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Beste motorvrienden

Vandaag geen cursus geven en een mooi moment om eens na te denken en 
schrijven van het voorwoord in ons clubblad. Zoals jullie allemaal misschien wel 
of niet gemerkt hebben is ons clubblad bij een andere drukker ondergebracht. De 
een zegt mooi, de andere heeft het niet eens gemerkt, weer een ander stoort zich 
eraan. Ja, dat krijg je met zoveel verschillende mensen en karakters. Maken we 
dagelijks mee, maar dit geeft niet daarvoor zijn we mens. We hebben de eerste 
toerrit alweer gehad op 26 april j.l. en wat vreselijk jammer dat hier zo weinig 
leden op af zijn gekomen, hebben de jongens van de toercommissie zo hun best 
gedaan. Voor de meesten was het weer wel doorslaggevend om mee te gaan 
of thuis te blijven. Ondertussen worden hier de versierselen van het 70 jarige 
bevrijdingsfeest weer opgeruimd en gaan we weer over tot de orde van de dag. 
Een volgend terugkerend evenement staat alweer voor de deur en sommigen 
van ons doen daar ook aan mee, de Elfstedentocht op de motor (heb de kaart al 
binnen). Laten we hopen dat we tijdens de XXL tocht beter weer hebben, kunnen 
we allemaal vele kilometers maken. Begin juni gaan een aantal leden naar Noord-
Duitsland voor het hotel weekend.
Allemaal veel plezier gewenst tijdens de ritten en ook bij 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)
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Kopij voor nummer 3 moet 
binnen zijn voor 14 augustus 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: Schnitzeltocht 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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Motorbeurs Utrecht 2015
door JP Everts

Donderdag 26 februari 2015,half 8 we gaan richting Utrecht voor de Motorbeurs, 
altijd weer een happening om naar uit te zien, aangezien het dan meestal niet 
meer zolang duurt voor dat de bike ’s weer van stal komen, het verbaasd me 
daarom ook ieder keer weer hoeveel mensen er toch nog op de motor richting 
Utrecht gaan.(Zout en kou worden getrotseerd) Halverwege de reis  even eruit 
voor een bakkie, en dan de laatste km ’s naar de Jaarbeurshallen. Eenmaal 
aangekomen, vallen we gelijk in het Walhalla.. hal 7,waar bijna alle importeurs 
op motorgebied het neusje van de zalm uitstallen voor het komende seizoen…de 
ene stand nog mooier als de ander.. er is voor ieder wat wils. ! 

6 hallen motorplezier, en een buitenterrein waar op gezette tijden een stuntteam 
zijn kunsten vertoond. En waar je ook gaat of kijkt, alles op motorgebied passeert 
de revue. Uiteraard zijn er veel (bekende)dealers present, en die stallen er hun 
motoren, kleding, accessoires, vervoersmiddelen, navigatie, aanhangers etc. al-
lemaal op hun eigen manier uit. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er wel.. 
En beursaanbiedingen zijn aan de orde van de dag. Rondom het middag uur is 
er even tijd voor de inwendige mens, een broodje unox en een cola gaat er wel in 
na het vele rondslenteren van stand naar stand. Na de lunch doen we de andere 
helft van de hallen en we nemen oa. nog even uitgebreid de tijd bij de vele stands 
die motorhotels, pensions en diverse overnachtingsmogelijkheden aanbieden, dit 
resulteert dus in een hele tas vol met flyer’s. Natuurlijk zijn ook de diverse merk-
club ’s vertegenwoordigd en ieder doet zijn best om zo goed mogelijk voor de dag 
te komen. 

Bijna 97.000 bezoekers, verdeeld over 4 dagen passeren de kassa’s. Dit alles 
laat toch maar weer zien dat motorrijden leeft. Van jong tot oud. Alles bij mekaar 
zeker een bezoek waard. Kortom samengevat het was weer een leuk en enerve-
rende dag, en we keren moe en voldaan weer huiswaarts. Uitzien naar weer veel 
veilige km’ s het aankomende seizoen.

JP Everts
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Tips! door Albert de Boer
Beste motorvrienden
Vervolg van de eenvoudige tips mbt het motorrijden en over kleine 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 de redactie 
even weten.

Tip 4: 
Een bandenreparatie set is echt een aanra-
der bij een weekendje er op uit e.d. Als je een 
nagel/schroef in de band hebt, kun je binnen 
15 minuten weer op weg. Voor de prijs dat 
zo’n setje kost, bespaar je je in zo’n geval 
veel tijdverlies en ergernis en als je met een 
paar motorrijders bent is dat toch wel fijn. Het 
blijft overigens een noodreparatie, maar je 
kunt in elk geval je rit voortzetten. Bij thuis-
komst gelijk de band goed laten reparen of 
nieuw.

