Voorwoord
Beste motorvrienden,
Ik schrijf dit in oktober 2015, nog een paar weken dan is het alweer 11 november en
daarna komt Sinterklaas weer in het land, met of zonder zwarte Pieten? Dan duurt het niet
meer zolang hebben we de Kerstdagen en dan zit het jaar 2015 er alweer op. Als jullie dit
lezen hebben we onze laatste tocht alweer gehad op 1 november j.l. vanaf de Binding in
Oude Pekela, afsluitend met een koud en warm buffet. Zelf heb ik geprobeerd om zoveel
mogelijk aanwezig te zijn tijdens onze tourtochten en heb gemerkt dat ik niet zoveel van
jullie heb gezien. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben en dat kan ik vanaf
deze kant niet bekijken. Tijdens de tourtochten zien we toch vaak dezelfde motorrijders
wat ons als bestuur weer tevreden stelt, dat betekend dat het weer een gezellige dag gaat
worden. Probeer eens een keer mee te gaan zodat we elkaar wat vaker zien. De tourcommissie doet haar uiterste best om voor de club de tochten uit te zetten, zo ook de tocht
die we op 11 oktober j.l. hebben gereden. Een hele mooie tocht en we hadden gelukkig
prachtig weer en onderweg hadden ze leuke gelegenheden voor de koffie en lunch. Zoals
al gezegd 2015 loopt ten einde en dat geldt ook voor de meeste rijders onder ons en wordt
het weer tijd om je motor voor te bereiden voor de winterstalling.
Vanaf deze kant wens ik jullie alvast fijne feestdagen toe en een goed begin van 2016
en hoop jullie allemaal te zien op onze traditionele Nieuwjaars receptie bij Ying Ping te
Winschoten, de datum wordt nog nader bekend gemaakt of anders zien we elkaar op de
jaarvergadering in februari.
Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter
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Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!

Adressen enzo...
Voorzitter
Albert de Boer

					

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

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

Secretaris			
Christien Spa

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

Ledenadministratie

Christien Spa

(e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl)
Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597-561212

Penningmeester 			
Henk Schepers

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)
Langswater 383, 1069 EC Amsterdam, 06-51824125
Rek.nr.: NL29 RABO 0306 6430 14, t.a.v. MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bestuur
Henk Loois
Bé Nieboer

(e-mail: info@mcmios93.nl)
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597-614904

Toercommissie			

Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
Hilvert Smits
Luppo Teuben

Redactie

Debbie de Boer
Marga Duit
René Hoesen

(e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597-615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927
Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 0597-613647
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
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597-615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Kopij voor nummer 1, 2016 moet
binnen zijn voor 12 februari 2016.
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Het bestuur

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

Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		
Algemeen bestuur:

Albert de Boer
Henk Schepers
Christien Spa
Bé Nieboer en Henk Loois.

Agenda 2016
Datum:

Soort:			

Lengte: Startpl.:

Inschrijving:

24 april:

Open voorjaarstocht
o.a. door Duitsland

±220 km. Anytyme

9.00 - 11.00uur		

29 mei:

Ledentocht XXL

±350 km. n.n.b.

n.n.b.

30 juni t/m 3 juli: Clubweekend

n.n.b.

n.n.b.

28 augustus:

Rabobanktoertocht
o.a.door Duitsland

±220 km. Anytyme

18 september:

Leden Puzzeltoertocht ±180 km. Anytyme

9.00 uur

9 oktober:

Leden Toertocht

9.30 uur.

±175 km. Eetcafe

			
6 november:

Leden Toertocht

n.n.b.

De Leeuw 				

±130 km. n.n.b.

Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij
Anytyme te Blijham, tenzij anders vermeld.

9.00 - 11.00uur

10.00 uur.
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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 weersomstandigheden 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 ledenvergadering, etc. gestuurd. Aanmeldingen hiervoor kun je sturen naar info@mcmios93.nl
met vermelding van je lidnummer.
Nieuwe Startplaats MCMios’93!!!!
Vanaf 2016 zullen we met onze ledentochten en de opentochten niet meer vertrekken vanaf Het Oude Wapen Blijham. Omdat we toch graag Blijham als uitgangspunt
willen houden zijn wij als bestuur in gesprek geweest met Anytime Blijham die op
de plek zit van ons vroegere vertrek punt Hendybar. Dit was een zeer vruchtbaar
gesprek en we zijn hier welkom om te starten met onze tochten.
Bij onze eerste tocht, de openvoorjaarstocht op 24 april is ons vertrekpunt nu
Anytime Blijham. Ook de Rabobanktoertocht op 28 augustus en de onze jaarlijkse
puzzeltocht, in 2016 op 18 september zullen we starten vanaf Anytime te Blijham.
Eetcafe de Leeuw blijft een vertrekpunt en we zullen ook wel eens vertrekken vanuit
De Binding Oude Pekela.
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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Hotelweekend 2015 naar
Hasselberg in Schlewig-Holstein
door Sipke en Geertje Roukema
Door een fout van mij (Marga Duit) is helaas dit verslag van het hotelclubweekend j.l niet in de vorige Pitstop gekomen.Dus bij deze word het als
nog geplaatst.
Sipke en Geertje Roukema:
Onze beleving van het clubweekend.Een heel mooi weekend, gezellig,
met mooi motorweer. Mooie tochten gereden, veel bochten, met prachtige
gedeeltes langs het water van de Oostzee, ook in Denemarken, en ook
over wegen die deden denken aan een wasbord, zoals men dat in de motorcross kent. Een boven onze verwachting mooi glooiend landschap. Het
hotel was helemaal top met zeer uitgebreid ontbijtbuffet (nog niet eerder
zo gehad) en heerlijke warme maaltijden. ’s Avonds nog even een wandeling naar het Oostzeestrand, 900 m. vanaf het hotel, deed het ook goed.
De veger kwam er deze keer niet aan te pas.
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Schnitzeltocht

