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

Langzaam verdwijnen de laatste sneeuwresten. De dooi treedt in en de
krokussen komen boven de grond. Dat betekent dat ook de motoren weer
onder het kleed weg kunnen. De accu kan weer opgeladen worden en de
banden op spanning. Het motorseizoen staat weer voor de deur.
Een druk bezochte Nieuwjaars maaltijd bij de chinees in Winschoten was
de aftrap begin dit jaar. Met 56 deelnemers een record aantal deelnemers.
Gezellig druk was het. Daarna was er de theorie avond bij rijschool Schuringa.
Helaas niet zo druk bezocht. Toch is het belangrijk dat je ook de theorie
bijhoudt. Ook hier geldt “veiligheid voor alles”.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Een grote werkgroep is bezig met het organiseren van een sponsortocht
ten bate van Duchenne. Er zijn al een aantal sponseringen binnen, die het
mogelijk maken dat de aanloopkosten betaald kunnen worden. Er worden
allerlei activiteiten aangedragen om maar zo veel mogelijk motoren te
mobiliseren op 23 juni. De doelstelling is 500 motoren, dus als je mensen
weet die willen rijden voor het goede doel dan kan dat.
Het bestuur is ook weer bezig geweest om deze Pitstop weer tot een
succes te maken. Daarvoor zijn onder andere alle adverteerders weer
benaderd om ook dit jaar een advertentie geplaatst te hebben. We zijn deze
adverteerders daarvoor zeer dankbaar. Verder wordt er nogal wat afgepend
om maar zoveel mogelijk tekst te hebben. Als je eens wat leuks te melden
hebt doe dat gerust en stuur het naar onze redactie.
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Inhoud

Henk Loois
Voorzitter

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

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

Secretaris

(e-mail: secretaris@mcmios93.nl)

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

Ledenadministratie

(e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl)

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

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

Redactie
Debbie de Boer
René Hoesen
Thea Loois
Jan Wierenga

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

A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076
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Het bestuur (vlnr)
Penningmeester:
Henk Schepers
Voorzitter:
Henk Loois
Secretaris:
Christien Spa
Algemeen bestuur:
Geertje Roukema
Sipke Roukema
(achteraan staand)
Bé Nieboer
Geert Jan Glazenborg

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
PROWEAR
E-mail: voslies@yahoo.co.uk

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting

Agenda 2013
Datum

Soort

28 april
26 mei
23 juni

Opentoertocht
220 km
9.00-11.00 uur
Monstertoertocht
300 km
9.00 uur
Duchenne Sponsortoertocht 230 km
9.00-13.00 uur
De start is bij Interfurn, J.A. Koningstraat 1, 9672 AC Winschoten
Clubweekend
In “Motorel Hexenhaus” te Bullay. (Zie ook: www.hexenhaus.nl)
Rabobank Zomertoertocht
220 km
9.00-11.00 uur
Activiteitentoertocht
180 km
9.30 uur
Ledentoertocht
175 km
9.30 uur
De start is bij Eetcafe De Leeuw
Snerttoertocht
130 km
10.00 uur

4 t/m 7 juli
25 augustus
22 september
13 oktober
3 november

Lengte

Starttijd

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

Mededelingen
Algemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
toertocht willen meerijden, wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club wordt een vergoeding van
€ 3,00 per toertocht gevraagd.

Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient
iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de
ledentoertocht.
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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

De adverteerders denken aan ons...
Denk jij ook aan onze adverteerders!

Korting
Op vertoon van je ledenpas krijg je korting bij Mulders Motoren en
Smits Repairs in Veendam, bij Motorplaza in Groningen, bij Motoport
Express in Hoogezand, Motoport in Leek en Assen. Motoport Assen
geeft geen korting op Dainese kleding.

Digitale ledenser
vice
ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt van te voren de desbetreffende
tocht per e-mail thuisgestuurd. Er kunnen ook oude toertochten
opgevraagd worden. Verder worden er ook nog andere mailings voor
bijvoorbeeld het clubweekend, de ledenvergadering, etc. gestuurd.
Aanmeldingen hiervoor kun je sturen naar info@mcmios93.nl met
vermelding van je lidnummer.

Redactie
Kopij kan gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. De redactie
houdt zich het recht voor kopij te weigeren of in te korten. De redactie
is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste stukken op
persoonlijke titel.
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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

Algemene Ledenvergadering
door Geertje Roukema
Aanwezig bestuur:
Henk Loois, Christien Spa, Henk Schepers, Bé Nieboer, Geert-Jan
Glazenborg en Geertje Roukema.

Aanwezig leden:
Koos Spa, Jack Veldkamp, Sipke Roukema, Bé Glazenborg, Debbie
de Boer, René Hoesen, Jan Wierenga, Jaap Duit, Luppo Teuben, Pieter
de Waard, Roelf Hummel, Wim Molanus, Geert Veenstra, Theo
Prenger, Pieter Dijkstra, Johan Suk, Willy Swarts, Jan Jansingh, Hilvert
Smits, Harm Kruize, Marga Duit en Freka de Jager.

Afwezig m.k.:
René v.d. Lans, Albert de Boer, Thea Loois, Kees Meijer en Jan Meijer.
Agenda.
1.
Opening.
2.
Vaststellen agenda.
3.
Mededelingen en ingekomen stukken.
4.
Notulen ledenvergadering 2011.
5.
Jaarverslag secretaris 2011-2012.
6.
Financieel verslag penningmeester.
7.
Verslag kascommissie.
8.
Benoeming nieuw kascommissielid.
9.
Begroting 2013.
10.
Contributie 2013.
11.
Bestuursverkiezing.
12.
Toerkalender 2013 en winteractiviteiten.
13.
Sponsortocht.
14.
Pitstop.
15.
Rondvraag.
16.
Sluiting.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
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ellen agenda.
astst
2. V
aststellen
Vastst
De agenda wordt vastgesteld, geen punten toegevoegd.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Geen.