Tip 5: 
Een accu lijdt er van als deze niet wordt gebruikt. Vandaar dat een accu na een 
winterstop de geest kan geven aangezien die dan gedurende een langere peri-
ode niet is gebruikt. Sluit deze daarom aan op een druppellader. Deze hebben 
speciale programma’s om de accu in goede conditie te houden. Die druppellader 
kun je voor elke motor weer opnieuw gebruiken en is goedkoper dan de meeste 
accu’s. Het is dus een eenmalige aanschaf voor jarenlang plezier.

Tip 6:  
Een helm heeft een levensduur van zo’n 5-7 jaar. Dit komt met name door het 
materiaal in de helm (dempend piepschuim). Dit piepschuim verliest na jaren de 
schok dempende eigenschappen door UV-straling. Dit is uiteraard afhankelijk 
hoe vaak je een helm draagt, opbergt e.d. Berg je helm daarom het liefst in de 
meegeleverde helmhoes op in een kast of donkere plek. Let dus ook op bij de 
koop van aanbiedingen van een overjarige helm dat deze niet al enkele maan-
den of jaren in de winkel heeft gelegen of in de etalage!

Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer





Mopje door Christien Spa

 
Nadat een motorrijder in een restaurant zeer uitgebreid heeft gegeten, vraagt de 
man naar de rekening.
De kelner presenteert hem het briefje waarop de eindsom van € 19.95 stond 
genoteerd.
De motorrijder legt twee briefjes van tien euro neer en wacht op het wisselgeld, 
de kelner overhandigt hem de vijf centjes tezamen met een pakje condooms.
Éne waaraan heb ik deze attentie te danken vraagt de motorrijder?
“Ach ja”, zucht de kelner, ik wil voorkomen dat gasten zoals U zich voortplanten. 
 





17

Gedicht door Christien Spa

 
Geen beroep!!
 
Een huisvrouw is de spil van het gezin,
Ze is als eerste wakker en slaapt als laatste in
Is ze een keer afwezig, dan jammert heel de troep,
Want niemand kan haar missen en toch heeft ze geen beroep!!.
 
Ze tovert met centen en brengt kinderen groot,
Ze droogt tranen en snuit neusjes, ze is een duizend poot!!
 
Als iedereen de griep heeft verpleegt ze heel de troep,
Loopt zelf van koorts te bibberen, toch heeft ze geen beroep!!
 
Maar ze is de troost voor groot en klein en vaders grootste schat,
Leert kinderen mijn en dijn en verzorgt de hond en kat.
 
Het aanrecht is haar enige recht, daar is ze heer en meester,
Ze is daar eigen baas en ieders knecht, in de tuin snoeit ze heg en 
heester.
 
Ze is in het drukke leven het rustpunt voor haar troep,
Haar wapenspreuk is liefde, God zegen haar beroep!!
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Al een paar jaar achter elkaar werd er tijdens de jaarvergadering gevraagd om 
een informatieve avond met betrekking tot garmin en het bijbehorende program-
ma Basecamp.
En dit jaar was het dus zover.
Samen met Roelf heb ik vorig jaar al een soort van handleiding gemaakt om de 
route goed op je garmin apparaat te krijgen.
Deze is al een paar keer meegestuurd met routes in het afgelopen jaar, maar toch 
bleven er nog een boel vragen over dus was het tijd om het een en ander klassi-
kaal te behandelen.

Dit was een mooie winteraktiviteit dus op maandag 16 maart was het zover.
In totaal waren we met 13 personen van harte welkom in het Oude Wapen.

De avond zou gaan vooral gaan over het programma Basecamp dat je nodig hebt 
om de routes op je navigatie te zetten.
Je kunt de navigatie natuurlijk gewoon gebruiken om van A naar B en weer terug 
naar A te komen maar wat is er mooier om samen over een vooraf geplande route 
te rijden.

Niet iedereen was er aan toegekomen om het programma op zijn eigen laptop te 
zetten, dus dat werd terplekke geregeld door het programma te downloaden.
Niet iedereen had de juiste kaarten op zijn systeem staan en dat werd geregeld 
door Roelf die een kopie van zijn kaarten op een externe harde schijf had staan.

Tevens had niet iedereen die aanwezig was een eigen laptop dus had Roelf met 
zijn baas geregeld dat hij een aantal afgeschreven laptops kon lenen waarop 
Basecamp werd geïnstalleerd.

Tegen 20:30 kon ik dus het woord nemen om de avond te beginnen.
We hadden een laptop aangesloten op de beamer zodat iedereen mee kon oefe-
nen.

Als geheugensteuntje voor de aanwezigen loop ik nog even de aandachtspunten 
door.

