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Beste motorvrienden,

Als ik dit schrijf dan is het alweer een poosje geleden dat ik gekozen ben als jullie 
nieuwe voorzitter en wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen dat ik deze 
taak na 13 jaar van Henk Loois mag overnemen.  Henk vanaf deze bedankt dat je 
zolang onze voorzitter bent geweest en dat je nog lang in het bestuur mag blijven.

We hebben in 2014 een roerend jaar achter de rug en hoop dat we met elkaar in 
het komende motorseizoen leuke, gezellige en veilige ritten  mogen beleven. 
Ook het hotelweekend voor 2015 is weer geregeld door onze enthousiaste leden 
van de tourcommissie en ik hoop dat er weer net zoveel leden meegaan als de 
vorige weekenden want deze jongens doen wel iedere keer hun stinkende best 
om iets moois voor ons in elkaar te zetten. Zo ook het komende seizoen zullen ze 
weer van de partij zijn om ons te begeleiden.

Veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.

Albert M de Boer voorzitter

Voorwoord

Inhoud



Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!
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Voorzitter       (e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

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

Secretaris   (e-mail: secretaris@mcmios93.nl)
Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597-561212

Ledenadministratie   (e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl)
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Henk Schepers Sint Vitusholt 185, 9674 AK Winschoten. 0597-412583
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Kopij voor nummer 2 moet 
binnen zijn voor 15 mei 2015.

Adressen enzo...
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Agenda 2015

Achter van links naar rechts: Henk Schepers, Henk Loois, Bé Nieboer, Christien Spa
Voor van links naar rechts: Albert de Boer, Sipke Roukema, Geertje Roukema

Voorzitter:   Albert de Boer
Penningmeester:  Henk Schepers
Secretaris:   Christien Spa
Algemeen bestuur:  Sipke Roukema, Geertje Roukema, 
   Bé Nieboer en Henk Loois.

26 april: Open voorjaarstocht 220 km. 9.30 - 11.00uur  
 o.a. door Duitsland 
31 mei: Ledentocht XXL 350 km. n.n.b.
11 t/m 14 juni: Clubweekend n.n.b. n.n.b.
5 juli: Sponsortocht 220 km. 9.00 uur
23 augustus: Rabobanktoertocht 220 km. 9.30 - 11.00uur  
 o.a. door Duitsland 
20 september: Leden Puzzeltoertocht 180 km. 9.00 uur
11 oktober: Leden Toertocht 175 km. 9.30 uur.
1 november: Smikkeltocht 130 km. 10.00 uur. 

Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij eetcafè 
zalencentrum “ Het Oude Wapen” te Blijham, tenzij anders vermeld.

Datum:   Soort:   Lengte:        Inschrijving: 

Het bestuur
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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. 

Veiligheid
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een toertocht wegens slechte weers-
omstandigheden af te gelasten.
Neemt u deel aan een door MC Mios´93 georganiseerde tocht houdt dan rekening 
met de maximum geldende snelheid en zorg voor de juiste beschermende kleding
Zorg ten allen tijde voor een goed onderhouden motorfiets!

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

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 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 ledenvergade-
ring, etc. gestuurd. Aanmeldingen hiervoor kun je sturen naar info@mcmios93.nl 
met vermelding van je lidnummer.

Nieuwe Startplaats MCMios’93!!!!
Aangezien we niet meer bij de Hendybar terecht kunnen als startpunt van onze 
routes, willen wij jullie er op attent maken dat we vanaf nu starten bij eetcafé 
“Het Oude Wapen”, jullie misschien ook bekend als dorpshuis van Blijham.
Het adres is: Hoofdweg 70 in Blijham.

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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Zaterdag 10 Januari 2015,
Nieuwjaarsvisite. door Marga Duit

Alweer een jaar voorbij, wat in hield dat wij weer onze nieuwjaars-
visite van de motorclub hadden. Dit werd, zoals het al een traditie 
is geworden, bij Ying Ping in Winschoten gehouden.
Motto: wat goed is,goed laten toch? 

Om zeven uur werden we verwacht, dus gingen we tegen kwart 
voor zeven die kant maar op. Bij aankomst konden we de auto 
al niet meer kwijt op de parkeerplaats, dus werd die maar aan de 
overkant geparkeerd in een zijstraat. Bij binnenkomst zagen we 
dat het goed vol zat. Al gauw bleek dat wij niet de enige groep wa-
ren. We werden door het bestuur op gewacht en kregen de beste 
wensen. We namen plaats in een hoekje waar  al mensen van 
onze club zaten. En ja hoor bij een tafel met draaischijf, waar een 
mandje met kroepoek op stond.
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Het laat zich natuurlijk al raden dat die schijf continu werd gebruikt 
om iets uit het mandje te vissen. Wat kun je daar toch een lol mee 
hebben, hahaha. We begonnen voor de liefhebbers met een heerlij-
ke kom soep. Daarna konden we gebruik maken van het buffet, wat 
er weer heerlijk uit zag en dan ook smaakte.

Tegen half tien waren we weer thuis en konden we heerlijk uitbui-
ken. Wij kijken terug op een heerlijke en gezellige avond.

Marga Duit.





Hoe vermoordt men zijn 
vereniging
1. Bezoek vooral geen vergaderingen of clubactiviteiten.

2. Maar als je wel komt, kom dan veel te laat.

3. Neem nooit een bestuursfunctie aan, daar het gemakkelijker is om kritiek  
 te leveren, dan iets te doen.

4. Als er door de voorzitter gevraagd wordt jouw mening over één of andere  
 aangelegenheid kenbaar te maken, zeg hem dan, dat je niets te zeggen   
 hebt; vertel na de vergadering aan iedereen hoe de kwestie geregeld had  
 kunnen worden.