4. No
tulen leden
11 .
Notulen
ledenvv ergadering 20
201
N.a.v. de rondvraag legt Geert-Jan Glazenborg uit dat een trike een
motor is die onder de autowetgeving valt en dat er geen bezwaren
zijn een trikerijder lid te laten worden van MC Mios ‘93. Verder
worden de notulen onveranderd goedgekeurd.

taris 20
12.
slag secre
5. Jaar v er
2012.
erslag
secretaris
Het afgelopen jaar hebben wij als club tien activiteiten georganiseerd, een nieuwjaarsbijeenkomst, een theorie-avond, een
speurtocht, een hotelweekend, zeven toertochten waaronder een
monstertocht, een korte zondagtocht zonder barbecue en een
activiteiten/puzzeltocht. Ook werd er deelgenomen aan de Friesche
Elfstedentocht. Verder hebben meerdere leden als verkeersregelaar
meegewerkt aan verkeersbegeleidingen tijdens skeeler- en
wielertochten in de regio.
Nieuwjaarsbijeenkomst bij chinees restaurant Ying Ping te
Winschoten, zaterdagavond 28 januari 2012.
53 personen lieten zich het buffet goed smaken. Het buffet zag er
weer goed uit en het was wederom een mooi gezicht 53 personen
te zien smullen. Het was een gezellige bijeenkomst, om 23 uur
verlieten een ieder voldaan het restaurant. Zie verslag en foto’s in
Pitstop nr. 1.
Theorie-avond bij verkeersschool Schuringa te Winschoten,
donderdag 16 februari 2012.
Werd gegeven door Ludolf Schuringa. 15 leden werden getest op de
kennis, nodig bij het motorrijden (en autorijden). De aanwezigen
hebben met zweetdruppels aan de oren de sessie van 50 digitale
vragen gemaakt. Achteraf kwamen er tal van goede antwoorden
boven, maar helaas te laat, 90% van de uitslagen was ronduit slecht
te noemen. Het is dus een aanrader deze opfriscursus minstens
eens per jaar te volgen, ook vanwege verandering/aanpassing van
de regels. Ludolf werd bedankt en kreeg een fles wijn en bonbons
als dank voor het verzorgen van de avond.
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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

Gezellige avond bij eetcafé de Wedderbergen,
zaterdag 31 maart 2012.
Met 32 personen gingen we naar Berend en Jannie Koopman, die
een speurtocht van ongeveer anderhalf uur door de Wedderbergen
hadden uitgezet. De tocht werd in groepen gelopen waarbij onderweg
diverse opdrachten uitgevoerd moesten worden. Spanning en
hilariteit vierden hierbij hoogtij. Bij terugkomst wachtten ons
verschillende stamppotten met vlees, spek en worst waarvan ieder
smulde. Daarna volgde de prijsuitreiking, helaas is het niet gelukt
de verdeling van de prijzen vast te leggen. Ieder kreeg een zakje
paaseitjes mee. Er zou een verslag geschreven worden, maar het
kwam jammer genoeg niet bij de redactie aan. Het was een avond
die voor herhaling vatbaar leek.
Eerste open toertocht, zondag 29 april 2012.
Een tocht van 220 km., uitgezet door Jaap en Hilvert. Met 33 motoren
reden we richting Emmen en vandaar naar Duitsland. Een mooie
tocht die door prachtige streken en dorpen slingerde. Ook konden
we onderweg toevallig genieten van een blaasconcert. Als herinnering
kreeg ieder diverse schroefbits in een houder van handig formaat.
Monstertocht, zondag 13 mei 2012.
De tocht van 300 km., uitgezet door René en Luppo, werd gereden
door 12 motoren en een vrouwelijke duo en ging richting Bad
Schwischenahn in Duitsland. Hier kregen we koffie met kuchen.
Goed weer, maar frisjes. Een lange, mooie tocht.
Friesche Elfstedentocht, tweede pinksterdag, 28 mei 2012.
Ongeveer tien personen gingen om zes uur in de ochtend richting
Leeuwarden om de beroemde tocht te rijden. Het was een droge,
zonnige dag.
Korte zondagtocht zonder barbecue, 10 juni 2012.
De tocht van 120 km., gereden door 13 motoren en enkele duo’s
ging door kleine plaatsjes in de omgeving en later naar het TT-circuit
in Assen, waarna er via allerlei Drentse dorpen werd teruggereden
naar Blijham. De barbecue ging helaas vanwege te weinig opgave
(13 personen) niet door.
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Louwdijk 32, 9697 SM Blijham - T. 06 215 959 24