Een inleiding tot Garmin en 
Basecamp door René Hoesen
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-indelen van Basecamp door het maken van mappen zodat je een beter overzicht 
hebt van je routes
-het importeren van een route die je krijgt via mail of zoals tijdens deze avond 
vanaf een usb-stick en de route dan ook direct in de goede map plaatsen.
-het dupliceren van de ontvangen route, en dan het duplicaat controleren en waar 
nodig aanpassen naar de originele route.
Dit moet gebeuren omdat er altijd verschil zal optreden als je de route zonder 
herberekenen op je navigatie zet.
-de gecontroleerde route naar je garmin navigatie zetten waarna de route gere-
den kan worden.

Het was zeker een geslaagde avond en ik denk dat velen ’s nachts met gloeiende 
oren in bed geprobeerd hebben om alles te verwerken.
Je krijgt op zo’n avond natuurlijk heel veel informatie te verwerken en ons advies 
is dat je vooral moet oefenen om het onder de knie te krijgen.

Als er meer animo is voor deze avond, horen wij als toercommissie dat graag en 
zullen we kijken of we volgend jaar weer als winteractiviteit kunnen organiseren.

Belangrijkste is dat we geleerd hebben dat je niet zo maar de route die je ontvan-
gen hebt van de motorclub, of gedownload hebt, op je navigatie kunt zetten.
Je zult met Basecamp aan de slag moeten om het naar je navigatie te sturen.
En dan nog zal men  er achter komen dat sommige apparaten anders omgaan 
met de route zoals we het bedoeld hebben.

met een zeer vriendelijke groet, René Hoesen





Checklist voor veilig 
motorrijden
Checklist voor veilig motorrijden in het voorjaar 

Eén blik naar buiten is voldoende: het voorjaar is begonnen. En dus begint het bij 
de fanatieke motorrijder te kriebelen om weer op de tweewieler te stappen en de 
wind in de haren te voelen.  Maar de motor heeft wel de hele winter stil gestaan 
en daarom is het verstandig de boel goed te controleren. Een korte checklist 
waarmee je in no time goed voorbereid de weg op kunt. 

Check je kleding 

Als de temperatuur omhoog schiet, doe je er goed aan je zomerse motorkleding 
van zolder te halen. Controleer of het nog goed past en check voor slijtageplek-
ken en eventueel vastlopende ritsen. Een vastzittende rits is gemakkelijk verhol-
pen met wat siliconenspray of kaarsvet. Heb je het in de zomer erg warm op de 
motor? Draag dan warmte regulerende onderkleding zodat je lichaam droog blijft 
of een koelvest om je bovenlichaam te verkoelen. Als je geen koelvest aan wilt 
schaffen, kun je ook een t-shirt nat maken voor hetzelfde effect.
  
Check je helm 

Bekijk of je helm nog van voldoende kwaliteit is en of deze nog goed past. De 
gemiddelde levensduur van een goede helm is vijf jaar. Heeft je helm onlangs een 
harde klap gemaakt? Laat hem dan altijd controleren. Dat je aan de buitenkant 
niets ziet, wil niet zeggen dat de binnenkant niet beschadigd is. Sowieso is het 
verstandig je helm iedere drie jaar te laten controleren op schade. Vervang je vi-
zier direct als deze bekrast is, want dit zorgt voor flinke visuele hinder. Controleer 
tot slot de ventilatie van de helm. Een goede ventilatie wordt vaak onderschat, 
maar een verhit hoofd heeft een negatief effect op de rijconcentratie.  
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Check je gehoorbescherming 

Of je nou zachte of harde oordoppen hebt, beide soorten hebben onderhoud 
nodig zodat ze niet vervuild raken met zweet en oorsmeer. Slecht onderhoud van 
je doppen zorgt er niet alleen voor dat de dempers hun werk minder goed doen, 
maar ook dat je oor kan gaan ontsteken door opgehoopt oorsmeer en andere 
viezigheid. De meeste fabrikanten leveren een onderhoudsset bij de doppen met 
een reinigingsvloeistof en ‘prikker’ om de dempers schoon te maken. 
   
