dingen te doen en ook niet inhalen kost wat het kost.
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DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag
Dinsdag
woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00

Nu nog groter - 1000 m 2
Mocht u buiten de openingstijden willen
komen dan graag na telefonisch overleg.
Fam. J.B. de Boer
7 - 6
12
41 9
0597
612
124
t el: 059
f ax: 059
7 - 675
746
0597
6757
H. Westerstraat 67
9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nl

Wil je weten waar en wanneer we rijden, kijk dan op de site van de
RMM en klik dan op evenementen. Hier staat plaats en datum
vermeld waar de Demo’s plaatsvinden. Tevens rijd ons team in
Vlagtwedde de Classic TT aldaar op 18 augustus 2012.
Mijn eigen motor is een Honda CB72, 350 cc uit 1963. Het is van
origine een 250 cc maar hij is opgeboord tot 350 cc. In mijn geval
gaat het om een echte originele privé racemotor uit 1963 waarmee
van 1963 tot 1967 in Europa mee is geracet. Hij heeft 35 PK (was
25 bij 250 cc, dus 40 % meer aan vermogen) en kan, afhankelijk
van overbrengging 176 Km/uur halen. Hij heeft echter maar 4
versnellingen en dat is wel eens moeilijk in korte bochten.

Ik kom dan te laag in toeren uit en moet dan met slippende koppeling
weer optrekken. Verder is ook nog de achter-brug 7 cm verlengd. Dit
is voor een goede rechtuit stabiliteit op lange rechte einden bij hoge
snelheden. Nadeel is wel dat ik zeer moeilijk door korte bochten
kan komen.
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E.H.B.O. opleidingen de Boer
NRR (Nederlandse reanimatie raad).
Gecertificeerd instructeur reanimatie en AED (automatische externe defibrillator).
Voor uw diploma Eerste Hulp, reanimatie en AED.
Voor uw cursus Levens Reddende Handelingen.
Voor uw BHV-opleidingen.

www
.ehbo-opl
eidin
g-d
eboer
.nl
www.ehbo-opl
.ehbo-opleidin
eiding-d
g-deboer
eboer.nl
Tevens gediplomeerd sportmasseur: voor o.a.
Ontspanningsmassage, Blessurepreventie & Voetreflexzonetherapie.
Info:
A. Reijndersstraat B 205
9663 PM Nieuwe Pekela
Telnr.: 06 - 553 441 62
E-mail: info@ehbo-opleiding-deboer.nl

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552
www.mazdadewinter.nl

De motor stamt uit de tijd dat Honda net opkwam in de race wereld.
Ik heb hem dankzij het feit dat ik in het bestuur zit van MC Mios ‘93
gevonden. Toen ik namelijk de advertenties moest ophalen kwam
ik hem tegen bij HdeB Decoprint in Nieuwe Pekela.
Het eerste wat ik heb gedaan was de dempers eruit halen en de
carburateurs aanpassen. Dit natuurlijk voor een mooier geluid. De
motor van broer Bé is een Replica Honda CB72 250 cc van 1964.
Dit is een omgebouwde straat motorfiets tot een race motor.
Geluids overlast ? Hoezo. We rijden per dag 1 keer training, dan het
Defilé en daarna 2 keer een Demo. Nou ik kan je vertellen wanneer
je 8 of 10 ronden rijdt van 1,5 Km en je hebt geen oordoppen in, dat
je daarna alleen maar gefluit in de oren hebt en dat de hele nacht
door. Dus gehoorbescherming dragen is aan te raden. Wel is het
leuk om te zien, dat wanneer ik dicht bij het publiek langs rijd, de
mensen dan met de vingers in de oren staan te kijken.