WWW.BOUWBEDRIJFJANBOS.NL

Clubweekend, 29 en 30 juni en 1 juli 2012.
Georganiseerd door Jaap. In de Belgische Ardennen werd met 28
personen gelogeerd in het Doleska Park Hotel te Vielsalm. Op de
heenreis helaas wat fikse regenbuien die door alle rijders dapper
werden getrotseerd. Sipke en Geertje in een Toyota Tundra met
motortrailer er achter aan voor eventuele pechgevallen en andere
eerste hulp.
Het was een beregezellig weekend met een mooie tocht door het
Eiffelgebergte op de zaterdag bij zonnig terrasweer. Verslag en foto’s
in Pitstop nr. 3.
Tweede open toertocht, Rabobanktocht, zondag 26 augustus, 2012.
Een tocht naar de Duitse kust, uitgezet door Luppo en Jaap. Een
prachtige tocht, met helaas weinig deelname, waarschijnlijk doordat
de weersvoorspelling niet meezat. Slechts 20 motoren reden de
route. Later op de dag scheen toch nog de zon. Als herinnering kregen
de deelnemers een presentje uit de doos van de zolder. Er kwam 1
nieuw lid uit deze tocht.
RUN Winschoten, zaterdag 10 september 2012.
Een groot jaarlijks evenement. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat deden 20 motoren mee als begeleider in verschillende functies.
Voor RTV Blauwestad werd dit jaar met drie motoren gereden. De
catering was uitstekend geregeld. Als herinnering werd een kalender
gegeven.
Activiteitentocht, zondag 16 september 2012.
Deze keer een puzzeltocht van 120 km. door regio Oldambt. 25
personen namen met succes deel aan de tocht. De eerste prijs,
wisselbeker, was voor Jan Kothof, de tweede prijs voor Ria Kolthof
en de derde prijs voor Jasper van Heteren. De poedelprijs ging naar
Ruud Westerbaan. Onderweg werd er gegeten bij chinees restaurant
Kan Le te Bellingwolde, waar ook een vraag beantwoord moest
worden. Het was een geslaagde dag.
Schnitzeltocht, zondag 7 oktober 2012.
Een tocht van 175 km., uitgezet door Luppo en Hilvert. De start was
vanaf eetcafé de Leeuw te Wedde met koffie en cake. 20 motoren
toerden door Duitsland. Onderweg werd en een schnitzelmaaltijd
genuttigd bij Gasthof Mol. Goed verzorgd voor € 9,50 per persoon.
Een mooie tocht met goed weer.
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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

Snerttocht, zondag 4 november 2012.
De laatste tocht van dit seizoen, met een lengte van 130 km., door
het groene hart van Drenthe, uitgezet door René en Hilvert. 18
motoren en 2 duo’s reden deze tocht. Ondanks de slechte
voorspellingen, was het redelijk goed weer. Na afloop werd er snert
gegeten in de Pekelahof te Oude Pekela voor een bedrag van € 5,per persoon.
Ledenvergadering, heden, woensdag 21 november 2012.
In de Snikke te Oude Pekela. 22 leden en 6 bestuursleden zijn
aanwezig. MC Mios ‘93 telt nu 126 leden en wordt gesponsord door
55 adverteerders.
December 2012.
Zoals gewoonlijk zullen de bestuursleden zich ook dit jaar weer
bezig houden met het verzorgen van de kerst/nieuwjaarswensen
en het binnenhalen van de advertenties bij de sponsoren voor ons
clubblad Pitstop.
Het bestuur en toercommissie kunnen terugkijken op een goed
motorseizoen, maar zou de deelname aan de toertochten graag
groter zien. Een woord van dank gaat uit naar de toercommissie en
de redactie, voor hun inzet voor de club.

6. Financieel vver
er
slag vvan
an de penningmeest
er
erslag
penningmeester
er..
Het verslag ligt ter inzage en wordt toegelicht door de penningmeester. Hij geeft aan dat de lasten hoger liggen dan de baten,
waarschijnlijk vanwege terugloop van het ledenaantal. Er wordt een
aantal vragen gesteld en beantwoord door het bestuur. Verder wordt
er een aantal bezuinigings-opties genoemd, waarop het bestuur zich
zal beraden.

er
slag kkascommissie.
ascommissie.
7. V
erslag
Ver
De kascommissie, bestaande uit Hilvert Smits en Willie Swarts, geeft
aan dat de penningmeester zijn werk naar behoren heeft uitgevoerd
en er geen belemmering is gevonden hem te dechargeren voor zijn
werk.

8. Benoeming kascommissie.
Hilvert Smits wordt vervangen door René Hoesen. De kascommissie
voor 2013 bestaat uit Willy Swarts en René Hoesen.
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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

o ting 20
9. Begr
201
Begro
1 3.
Wordt getoond middels een beamer. Pieter de Waard oppert het
idee een onkostenvergoeding te vragen van de RUN-organisatie van
b.v. € 250,- Wordt meegenomen door het bestuur, begeleiders op
de motor krijgen al een vergoeding. Jan Jansingh vraagt naar de zin
van het lidmaatschap van LOOT. De club is WA verzekerd via LOOT
en de open toertochten worden landelijke bekend gemaakt door
LOOT.

1 0. Contributie 20
1 3.
201
Er wordt gestemd over een contributieverhoging. De meeste
stemmen zijn voor. Besloten wordt tot een contributieverhoging van
€ 2,- voor de rijders, waardoor dit van 20 naar 22 euro gaat en € 1,voor de duo’s, waardoor dit van 11 naar 12 euro zal gaan.

11. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Christien Spa en Bé Nieboer.
Beide blijven in het bestuur.

eit
en.
eractivit
1 3 en wint
k alender 20
12. TToer
oer
eiten.
winteractivit
eractiviteit
201
oerk
De toerkalender ligt ter inzage en wordt toegelicht door Jaap Duit.
28 april
26 mei
23 juni
4 t/m 7(?) juli
25 augustus
22 september
13 oktober
3 november

9.00 uur
9.30 uur
13.00 uur
Clubweekend
9.00-11.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur

Eerste open tocht, 220 km.
Monstertocht, 300 km.
Uitslaaptocht, 140 km.
Motorel Hexenhaus te Bullay.
Tweede open tocht (Rabobanktocht).
Puzzeltocht (voor leden), 180 km.
Ledentocht, 175 km.
Snerttocht, 130 km.,

De tochten starten bij de Hendy Bar te Blijham, tenzij anders vermeld.
Er wordt geen beslissing genomen of het clubweekend 3 of 4 dagen
zal duren. Middels de ledenservice zal gevraagd worden naar de
voorkeur van de leden.

