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Beste motorvrienden,

Het is alweer januari 2016. Wat vliegt de tijd. Opeens hadden we begin januari een weer 
omslag CODE ROOD. IJzel ga niet op pad als je niet uit huis moet.
En als je naar je werk moet dan? Hele discussies zijn er gevoerd, wie gaat het thuis blijven 
betalen. Vroeger keek je naar buiten en je luisterde naar Jan Pelleboer of je wilde weten 
wat voor weer het was. Natuurlijk kun je niet voorzichtig genoeg zijn als je slechte weers-
omstandig krijgt en ik hoop ook dat we deze periode goed hebben doorstaan, zonder on-
gelukken. Traditie getrouw hebben we in januari de Noordelijke Motorbeurs in Groningen, 
nou ik ben er geweest en het viel mij tegen, is net of het ieder jaar minder wordt. Volgend 
jaar Utrecht. Misschien zijn er wel een paar van jullie die ook naar Assen zijn geweest, ben 
benieuwd wat je ervan vond en je mag je stukje hierover wel in sturen naar de redactie. 
Wat ook een traditie binnen ons leuke motorclub, is de Nieuwjaars receptie bij Ying Ping 
gehouden op 16 januari j.l. Vele van jullie heb ik mogen begroeten op deze avond, wel 
merkte de secretaris op dat we nu met minder leden waren als vorig jaar, dit zal ook wel 
met het weer te maken hebben gehad, want het was goed wit die avond. Op deze avond 
hadden we weer even de gelegenheid om bij te kletsen en elkaar de beste wensen toe te 
spreken voor 2016. Als jullie dit lezen hebben we ook weer onze jaarlijkse verkeersavond 
gehad, de uitkomst daarvan staat vast wel ergens te lezen in dit nummer. Voorlopig zit-
ten we nog in de winterperiode en zullen nog even niet op de motor komen denk ik. Voor 
sommigen misschien mooi even de gelegenheid om uit te kijken naar een andere motor, 
wie weet wat we bij de eerst volgende toertocht te zien zullen krijgen. Zelf blijf ik nog even 
op die van mij rijden dit seizoen. Voor zover mij bekend hebben we onze eerste tocht op 
24 april en ik hoop velen van jullie hier aan te treffen, want ben er van overtuigd dat onze 
toercommissie weer hun best heeft gedaan een mooie tocht uit te zetten.

Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter

Voorwoord

Inhoud
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Voorzitter       (e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

Albert de Boer A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
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Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597-561212
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Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597-614904
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Hilvert Smits Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597-422493
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Kopij voor nummer 2, 2016 moet 
binnen zijn voor 13 mei 2016.

Adressen enzo...
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Agenda 2016

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

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

24 april: Open voorjaarstocht ±220 km. Anytyme 9.00 - 11.00uur  
 o.a. door Duitsland 
29 mei: Ledentocht XXL ±350 km. Pekelahof 7.30 uur
30 juni t/m 3 juli: Clubweekend n.n.b. Pekelahof 7.30 uur
 Maas Lutzerath
28 augustus: Rabobanktoertocht ±220 km. Anytyme  9.00 - 11.00uur 
 o.a.door Duitsland 
18 september: Leden Puzzeltoertocht ±180 km. Anytyme  9.00 uur
9 oktober: Leden Toertocht ±175 km. Eetcafe 9.30 uur.
   De Leeuw     
6 november: Leden Toertocht ±150 km. De Binding 10.00 uur. 

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

Datum:  Soort:   Lengte:   Startpl.:       Inschrijving:  

Het bestuur



all in buffet €19,95 
inclusief:

frisdrank, bier, 
huiswijn en ijs!
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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!!!!
Vanaf 2016 zullen we met onze ledentochten en de opentochten niet meer vertrek-
ken 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.