5. Doe niet meer dan absoluut noodzakelijk is, maar als andere leden de 
 handen uit de mouwen steken en hun bekwaamheid ter beschikking stel  
 len om de zaken goed te doen verlopen, geef dan luid te kennen, dat de   
 vereniging bestuurd wordt door een kliek.

6. Wacht zo lang mogelijk met het betalen van contributie.

7. Als je een vergadering bijwoont en belooft iets te doen, ga dan weg en   
 doe het tegenovergestelde. 

8. Ga akkoord met alles wat er op de vergadering gezegd wordt en ga er  
 buiten niet mee akkoord.

9. Wanneer de voorzitter je vraagt een zaak strikt vertrouwelijk te behande  
 len, vertel dan al jouw vrienden er over, strikt vertrouwelijk.
 

door Christien Spa
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Al jaren gaan we half januari naar de motorbeurs in Groningen om alvast het mo-
torseizoen een beetje te openen.
Maar dit keer werd voor de 2e keer ook een motorbeurs georganiseerd in de TT 
Hall in Assen en dat is een week later als in Groningen.
Dus daar moesten wij ook maar eens een keertje kijken om te kijken wat we beter 
vinden.
Nou dat weten we nu dus ook, o.k. de beurs in Utrecht hebben we nog nooit be-
zocht en hele volksstammen zweren bij die beurs.
Ik ben nog steeds van mening dat als ik echt naar iets op zoek ben, dat ik dat dan 
op internet doe, of bij een motorzaak in de buurt.
Want beursaanbiedingen geloof ik niet zo in zoals ik ook weer merkte op deze 
beurs.
De beurs in Assen is een heel slap aftreksel van de beurs in Groningen en ik heb 
het idee dat ook maar de helft van de standhouders aanwezig zijn.
Kan me ook wel voorstellen dat sommige bedrijven een beetje beursmoe zijn want 
ook Motoport Assen was niet aanwezig.
En daar kan je altijd gezellig een bakkie koffie drinken dus dat hebben we dus ook 
gedaan na teleurgesteld van de beurs te zijn vertrokken.
Bij binnenkomst stond de nieuwe Ducati Scrambler al op ons te wachten en Jan 
Huls van Motoport zei direct dat hier ook wel een testritje met bijgaand stukje in 
de pitstop hoort dus die afspraak staat; maar dan moet het wel een beetje beter 
weer worden natuurlijk.
Zal mij benieuwen wat er nog meer voor moois op motorgebied op ons pad komt 
dit jaar.
Dus het is duidelijk, de motorbeurs in Groningen is voor ons de enige en echte 
opening van het motorseizoen.
 
mvgr VFRené

Motorbeurs Assen 2015
door René Hoesen
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Zon en zichtbaarheid

Of motorrijders worden waargenomen is afhankelijk van waar ze zich bevinden, 
de achtergrond waartegen ze worden waargenomen en de verwachtingen van 
andere weggebruikers. Ook het normale daglicht kan van grote invloed zijn op 
onze zichtbaarheid. 

In het vroege voorjaar en het najaar kan de op- en ondergaande zon je behoor-
lijk veel last bezorgen. De laag staande zon zorgt ervoor dat je of zelf niet goed 
ziet, of andere weggebruikers jou niet goed zien. Motorrijders kunnen verblind 
raken door zonlicht als het hun vizier of windscherm raakt. Daardoor kun je wel 
door je vizier/windscherm kijken, maar niet duidelijk zien. Ook indirect zonlicht 
vanuit een hoek, vanaf een glazen gebouw of andere auto’s kan voor proble-
men zorgen. Een smerig vizier/windscherm verergert het probleem alleen maar. 
Opgelicht door het zonlicht zal elk stukje stof, elke veeg en elk vuiltje alleen maar 
uitvergroot worden, zodat je alleen maar het vuil op je vizier ziet in plaats van 
de weg. En omdat het scherm helder is, zullen de lage stralen van de zon bij 
zonsop- en ondergang lange schaduwen op de weg voor je maken, waardoor je 
nog slechter ziet. 

Maar de zon is niet alleen een probleem wanneer je er tegenin rijdt. Rijd je met 
een laag staande zon in je rug, dan is je silhouet heel lastig waar te nemen door 
tegemoetkomende weggebruikers. Zie je je eigen schaduw voor je, houd er dan 
rekening mee dat naderend verkeer jou niet ziet. 
Het helderheidscontrast is een van de meest belangrijke factoren als het aan-
komt op het zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. Het helderheidscontrast is 
het verschil tussen hoe helder twee dingen lijken. Het menselijk oog past zichzelf 
aan elke lichtintensiteit aan, hoe sterk ook. 
Lampen die wit licht uitstralen binnen de grenzen van hun bron zijn zichtbaar 
als ze in de schaduw van de zon staan, maar buiten deze schaduw concurreren 
ze met het licht van de omgeving. Bij daglicht is de intensiviteit van het zonlicht 
normaal gesproken veel groter dan dat van de kunstmatige lichtbron (je lamp) en 
het oog kan de lichtbundel die vanaf de kunstmatige bron schijnt daardoor niet 
waarnemen. Rijd je met de zon laag in je rug, dan zal het licht van je koplamp 
soms opgaan in de lichtintensiteit van de achtergrond waardoor je met verlichting 
zelfs moeilijker bent waar te nemen dan zonder verlichting. Het helderheidscon-
trast is heel klein omdat één koplamp in plaats van twee bijna altijd in het cen-
trum van de lichtbron komt te staan. Auto’s zijn beter waar te nemen dan motor-
rijders omdat de koplampen verder naar de rand van de lichtbron staan. Bij hen 
is het helderheidscontrast groter. 