door Bé Nieboer

Toertocht 5 juli.
Zondag 5 juli stond er weer een toertocht op de agenda, ditmaal een
ledentocht van 225 km. Aangezien ik de inschrijving zou verzorgen was
ik ruim op tijd bij Het Oude Wapen aanwezig, alwaar de koffie al heerlijk
bruin was.
Vanaf negen uur kwamen de eerste leden binnen om zich in te schrijven.
In totaal waren er 17 leden aanwezig om mee te rijden.
Na de hittegolf van de voorgaande dagen was het nu iets ander weer, niet
zo heet meer met later op de morgen wat dreigende luchten met een klein
beetje neerslag.
De route ging grotendeels door Duitsland met de eerste pauze bij restaurant Jägerhof vlak voor Sögel.
Vandaar ging het door glooiende landschappen en de bossen op Lonnerbecke aan waar we bij het bij ons welbekende Gasthof Mol van een
heerlijke schnitzel met bijlagen konden genieten.
Na de lunch ging het via Lingen door het Duitse veengebied naar Rutenbrock en Hasselberg, waar we de grens naar Nederland overstaken.
Na nog een heerlijk ijsje in Sellingen gekocht te hebben ging een ieder
weer huiswaarts.
Al met al een mooie toertocht waarvoor ik de toercommissie dan ook wil
bedanken.
Bé Nieboer
Kleine aanvulling van de redactie:
De schnitzel werd voor een groot deel betaald uit de clubkas waarvoor
dank naar het bestuur.

Angst een slechte raadgever
Angst een slechte raadgever
De mens lijdt het meest onder het gene waarvoor hij vreest. Angst is sowieso een slechte raadgever, maar bij motorrijden is dat zeker het geval.
Neem bijvoorbeeld het rijden op een nat wegdek. We komen regelmatig
motorrijders tegen, die op een regenbui reageren alsof er met olie wordt
gesproeid in plaats van alleen maar hemelwater. Ze verstrakken compleet
en durven nauwelijks meer in te kantelen of gas te geven. Natuurlijk weten
we allemaal dat een nat wegdek de grip van je banden vermindert. Onderzoek heeft uitgewezen dat je bij een nat wegdek ongeveer 70% van je
maximale grip over houdt. Het hangt natuurlijk wel af van wat voor banden
je op je motor hebt, maar ongetwijfeld zul je bij de aanschaf van je banden
je hebben verdiept in de eigenschappen van de band.Het ene merk en
type doet het beter op een droog wegdek, en andere banden zijn door hun
samenstelling en profiel juist meer geschikt voor het rijden in de regen.
Maar alle motorbanden houden ook bij regen meer dan voldoende grip
over. Het is trouwens wel aardig te bedenken dat de meeste motorrijders
bij normaal rijden hooguit 50% van de aanwezige grip nodig hebben.Dat