Winteractiviteiten.
12 januari is er een buffet bij rest. Ying Ping te Winschoten.
Verdere winteractiviteiten zijn nog niet bekend.
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CHINEES INDISCH RESTAURANT

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

13. Sponsortocht.
Het bestuur is van mening dat de organisatie ervan nogal wat
problemen oproept en is dan ook voornemens er van af te zien. De
eventuele opbrengst van een open tocht beschikbaar te stellen voor
een goed doel, zou mogelijk nog een optie zijn.

14. Pitstop.
Er wordt aangegeven dat het steeds moeilijker wordt Pitstop te vullen,
daarom een dringend verzoek aan de leden om verslagen of andere
kopij in te leveren.

11. Rondvraag.
Jan Wierenga: vraagt of Pitstop in 2013 drie of vier keer uit zal
komen. Er wordt gestreefd naar vier keer, bij voldoende kopij.
Roelf Hummel: vraagt uitleg vermelding dubieus clublid op het
financieel verslag. Het gaat hier om een clublid dat de contributie
van 2012 nog niet heeft voldaan en daardoor binnenkort geroyeerd
zal worden.
Pieter de Waard: geeft aan dat filmliga Winschoten in 2013 ook
twintig jaar bestaat, evenals MC Mios ’93 en dat het mogelijk is dat
filmliga en MC Mios ‘93 t.e.v. dit jubileum samen een film maken en
hiermee publicitair gaan. Het zou misschien nieuwe leden kunnen
genereren voor MC Mios ‘93. Dit wordt meegenomen door het
bestuur.
Marga Duit: bedankt voor de hulp verleend aan Jaap na zijn val
tijdens RUN begeleiding.
Pieter Dijkstra: vraagt of het mogelijk is de internationale motorevenementenkalender mee te nemen bij het samenstellen van de
toerkalender. Dit is moeilijk te realiseren, men zal keuzes moeten
maken. De planning van de nationale evenementen is wel
meegenomen bij het samenstellen. Zo valt het clubweekend in 2013
niet weer samen met de TT.

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

Nieuwjaarsbijeenkomst
door Thea Loois
Op zaterdag 12 januari 2013 was er de traditionele nieuwjaarsreceptie bij Chinees Indisch Restaurant Ying Ping in Winschoten.
De voorzitter nam het woord en was verheugd te kunnen constateren
dat er een zeer grote opkomst was, welgeteld waren er 56 mensen
aanwezig om te genieten van het heerlijke buffet.

Hij heette allen welkom en wenste de aanwezigen een sportief en
veilig motorjaar en sprak de wens uit veel leden op de komende
toertochten te mogen verwelkomen.
De avond verliep in een goede sfeer, leuke gesprekken vonden
plaats en iedereen had alweer zin in het komend motorseizoen.
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
ta
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
T. 059
7 - 33 1
4
0597
10
64
0 6

M. 06 - 305 306 68

e-mail: wier tsemahout@ziggo.nl

Theorieavond
door Debbie de Boer
Theoriea
er
k eer
sschool Schuringa.
erk
eersschool
Theorieavv ond bij V
Ver
Het was donderdag 14 februari 2013 en tegen 20 uur begonnen
wij, 7 personen, aan onze eerste test. 17 vragen. Wij mochten 1tje
fout hebben.
Gespannen keken wij naar de plaatjes
maar ook naar die vervelende, veel te snel
lopende rode balk. Af en toe hoorde je wat
binnensmonds gebrabbel en een ingeslikt
scheldwoordje was zo nu en dan ook te
horen of een luid en krachtig: ACH!
Toen het plaatjes kijken afgelopen was
werd van voor naar achter en van links
naar rechts gepolst hoeveel je er goed of
fout had. Dan konden we de uitslag op
het scherm zien, daar werd het zonder pardon getoond. Het
schaamrood kroop tot aan de koontjes en wij moesten wederom
erkennen dat onze kennis te wensen over laat. Er was 1 iemand
met 3 fouten en 1 iemand met 11 fouten. De rest zwom ertussen in.
De vragen werden besproken en werd het een en ander ook wel
duidelijk. Stom is dat je het wel weet als je aan het rijden bent, maar
als het dan op een plaatje verschijnt met zo’n wijkende balk aan de
onderkant dan lijkt alles anders. Je begint te twijfelen.
De volgende ronde bestond uit 50 vragen en daarvan mochten wij 5
fout hebben.
Het resultaat:
Minst aantal fouten: 9
Meest aantal fouten: 19
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Ook in deze sessie bleek twijfel de boosdoener te
zijn. Daardoor waren er een aantal dat gewoonweg
te laat waren met indrukken. Tja, en dan is de vraag
helaas fout beantwoord. Beetje jammer.

Over het algemeen was iedereen wel erg enthousiast ook mede
door de prima uitleg. Dit gaf weer duidelijkheid en inzicht. We zijn
het er wel over eens dat het ondanks alle regels en uitleg toch
ontzettend oppassen is.
Omdat wij dit heel erg leerzaam vonden hebben wij voor
volgend jaar weer een theorieavond gepland en wel op
de 2e donderdag van januari. Deze datum kan alvast
genoteerd worden.
Iedereen veel plezier toegewenst en tot gauw.