21

In de felle zon kan helder gekleurde kleding in combinatie met een te felle ver-
lichting een camouflerend effect hebben. Hierdoor gaan motorrijders op in hun 
omgeving. In het bovenstaande geval ben je met donkere kleding beter zichtbaar 
doordat je hiermee een groter helderheidscontrast creëert (duidelijker silhouet). 
Het meest verstandige is indien mogelijk een andere route te volgen zodat de zon 
niet meer pal achter je staat. 

Kijk ook uit bij verkeerslichten. Als de zon achter een motorrijder schijnt, kan het 
licht zo op de reflectoren van het verkeerslicht schijnen dat ze allemaal dezelfde 
helderheid lijken te hebben en je niet ziet of het verkeerslicht op rood of op groen 
staat. 

De zon verblindt het meest als hij laag tegen de horizon staat. Een uur voor 
zonsop- en voor zonsondergang. Als het omgevingslicht minder wordt, wordt het 
verschil tussen kunst- en daglicht minder totdat de lichtintensiteit van de lamp gro-
ter wordt dan het licht van de omgeving. De lamp gaat zichtbaar stralen. 

Verlichting
Nader je een voertuig in tegenovergestelde richting, dan is je verlichting ook op 
een zonnige dag in de meeste gevallen vrij goed zichtbaar. Voer dus altijd je dim-
licht. Nader je een voertuig in een hoek van dertig graden, dan is het effect van je 
verlichting om de aandacht te trekken met meer dan de helft verminderd. Nader je 
een voertuig in een hoek van 60 graden dan heb je zo’n acht keer de lichtsterkte 
nodig om zijn aandacht te trekken dan wanneer je hem in tegenovergestelde rich-
ting zou naderen. Houd hier rekening mee! Wij als motorrijders kunnen anticipe-
ren op onze slechte zichtbaarheid (defensief rijgedrag). 
Maar kijk uit: er zijn wettelijk toegestane normen voor het voeren van verlichting. 
Bepaalde vormen van verlichting zijn verboden omdat ze verwarring zouden 
scheppen. Groot licht mag in Nederland al niet gevoerd worden vanwege het 
verblindende effect, alleen bij zeer dichte mist en hevige sneeuwval. Automobilis-
ten zijn door een te felle verlichting niet goed in staat je snelheid en afstand in te 
schatten. Grootlicht binnen het gezichtsveld van een bestuurder kan een reflex-
reactie veroorzaken. Het licht stopt het scanproces en zorgt ervoor dat de ogen 
zich op het felle licht fixeren. Daardoor kun je verwachten dat objecten binnen dit 
nou statische veld beter gezien worden. Daartegenover, fixatie stopt het afscan-
nen van de omgeving waardoor objecten buiten dit statische veld niet meer - of 
slecht - worden waargenomen. Door fixatie op deze verlichting wordt dus het 
perifere gezichtsveld (kijken vanuit je ooghoeken) beperkt. Oudere bestuurders 
zijn gevoeliger voor het verblindende effect dan jonge bestuurders. 
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Tips:

•  Zorg dat je vizier en windscherm goed schoon zijn. 
•  Draag een goede polaroid zonnebril met UV-protectie. Je hebt speciale zon-
nebrillen die zich aan de lichtsterkte aanpassen. Het nadeel van een getint vizier 
is dat je in bijvoorbeeld tunnels en het (schemer)donker bijna niets meer ziet. Het 
beste is een (geel) anti-fog-scherm op de binnenzijde van je vizier. Overdag helpt 
dat tegen de zon, ‘s avonds (in het schemerdonker) helpt het geel om contrasten 
en contouren scherper te zien. Er zijn ook anti-fog-schermen die meeverkleuren 
met de zon. Overdag donker, ‘s avonds lichter. 

•  Doe je verlichting (dimlicht) aan zodat anderen je zien als je tegen de zon in 
rijdt. 
•  Wit licht is beter voor de waarneembaarheid dan geel licht. 
•  De waarneembaarheid stijgt naargelang het aantal lampen (binnen 50 meter 
is dit effect onafhankelijk van de intensiteit van de lamp). Voorbeeld: twee enkele 
lampen van 0.5 lux worden beter waargenomen dan een enkele lamp van 1.0 lux. 
•  Rijd rustig.





Theorie avond 2015
door René Hoesen

Spannend, spannend, spannend, de jaarlijkse theorie-avond van de motorclub 
staat weer voor de deur en dit jaar ga ik er toch met enige voorbereiding tegen 
aan.

En dat helpt dus weinig want net als de rest ben ik weer niet geslaagd, moet wel 
zeggen net op het randje want ik had 2 fouten teveel; dus er zit enige progressie 
in want vorig jaar was het helemaal huilen met de pet op!

Samen met nog 14 anderen begonnen we in het klasje met eerst een aantal theo-
rie vragen behorend bij het felbegeerde roze pasje van het autorijbewijs.
Van te voren nog even snel thuis een paar lesjes op internet gedaan om toch iets 
beter beslagen ten ijs te komen.

De eerste zweetdruppels zijn een feit en dus even een bakkie leut of thee voor 
Theo en even bijpraten over de winterperiode.
En ondertussen heeft Christien ook het prijzenpakket bezorgd gekregen want die 
was ze in de haast vergeten in Blijham.