is logisch want als je een keer een cicuittraining doet, dan pas kom je tot
de ontdekking wat die banden allemaal aankunnen en hoe schuin en hard
je de bocht door kunt. Maar op het circuit zijn er geen tegenliggers, geen
zijstraten, geen overstekende voetgangers etc. Dat maakt het dus eenvoudiger en veilig om eens wat uit te proberen. Op de openbare weg kun
je dat beter niet doen, en zul je je snelheid moeten aanpassen vanwege
alle leuke verrassingen die je zo maar tegen kunt komen op de openbare
weg. Maar goed, terug naar het rijden in de regen. Als je dus uitgaat dat
je gemiddeld 50% van de grip gebruikt tijdens normaal rijden en dat bij
regen je banden om en nabij 70% van de maximale grip hebben, dan zullen de snelle rekenaars al tot de conclusie zijn gekomen, dat je eigenlijk
in de regen hetzelfde kan rijden als bij droog weer. Maar dat is natuurlijk
theoretisch. Er zijn natuurlijk een aantal beperkende factoren. Bijvoorbeeld het zicht. Helmen met ruitenwissers heb ik nog nooit gezien. Zet in
de auto je ruitenwissers maar eens even uit, dan weet je meteen hoe je
zicht razendsnel terugloopt. Daar komt dan nog bij, dat het vizier en/of bril
nog wel eens wil beslaan. Daar is spul voor, maar dat werkt niet 100%.
Als je dan je vizier op een kiertje zet, krijg je te maken met het volgende
probleem, namelijk water dat aan de binnenkant van het vizier en/of bril
terecht komt. De buitenkant van het vizier kun je vaak met een snelle veeg
van je handschoen weer even druppelvrij maken, maar de binnenkant
is een stuk moeilijker te bereiken. En als je het niet goed kan zien, dan
loopt je reactietijd snel op. De enige oplossing is dan je snelheid aanpassen. Wat de gladheid van het wegdek betreft: Het standaard asfalt (er zijn
vele soorten) levert voor normaal rijgedrag bij regen genoeg grip. Maar
in Duitsland hebben ze sinds ze alle asfaltmachines naar het voormalige
Oost-Duitsland hebben gestuurd, de gewoonte om scheuren in het asfalt
te repareren met vloeibare bitumen.
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Je ziet dan zo’n zwarte streep van ongeveer 5 cm breed, die al kronkelend
de scheur in het wegdek volgt. Die reparatiestrepen zijn een behoorlijk
stuk gladder dan de rest van het asfalt. Rijd je er rechtdoor over heen dan
merk je er niets van, maar liggen ze in de bocht (en dan uitgerekend op de
plek waar jij de ideale lijn voor deze bocht wilt rijden) dan voel je dat ze
wat gladder zijn. Maar ook hier is het weer goed om je realiseren dat het
pas fout gaat, als je als motorrijder verkeerd reageert. Die plakstrips zijn
zoals gezegd ongeveer 5 cm breed. Het gedeelte van je band waarop je
daadwerkelijk contact hebt met het wegdek is ook ongeveer 5 cm (tour en
sportmotoren). Dat betekent dus dat als je toevallig net met je dat stukje
band over die plakstrip heen rijdt, en je band verliest de grip, dan zul je
band hooguit 5 cm opzij glijden, want daarna heeft de band weer de normale grip op het normale asfalt. Wat er vaak gebeurt, is dat de motorrijder
van dat stapje opzij zo schrikt, dat hij/zij het gas dichtgooit, of nog erger
in de rem knijpt. Kijk en dan weet je zeker dat je een goede kans maakt
om onderuit te gaan. Het verhaal dat je dan later aan je vrienden vertelt,
is dat je onderuit bent gegaan op glad asfalt. Maar het is eigenlijk zo, dat
je onderuit bent gegaan, omdat je verkeerd reageerde. Zou je namelijk
niet je gas hebben dichtgegooid en van je remmen zijn afgebleven, dan

was er een hele grote kans geweest, dat je dit slippertje ongeschonden
had beleefd. Maar dat is een kwestie van er over nadenken voordat het
je ooit gebeurt. Mogelijk dat als je band dan ooit een keer in de toekomst
dat stapje opzij zet, dat er dan een stemmetje zegt: Het gas NIET dicht, en
helemaal NIET remmen. En daarmee is dan de kans op schadevrij rijden
weer vergroot. Hetzelfde geldt overigens voor steentjes op de weg. En
dan bedoel ik niet dat er in een bocht een grindbed ligt van 10 cm dik en
een halve meter breed, maar gewoon een paar losse steentjes die vooral
in bochten nog wel op het wegdek liggen. Stel dat je met de band net
over zo’n steentje heenrijdt (als je ze ziet liggen en je kijkt er naar, weet
je zeker dat dit gebeurt, want waar je heen kijkt, daar ga je heen). Daar
geldt dan hetzelfde verhaal voor als bij de plakstrips. Het gedeelte waar
je daadwerkelijk op rijdt met je band is nog steeds 5 cm. Dus als er per
ongeluk een steentje onder je band komt en je band glijdt weg, dan zal dat
hooguit 5 cm zijn, want dan is het steentje weer onder je band vandaan.
Ook hier geldt: Gooi je van schrik je gas dicht of rem je, dan maak je de
kans aanzienlijk groter om DAARDOOR onderuit te gaan. Doe je niets
dan voel je even een klein onrust in de motor, maar verder rijd je gewoon
door.Het hele bovenstaande verhaal is van toepassing op motorrijders die
normaal rijden, opletten en niet als waanzinnigen in de rondte rijden. Zou
ik dat niet vermelden, dan is er straks een straatracer, die zegt dat hij had
gelezen dat je met regen gewoon volgas over plakstrippen en grindbedden kon rijden. Maar alles heeft zijn grenzen. Ook de grip van je banden..............
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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 7:
Goedkope meubelreiniger kun je eventueel ook gebruiken om snel vuil
van je velgen te verwijderen. Het beste kun je een flesje nemen en op een
doekje doen (beter geen spray, want dan komt het ook niet op de banden
en schijfrem). Is een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld WD40 en werking
is net zo goed. WD40 werkt hiervoor overigens ook erg goed (naast de
andere prima eigenschappen daarvan). Meubelreiniger ruikt ook nog eens
lekker.
Tip 8:
Als je de ketting moet reinigen of andere werkzaamheden waarbij olieresten, vetresten e.d. makkelijk op de grond kunnen komen, dan kun je dit
ook in een wasbox doen voor auto’s. Deze zijn voorzien van speciale opvangbakken voor vervuild water, zodat het vuil niet zo in het milieu terecht
komt. Uiteraard geldt voor verwisselen van olie, koelvloeistof en andere
vloeistoffen dat deze apart opgevangen dienen te worden en deze kun je
heel vaak gratis afgeven bij het gemeentelijke milieustation.
Tip 9:
Spuit je ketting in NA een motorrit. Het smeermiddel kan zich zo beter verdelen, omdat de ketting nog wat warm is van de rit en daarnaast krijgt het