11

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Ying Ping door Jan Wierenga

Het was alweer 16 januari 2016. Om 18:30 uur ben ik naar Sipke en Geertje 
Roukema gelopen en samen zijn we naar ons jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst 
bij Chinees Restaurant Ying Ping gereden. We waren lekker op tijd en er was nog 
plek om de auto (bijna) voor de deur te parkeren.

Langzamerhand druppelde er steeds meer mensen binnen en zijn we na veel 
handen geschud te hebben aan de koffie/thee of natuurlijk iets anders verfris-
sends begonnen. Ook de kroepoek viel er heerlijk in, want je kreeg toch wel een 
beetje honger. Zelfs zo lekker dat Christien, die nog geen stukje gehad, had een 
nieuw schaaltje vroeg. Van wat ik begrepen heb waren we dit jaar met ongeveer 
40 personen. Een aantal had zich ivm ziekte helaas moeten afmelden. 

Tegen 20:00 uur heeft Albert een korte toespraak gehouden waarna de bestelling 
van de soep werd opgenomen. Mijn Tomaten soep was weer als vanouds heer-
lijk. Daarna zijn we met zijn allen op het buffet gestort. De keuze was weer groot 
en voordat je het wist had je veel te veel op je bordje geschept. Toch maar alles 
netjes opeten zoals moeders je dat had geleerd. De meeste mensen gingen (net 
zoals ik zelf) voor een tweede ronde, omdat er nog veel meer lekkers lag. Som-
mige konden nog meer op en gingen voor een derde keer van dit heerlijke eten 
genieten.

Na dat het eten een beetje gezakt was ben ik nog voor een rondje met fruit en 
soesjes gegaan. Ook kon je nog wat ijs na nemen, maar dat koste wat extra (als 
je het netjes had gemeld).

Tegen 22:00 uur zijn we na een heerlijke en gezellige avond weer vol en voldaan 
huiswaarts gekeerd.





N Boer had n stuk of wat jonge hondjes dij hoi nog verkopen mos.
 
Hai muik n bord en vaafde daorop:
“Vaar puppies te koop” en zette dat aan t begun van loane aan t kaante van de 
weg.
 
Hai had nog mor net de leste spieker in t holt slaogen of der werd aan zien jaske 
trok’n.
Hai keek om en zag n klain ventje stoan.
‘ Meneer,” zee het ventje,” ik wil wel n hondje koop’n
 
Wel,” zee de boer en vreef mit zien haaand in de nekke,
“Dizze hondjes heb ‘n haile goie  olders en kost ’n heul veul geld”   
 
T’ Jonkje luit kop wat hang’n, toun dee hai zien haand in t’ buutse,
huil der haandvol klaingeld oet en luit dat aan de boer zain.
 
“Ik heb 39 cent, is dat genog om te kiek’n?
“ Zeker,” zee de boer en floot op zien vingers,
“Dolly”, Dolly, ruip de boer. Oet t hondehok kwam hond aan runn’n,
En doar achteraan vaar klaine bolletjes wol.
Lutje jong drukte zien gezichtje tegen t hek en zien ogen stroalden van blied-
schop.
 
Ondertied  dat hai noar t hek tou kwam, zag hai nog wat bewe’gn in t hondehok.
Hail langzoam kwam der nog n klain bolletje wol oet,
maor dizze was stuk klainer dan de aandere hondjes.
Op zien achterpootjes gleet bolletje t hok oet,
en op n wat klungelige menaaier  begun t hondje noar t hek te hobbel’n.
t Deet zien uutste best de aandere hondjes bie te hol’n.
“ Ik wil dij heb’n”, zee t jonkje, en wees op t waggelende hondje.
 
De boer ging noast t jonkje stoan en vruig:
“Wolst doe echt dai hondje?
Hai zel noit in stoat wez’n om te run’n en te speul’n zols dij andere hondjes.
Toun deed t jonkje een stap noar achter’n,
bukte zug en begon zien boksempiepe op te roll”n
Toun hai dat deed, kwam der n stoal’n beugel zichtboar, dij zien baintje aan beide 
kaante’n ondersteunde
en vastmoakt  zat aan  n speciol gemoakt schountje.
 