27

En dan is het zover, nu voor het echie de vragen voor de motor-theorie en daarbij 
merk je dat je heel veel dingen gewoon aanneemt maar als je er over na moet 
denken, ze toch vaak minder goed gaan.

Natuurlijk zijn er ook situaties waarvan je denkt, hoe halen ze het in hun hoofd om 
zoiets überhaupt te durven vragen.

Aan het eind is het niet helemaal duidelijk wie er het beste is en onze Christien 
moet ervoor zorgen dat Trijnie toch met de eerste prijs naar huis gaat en de poe-
delprijs gaat naar de gedeelde 1e prijs.

Van de autorijschoolhouder die ons weer een leerzame avond gaf, werden er 
ook nog bonbons verdeeld en hij kreeg uit handen van Christien nog een mooi 
vleespakketje.

Natuurlijk kan er op zo’n avond niet alles behandeld worden wat er allemaal ver-
anderd in de verkeerswetgeving dus ga eens het alleswetende internet op om zelf 
een theorie-les te volgen.
Er zijn genoeg sites te vinden waarop het gratis is.

Als ik dit schrijf is het dus half februari en langzaam begint het motorbloed al weer 
een beetje te borrelen want het wordt langer licht en de temperatuur gaat al een 
beetje richting de 10 graden.

Voor nu eerst, zij die willen motorrijden, 
groeten U.

met een VFRiendelijke groet, René 
Hoesen



AL 15 JAAR HET VERTROUWDE ADRES.....
Rhederweg 8 - 9695 CC Bellingwolde - Tel.: 0597 531365
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Beste motorvrienden

Ik zal proberen voor ieder uitgave van de Pitstop een paar tips te geven 
mbt het motorrijden en over kleinen dingen die soms vergeten worden.
Sommige zijn wellicht bekend bij je en bij andere kun je ongetwijfeld je 
voordeel mee doen. 
Heb je zelf een goede tip hebt voor andere motorrijders, laat het even 
weten.

Tip 1: 
Laat insecten niet al te lang op je vizier van je helm. Als die te lang zitten, 
dan zal bij m.n. getinte vizieren plekken in het vizier ontstaan die niet meer 
weg te krijgen zijn (behalve met een nieuw vizier). Denk hier vooral aan 
als je de motor in de winterstop doet.

Tips! door Albert de Boer





Tip 2: 
Motorhandschoenen die door en door nat zijn en je moet nog rijden: rij 
naar een tankstation en pak daar speciale gratis plastic handschoenen die 
normaal worden gebruik om diesel te tanken en doe die onder de natte 
handschoenen aan. Scheelt je in elk geval de directe natte kou.

Tip 3: 
Voor de één wel en voor de ander niet, maar misschien een aanrader om 
speciale oordoppen te laten aanmeten specifiek voor jouw oren. Het is 
een enorm verschil met standaard dopjes en ze passen zonder te irriteren. 
Het genot dat je er van hebt en fatsoenlijke geluidsbescherming maakt de 
aanschafprijs helemaal goed. ( dit is natuurlijk geheel persoonlijk)

Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer
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Motorrijden en remmen
Remmen op je motor is veel uitdagender dan remmen in een auto. Veel 
motorrijders schijnen te denken dat de functie van de remmen is je motor 
te laten stoppen. Fout! Als de enige functie van je remmen was je motor 
te laten stoppen, hoefde je alleen maar je remmen te blokkeren. Maar je 
grootste uitdaging bij het remmen is juist je wielen niet te laten blokkeren. 
De meest belangrijke taak van je remmen is je af te remmen. Je remmen 
zijn als het ware een negatief gaspedaal. Mits juist gebruikt, kun je met je 
remmen net zo secuur je snelheid regelen als met je gaspedaal en koppe-
ling samen. 
De voorrem is de belangrijkste van de twee remmen. 70 tot 80 procent 
van het remvermogen wordt geleverd door de voorrem. Motoren met een 
lange wielbasis en meer achterwaarts gerichte gewichtsdistributie (crui-
sers) zijn meer van hun achterremvermogen afhankelijk dan de kortere 
(sportmodellen), maar zelfs op een cruiser levert de voorrem het meeste 
remvermogen. Een motor vliegt niet zomaar over de kop als de voorrem 
gebruikt wordt. Op sportmotoren is het mogelijk om het achterwiel omhoog 
te brengen met behulp van je voorrem - stoppie - maar daarvoor moet je 
heel wat vaardigheden in huis hebben.
Het is belangrijk om een goede feeling voor je remmen te krijgen, zodat je 
in de juiste situaties de juiste druk kunt toepassen. De kunst is je achter-
rem of voorrem niet zo hard in te drukken dat je blokkeert en onderuitglijdt. 
Je achterrem blokkeert eerder dan je voorrem. Dit is vooral het geval bij 
schijfremmen. Daarentegen is een achterremblokkering beter op te van-
gen dan een voorremblokkering. Als je afremt (accelereert) begint het 
chassis te bewegen waardoor je motor instabieler wordt en minder tractie 
heeft. Bedek je voorrem altijd met een paar vingers, ten minste twee. Zorg 
dat je voet bij je achterrem zit. 
Je remmen blokkeren is misse boel. Als je wiel begint te slippen, wordt de 
tractie en daarmee het remvermogen drastisch verminderd en bestaat er 
grote kans te vallen. Als je achterwiel begint te slippen is de kans groot dat 
je onderuitslipt of, in het ergste geval, je motor naar de andere kant over-
slaat. 
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Voor optimaal remmen dien je de volgende stappen te volgen: 

1. Druk beide knieën goed tegen de gastank. 
2. Houd je hoofd en ogen recht omhoog en kijk recht voor je waar je
            heen wilt totdat je helemaal stilstaat. 
3. Houd je voorwiel recht naar voren gericht. 
4. Gebruik beide remmen, terugschakelen naar de eerste versnelling 
5. Voorrem voorzichtig aanzetten, dan goed inknijpen. 
6. Laat je achterrem niet los totdat je volledig stilstaat!