smeermiddel de kans om het teveel aan smeermiddel te verdampen. Doe
je dit net voor de rit, dan krijgt de kettingspray niet de gelegenheid om zich
goed te verdelen en slingert het merendeel er weer af op je velg.
Tip 10:
Als je stil staat voor een verkeerslicht, probeer te vermijden dat je de remmen inknijpt voor een langere tijd. Je krijgt dan op 1 plek extra warmteontwikkeling met in het slechtste geval een licht kromme remschijf. Dit
geldt overigens voor situaties waarbij de remschijf erg heet is, zoals bij rijden in bergen (afdaling). Gebruik dan de achterrem bij het stilstaan indien
nodig (deze is vaak minder heet).
Tip 11:
Importeren van een motor is kinderlijk eenvoudig (voldoende info over te
vinden) en kan je een veel geld besparen bij gebruikte motoren. Check
wel van te voren hoeveel BPM je eventueel moet betalen. Let er tevens
op bij aankoop dat alle nummers exact kloppen (geen letter/cijfer te veel of
te weinig) en ook het nummer van het motorblok. Laat je hier van te voren
foto’s van mailen. Klopt er iets niet in combinatie met de bijbehorende
papieren: vingers af, je krijgt er gegarandeerd problemen mee tijdens je
gang naar de RDW.
Tip 12
Schroefdelen van verschillende metalen kunnen ontzettend vast gaan
zitten. Denk hierbij aan stalen bouten in een aluminium component, zoals
een bout waarmee de uitlaat aan de cilinderkop wordt geschroefd. Of
denk aan schroeven van de schijfremmen in de velg. Dit is te voorkomen
door gebruik te maken van keramisch vet. Dit is hiervoor speciaal geschikt
en voorkomt corrosievorming. Smeer hiermee lichtjes de draad van de
bout in en daarmee voorkom je corrosie.
Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer

Presentatie
Sportvereniging dag

door Christien Spa

Op 6 November j.l hebben diverse sport verenigingen zich kunnen profileren tijdens de feestweek van Adrillen te Winschoten.
Wij, Jacob, Gert, Henk L, Albert en Christien hebben daar onze motorclub
gepresenteerd.
Dit evenement vond plaats in een feesttent naast
de tramwerkplaats te Winschoten.
We hebben onze kraam rijk uitgestald met div
oude foto’s, fotoboeken en dg dingen.
(zie diverse foto’s) Jacob en Gert hadden hun
mooi opgepoetste motor neer gezet
Er waren verschillende clubs aanwezig zoals;
de Run, dam/schaak/wandel/dartclub en
dansgroepen/ kickboksen enz.
Bezoekersaantal viel erg tegen doch wel een gezellige dag gehad.
Christien
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AL 15 JAAR HET VERTROUWDE ADRES.....
Rhederweg 8 - 9695 CC Bellingwolde - Tel.: 0597 531365

Motorwijsheden
Een motor valt niet om zonder publiek. •
De kans dat een motor omvalt is recht evenredig met de grootte van het
publiek en het ego van de eigenaar. •
De nood om naar ‘t toilet te gaan voel je pas als je je regenpak aanhebt. •
Je zult pas merken dat je sleutels nog in je broek zitten als je je handschoenen reeds aanhebt. •
Dat onderdeel dat je echt dringend nodig hebt zal steeds in backorder
blijken te zijn. •
Niets is moeilijker te starten dan die tweedehandse motor die je aan een
mogelijke koper wil tonen. •
Je zal nooit een lekke band hebben, behalve dan als je je bandreparatieset thuis hebt gelaten. •
Universeel passende accessoires zijn zo genoemd omdat ze zonder aanpassingen op geen enkele motor in dit universum passen. •
Als je, rijdend, op het linker handvat duwt, gaat de motor naar links, duw je
rechts, gaat de motor naar rechts.
Behalve als je naar één kant blijft duwen, dan gaat de motor naar beneden. •
Rijden is niet gevaarlijk. Vallen is gevaarlijk •
Het is altijd beter langs de zijlijn te staan, en te wensen dat je op het circuit
was, dan op het circuit te zijn en te wensen dat je aan de zijlijn stond. •
De enige keer dat je teveel benzine hebt is als je motor in brand
staat…………………………………………… •
Bij twijfel, vertraag. Nooit heeft iemand met iets te traag gebotst. •
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Een goede rit is er een waar je kan vandaan wandelen.
Een prachtige rit is er een waarna je de motor nog kan gebruiken. •