Als ik dan voorbij kom zie je ze achteruit gaan. Ik kan het dan ook
niet laten om dan zo dicht mogelijk langs de dranghekken te rijden.
Het is elke keer weer leuk dat er mensen zijn, die je door te rijden
gewoon blij kunt maken.
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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

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
Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

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

Ook het aandrukken en het warmdraaien is al een lust voor menig
oortje. De herinneringen van vroegere TT bezoeken komen dan weer
boven. Vooral het geluid vinden de mensen mooi om te horen. Je
kunt aan sommigen zien dat ze gewoon staan te genieten van het
fraaie motor geluid. Ook spreek ik wel eens mensen die dan over de
TT van Assen spreken waar ze vroeger, toen ze nog jong waren, dit
geluid ook hoorden. We hebben al met meerdere oud coureurs in
de baan gereden zoals onder andere : Aalt Toersen, Marcel Ankoné,
en Jim Redman.

De circuits waar we meestal op rijden zijn vaak industrieterreinen.
Tevens rijden we ook in dorpskernen en bv bij het Abe Lenstra
stadion in Heerenveen.
Het is mooi om te zien dat we vaak wedstrijden hebben waar geen
reclame voor wordt gemaakt, deze toch druk worden bezocht. Wat
blijkt, ze komen gewoon op het geluid af. Laats hebben we van ons
eigen clubje, het WT/HJK Classic Racing Team, getraind in Drachten.
Hiermee hebben we zelfs de Telegraaf gehaald. Wat was namelijk
het geval. Naast de baan lag de nieuwe meldkamer van de Politie
van Groningen Friesland en Drenthe. Je kunt je natuur lijk wel
begrijpen dat het niet lang duurde voor dat oom agent bij ons was.
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Verkoop van verwarming en sanitair
Q Deskundig advies en vaste lage prijzen
Q

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

Warmteservice Veendam Van Stolbergweg 30

(0598) 65 46 00
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We moesten direct stoppen! Ze hadden last van het geluid. Ja, dat
had ik ook gezegd. We hadden van de gemeente toestemming en
hadden ook met de politie overlegd. Maar ja, communiceren daar,
ho maar. Na een half uur mochten we ook weer verder. In de kranten
daags daarop stond er dus een artikel over ons in. We waren daar in
het hol van de leeuw.! Nou dan heb je wel lef hoor en voel je je een
KEREL. Al zeg ik het zelf.
echte KEREL

Ook hier heb ik weer gezien dat je de krant niet moet geloven. Er
was wel degelijk toestemming, we waren allemaal verzekerd,
kentekens waren overbodig omdat er een afgezette baan was en
na een half uur mochten we gewoon weer verder gaan met trainen.
Op YouTube van Google staan een paar filmpjes van onze races.
Hier kun je horen en ook nog zien wat we dan aan het doen zijn. Type
hiervoor in: WT-HJK classic Demo en klik dan op die van Kolham
of van Leek. Tevens hebben wij natuurlijk een eigen site van ons
classicteamhjk.wordpress.com Hierop zijn ettelijke
www.classicteamhjk.wordpress.com
team: www.
foto’s te zien. Indien je vragen of interesse hebt, kijk dan op
bovenstaande site van de WT-HJK club. We hopen je een keer te
zien zodat je ook kunt genieten van de race tijden van weleer.
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DIKSCHADEHERSTEL
SERVICE
ERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJF
*AUTOSCHADE
*RUITREPARATIE
*RESTAURATIE
*SMARTREPAIR
*OMBOUW

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

WWW.DIKSCHADEHERSTEL.NL
LEIDYKSWEG 7 - 9695 CP BELLINGWOLDE - TEL.0597 531706

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
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
Telefoon: 0597-561212
E-mail: mcmios@home.nl
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Woonplaats
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E-mail
Digitale ledenservice
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Rijbewijs A
Datum
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: Ja / Nee *
:
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Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude Pekela
Telefoon: 0597-614904
E-mail: info@mcmios93.nl
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
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Zaterdag ± Bandendag

Alles voor de motorULMGHURQGHUppQGDN

Altijd scherp
Gratis Montage
Klaar terwijl u wacht
Complete keus
Gedegen kwaliteit
Betrouwbaar advies
Vakkundige service
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