Remmen dient eigenlijk in twee gedeeltes te gebeuren. 
1. Als je begint te remmen is het gewicht van de motor gelijkmatig ver-
deeld tussen voor- en achterkant. Als je begint te remmen, oefen je meer 
druk uit op je achter- dan op je voorrem. Dat is maar even. Als je meer 
druk op je voorrem uitoefent, kan het voorwiel blokkeren en slippen. Als 
je voelt dat je voorwiel blokkeert, loslaten. Naarmate je doorremt wordt 
het gewicht naar de voorkant verplaatst. Daarbij moet je de druk van de 
achterrem verlichten omdat deze anders blokkeert en slipt. 
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2. Het tweede gedeelte is na de gewichtsverplaatsing; meer gewicht op 
de voorrem en minder op de achterrem. Als je remt zal door de traagheid 
van de massa de motor zijn gewicht namelijk op het voorwiel plaatsen. 
Hoe meer gewichtsverplaatsing, hoe meer je de voorrem inknijpt en hoe 
minder je de achterrem gebruikt. Als je afremt, zal de snelheid van de 
motor verminderen en daardoor automatisch ook de druk op het voorwiel. 
Verminder dan ook de remkracht als de vertraging van de motor minder 
wordt. De meeste stopkracht heb je net voor je de rem blokkeert. Om dat 
aan te kunnen voelen moet je veel oefenen. 
Altijd: hoofd en ogen omhoog naar de horizon gericht, recht vooruit kij-
kend. Schouders rechtop. Ellebogen licht gebogen. Knieën dicht tegen je 
gastank. Terugkoppelen naar de eerste versnelling als je beide remmen 
bedient. Eerst meer druk op je achterrem en bij meer gewichtsverplaatsing 
meer op de voorrem, waarbij je telkens harder kunt remmen. Net voor het 
stoppen je remmen loslaten. 

Noodstop

Bij een noodstop je aandacht concentreren op het remmen en het zoeken 
van een vluchtroute. 
1. Kin omhoog = horizon nemen, kijken waar je heen wilt, oftewel
            strak recht vooruit kijken. Nooit kijken naar overstekende voetgan
            gers, doorrijdende auto’s, want waar je heen kijkt ga je heen 
2. Koppeling inknijpen 
3. Voorrem aanzetten = gewicht verplaatsen naar voren = meer druk
           op de band = minder kans op slippen 
4. Doorknijpen en achterrem gebruiken 

De voorrem volledig indrukken tot tegen je gashandle. Gebruik hiervoor 
alle vier je vingers. Met twee/drie vingers kun je niet genoeg kracht zetten 
en heb je geen ruimte genoeg. Voet op het rempedaal houden totdat je 
volledig gestopt bent. 
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Een heleboel motorrijders zeggen de achterrem niet te gebruiken om-
dat hij toch nauwelijks remt en/of bang zijn het achterwiel te slippen. Er 
zijn twee goede redenen te noemen om vooral bij een noodstop altijd je 
achterrem te gebruiken. De eerste is simpel: je staat eerder stil. Stel dat 
ze gelijk hebben, dan hier het volgende voorbeeld: je maakt een noodstop 
en het gebruik van de achterrem scheelt je een halve meter in remafstand. 
Je zou zeggen: dat is niets, maar als het het verschil is tussen achter een 
auto stilstaan of 25 cm in de auto, dan wordt die halve meter toch wel 
heel belangrijk. Een tweede reden is de volgende: als je vol in de voorrem 
gaat, dan wordt je achterwiel licht, want het gewicht verplaatst zich naar 
voren. Dit heeft tot gevolg dat je achterwiel gaat ‘zoeken’. Als je je achter-
rem ook gebruikt, wordt je achterwiel ‘trekkend’ en niet meer duwend (met 
de neiging om jezelf in te halen). Dit komt omdat er minder gewicht naar 
de voorkant verplaatst wordt. Dit zijn twee belangrijke redenen om altijd je 
achterrem te gebruiken.
Gebruik je achterrem altijd voorzichtig en gecontroleerd. Komt het deson-
danks toch tot een achterwielblokkering, dan is deze over het algemeen 
goed op te vangen door ver vooruit te kijken (gaan waar je heen wilt). 
Normaal gesproken heb je bij een noodstop geen tijd om terug te schake-
len, concentreer je op het juist remmen. 
Na het remmen altijd eerst je linkervoet op de grond zetten, dan pas je 
rechter. 