Check je verzekering
 
Als je jouw motor na de winter weer mee naar buiten neemt, is het belangrijk te 
controleren of de verzekering nog in orde is. Bekijk goed of je verzekering nog 
niet is verlopen en of de dekking overeenkomt met je rijplannen deze zomer. Als 
je bijvoorbeeld veel meer kilometers rijdt dan aangegeven, loop je het risico dat je 
verzekering niets uitkeert bij een ongeval. Andersom – als je veel minder kilome-
ters maakt dan aangegeven – kun je een lagere premie krijgen. Er bestaan ook 
verzekeringen die je motor enkel in de zomer dekken. Handig als je het voertuig 
in de winter toch niet gebruikt, maar let er dan wel op dat de verzekering weer is 
geactiveerd als je de weg op gaat.  
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Check je banden 

Controleer de banden op spanning en scheurtjes voordat je de weg op gaat en 
check of er nog voldoende profiel op de banden zit. 
De meeste landen in Europa hanteren een minimale profieldiepte van 1,6mm. 
De keuze voor een band is sterk afhankelijk van je rijstijl en motor. Als je vaak 
dagtochten en lange ritten maakt, is een keuze voor een sport/tourband meestal 
de beste. Moderne uitvoeringen van dit type banden geven een geweldige grip 
op zowel droog als net wegdek en zijn 
behoorlijk slijtvast. Pers je alles uit iedere 
bocht, kies dan voor een sportband en 
de bijbehorende optimale grip en stuur-
karakter. Voor de ‘cruisers’ onder ons is 
snelheid geen doel. Toch zijn de banden 
zeer bepalend voor het stuurkarakter, 
de stabiliteit en de veiligheid. Niet alle 
banden passen bij iedere motor. Check 
daarom steeds of de band van je keuze 
geschikt is voor jouw motor.  



AL 15 JAAR HET VERTROUWDE ADRES.....
Rhederweg 8 - 9695 CC Bellingwolde - Tel.: 0597 531365
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Check je verlichting, vloeistoffen & ketting 

Door de vochtigheid in de winter bestaat de kans dat de verlichting van je motor 
is aangetast. Het is daarom slim even te controleren of alles nog naar behoren 
werkt. Bekijk ook meteen of de vloeistoffen als olie en koelvloeistof voldoende zijn 
aangevuld en of de ketting en remschijven soepel lopen en niet aan slijtage on-
derhevig zijn geweest. Tank verse benzine zodat alles lekker loopt en controleer 
of je accu nog voldoende capaciteit heeft. 
Check de verkeersregels en de GPS 

Zeker als je in de winter niet op pad bent gegaan, is het belangrijk jezelf even de 
tijd te gunnen om weer aan de motor te wennen. Rijd zeker in het begin nog voor-
zichtiger dan anders om weer het juiste motorgevoel te krijgen. Houd er rekening 
mee dat andere weggebruikers ook weer moeten wennen aan jouw aanwezig-
heid en dan is het noodzakelijk dat je volledige controle over je motor hebt. Check 
daarom ook altijd of je alle verkeersregels nog paraat hebt en er niets veranderd 
is. Diverse rijscholen hebben korte opfriscursussen voor motorrijders die volledig 
voorbereid de weg op willen gaan. Update als laatst ook je gps-systeem. De kans 
is groot dat er veranderingen zijn aangebracht in het wegennet en op deze manier 
kun je de mooiste routes selecteren zonder vast te lopen    
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Lifesaver     

Kijk bij elke manoeuvre die je uitvoert niet alleen in je spiegels, maar ook over je 
schouder in de dode hoek. Dus bij het veranderen van richting, maar ook bij het 
afremmen en stoppen. Deze check wordt in Amerika niet voor niets de lifesaver 
genoemd; de laatste blik over je schouder alvorens van positie te veranderen.    
Dode hoeken  De spiegels van je motor hebben maar liefst drie dode hoeken. 
Een zit recht achter je. De andere twee zitten links en rechts achter je, groot 
genoeg om een auto te verbergen als je de bocht wilt nemen of van rijstrook wilt 
wisselen... Daarom is een blik over je schouder noodzakelijk.     Zeg wel: een blik. 
Je dient niet je hele hoofd te draaien, daarmee kun je de stabiliteit van je motor in 
gevaar brengen en je aandacht wordt te lang van wat er voor je gebeurt afgeleid. 
Alleen als je de snelheid en afstand van andere voertuigen beter in wilt schatten, 
bijvoorbeeld bij het invoegen in het verkeer, kun je je hoofd helemaal draaien. 





Ook kun je op deze manier beter de snelheid en afstand van een auto achter je 
inschatten, bijvoorbeeld als je voor hem af wilt slaan.     Kijk zo vaak als nodig 
is in je spiegels en in de dode hoek om je bewust te zijn van wat er om je heen 
gebeurt, maar niet als het wegkijken van de voorkant op zich al een gevaar vormt.  
Het standaard advies voor een manoeuvre is: spiegels kijken, over je schouder 
kijken, richting aangeven en verplaatsen.
   