Verjaardagskalender
April:
Christien Spa, Geertje Roukema, Debbie de Boer, Jan Bruining,
Aad v/d Graaff, Henk Schepers, Oscar Lamain, Geert Veenstra,
Alex Oldenburger & Rene Perton

Mei:
Petra Lap, Andre Conradi, Henk Brouwer, Marjolein van Heteren,
Hanno Engelkes, Andre Komies, Gerrit Velthuyzen, Sipke Roukema,
Jack Veldkamp, Boye Lap, Wim Molanus & Harm Ekamper

Juni:
Gebina Hoesen, Wuppie Lohof, Trijnie Wieringa, Henk Loois,
Richard Slijfer, Luppo Teuben, Frank Tietema, Rene Hoesen,
Cornelis Lap, Gerard Pathuis, Jan Kolthof & Willem Hensema
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“Wij nemen uw zorgen graag uit uw handen’’
Wij verzorgen o.a. voor u;
üBedrijfsadministratie/boekhouding ü
üHRM
ü
üAdvies
ü

Salarisadministratie
Belastingaangifte
Jaarrekening

Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij Jasper of Marjolein
van Heteren.
Nassaustraat 18, 9671 BW Winschoten, Tel. (0597) 434199
E-mail: j.vanheteren@remarc.nl

* hapjes
* buf
bufffett
tten
en
* salades
Wij zijn een bedrijf dat al een kleine 20 jaar in de horeca actief is, dus aan ervaring
geen gebrek. DSRfood is een catering formule waarbij de klant centraal staat. Bij
DSRfood geen minimum bestelbedragen, dus ook voor één schaal bent u bij DSRfood van
harte welkom.

WWW
.DSRF
OOD.NL
.DSRFOOD.NL
WWW.DSRF
Hebt u een verjaardag, een jubileum, een opening, een vergadering of wat dan ook,
bij DSRfood kunt u terecht voor koude en warme hapjes, salade’s, buffetten of een high tea.
Natuurlijk kunnen wij ook belegde broodjes voor u verzorgen, u zegt het maar.
Belt of mailt u ons gerust. Wij denken met u mee en geven advies op maat en natuurlijk
BEZORGEN wij aan huis in heel het Oldambt en Westerwolde........In overleg!

LET WEL: OOK VOOR DE KLEINE BEURS!
Bestellen kan telefonisch op nr. 06-38401990 of mailen naar oost-groningen@dsrfood.nl.

Smoelenboek
van Richard Slijfer
Richard Slijfer
Wedde
Sinds december 2011
Suzuki Intruder 1500 uit 1998
2000 km per jaar
Rijcomfort en uitstraling
Het spuitwerk
De kleine tank
Een Beest
Dat is een van OCC uit USA
(Orange Country Choppers)
Honda CX Custom,
Wat waren je vorige motorfietsen:
Honda Fireblade 900,
Honda Varadero 1000
Ducati 750
Die alleen aan zichzelf denken op
Aan wat voor rijgedrag erger je je:
de weg
Waar moeten motorrijders beter op letten: Bandenspanning en vooruit kijken
en denken
Wat is je naam:
Waar woon je:
Hoe lang ben je al lid van MC Mios ’93:
Wat voor motor heb je:
Hoeveel kilometers rij je per jaar:
Waarom heb je voor deze motor gekozen:
Wat is het mooiste aan je motor:
Wat is het minst mooie aan je motor:
Mijn motor is/betend:
Wat is je droommotor:
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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?
Voor dit alles en meer kunt u contact opnemen met:
Back-Up Computerservice
0597-563636 / 06-19196805
www.backupcomputerservice.nl

info@backupcomputerservice.nl

3e Europese Rijbewijsrichtlijn
De nieuwe rijbewijsrichtlijn is sinds 19 januari van kracht. De grootste
wijziging in die richtlijn betreft het motorrijbewijs waarbij het getrapte
systeem verder is uitgebreid.
Wie tussen de 18 en 24 jaar oud is moet altijd beginnen met het
examen A1. Om het rijbewijs A2 te kunnen halen, moet namelijk
eerst A1 gehaald worden. Twee jaar later mag de kandidaat dan op
voor A2, om vervolgens weer twee jaar later A (onbeperkt) te mogen
halen. Wie 24 jaar of ouder is mag rechtstreekt examen doen voor
het volledige A-bewijs.
Het CBR heeft een grote inspanning geleverd om de overgang naar
de nieuwe wetgeving succesvol te laten verlopen. De laatste maand
is door CBR-medewerkers heel veel overwerk verricht om alle
kandidaten nog tijdig voor het examen in te plannen. Door de slechte
weersomstandigheden in de week voor 19 januari zijn er echter 1278
van de 1900 aangevraagde examens uitgesteld. Dat is heel vervelend
voor de betreffende personen. De deadline die in de wetgeving
expliciet is vastgelegd, maakt het niet mogelijk om deze examens na
19 januari alsnog volgens de oude regels af te nemen. Dit betekent
dat kandidaten die jonger zijn dan 24 jaar, na 19 januari examen
moeten doen op een lichtere motor omdat ze dan onder het nieuwe
regime van de derde richtlijn vallen.
In 2012 hebben zich 72 procent meer kandidaten tot 24 jaar gemeld
voor een motorexamen dan in 2011. Deze kandidaten zouden anders
vanaf 19 januari onder het nieuwe examenregime vallen. Voor het
theorie-examen schreven 38.700 kandidaten zich in, voor het
praktijkexamen 21.982 kandidaten. Door het inzetten van extra
capaciteit bij de examinatoren en het inzetten van 8000 uur overwerk,
zijn die examens met succes in de planning verwerkt. Het
slagingspercentage van de praktijkexamens voor de motor zat in
2012 op 74,1% en wijkt niet af van wat gebruikelijk is.
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Risico’s op de autosnelweg
Veel mensen beweren dat het rijden op de autosnelweg
veiliger is dan dat op tachtigkilometerwegen. Door het
ontbreken van kruispunten en een grotere zichtbaarheid
ligt de toegestane snelheid hier hoger. De snelheden zijn
weliswaar hoger, maar het verkeer rijdt ongeveer met
dezelfde snelheid in dezelfde richting. Toch zijn aan het
rijden op de autosnelweg aardig wat risico’s verbonden.
En dan denken we nog niet eens aan de gespilde brandstof bij
opritten en na tankstations en gevaarlijke vangrails...