Leer van de fouten van anderen, je wordt toch nooit oud genoeg om ze
allemaal zelf te maken. •
Je begint met een zak vol geluk én een lege zak voor ervaring. De kunst is
de ervaringszak te vullen, alvorens de gelukzak leeg is. •
Als je in je achteruitkijkspiegels vonken ziet en je hoort je passagier roepen, zijn een paar dingen niet in orde. •
In de nooit afhoudende strijd tussen materialen gemaakt van metaal, rubber, plexi, carbon, plastic die zich bewegen tegen 100+Km/h en de grond
tegen 0-Km/h, moet de grond nog de eerste keer verliezen. Hetzelfde
geldt voor wagens, vrachtwagens en dieren groter dan jou. Gelijkspel telt
niet mee. •
Een goede beslissing komt door ervaring. Jammer genoeg komt ervaring
pas door verkeerde beslissingen. •
Blijf rondom je kijken, er is altijd wel iets dat je hebt gemist.
Onthoud dat zwaarte en middelpuntvliedende kracht niet alleen goede
ideeën zijn, maar wetten die zich niet laten veranderen. •
De twee meest nutteloze dingen voor een motorrijder zijn de remweg achter hem en de voorbije 9/10 van een seconde. •
Bij weinig grip is de kans op overleven omgekeerd evenredig met de hellingshoek. Grote hellingshoek, kleine kans op overleven, en omgekeerd. •
Het is altijd een goed idee om het voorlicht in de voorwaartse richting te
houden. •
Zadeltassen kunnen niet alles bevatten wat je wil meepakken, maar wel al
wat je nodig hebt. •
Nooit in discussie gaan met een vrouw die een momentsleutel in haar
handen heeft •
Nooit racen met een oude gozer, hij kon wel eens een versnelling meer
hebben dan jij. •
Thuis is daar waar de motor lang genoeg stil staat om wat oliedruppels na
te laten.

Smikkeltocht 1 nov. 2015

door diverse leden

René en Gebina Hoesen
Mistig mannetje….
En ik bedoel mistig mannetje en niet misselijk mannetje! De laatste dagen was het heerlijk rustig herfstweer en dat betekend vaak mist. En dat
hadden ze voor deze 1e zondag van november ook voorspeld en het zou
vooral in het noorden blijven hangen.
Maar toch waren er 24 personen waarvan 6 met duo dus 30 personen op
komen dagen voor deze laatste toertocht van het jaar en tevens de 1e
keer dat het een smikkeltocht betreft. Dat betekend stukkie rijden, omkleden, en in mijn geval de motor nog even wassen, en dan om 17 uur weer
verzamelen bij de Binding waar Oscar voor in totaal 36 personen een
bijzonder goed verzorgd lopend koud en warm buffet had gezorgd.
Doorrijden of niet?
Wij gingen samen met Roelf en Pieter als 2e groepje weg omdat wij als
snelle groep worden bestempeld, nou van dat snelle rijden komt in eerste
instantie weinig terecht want het is echt behoorlijk mistig en Roelf heeft
voor zichzelf Ter Apel als grens aangegeven, dus als het bij Ter Apel nog
mistig is gaan we terug en houden we het verder voor gezien. Maar kijk,
bij Ter Apel komt het zonnetje er door en kunnen we genieten van een
mooie route met soms schilderachtige vergezichten door de mooi verkleurende bomen om ons toe. Jaap was het niet gelukt om het koffie-adres
aan de telefoon te krijgen dus daar hadden ze niet op ons gerekend, dus
niets lekkers bij de koffie/thee, of nee, toch wel want de bratwurst was
ook niet te versmaden. En na het semi-verplichte bezoek aan de sanitaire
voorzieningen ter plekke ging ons groepje verder om de laatste kilometers naar huis te volbrengen. Dat ging met een lekker snelheidje want de
wegen waren schoon en de lucht was blauw en samen met een redelijke
temperatuur en geen zijwind zorgde dat voor een stevig tempo. Maar
dat werd ons niet helemaal tot thuis gegund want net voor Rhede zat het
weer potdicht, dus na een kort overleg sturen we de motoren richting de
Binding om ons even af te melden. Thuis motor schoongemaakt en nog
even relaxen op de bank en een beetje extra honger krijgen voor al het