Kijk over je schouder:  •  bij het veranderen van positie  •  voor je inhaalt  •  bij 
het veranderen van rijstrook  •  in de richting waarin je je wilt bewegen.  •  in elke 
ruimte groot genoeg voor een voertuig om in te rijden (rotonde)  •  bij het bewegen 
of draaien naar rechts (rechterschouder)  •  bij het bewegen of draaien naar links 
(linkerschouder)  •  voor afremmen en stoppen en voor wegrijden en accelereren   
Als je wilt afslaan of een zijdelingse beweging wilt maken, al is het maar een 
halve meter, dien je altijd in je spiegels en over je schouder te kijken. Kijk altijd in 
de richting van de beweging of draai.     Kijk je over je schouder als je al aan het 
manoeuvreren bent, dan is het te laat. Het moet vroeg genoeg genomen worden 
zodat je nog op tijd je strategie kunt bepalen, maar niet zo vroeg dat iemand in de 
tussentijd weer in de blinde hoek kan gaan zitten.  
  
Een voordeel van de schouder check is dat ook het verkeer achter je kan zien dat 
je misschien iets van plan bent.  
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Rijdt iemand vlak achter je, dan kun je even demonstratief over je schouder kijken 
om aan te geven dat je hem gezien hebt. Op deze manier kun je ook andere mo-
torrijders in de gaten houden die achter je rijden en je misschien willen passeren. 
Kijk je te vaak over je schouder, dan bestaat de kans dat je van je koers raakt of 
de aandacht voor wat zich voor je afspeelt verslapt. In sommige situaties is het af 
te raden over je schouder te kijken, bijvoorbeeld in dicht verkeer, bij hoge snelheid 
of als je al je aandacht nodig hebt om het verkeer voor je in de gaten te houden.   
Komt er plotseling een auto uit een zijweg schieten, dan dien je hier volledig op 
te kunnen reageren. Door regelmatig op de juiste (veilige) momenten in je spie-
gels en over je schouder te kijken ben je je al bewust van wat er zich om je heen 
afspeelt. In de tijd dat je over je schouder kijkt wordt je aandacht afgeleid van wat 
er zich voor je afspeelt en raak je makkelijk uit koers.   

Conclusie  Een blik over je schouder (en uiteraard in je spiegels) is van levens-
groot belang. Het juiste moment om een schoudercheck uit te voeren is het 
moment waarop je al je aandacht niet per se vóór je nodig hebt. Je kunt maar 
al te makkelijk precies op het verkeerde moment om je heen kijken. Zorg er dus 
voor dat je weet wat zich om je heen afspeelt door regelmatig je spiegels en dode 
hoek te controleren.   
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Zondag 26 april 2015.

Een opentoertocht en tevens de eerste van het jaar van onze motorclub stond 
voor vandaag gepland. De weersverwachtingen waren niet echt om te zeggen, oh 
heerlijk motor rijden. Toch was het droog toen we beneden kwamen, zouden we 
geluk hebben? Nee helaas dus niet, net toen we onze kleding aan wilden doen, 
was het al gaan regenen. Dan krijgt Jaap een smsje van René Hoesen, we zijn  
iets later en met de auto,want ik heb geen zin in een glijpartij. Waaaaat? 

Dit moet in de krant,dit hadden we nog nooit mee gemaakt. Jaap heeft dan ook 
geantwoord met, zwakjes, hahaha. Nou wij gingen wel en bij aankomst in Blijham 
reed er al één motor voor ons. Zeer benieuwd zijn we hoeveel er al zijn en hoe 
veel er komen. Nah, er stond nog helemaal geen motor bij het dorpshuis. Na een 
kopje koffie te hebben genuttigd,waren er al twee motoren bij gekomen. En wat 
was dat, wat gebeurt er? René en Gebina komen er ook aan en ja wel hoor, op 
de motor. Tegen tien over tien vertrekken we dan met vijf motoren waarvan er drie 
met duo passagier. Het was dit keer goed verdeeld,vier heren en vier dames. Als 
we bijna Blijham uit zijn komen we Geert Veenstra nog tegen. Inmiddels is het wel 
iets harder gaan regenen, maar we gaan gewoon door, Duitsland in. 