Omgevingsbewustzijn
Op een autosnelweg gebeurt in korte tijd
heel veel. Auto’s halen in, veranderen van
baan, remmen af, voegen in en uit. We
moeten vooral als motorrijder ons heel
bewust zijn van onze omgeving. Dit
noemen we omgevingsbewustzijn.
Doordat we niet alles in één oogopslag
kunnen waarnemen, moeten we ons een
mentaal beeld vormen van wat zich om
ons heen afspeelt.
Door in onze spiegel te kijken en om ons heen te kijken, zullen we
gedeeltelijke waarnemingen kunnen samenvoegen om ons een
beeld te vormen van wat zich daadwerkelijk om ons afspeelt. Ook
kunnen we daardoor inschatten wat een auto achter ons
bijvoorbeeld van plan is. Als je denkt dat hij in wil halen, zul je niet
van rijstrook wisselen. Dit beeld wordt echter al snel incompleet.
Door niet constant nieuwe informatie te vergaren, zullen we een
onjuist mentaal beeld krijgen en brengen we onszelf in de
gevarenzone.
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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

Dit geldt vooral op de autosnelweg, aangezien door de hogere
snelheden situaties hier sneller wijzigen. Daarom zullen we constant
alert moeten zijn, dit beeld moeten bijstellen door spiegels te kijken,
over onze schouder te kijken, naast ons en ver vooruit te kijken.
Scan voortdurend de omgeving af terwijl je rijdt, van spiegels tot
dode hoeken en verkeerstekens. Te lang in een en dezelfde richting
blijven kijken, bijvoorbeeld achter of voor je, is vooral hier vragen
om moeilijkheden...

Rijstrookpositie
Een goede rijstrookpositie betekent een positie waarin je goed kunt
zien, goed gezien wordt en eventuele gevaren vermijdt.
Blijf zoveel mogelijk aan de rechterkant van het midden van je
rijstrook rijden, tenzij je inhaalt. Door in deze positie te rijden kun je
beter vooruit kijken en zie je verkeerssituaties aankomen die je in
problemen kunnen brengen.
Door het rijden achter grote voertuigen zoals vrachtwagens en busjes
komt je zicht in gevaar. Zorg er daarom voor dat je zoveel mogelijk
uit de buurt van dit soort voertuigen blijft rijden, en als het niet
anders kan zover mogelijk erachter.
Bewaar voldoende afstand tot het voertuig voor je. Deze afstand is
op de autosnelweg drie tot vijf seconden. Twee seconden is met
deze snelheid echt te weinig! Voegen er auto’s tussen? Geen
probleem, gewoon weer opnieuw de (drie)secondenregel hanteren.
Dit geldt ook voor een wat sneller rijdende file. Vooral op de
autosnelweg is het van belang voldoende afstand te houden. Door
rekening te houden met het zicht voor je, en maatregelen te nemen
die je zicht vergroten, zul je op tijd en adequaat kunnen reageren op
onverwachte gebeurtenissen. Deze onverwachte gebeurtenissen
kunnen zijn het plotseling op de rem gaan staan van iemand, van
rijstrook wisselen, etc.
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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

Zo moet het dus niet...
Verkort je de afstand tot je voorrijder, bijvoorbeeld bij langzaam
rijdend verkeer, dan zul je er rekening mee moeten houden dat je in
dat geval sneller zult moeten reageren op onverwachte situaties.
Zijn je noodstop- en uitwijktechnieken echt helemaal perfect?...
Ga er altijd vanuit dat een auto sneller kan afremmen dan een
motor. Dit betekent dat als de file voor je remt, het einde van de file
snel dichterbij komt. Bij een botsing zal degene achter aan de botsing
de grootste vertraging ondervinden. Dit betekent hoe verder je achter
aan een (ketting)botsing zit, hoe groter de impact en hoe sneller je
op je voorganger botst. En dan hebben we het nog niet eens over
degene die weer achter jou rijdt...
Als je dan beseft dat je geen kei bent in het maken van een noodstop
en heel kwetsbaar bent, dan zul je je geen twee keer bedenken om
toch voldoende afstand te bewaren. Zorg ervoor dat je altijd - voor,
opzij en achter - voldoende ruimte hebt om te manoeuvreren.
Ga NOOIT ac
ht
eraan de ffile
ile sstaan
taan of rijden me
acht
hteraan
mett je mo
mottor
or..
Het maak niet uit hoe, maar zorg dat je daar weg komt. Duik
desnoods de vluchtstrook op, of rijdt tussen de rijen stilstaande
auto’s. Het gebeurt regelmatig dat een auto wordt geplet tussen
twee vrachtauto’s, omdat de achterste vrachtwagenchauffeur niet
oplette. Als je daar dus als motorrijder staat heb je weinig fantasie
nodig om je de gevolgen te realiseren.