heerlijke eten wat Oscar voor ons bereid heeft.Bij aankomst in de Binding
waren er al een aantal mensen aanwezig en na een paar minuten mochten we met z’n allen plaatsnemen in de gezellige zaal waar even later de
dampende gerechten werden opgedient.De bordjes waren in mijn ogen
wel een beetje klein dus op mijn vraag of Oscar geen grotere borden had,
werd mij even later een bord van afmeting verkeersbord aangegeven.
Jammer genoeg kon ik die maar 1 x vullen want toen had de bediening
hem al wijselijk weer weggehaald want de familie Teuben was bang dat ze
nu helemaal niets meer te eten kregen!
Doorrijden of niet deel 2
Onder het eten hoorden we ook van diverse motorrijders die meegereden
hadden vandaag dat de meesten de tocht hadden afgebroken omdat het
toch wel weer erg mistig werd.Deze smikkeltocht met lopend buffet werd
zeer goed ontvangen en dit lijkt een waardige afsluiter te worden van een
geslaagd motorseizoen waarvoor ik jullie allemaal wil bedanken.
met een bijzonder VFRiendelijke groet René en Gebina
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Albert M de Boer
Zondag 1 november onze laatste tocht van de club, al de hele week op
verheugd en nauwlettende het weer in de gaten gehouden. De laatste
berichten waren zondag goed weer. Yes, gelukkig, zondag weer op de
Gold Wing na een drukke week, even uitwaaien en Debbie heeft zich hier
ook al de hele week op verheugd. Eerst even een lekker ontbijtje gemaakt
voor mijn lieverd en dan de Wing naar buiten om richting de Binding te
gaan waar we vandaag onze vertrekpunt hebben.
Daar aangekomen stonden er nog maar twee motoren en ik dacht, dat is
nog niet veel en het is al bijna 10 uur. Jaap was nog even naar Blijham
gereden om bij het Oude Wapen een papier op te hangen dat we vandaag
bij de Binding gaan vertrekken. Binnen een half uur waren er meer als 15
motoren aanwezig en 22 leden. Een goede opkomst. (leden bedankt)
Na de koffie zijn we vertrokken en ik reed voor, we gingen eerst richting
Blijham, Vlagwedde (waar mijn Zumo mij rechtdoor stuurde, langs een
paar wegen waar ik nog nooit was geweest) en zo op Duitsland aan. We
hadden onderweg nog wel wat mist maar dat zou later wel optrekken
want het zou een mooie dag worden. Bij de eerste koffiestop ontdekten
we dat we mijn Zumo iets anders aangaf dat mijn mederijders, maar geen
probleem want het was een mooi stukje wat wij hadden gereden. We
waren er eerder als de groep die als eerste was vertrokken en kwamen
bijna gelijktijdig aan met de groep die net voor ons was vertrokken. Conclusie we hadden dus minder kilometers gereden en een mooie omgeving
gezien. Bij de koffiestop in Duitsland waar helaas geen gebak was, maar
wel braadworst, dan maar aan de braadworst en ik was niet de enige die
er zo over dacht.
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Na deze stop weer verder door Duitsland en helaas werd het weer slechter. We hadden eerst een poosje de zon er bij, maar na verloop van tijd
werd het mistig en nog mistiger en de snelheid ging er uit. Jammer, maar
daar kun je niks aan doen. Onderweg hadden Ruud en Geert al gezegd
eerder af te haken en om niet meer richting de Binding te rijden. Zelf hebben we de tocht helemaal uitgereden en waren om 14.00 uur weer thuis.
Na thuiskomst omkleden om tegen 17.00 uur weer terug te gaan naar de
Binding voor het warm en koud buffet als afsluiting van het motor seizoen.
Hier hebben we heerlijk gegeten en
na gekletst over de tocht en over het
afgelopen seizoen. We vonden dit
een leuke afsluiting en misschien is
dit wel iets om dit nog een keer te
herhalen volgende jaar, als afsluiting.
Wat mij betreft geen probleem.
Toercommissie bedankt voor deze
mooie dag en afsluiting en ga zo
door.
Motorvrienden bedankt voor deze
mooie dag en tot de volgende bijeenkomst.
Albert en Debbie
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voor dier, tuin en hengelsport

Puzzeltocht 2015

door Roelf

Het is 08:00 uur, als de wekker gaat, ik wil deelnemen aan de puzzeltocht
en moet er dus optijd uit.
Dit jaar niet als commissielid, maar als reguliere deelnemer. Best spannend, want zo’n briljante puzzelaar ben ik nou ook weer niet, maar ach
laat ik het maar gewoon proberen. Herma kan niet mee, want Ilse heeft
een concour in Veendam.
Om 09:00 uur ben ik in de Binding en is het wachten op de overige deelnemers. De teller blijft uiteindelijk staan op 16 personen die deel gaan
nemen.
Na wat ouwehoeren, is er een groepen indeling gemaakt.
Omdat het handig is dat er iemand bij is die in het bezit is van een navigatiesysteem, ben ik de aangewezen vrijwilliger om onze groep, die bestaat
uit; Dethmer, Reint, Sietze, Sipke en ondergetekende, aan te voeren.
Er worden verschillende punten aangedaan, waaronder de Hortus in Haren, de Theefabriek in...... Tot Moddergat.
De lunch hebben we genoten in Rottevalle bij de Leyen, waar heerlijke
mosterdsoep en heerlijke broodjes klaarstonden. Ondanks dat we als eerste groep vertrokken zijn, komen we als tweede groep aan. Gelukkig zijn
het de km’s die tellen en niet de tijd.
We vertrekken weer als eerste, en na een tankstop zien we dat de tweede
groep alweer achter ons rijdt. Na de stop in Haule komen we ook de derde
groep tegen.
Wel grappig, want ze staan aan de andere kant van Haule. Er zijn dus
meerdere kortste wegen naar Haule.