Open voorjaarstocht
door Marga Duit





35

Bij het koffieadres Bikertreff Oldersum kies ik dit keer voor een lekker beker thee, 
want ik was inmiddels toch wel koud geworden, door die nattigheid. He, daar 
word je weer heerlijk warm van en de apfelkuchen smaakt ook lekker. René belt 
even met Luppo hoe laat Geert is gaan rijden en dat was tien minuten na ons 
vertrek. Er word besloten dat wij hier op hem wachten (wat Geert zelf dus niet 
weet), dan kan hij verder met ons in de groep. Maar al wat komt geen Geert dus. 
Dan gaan we toch maar verder,wellicht is hij door gereden naar het lunchadres. 
Maar bah ,inmiddels is het echt wel harder gaan regenen en de lol gaat er nu dan 
ook af. Even stoppen om overleg te plegen, wat we gaan doen. Allen zijn er voor 
regelrecht naar het lunchadres Moorgrill in Rhauderfehn te rijden en daarna weer 
op Blijham aan. Maar aangezien we pas om twee uur daar terecht konden en het 
nu nog maar half één is, gaat Jaap maar eerst even bellen. Geen probleem, we 
konden wel komen. 
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Hahaha en daar stond een hele grote partytent voor het restaurant, omdat helaas 
de verbouwing van het restaurant nog niet was afgerond. Gelukkig waren de toi-
letten wel al gereed. Dachten wij dat we ons heerlijk konden opwarmen, maar nee 
dus, want in de tent was geen kachel aanwezig. Dan houden de meeste hun jas 
maar aan. Ik had hem wel uit gedaan, wat bij Jaap de slappe lach bezorgde, want 
ik had een fleecevest met pofmouwen aan. Had hij nog nooit gezien.??????Net 
als wij hebben gegeten word Jaap gebeld door Geert, die netjes melde dat hij 
inmiddels weer thuis was. Door de regen was zijn routeformulier nat geworden en 
ja, dan kun je het lezen van de route wel vergeten. Wij besluiten met elkaar dat 
we de route niet meer vervolgen, maar linea recta naar Blijham rijden. Want we 
waren allemaal wel koud inmiddels en verlangden naar een warme douche. Als 
we de grens weer over gaan valt het op dat de wegen hier veel droger zijn dan 
in Duitsland. In Blijham aangekomen hebben we onze herinnering in ontvangst 
genomen. Ik rook nog even een sigaretje met Christien en dan hup naar huis voor 
de verlangende hete douche, want wat had ik het koud brrrrrrrr. Heel jammer dat 
het weer ons niet gunstig gestemd was,want het was een mooie route. Maar we 
hebben besloten hem nog eens helemaal te rijden  op een droge zondag. Ik kijk 
terug op een natte en koude,maar toch een gezellige zondag.

Marga Duit.
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1. Vrijheid, blijheid Op de motor voel je je zo vrij als een vogeltje. Niet benauwd of 
opgesloten, maar heerlijk in de buitenlucht. En daar word je op slag vrolijk van. 

2. Files? Waar dan? De ergernis aan de files wordt tot vrijwel nul gereduceerd. 
Op de motor kun je immers (wel voorzichtig natuurlijk!) tussen de rijen door. Niet 
alleen veel vlugger, maar ook een erg fijn gevoel. Als blikken konden doden. 

3. De wind in je gezicht. Ineens ben je je bewust dat je rijdt. De wind houdt je fris 
en alert. Dit is pas echt rijden. Dit is genieten van elke kilometer

4. Parkeerplaatsen. Inderdaad. Een motor kun je altijd ergens kwijt. De erger-
nis dat je ellenlang moet zoeken naar een parkeerplaats, is voorgoed voorbij. Zo 
houd je tijd over voor leukere dingen. 

5. Welkom bij de club. Vrijwel elk motormerk heeft zijn eigen club of clubs. Waar-
mee je samen gaat toeren, waardoor je op de hoogte blijft van alle ontwikkelin-
gen.

6. In plaats van voor de TV hangen. Best leuk hoor, de TV. Soms. Maar wij kun-
nen ons wel een spannender vrijetijdsbesteding voorstellen. Alleen, met z’n twee-
tjes of een hele groep toeren op de motor, bijvoorbeeld. 

7. Ons kent ons. Motorrijders groeten elkaar. Even die linkerhand omhoog als te-
ken van verbroedering. Je deelt immers samen de geheimen van het motorrijden.

8. Een droog verhaal over regen. Tegen regen kun je je kleden. Daarvoor heeft 
de vakman een enorme collectie perfecte jassen, broeken en pakken. Die er nog 
eens heel mooi uitzien ook. Overigens, het regent in Nederland maar 5% van de 
tijd.

9. Vies wordt lekker warm. Bezwete ruggen en plakkende billen zijn de motorrijder 
vreemd. Luchtgekoeld rijdt echt het lekkerst. Zo houd je het hoofd koel en de rug 
droog. 

10. Stoplicht? Rijlicht! Soms is het een heel geploeter om de stad door te komen. 
Bij alle stoplichten weer in de rij. Dat kan toch anders, door voorzichtig tussen de 
rijen door te rijden. Met de motor kan het.

25 Redenen....



voor dier, tuin en hengelsport



11. Zien is geloven. Op de motor zie je veel meer van je omgeving. Omdat je 
hoger zit, maar vooral omdat je je veel bewuster bent van je omgeving. Je zit er, 
zogezegd, middenin. 

12. Zuinig aan. Een motor neemt met veel minder brandstof genoegen dan een 
auto. Zo kom je verder met een liter benzine. 