De motorrem

Ook door geen gas meer te geven zal je afremmen. Dit komt omdat het 
achterwiel nu de motor in het rond moet zeulen en dit zal met vertraging 
gepaard gaan. Het zal duidelijk zijn dat deze vertraging vooral handig is 
als er niet te abrupt geremd moet worden. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij het naderen van een kruising of een bocht. Ook bij een afdaling in de 
bergen kan je beter gebruik maken van de motorrem dan van de voor- of 
achterrem. De remschijven warmen anders te snel op en de hydraulische 
vloeistof in het remsysteem wordt heet met een sponzige en weinig doel-
treffende remwerking tot gevolg. 



voor dier, tuin en hengelsport



Geblokkeerde remmen

In een noodsituatie, als er hard geremd wordt, wordt het meeste gewicht 
naar voren verplaatst. Daardoor wordt je achterrem minder effectief en 
blokkeert gemakkelijk. Getrainde motorrijders hebben hier geen enkele 
moeite mee. Niet-getrainde rijders echter wel. Het is het beste het blok-
keren van je remmen te voorkomen, want dit kan voor gevaarlijke situaties 
zorgen. Als je de rem eenmaal geblokkeerd gehad hebt is de remwerking 
niet meer optimaal en natuurlijk slijten hierdoor ook je banden. 
Mocht het je toch overkomen, doe dan het volgende: 
Achterwielblokkering: houd je achterrem geblokkeerd totdat je volledig 
stilstaat, terwijl je je ogen recht vooruit richt en niet naar de grond. (Uit-
zondering: als je  wiel op een slechte ondergrond blokkeert, zoals grind, is 
het mogelijk om je tractie te herwinnen door geleidelijk je achterrem los te 
laten. Het sleutelwoord is hierbij geleidelijk.) 
Voorwielblokkering: als het voorwiel blokkeert, laat dan meteen los om het 
wiel te kunnen laten draaien, anders zit je met totaal en volledig stuurver-
lies, daarna voorzichtig weer inknijpen (let op: inknijpen en niet vastklam-
pen!). 

Low-side crash

Door bijvoorbeeld het sterk met de achterrem remmen in de bocht, blok-
keert het achterwiel (circuit). Het achterwiel slipt en de motorrijder valt 
naar de kant waarheen hij leunt. 
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High-side crash

Doordat de achterrem geblokkeerd is slipt, al rijdende, de achterkant van 
de motor naar één kant. De motor gaat nog steeds vooruit, maar meer 
horizontaal dan verticaal. De motorrijder probeert dit te corrigeren door de 
achterrem los te laten of doet dit door pure schrik. De motor hervat tractie, 
motor en motorrijder worden verticaal gegooid, de motorrijder vliegt over 
de motor en de motor valt over naar de andere kant en crasht op het weg-
dek. Je motor omgooien met veel te veel remmen zorgt voor deze meer 
gangbare crashes en veroorzaakt de meest ernstige ongelukken.

Remmen in de bocht

Het allerbeste is: niet remmen in een bocht. Rem je te laat voordat je de 
bocht ingaat, dan zit je onherroepelijk in de problemen. Voordat je je motor 
de bocht in laat leunen, moet je klaar zijn met remmen. Let hierbij wel op, 
want heb je te veel aandacht voor je remkracht in plaats van waar je heen-
gaat en wat je doet, dan kun je omgooipunten missen; hierdoor raak je al 
van je voorgenomen lijn af voordat je de bocht ingaat. 
Soms doet zich echter de situatie voor dat je wel móét remmen in een 
bocht.

Een van de meest voorkomende fouten als een motorrijder te snel de 
bocht ingaat, is dat hij de achterrem gebruikt en deze blokkeert. Als dit het 
geval is, houd hem dan geblokkeerd, maar houd er rekening mee dat je 
valt naar de kant waarheen je leunt, en de weg afglijdt. Een paar uitzonde-
ringen daargelaten: als je achterwiel geblokkeerd raakt ga je óf rechtdoor, 
óf je valt. Als je je wiel deblokkeert door de rem los te laten zal de band 
tractie hervatten, rechtop gaan staan en je over de motor gooien. Deze 
high-side crash (zie boven) is veel gevaarlijker en pijnlijker dan de low-si-
de crash waarbij je de kant opvalt waarop je motor leunt. Houd er goed re-
kening mee dat elke vorm van crashen waardeloos is (vooral recht vooruit 
tegen een object en high-sides). Tijdens de voortgezette rijopleiding leer 
je hoe je moet handelen als je per ongeluk je achterrem blokkeert tijdens 
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een stop. Bij een juiste stop leer je de voorrem tot zijn maximale vermo-
gen te gebruiken zonder te blokkeren. Voel je dat je voorrem blokkeert, 
loslaten en voorzichtig weer inknijpen (niet vastklampen!).
 
Moet je remmen in een bocht: eerst je motor rechtzetten, dan de maximale 
rechte (!) lijn remmen. Dat is makkelijk zeggen als je genoeg ruimte hebt 
zonder van de weg af te kunnen raken. Maar wat nou als je die ruimte 
niet hebt? Afhankelijk van je hellingshoek en snelheid kon de voorrem wel 
eens je enige optie zijn. Sleutelwoorden zijn hier: voorzichtig remmen en 
voorzichtig loslaten. Blijf drukken op het binnenste handvat om de juiste 
lijn te kunnen volgen en kijk door de bocht (niet naar het eind van de weg), 
voorzichtig gas loslaten en geleidelijk met je voorrem remmen. Als je vol-
doende snelheid geminderd bent, geleidelijk loslaten en heel voorzichtig 
een klein beetje gas bijgeven om het chassis te stabiliseren. Het is wel 
een techniek die constante oefening vereist. 
Als je ondanks alles toch alle fysische wetten overschreden hebt, dan 
zul je omvallen en van de weg glijden. Dat is altijd nog veel beter dan de 
high-siding waarbij je over je motor vliegt. Daarom in deze situatie nooit de 
achterrem gebruiken. 
Studies hebben aangetoond dat de meeste motorrijders die bij een onge-
luk betrokken waren niet de juiste remtechnieken hadden. 