Hai keek de boer aan en zee: “ waiten joe meneer,
ik kin zulf ook nait zo goud runn’n en hai het aine neudig dij hom begript”.
Mit  troan’n  in zien oge’n pakte de boer t kleine hondje,
Huil het t veurzichtig vast en gaf t aan t jonkje.
 
Houveul kost hai”, vruig t jonkje?
“ Niks”, zee de boer, “ t is vergees, der is gain pries veur laifde”.
 
Geweldig verhaal.

Om stil van te worden!!



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel



Theorie-avond 11 februari
door René Hoesen

Zoals gewoonlijk was ook dit jaar weer de jaarlijkse theorie-avond gepland op de 
2e donderdag in februari.
De koffie met cake stond klaar vanaf 19:30 en om even voor 20 uur begonnen we 
met12 personen met 10 vragen voor bromfietsers. Nu weet ik ook weer waarom ik 
altijd (onterecht) op bromfietsers scheld in het verkeer, want we komen er alle-
maal al snel achter dat we toch niet helemaal op de hoogte zijn van de afwijkende 
regels voor bromfietsen.
Oké, we zijn een beetje warm gedraaid en we gaan nu voor het echie met 50 
vragen voor de motorfiets en ja, het waren dezelfde vragen als vorig jaar en toch 
is er weer niet 1 iemand die slaagt, foei foei! Bij het nakijken leer je toch wel weer 
wat, alleen jammer dat we dat nog geen 365 dagen kunnen onthouden want vol-
gend jaar stinken we er gegarandeerd allemaal weer in. Dan nog 50 vragen voor 
de auto en hier gaat het iets beter want er zijn nu toch een paar deelnemers die 
onder de 10 fouten zitten; dat is nog steeds gezakt maar er is toch enige vooruit-
gang. Tijdens deze laatste vragen gaat er een grote schaal met kaas en metworst 
rond en dat is natuurlijk wel lekker maar niet bevorderlijk voor de concentratie en 
daar geven we dan ook maar de schuld aan van ons falen.
Maar voor we onze antwoorden gaan controleren gaan we eerst even ontstressen 
met een lekker bakkie leut of thee en de cake is ook nog lang niet op. Samen met 
de laatste stukjes worst en kaas en de leverworst van Christien wachten we op 
de rokers die even buiten staan te blauwbekken om hun nodige nicotine binnen te 
krijgen.
Zo blijkt maar weer dat Mios ook vooral een eetclub is want ik en vele andere 
komen volgevreten thuis; je hoort mij niet klagen hoor!

Het minst aantal fouten is gemaakt door Jan Wierenga dus die heeft er een lek-
kere rollade aan over gehouden en Derk Huls van rijschool Schuringa word weer 
bedankt voor zijn prettige manier van lesgeven en ook hij krijgt een leuk vleespak-
ket van Christien.

Ik hoop dat de vooruitzicht op genoeg worst en kaas jullie volgend jaar massaal 
overhaalt om je op te geven voor de theorie-avond die traditiegetrouw gehouden 
wordt op de 2e donderdag in februari.

Met een vreselijk vriendelijke VFR groet, René Hoesen





Mopjes
’n Oldere heer ligt savonds net noast zien vraauw in bère as hai opains last van 
hoog wotter krigt.
Hai stommelt noar ’t gemak, wil zok van de last verlözzen, mor tot zien verboazen 
komt er niks.
Hai bogt zok wat veurover, kikt noar snel van pyama en zegt: “wat is dat 
nou?Viefenzeuventig joar hest altied doan wat ik zee, en nou letst mie in de 
steek?”
Mevraauw dij wat heurd het, ropt: “Tegen wel hest?”
oh, ik haar’t tegen ’n olde bekende van vrouger, mor ik denk nait dast hom nog 
kenst.