13. Zo is er maar één. Voor motoren zijn ontelbare accessoires leverbaar. Zo 
maak je van een motor, jouw motor. Waarvan er maar één op de wereld is. Je 
bent immers geen kuddedier, maar een individualist. 

14. Naar het strand zonder te stranden. Dertig graden, dertig kilometer file en nog 
30.000 parkeerplaatszoekers voor je. Maar niet als je op de motor gaat, dan zijn 
de zee en het strand ineens stukken dichterbij.

15. Vervelen is verleden tijd. Voor motorrijders is er elk weekend iets te doen. 
Beurzen, evenementen, merkbijeenkomsten, etc. En wie er ook komt, je hebt 
altijd iets om het ijs te breken: een praatje over je motor, bijvoorbeeld.

16. Overhouden aan onderhoud. De onderhoudskosten van een motor liggen 
relatief laag. Er zit minder aan, dus kan er ook minder stuk. Bovendien kun je ook 
veel zelf doen. En daarbij: je hoeft nooit vier banden tegelijk te vervangen.

17. In plaats van de psychiater. Niets zo ontspannend als een ritje op de motor. 
Je denkt aan niets anders, raakt totaal ontspannen. Goede kans dat je afstapt als 
een ander mens. 

18. Kom eens een afspraak na. Op tijd komen in Nederland behoort ineens tot 
de reële mogelijkheden. Zonder rekening te hoeven houden met de gebruikelijke 
opstoppingen. Best handig om zo nu en dan eens op tijd te komen.
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19. Een rondje IJsselmeer of minder. Een lekkere toerrit op zondagmorgen. 
Stukje snelweg, stukje binnendoor. Koffie met gebak en voor de middag weer 
terug. Voor nog een rondje IJsselmeer. Of wat minder, natuurlijk. 

20. Daar worden we niet warm of koud van. Kou is erg relatief. Zo kun je je vol-
doende kleden om naar de Noordpool te rijden. Kwestie van de motordealer om 
advies vragen. Of gewoon een motor met een volle kuip kopen. 

21. Elke rit een avontuur. Al rijd je steeds hetzelfde traject, op de motor is het elke 
keer anders. Het licht, de lucht, de weg, de wind. Je bent je van allemaal even 
bewust. En je geniet van alles even veel. Steeds weer.

22. Parkeren duur? Valt wel mee. Bijna overal in Nederland mogen motorfietsen 
gratis parkeren. Ze vragen immers weinig ruimte, verminderen de files, etc. Daar 
mag wel wat tegenover staan. Reken maar eens uit wat dat scheelt per jaar.

23. Eerst uitslapen, dan op tijd beginnen. Wie kiest voor de motor voor woon-
werkverkeer, kan de wekker al gauw wat later zetten en toch op tijd beginnen. 
Waarbij komt dat je humeur 
ook beter is dan dat van je 
collega’s. 

24. Bijtelling? Nooit van 
gehoord. Zakelijk rijden kan 
privé behoorlijk tegenvallen. 
Een fiscale bijtelling van 20% 
over de nieuwwaarde van de 
auto tikt behoorlijk aan. Mis-
schien een goed argument 
om voor ‘de motor van de 
zaak’ te kiezen. 

25. Je krijgt er nooit genoeg 
van. Motorrijden moet je 
doen. Het gevoel van vrijheid, 
blijheid en individualiteit kun 
je niet op papier beleven. 
Daarvoor moet je opstap-
pen, gas geven en wegrijden. 
Maar wees gewaarschuwd. 
Wie ooit motor gereden heeft, 
wil nooit meer anders.
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Leidijksweg 4
9695 CR Bellingwolde
Tel.: 0597 532424
www.janbruining.nl

CarXpert
Jan Bruining

en auto’s
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De Stamtoavel door Ben Brader

2 Mannen knallen met hun winkelwagens bij Ikea tegen elkaar aan.
Sorry, zegt de ene ik ben er met mijn gedachten niet helemaal bij want ik 
ben mijn vrouw al een kwartier kwijt in dit doolhof van afdelingen.
Wat toevallig zegt de andere ik ook , weet je wat dan gaan we samen
toch even zoeken en hoe ziet die er van jou uit, de mijne heeft lang blond
haar en mooi opgemaakt en heeft maatje 38 en die van jou dan, zegt de 
andere we zoeken die van jou wel op.
 
Een motorrijder rijdt met hoge snelheid de bebouwde kom binnen en 
na een paar honderd meter wordt hij door een politieman staande gehouden.
Zegt de agent heb je het 50 km bord niet gezien, waarop de motorrijder zegt
dat was niet mogelijk bij deze snelheid.
 
Tijdens een grote stroomstoring in Leeuwarden heeft een Fries 2 uur lang
vast gezeten op de roltrap bij V & D.
 