Gezien worden:
Verander je links of rechts van rijstrook, doe dit dan altijd één rijstrook
tegelijk, verplaats je nooit twee of meer rijstroken tegelijk. Rijd jezelf
in de kijker. Kijk daarbij uit voor voertuigen die zich tegelijk met jou
op dezelfde rijstrook begeven!
Kijk en stuur nooit tegelijk. Eerst kijken (spiegels, rekening houden
met de dode hoek), dan richting aangeven (minimaal twee keer),
dan sturen. Richting aangeven tijdens het wisselen van rijstrook
doe je op tijd, voor je de zijdelingse verplaatsing maakt.
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ABC Live Support
Voor al uw BHV-opleidingen.
Voor de cursus Ploegleider en VCA basis en VOL.
Voor de cursus Levens Reddende Handelingen.
Voor een diploma EHBO Reanimatie en AED.
BHV en EHBO voor Code-95.
Gecertificeerd NIBHV en NRR instructeur.

www
.abcliv
esupport.nl
www.abcliv
.abclivesupport.nl
Tevens gediplomeerd sportmasseur: voor o.a.
Ontspanningsmassage, Blessurepreventie & Voetreflexzonetherapie.
Info: A. Reijndersstraat B 205
9663 PM Nieuwe Pekela
Telnr.: 0597 - 675 675
GSM: 06 - 553 441 62
E-mail: info@abclivesupport.nl

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

Zorg er altijd voor dat de bestuurder achter je je niet te dicht op de
hielen zit. Doet hij dit wel, dan kun je rustig en ongemerkt iets meer
naar de stuurkant van de bestuurder rijden. Dit zorgt ervoor dat zijn
zicht wordt belemmerd en hij het gevoel krijgt dat jij dichterbij bent,
waardoor hij geneigd zal zijn iets meer afstand te bewaren.
Zorg dat je GOED zichtbaar bent.
Opvallende kleding en helm helpen daarbij.

Gevaren
Op de autosnelweg heb je niet te maken met
tegemoetkomend verkeer en verkeer dat zich
vanuit zijwegen tussen het doorgaande verkeer
voegt. Aan de rechterkant van de autosnelweg
heb je wel te maken met in- en uitvoegstroken
waar verkeer in- en uitvoegt. Blijf daarom zoveel
mogelijk uit de buurt van deze gevarenzones als
je rechtdoor gaat. Ga nooit tussen een voertuig
en een uitvoegstrook rijden!
Je beste positie op de autosnelweg is aan de
rechterkant van het midden van je rijstrook.
Probeer vijf tot tien kilometer sneller te rijden
dan de rest van het verkeer en in de gaten tussen
het verkeer te blijven. Automobilisten zijn net
kuddedieren en hebben de neiging zich dicht
opeen te pakken.
Het is makkelijker om een botsing voor je te voorkomen dan wat
achter je zit te ontwijken. Infowijzer februari 2013 Pagina 8
Als het verkeer voor je plotseling afremt, blijf dan links of rechts van
de auto voor je, zodat je een vluchtroute hebt mocht er iets fout
gaan. Houd je spiegels in de gaten! Zo voorkom je ook dat er iets mis
gaat als de auto achter je niet in staat is op tijd te stoppen. Ben je
gestopt, koppeling in, motor in de versnelling en ogen in de spiegels.
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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

Maak gebruik van de flexibiliteit van je motor om gebruik te maken
van open ruimtes in het verkeer. Er is altijd wel een gaatje te vinden.
Hierdoor kom je minder in contact met vierwielers, heb je ruimte om
te manoeuvreren en ben je sneller uit dode hoeken.
Kijk uit voor gevaren, kijk behalve in je spiegels ook eens over je
schouders. Zorg dat je altijd een vluchtroute in gedachten hebt mocht
er iets misgaan. Het is in Nederland niet verboden om met twee
voertuigen op één rijstrook te rijden. Je kunt hier gebruik van maken
om een ongeval te vermijden.
Ben je een voertuig aan het inhalen, houd dan rekening met de
dode hoek van de bestuurder van die auto. In het plaatje op de
vorige pagina aangegeven met de rood/witte blokken. De gebied
van de dode hoek is groter dan je denkt.
Houd er rekening mee dat voertuigen op de rijbaan met langzaam
rijdend verkeer zich naar de rijstrook zullen willen verplaatsen waar
het verkeer sneller voortbeweegt.

Pech op de weg
Op autosnelwegen is het verboden om te stoppen op de vluchtstrook. De vluchtstrook is uitsluitend bedoeld om een uitwijkmogelijkheid te hebben bij panne of een ongeluk. Bijna altijd bevindt
zich wel een vluchtstrook naast de autosnelweg. Zoek hier zo veilig
mogelijk een heenkomen als je pech hebt. Bevindt zich een vangrail
naast de vluchtstrook, zet je motor dan zo dicht mogelijk tegen de
vangrail aan, zet hem anders in de berm.
Kun je je motor zelf niet repareren,
ga dan (indien mogelijk) achter de vangrail staan.
Op de hectometerpaaltjes staat een pijltje dat wijst naar de
dichtstbijzijnde ANWB-praatpaal waar je contact op kunt nemen
met de wegenwacht.
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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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Waar mag een motorrijder niet rijden?
Vluchtstrook:

de strook uiterst rechts of soms linksvan de
rijbaan, bedoeld voor hulpverlening.
Redresseerstrook: de asfaltstrook tussen de linker rijstrook en de
linker vangrail; hier ligt veel vuil.
Doelgroepstrook: weggedeelten bedoeld voor bussen, vrachtverkeer of trams
Verdrijvingsvlak:
vlak met schuine strepen en pijlen.