’n Man en n vraauw willen geern wat gezelschop in hoes binnen op zuik noar ’n 
beschoafd Nederlands proatende pabbegaai.
Op ’n dag leest vraauw in bokkeblad dat er in de buurt n pabbegaai te koop is.
Zai mit auto dr op of, komt op ’t adres en zugt tot heur afgriezen dat ’t Harry 
Poeste zien sextente is.
Zal wil weer weg geen goan, mor Harry het heur al vernomen en komt noar boe-
ten.
“Ie kom’n zeker veur de pabbegaai?”
“Nou, dij kenn’n ie gerust nemen, want hai zeer beschoafd, hai vlukt nait en zegt 
ook gain vieze woord’n.”
“Hou duur is e ?”
“Honderd euro.”
Koop gait deur, mor Harry gooit ’n klaid over de kooi en zegt dat dij den in hoes 
pas weer of mag, want aans wil hai nait proat’n.
Vraauw volgt road op en as ze in hoes kooi henzet het en klaid der of hoalt, kikt 
pabbegaai verwonderd rond en zegt: “Wat is dat, nije behang,nije vloerbedekk’n?”
’s Middags komen er wat buurvraauw’n kiek’n en pabbegaai zegt:” Nije 
wichter”Mmmmm, nait veul soeps.”
Om vief uur komt man in hoes van ’t waark en pabbegaai gnivvelt en blèrt: “Ge-
lukkig, eindelijk ’n bekend gezicht.”
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Uit de oude doos
Beste motorvrienden, we willen graag nog eens de leuke momenten delen die we 
met jullie gehad hebben afgelopen jaren.
Daarom is de rubriek “Foto’s uit de oude doos” in het leven geroepen.
In elke pitstop zal ik proberen om een paar foto’s af te drukken uit mijn eigen 
archief.
Deze keer heb ik een paar foto’s gevonden van de diverse leuke hotelweekenden 
door de jaren.
Aangezien ik en Gebina nog maar lid zijn vanaf 2003, wil ik jullie vragen om jullie 
oude foto’s van de beginjaren van MCMIOS93 naar de redactie te mailen.
Ik zal dan bekijken of we ze in de pitstop kunnen opnemen.
Hopelijk komen er veel leuke herinneringen op bij jullie en hebben jullie weer 
extra zin gekregen in een mooi motorseizoen samen.
 
met een vriendelijke groet, René Hoesen

hotelweekend Ardennen 2012

hotelweekend 2013 Moesel Hexenhaus Bullay





2e jaar hotelweekend Moesel Hotel Brauer 2009

1e jaar hotelweekend Alt Astenberg Sauerland 2008





Bewegingscamouflage
Een bewegend voorwerp zal eerder de aandacht van een bestuurder trekken 
dan een stilstaand voorwerp. Maar als je richting een andere bestuurder rijdt of 
ervandaan, kun je wel eens uit het zicht ‘verdwijnen’ omdat je op dezelfde plek in 
hun zichtveld blijft. Dit noemen we ook wel ‘motion camouflage’, ofwel camouflage 
door beweging.
‘Bewegingscamouflage’ is de term die gebruikt wordt om te beschrijven wat er 
gebeurt als een voorwerp in je zichtveld lang genoeg op dezelfde plek blijft om 
daadwerkelijk te verdwijnen. In het dierenrijk kom je dit verschijnsel vaak tegen bij 
roofdieren die een prooi besluipen. De prooi heeft niet in de gaten dat zijn aanval-
ler hoe langer hoe dichterbij komt, omdat deze dit zo subtiel doet, dat ze in het 
oog van hun prooi onbeweeglijk lijken, en dus onzichtbaar zijn. Tijdens het vliegen 
bootst een jagende libel bijvoorbeeld razendsnel de bewegingen van zijn slachtof-
fer na, en lijkt hij op een stilstaand – dus ongevaarlijk – punt in de lucht.
Wanneer je naast je kijkt als je motor rijdt, lijken objecten dicht bij je, zoals ver-
keersborden en heggen, snel langs je te trekken, maar voorwerpen verder weg, 
zoals een heuvel, lijken wel bijna helemaal niet te bewegen. De hoek tussen jou 
en een voorwerp dichtbij verandert snel, terwijl voorwerpen ver weg op een vast-
staande positie lijken te staan – de hoek tussen jou en dat voorwerp blijft nage-
noeg constant. Stilstaande voorwerpen in het midden ervan lijken slechts lang-
zaam te bewegen omdat de hoek tussen jou en dat voorwerp ook maar langzaam 
verandert. Daardoor kunnen die voorwerpen opgaan in de achtergrond omdat het 
oog moeilijkheden heeft de beweging van dat voorwerp waar te nemen.
 