Echtpaar is 25 jaar getrouwd en s’avonds in bed zegt hij tegen zijn vrouw,
ik heb al 25 jaar een geheim voor jou.
En wat mag dat dan wel zijn vraagt zij haar man, nou zegt hij ik ben altijd al
kleurenblind, waarop zij antwoord dan heb ik ook een voor jou want ik kom 
niet uit Gouda maar uit Ghana.
 
Kleinzoon van 15 loopt met opa in de tuin en ze kijken naar een worm die
net uit de grond kruipt. Opa zegt tegen zijn kleinzoon als jij die worm in 
hetzelfde gat terug kan stoppen dan krijg je €10,00, kleinzoon die nogal
technische kwaliteiten heeft zegt dat is géén probleem. Hij gaat naar huis en 
komt terug met een bus haarlak en spuit de worm in tot dat hij recht staat
en stopt het terug in hetzelfde gat en krijgt €10,00 van opa.
De volgende dag komt oma bij haar kleinzoon en zegt hier heb je ook nog
€10,00 van mij voor het goede idee.
 
Vader loopt met zijn zoon in de stad en zoonlief ziet aan de andere kant van 
de straat een man lopen en hij zegt tegen zijn vader die man aan de overkant 
is bij de Kustwacht. Hoe weet jij dat vraagt zijn vader, waarop zoonlief 
antwoord: vorige week kwam hij bij ons thuis en vroeg aan moeder of de
kust veilig was.



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.





Geopend op afspraak
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Verjaardagskalender
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
Diny  Pronk   11-jun
Cornelis Lap   16-jun
Gerard  Pathuis   16-jun
Frank  Tietema   18-jun
Rene  Hoesen   25-jun
Sytze  Doornbos  26-jun
Trijnie  Wieringa  28-jun
Willem  Hensema  30-jun
Chris  Hesseling  1-jul
Fally  Spit-Koning  9-jul
Jurren  Boltjes   11-jul
Trijnko  Begeman  16-jul
Femke  Marinus   19-jul
Jasper  van Heteren  19-jul
Dethmer Nuus   25-jul
Erik  Modderman  26-jul
Dries  Pronk   27-jul
Harold  Speelman  31-jul
Pieter  Dijkstra   2-aug
Ben  Brader   4-aug
Ria  Kolthof-Layik  7-aug
Trijnie  Rosendahl  9-aug
Theo  Visser   14-aug
Jaap  Duit   16-aug
Koos  Spa   18-aug
Trudie  Jansingh  19-aug
Be  Nieboer   19-aug
Willie  Swarts   22-aug
Jan Pieter Everts   30-aug
Meico  van Velzen  31-aug





Wist u dat?

5juli Schnitzeltocht!
......BREAKING NEWS......BREAKING NEWS......

Op zondag 5 juli organiseert MCMIOS’93 een schnitzeltocht richting 
Duitsland.

De motorclub sponsort jullie lekkere dikke buikjes met een mooie bijdrage 
dus iedereen kan zich lekker goedkoop vol eten.
Hoeveel de bijdrage is, is nog niet bekend maar het is zeer de moeite 
waard om mee te doen met deze mooie tocht.

De tocht gaat over 220 km en halverwege de tocht een heerlijk schnitzeltje 
met garnituur,friet en consumpties tegen een gereduceerd bedrag.

......BREAKING NEWS......BREAKING NEWS......

- de eerste open toertocht van het jaar al weer is verreden
- er op deze dag veel regen werd voorspeld
- deze voorspelling jammer genoeg ook uitkwam
- er toch nog een paar echte stoere motorrijders op kwamen dagen
- zij de toertocht na de koffie toch maar hebben afgebroken
- dit om ongelukken te voorkomen
- zij toch nog gezamenlijk geluncht hebben
- dat in een party tent was waar het niet heel warm was
- de schnitzel er toch lekker in ging
- de monstertocht ook al weer is gereden
- dit een zeer lange tocht was
- ik niet weet hoeveel er meededen
- het hotelweekend ook al weer zeer binnenkort is
- dit richting Noord-Duitsland gaat
- dit vast ook weer een gezellig weekend wordt
- iemand daar vast wel een stukje over wil schrijven voor de pitstop
- wij dan ook vast allemaal zin krijgen om volgend jaar ook mee te gaan
- de garmin avond goed bezocht is
- er bij voldoende animo vast nog een vervolgavond komt
- als men Roelf en René daarvoor even lief aankijkt
- of omkoopt met een leverworst
- er hopelijk veel motorvakantie verhalen van jullie kant komen
- ik ook hoop dat jullie de redactie zoveel mogelijk willen helpen de 
 pitstop vol te krijgen
- ik de afdeling “wist u dat”nog nooit eerder bij elkaar heb geknutseld





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