Algemene tips
Snel rijden (Autobahn!) betekent ook altijd sterke stress. De rijwind
drukt tegen je nek en hoofd, kleding begint te flapperen en je loopt
het gevaar te verkrampen doordat je constant ineengedoken zit.
Daarbij komt dan nog versnelde uitdroging, die je niet moet
onderschatten. Bij langere en snelle ritjes op de autosnelweg neem
je dus vaker een pauze om je lichaam te ontspannen en wat te
drinken. De autosnelweg, de naam zegt het al, is bedoeld om lekker
op te kunnen schieten. In de praktijk valt dit echter vaak tegen.
Soms loont het om gewoon de moeite om een alternatieve route te
kiezen. Met behulp van je GPS is dit tegenwoordig trouwens een
fluitje van een cent...

Rijden op benzine E10
Motorrijders die in Frankrijk en Duitsland rijden zal het zijn
opgevallen dat er steeds meer tankstations komen waar je de
brandstof E10 kunt tanken. Deze brandstof bevat naast benzine
ook 10% (bio-)ethanol. In Frankrijk heet deze brandstof SP95-E10.
Goed voor het milieu, iets minder afhankelijk van onze Arabische
vrienden waar nog steeds de meeste aardolie vandaan komt en
ook nog goedkoper dan “gewone” benzine.
Blijft natuurlijk de vraag of je deze brandstof wilt en kunt gebruiken.
Om met het “kunnen” te beginnen: Er zijn websites te vinden waarop
je motormerk en type kunt vinden en controlen of deze geschikt is
voor E10. Globaal kun je stellen dat de meeste moderne motoren
kunnen worden gereden met E10. Bovendien rijdt iedereen die op
Euro95 al gedeeltelijk op bio - ethanol. Misschien een verrassing
voor vele mensen, maar in Euro95 zit ook al 5% (bio-)ethanol.
Het wel of niet kunnen rijden met E10 is grotendeels afhankelijk
van de aanwezigheid van pakkingen en kunststoffen in je
brandstofsysteem die minder goed tegen de alcohol kunnen. Of je
motor tegen E10 kan, kun je controleren op de volgende website:
http://www.jebentalsnelduurzaamopweg.nl/E10/motor-scooter
Maar kijk wel goed in het boekje van je motor, want er zijn genoeg
merken die dwingend voorschrijven dat je moet rijden met een
oktaangetaal van 98 of hoger. Dat heeft dan weer te maken met de
compressieverhouding en het tegengaan van pingelen.
Er zijn lezers die nu hun wenkbrauwen fronsen en denken:
Wat is in godsnaam pingelen.
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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

Pingelen is een voortijdige verbranding in de
cilinders. Dat betekent dat door de compressie
het mengsel zo heet wordt, dat het al spontaan
ontbrandt voordat je bougie een vonk afgeeft.
Dat kan hele nare gevolgen hebben voor je
motorblok, want in extreme gevallen kan het
dus voorkomen dat je cilinder bezig is omhoog
te gaan en de kracht van de voortijdige
ontsteking probeert diezelfde zuiger naar
beneden te duwen.Dat kan leiden tot ernstige
motorschade.
Dus als je E10 (of zelfs Euro95) gaat tanken eerst controleren
(of vragen bij de dealer/importeur) of dat met jouw motor kan.

Blijft verder de vraag over of je het wilt.
Ik rijd met mijn motor bij voorkeur met benzine met een oktaangetal
van 100 of hoger. Kom je al snel uit bij Shell V-power racing (100) of
Aral (102). Ik vind namelijk dat mijn motor daar mooier en beter op
loopt. En aangezien ik geen duizenden liters per jaar tank.............
Motorrijden is een hobby en hobby’s kosten geld. Ik ga ook zeer
beslist niet voor de goedkoopste banden of motorolie.
En om meteen een grote discussie in de kiem te smoren:
Dit vind ik, wat niet betekent dat het ook zo is.
Misschien verbeeld ik het me wel dat mijn motor mooier loopt op
benzine met een hoog octaangetal, maar dat maakt niet uit, want
het geeft mij een goed gevoel.

51

Lid worden?
Geachte motorrijder/ster,
Wil je lid worden van een motorclub, sluit je dan aan bij MC Mios ‘93 te Blijham.
v
Zodat je andere motorrijders leert kennen.
v
Per jaar kun je genieten van 7 mooie toertochten en een clubweekend.
v
Daarnaast zijn er in de zomermaanden nog diverse activiteiten.
v
In de wintermaanden de ledenvergadering, een gezellige avond en een workshop.
Het clubjaar loopt van maart tot en met februari. De contributie bedraagt voor een motorrijder
€ 22,00. Ook als duopassagier kun je lid worden, de contributie bedraagt dan € 12,00. Wanneer
je in de loop van het clubjaar een lidmaatschap aangaat, wordt de contributie naar rato
vastgesteld. Je ontvangt dan het Huishoudelijk Reglement en je ledenpas thuis.
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 januari schriftelijk bij de
ledenadministratie kenbaar te maken. Dit kan per brief of per e-mail aan Henk Schepers.
Voor meer informatie zie www.mcmios93.nl of informeer bij:
v
Christien Spa
v
Bé Nieboer
Oosterstraat 43
Lubbermanswijk 40
9697 PE Blijham
9665 NG Oude Pekela
Telefoon: 0597-561212
Telefoon: 0597-614904
E-mail: secretaris@mcmios93.nl
E-mail: info@mcmios93.nl

Ik wil graag lid worden van de club.

Naam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Digitale ledenservice
Geboortedatum
Geslacht
Rijbewijs A
Datum

:
:
:
:
:
:
:
: Ja / Nee *
:
:M/V*
: Ja / Nee *
:

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

.
.
.
.
.
.
.
.

. Handtekening :

.
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