Hard remmen is eenvoudig, gecontroleerd hard remmen vereist 
knowhow



Leidijksweg 4
9695 CR Bellingwolde
Tel.: 0597 532424
www.janbruining.nl

CarXpert
Jan Bruining

en auto’s
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Fc. Groningen heeft een Friese speler gecontacteerd, na de eerste training
staat hij onder de douche met een paraplu op. Zijn medespelers vragen hem
wat daar de bedoeling van is, waarop hij antwoordt “ik ben mijn handdoek
vergeten”.
 
Man zit in de kamer de krant te lezen, zijn vrouw staat de was te strijken en
is bezig met haar bh’s, hij zegt “ dat is toch niet nodig want er zit toch niks in”.
Waarop zij antwoordt, “  hoezo, ik strijk jouw onderbroeken toch ook”.
 
2 priesters worden tijdens het motorrijden betrapt dat de bestuurder  met
losse handen rijdt. De politieagent zegt dat hij hiervoor een bekeuring krijgt
en dat het tevens levensgevaarlijk is. De priester antwoord dat hij zich veilig
voelt, want De Heer rijdt mee. Waarop de agent antwoordt “dan krijg je nog
een bekeuring want met z’n drieën op de motor is ook verboden”.
 
Tijdens het motorrijden door Friesland valt mij een motorrijder op die bij
ieder stoplicht op zijn zij ligt. Bij het 3e stoplicht ga ik naast hem staan en
vraag ik wat er aan de hand is, waarop hij mij in het Fries antwoord dat hij
voor het eerst zonder zijspan rijdt.
 
Op de Eerste Hulp van een ziekenhuis wordt een gewonde man binnen
gebracht. De zuster vraagt naar zijn naam en hij antwoordt “Jan Janssen”.
Ze vraagt hem daarna “getrouwd” nee zegt hij, gewoon een ongeluk met
de motor.
 
Bij het binnengaan van een groot warenhuis wordt een vrouw omringt
door fotografen en personeel van het warenhuis. De bedrijfsleider spreekt
haar toe en deelt haar mede dat ze de 100.000 bezoekster is en dat ze op de
afdeling waar ze naar toe gaat voor €1000,00 mag besteden.
Ze krijgt een rode kleur en zegt ik was op weg naar de afdeling Klachten”.
 
Op eerste Paasdag zit een familie aan het Paas-ontbijt, zoontje van 4 zegt
“mama mijn ei smaakt vies”, waarop moeder zegt “je mag niet zeuren over
je ei en eet hem maar lekker op”, waarop zoonlief zegt “moet het snaveltje
dan ook worden opgegeten.

De Stamtoavel door Ben Brader



Besparing.
Een flinke besparing tot 50% is mogelijk (afhankelijk 
van uw woning, gekozen kachel en gebruik, ect.)
U heeft de pelletkachel binnen een paarjaar terugverdiU heeft de pelletkachel binnen een paarjaar terugverdi-
end. Na gemiddeld 3 jaar zult u jaarlijks een behoorlijke 
som geld besparen. Een pelletkachel verbruikt ook nog 
eens veel minderelektriciteit dan een cv ketel.
Gezelligheid met een brandend vuur.
We horen vaak van klanten dat ze een gezellig brandend vuur missen in de kamer. De pellet-
kachel biedt deze gezelligheid met een rustig brandend vlambeeld.
C02 neutraal.
Met een pelletkachel stook je CO2-neutraal, daarnaast is er veel minder CO2 uitstoot (ongeveer 
10X minder) als met een centrale verwarming.
Tijdbesparing en geen zwaar werk.
Voor de pelletkachel koopt u pellets in zakken en hoeft u geen zware klussen met het brandhout 
ui te voeren, zoals het hout vervoeren, zagen, kloven, opslaan en bijvullen.
Volledig automatisch.
Het regelen van de temperatuur en de pellet toevoer gebeurt volledig automatisch. De pelletka-
chel kan door gebruik te maken van de automatisch aan/uit instelling de kamer op de gewenste 
temperatuur houden. Bij een houtkachel is het meestal moeilijk om een constante temperatuur te 
houden. Vaak zijn ook veel houtkachels niet afgestemd op de gevraagde warmte waardoor het te 
warm wordt in de kamer.
Geen hoge schoorsteen.
Een pelletkachel kan uitstekend functioneren met een schoorsteen kanaal van ongeveer twee 
meter lengte. De pelletkachel is niet afhankelijk van trek in de schoorsteen. Een ventilator blaast 
de verbrandingslucht onder druk naar buiten.