Als we bij de laatste stop zijn, worden we uiteindelijk voorbij gereden door
de tweedegroep. Gelukkig zijn het de km’s die tellen en niet de tijd, maar
dat had ik zoeven ook al gezegd.
Bij aankomst in Oude Pekela is van de andere groepen niets te zien en zijn we dus
toch de eerste groep die terug is. Het
wachten is dus op de anderen, die ietwat
later ook binnen komen.
Vol spanning wachten we op de einduitslag,
want alhoewel het “maar een spelletje” is,
willen we wel graag winnen.
Het blijkt dat het erg dicht bij elkaar zit.
( 225, 226 en 227 km’s)
En laten wij nu de minste gereden hebben!
Blij dat ik meegedaan heb.
Groetjes Roelf
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Leden Toertocht 11 oktober 2015
door Ruud Westerbaan
Het is vandaag een mooie dag om op de motor te rijden, de zon schijnt,
het is wel een beetje fris 10 graden,maar daar kun je je tegen kleden.
Wij zijn vanmorgen om 9 uur weggegaan richting Wedde, daar aangekomen bij eetcafe De Leeuw hebben we eerst een kop koffie of thee gedronken met een plak cake.
Er zijn inmiddels al meer mensen binnen en uiteindelijk zijn we een groep
van ongeveer 25 mensen.
Op een gegeven vertrekken de eersten al, en even later zit iedereen op
de motor.
We gaan richting Drente, lekker wat door de bossen toeren en van het
mooie natuur genieten.
Na een poosje stoppen we bij Norgerberg om koffie en thee te drinken en
een lekker stuk gebak te eten.
En daarna gaan we weer verder, we gaan langs Veenhuizen, Appelscha,
Oude Willem en dan naar Diever, daar stoppen we bij Restaurant De
Lange om te gaan lunchen, dit smaakt ons ook weer zeer goed.
Als iedereen weer is uitgegeten stappen we weer op de motor en vervolgen onze weg.
We gaan dan langs Dwingelo, Hooghalen, Amen, Gasselte, hier is nog
een peukenpauze die daar behoefte aan heeft, dan gaan we verder langs
Gasselternijveen, Onstwedde dan het eindpunt Blijham.Sommigen gaan
nog even naar binnen om wat te drinken en de anderen gaan direkt naar
huis.
Wij zijn ook direkt naar huis gegaan, konden we ons thuis lekker opwarmen.
Ik (Femmie) was voor de eerste keer mee want ik durfde nooit op de motor, maar ik heb mijn angst overwonnen en dit was nou ongeveer de 10e
keer dat ik op de motor ben geweest en vond het leuk.
Dus Ruud hoeft niet steeds alleen mee, ik zal wel wat vaker meegaan,
maar dan moet het wel mooi weer zijn en niet te koud.
Groetjes van Ruud en Femmie Westerbaan.
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CarXpert
Jan Bruining

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

en auto’s

De Stamtoavel

door Ben Brader

Een vrouw moet voor de politierechter verschijnen omdat ze in een supermarkt
een blik perziken heeft gestolen, haar schoonzoon is meegekomen naar de
rechtszaak. De rechter vraagt de vrouw hoeveel perziken in het blik zaten en ze
zei: “6 stuks Edelachtbare”, waarop de rechter antwoordde: ”dan krijgt u voor iedere perzik een uur werkstraf”, de schoonzoon stond op en zei tegen de rechter:
”Edelachtbare voor dat u de definitieve uitspraak doet, ze heeft ook nog een blik
doperwten gestolen”.
2 vrienden komen elkaar tegen en de ene heeft een blauw oog.
De ander vraagt hoe dat komt.
Zegt de ander:” ik stond in de lift bij V&D en op het laatste moment stapt er een
rondborstige jonge dame in de lift en ze vraagt aan mij: “drukt u even op één en
dat heb ik blijkbaar niet goed begrepen, want ik kreeg direct een klap op mijn
oog.
Kleine Bennie zeurt al weken lang aan zijn vader dat hij graag een broertje wil en
zijn vader zegt ten einde raad: ”hier heb je een handvol graszaad en strooi het
maar rond ons huis en wacht maar rustig af”.
Maar er gebeurde niets, maar wel bij de buren, want daar werd een jongetje
geboren. De volgende dag stapte kleine Bennie tijdens de drukke kraamvisite de
kamer binnen en deed een blik in het wiegje en zei luidkeels tegen de buurman:
“Als je maar goed weet dat het zaad van mijn vader is”.
Schoonzoon zegt tegen zijn schoonvader: “Ik wil graag even over uw dochter
praten, want we zijn al een paar maanden getrouwd maar in bed gebeurt er helemaal niks ze lijkt wel een non”. Zijn schoonvader antwoord: “voordat je verder
gaat over jullie problemen, ik roep even moeder overste erbij”.
Man zegt tegen zijn vrouw: “dat is nou typisch wat voor onze dochter, tot haar
16e blijft ze zeuren om een paard en nou wordt ze 17 en komt ze thuis met een
ezel thuis”.
De dokter zegt tegen zijn patiënt: “uw ogen worden duidelijk minder en u moet
niet zoveel drinken”, waarop de patiënt antwoordt: “dat klopt niet dokter, want als
ik veel drink dan zie ik alles dubbel”.
Een man van 85 jaar komt bij de dokter en zegt tegen de dokter dat hij erg
gelukkig is. De dokter vraagt wat de oorzaak is en de oude zegt dat zijn vriendin
van 35 jaar zwanger is. De dokter kijkt de oude man aan en zegt: “ik ben ook
wel es in de war en ik hou erg veel van om op jacht te gaan en in plaats van
mijn jachtgeweer pak ik een paraplu en ga op jacht,”. Op mijn jachtterrein zie ik
een haas en ik leg aan en er volgt een knal en de haas valt dood neer”. De oude
man zegt: “dat kan niet want dan heeft iemand anders
geschoten”. De dokter kijkt de oude man aan en zegt:
“als u dat maar goed door heeft”.
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Besparing.
Een flinke besparing tot 50% is mogelijk (afhankelijk
van uw woning, gekozen kachel en gebruik, ect.)
terugverdi
U heeft de pelletkachel binnen een paarjaar terugverdiend. 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 pelletkachel 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 pelletkachel 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.