Motorkleding door Albert de Boer

Beste motorvrienden

Motorkleding is zowel je verwarming als je kreukelzone. Ook bij warm weer heb je 
dus een goed pak nodig. Op teenslippers en in zwembroek op de motor komt nog 
steeds voor. Ook voor zomaar een blokje om neem je hier mee onnodig veel ri-
sico. Bedenk dat je bij een eventuele val je vel compleet verliest! In het buitenland 
zijn sommige verzekeraars al zover dat cosmetische chirurgie niet wordt vergoed 
als de betreffende motorrijden geen deugdelijk pak aan had. Draag daarom altijd 
een helm, jas, broek, laarzen en handschoenen.
Van motorkleding is belangrijk dat het warm, waterdicht en slijtvast is. Dit is niet 
altijd in één pak te combineren, of alleen tegen zeer hoge prijzen. Een combinatie 
met ‘Goretex’-jas met een leren broek kan natuurlijk ook. De jas is waterdicht en 
ademend. De leren broek geeft een goede zit in het zadel en is lekker warm. Bij 
regen gebruik dan een losse regenbroek. Voor de warme zomerdagen zou je een 
enduro-jack aan kunnen doen dat voorzien is van ventilatie-openingen. Een jas 
en broek met protectoren is aan te bevelen. Ook hier geldt weer dat lichte kleding 
beter zichtbaar is dan donkere. Motorkleding van Duitse fabrikanten zijn de laat-
ste jaren (verplicht) voorzien van goedgekeurde protectoren en reflectiemateriaal.
Laarzen houden je voeten niet alleen droog en warm, maar bieden ook bescher-
ming tegen opspattende stenen. Bij een val worden je enkels door goede laarzen 
voldoende beschermd. Enduro- of crosslaarzen bieden extra veel bescherming. 
Een tip zou kunnen zijn goede bergschoenen met Goretexvoering.
Goede handschoenen zijn van leer of van stof versterkt met kevlar of een ander 
slijtvast materiaal. Bij een val steek je in een reflex altijd eerst je handen uit en die 
kunnen dan maar beter goed zijn ingepakt. Sommige merken verhogen de slijt-
vastheid met mooie metalen nagels. Bedenk wel dat die nare krassen op de tank 
veroorzaken. Dat geldt trouwens ook voor de drukknopen van je jas.
Hier wil het eerst even bij laten en jullie een veilig motorseizoen wensen.

Met vriendelijke groet,  Albert M. de Boer



Geopend op afspraak
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Verjaardagskalender
Arie  de Boer   4-mrt
Mario  Oldenburger  24-mrt
Gert  Drenth   27-mrt

Alex  Oldenburger  1-apr
Oscar  Lamain   2-apr
Christien Spa-Spa  3-apr
Debbie de Boer-Knol  5-apr
Jan  Bruining  5-apr
Geertje  Roukema-Meesters 6-apr
Henk  Schepers  6-apr
Geert  Veenstra  7-apr
Aad  v.d. Graaff  21-apr
Rene  Perton   21-apr

Andre  Conradi   3-mei
Marjolein van Heteren  5-mei
Berend  Veldhuis  7-mei
Petra  Lap-Stratingh  11-mei
Gebina  Hoesen-Westerling 16-mei
Jack  Veldkamp  19-mei
Hanno  Engelkes  20-mei
Harm  Ekamper  21-mei
Wim  Molanus  23-mei
Gerrit  Velthuyzen-van Zanten 27-mei
Sipke  Roukema  29-mei
Boye  Lap   31-mei
Hilda  Everts   31-mei

Jan  Kolthof   1-jun
Richard  Slijfer   5-jun
Luppo  Teuben   5-jun
Henk  Loois   10-jun
Diny  Pronk   11-jun
Cornelis Lap   6-jun
Gerard  Pathuis   16-jun
Frank  Tietema   18-jun
Rene  Hoesen   25-jun
Trijnie  Wieringa  28-jun
Willem  Hensema  30-jun
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Wist u dat?

>- de winter activiteiten al achter de rug zijn
>- Nieuwjaarsvisite  bij Ying Ping erg gezellig was 
>- dat er een mooie opkomst was
>- de theorie avond goed was bezocht
>- er niemand was geslaagd, dus voor herhaling vatbaar
>-  het motor toerseizoen  al bijna begint 
>-  er eerst nog een motor beurs is in Utrecht
>- de eerste toertocht op 26 April a.s is
>- de toer agenda in de  pitstop staat vermeld
>- de toercommissie weer leuke toertochten organiseert
>- de commissie graag  vele motoren ziet komen
>- er leden hun lidmaatschap hebben beëindigen
>- er ook nieuwe leden zijn aangemeld
>- we jullie graag zien op 26 April, ‘’de open toertocht’’’

Nieuwe leden
Appie en Lidia Scheppers uit Winschoten

Loes Middel uit  Stadskanaal

Van Harte Welkom bij onze gezellige motorclub!!





Leuke motorvakantie?

Kapsalon angela knippen voor maar €10,-

Heb je een leuke motorvakantie gehad of zo maar een leuke dag 
waarbij je iets beleefd hebt met de motor?
En je wilt je ervaring met de rest van de motorclub delen?

Schrijf er dan een stukje over en plak er het liefst ook een paar 
foto’s bij zodat wij samen met je kunnen nagenieten van je motor-
belevenissen.

Let op, moet wel echt een motorgerelateerd stukje zijn om in de 
pitstop geplaatst te worden.

Groeten van de redactie. 





  

 Ik wil graag lid worden van de club. (* doorhalen wat niet van toepassing is)

 Naam   :                                                                                                   .
 Roepnaam  :                                                                                                   .
 Adres   :                                                                                                   .
 Postcode  :                                                                                                   .
 Woonplaats  :                                                                                                   .
 Telefoon   :                                                                                                   .
 E-mail   :                                                                                                   .
 Digitale ledenservice : Ja / Nee *

 Geboortedatum  :                                                                                                   .
 Geslacht   : M / V * 

 Rijbewijs A  : Ja / Nee *

 Datum   :                                 .   Handtekening :                                     .

Lid worden?
Geachte motorrijder/ster,

Wil je lid worden van een motorclub, sluit je dan aan bij MC Mios ‘93 te Blijham.
  Zodat je andere motorrijders leert kennen.
  Per jaar kun je genieten van 7 mooie toertochten en een clubweekend.
  Daarnaast zijn er in de zomermaanden nog diverse activiteiten.
  In de wintermaanden de ledenvergadering, een gezellige avond en een work-
shop.

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.  Wan-
neer 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 Christien Spa.

Voor meer informatie zie www.mcmios93.nl of informeer bij:
  Christien Spa   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