Wist u dat?
- Het einde van het motor toerseizoen genaderd is,
- De laatste toertocht op 1 November was,
- na de toertocht een buffet klaar stond in De Binding
- deze goed bezocht is, vele leden kwamen een hapje eten
- het bestuur in december kaartjes voor leden en sponsoren maakt
- de Nieuwjaars visite op 16 Januari 2016 bij Ying Ping is
- alle leden hierover bericht krijgen
- onze ledenvergadering naar de maand Maart is verschoven
- dit beter uitkomt om organisatorische redenen
- onze motortoertocht startplek in 2016 gewijzigd is
- het bestuur, toercommissie en redactieteam iedereen
Prettige feestdagen toewenst en een knallende uiteinde
met een fantastische 2016.

GOUDWICHT 34 KARAAT

Atelier voor ambachtelijk vervaardigen van sierraden,
tevens reparaties en opdrachten Telf: 0597-531753
Totdat het nieuwe pand klaar is zijn wij elke donderdag middag geopend van:
14.00-17.00 uur op Dorpsstraat 22 in Vriescheloo.
Medio 2016 vestiging in Oude-Schans
www.goudwicht.nl
2e kwartier 1 te Oude-Schans

Verjaardagskalender
Jan		Meijer			5-dec
Albert		Kupers			10-dec
Herma
Hummel-Waarheid
13-dec
Vincent
Suk			13-dec
Klaas		
de Wind		
14-dec
Ruud		Westerbaan		15-dec
Rene		
van der Lans 		
18-dec
Jan		Wierenga		21-dec
Albert		de Boer		29-dec
Klaas		
van Klinken		
30-dec
		
Willem
Lohof			3-jan
Volkan
Kalkan			12-jan
Geert-Jan
Glazenborg		
14-jan
Thomas
Rosendahl		
14-jan
Jannie		
Mulder-Hummel
20-jan
Lyda		
Teuben-Schutter
24-jan
		
Henk		Jelijs			1-feb
Peter 		
de Vries		
12-feb
Chris		Timmer		15-feb
Jan		Jansingh		18-feb
Dick		Baar			21-feb
Lidia		Scheppers		22-feb
		
Arie		de Boer		4-mrt
Mario		Oldenburger		24-mrt
Gert		Drenth			27-mrt
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Nog een mopje
Manier van denken.
De juf vraagt aan Maartje: “Maartje, als er vijf vogels op een tak zitten
en ik schiet er twee neer, hoeveel zijn er dan nog over?
Maartje antwoordt: “Geen een juf, ze zijn door de knal allemaal weg gevlogen”
“Fout, zegt de juf,” maar de manier van denken bevalt me wel”
Even later steekt Jantje z’n vinger op en vraagt aan de juf:
als er drie meisjes op een bankje zitten en 1 meisje is nog niet begonnen
met het ijsje,
de tweede meisje zuigt eraan, en de derde bijt erin, welke is dan getrouwd? ‘
De juf antwoordt: ”die ene die zuigt natuurlijk,”
Fout, zegt Jantje. die ene met de ring om, maar de manier denken bevalt
me wel.”
Niet gedronken en toch rijbewijs kwijt.
Gisteravond reed ik nietsvermoedend naar huis, toen ik werd aangehouden door de politie.
De dienstdoende agent sommeerde mij van de motor te stappen omdat
hij vermoedde dat ik te veel gedronken was. Ik verzekerde hem dat ik
niets gedronken had, maar ik kon hem blijkbaar niet overtuigen.
Hij zou me wel even een test afnemen.
“U rijdt in het donker en er komen u twee lichten tegemoet. Wat denkt u
dat dit is?”
“Een auto,” zei ik, verbaasd over deze onnozele vraag.
“Jaja, allicht, maar wat voor een: een Renault, een Peugeot of een Citroen?” vroeg hij.
“Geen idee,” was mijn antwoord.
“Zie je wel, straalbezopen!” constateerde hij.
Ik verzekerde hem, dat ik echt niets gedronken had.
“Nou vooruit, nog een testje, “, zie hij, “ u rijdt in het donker en er komt u
een licht tegemoet. Wat is dit, denkt u?”
“Een motor,” was mijn antwoord.
“Jaja, een motor, logisch, maar wat voor een: een Kawasaki, een Honda
of een Yamaha?” wilde hij weten.

Wederom moest ik
het antwoord
schuldig blijven.
“Toch behoorlijk in
de olie, dus,” was
zijn conclusie.
Ik was onderhand
behoorlijk pissig
over dit onnozele
gedoe en besloot in
de tegenaanval te
gaan.
“Een wedervraag, “ zei ik, “Er staat een vrouw op de stoeprand, hoge hakken, hevig opgemaakt, netkousen, minirok en een decolleté tot bijna op de
navel. Wat is dit volgens jou?”
“Een straathoertje,” zei hij onmiddellijk.
“Ja ja, “ antwoordde ik, “dat is zo helder als wat, maar welke: Je dochter,
je vrouw of je moeder? “
En nou ben ik m´n rijbewijs toch kwijt en geen druppel alcohol gehad...

Kapsalon angela

knippen voor maar €10,-

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 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 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
		

Ik wil graag lid worden van de club.
Naam			:
Roepnaam		:
Adres			:
Postcode		:
Woonplaats		:
Telefoon			:
E-mail			:
Digitale ledenservice
: Ja / Nee *
Geboortedatum		:
Geslacht			
:M/V*
Rijbewijs A		
: Ja / Nee *
Datum			:

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

.
.
.
.
.
.
.
.
. Handtekening

:

.