Alhoewel de rode persoon beweegt, heeft de blauwe persoon het gevoel dat hij 
stilstaat.
Motorrijders kunnen deze wetenschap gebruiken. Wanneer je een ander voertuig 
nadert, in het bijzonder één dat voor je de weg opdraait of een bocht maakt, is wel 
het laatste dat je wilt dat hij je niet opmerkt. Wil je voorkomen dat je niet opvalt, 
ook al rijd je in iemands zichtveld, dan zul je de aandacht op je moeten vestigen 
door middel van bewegingen.
 
Je kunt op een aantal manieren je zichtbaarheid vergroten. Door te bewegen 
binnen je rijstrook, van positie te veranderen, of zelfs even van rijstrook te ver-
anderen en weer terug. Met bewegen bedoelen we licht slingeren of even gas 
bij geven of juist het gas dichtdraaien. Bij verandering van de gasstand duikt je 
koplamp (gas dicht) of gaat de koplamp omhoog (gas bij).
Van positie veranderen betekent van de linker- naar de rechterkant van je rijstrook 
rijden en vice versa. Dit kan de aandacht van andere bestuurders trekken.
Als strategie moet je een zo groot mogelijke ruimte scheppen tussen jou en het 
voertuig, dat mogelijk een gevaar voor je vormt. Dit heeft  twee voordelen. Door 
in een grotere hoek richting het  voertuig te naderen, zorg je dat je motor beter 





zichtbaar wordt – er is meer zichtbaar oppervlak aan de zijkant van de motor dan 
aan de voorkant, er is dus meer motor die de andere bestuurder kan zien.
En door een rijrichting te volgen die iets afwijkt van die van het naderende voer-
tuig, kruis je zijn zichtveld meer in plaats van wanneer je recht naar hem toe rijdt. 
Zie de volgende voorbeelden. De groene rijrichting is een betere lijn, waardoor 
je beter waargenomen wordt; de rode rijrichting is de richting waardoor je eerder 
uit het zicht raakt. Over het algemeen: als een naderend voertuig zich aan je 
linkerkant bevindt, zul je van links naar rechts moeten bewegen. Als een nade-
rend voertuig zich aan je rechterkant bevindt, zul je van rechts naar links moeten 
bewegen.
Ook is het zo dat door ruimte te scheppen, je in het geval dat het toch fout gaat, 
je iets meer tijd en ruimte hebt om te reageren.

(1) In afbeelding 1 is de beste rijrichting degene die zich lichtjes van rechts naar 
links beweegt. De groene lijn wijst meer weg van de gele auto, de rode lijn wijst 
meer naar hem toe. De groene lijn helpt om bewegingscamouflage te te vermij-
den en biedt meer profiel van jou en je motor. Je ziet dat de groene lijn ervoor 
zorgt dat er bij het kruispunt meer ruimte is tussen de rijder en de gele auto.

(2) Afbeelding 2 laat een andere rijrichting zien dan afbeelding 1, omdat het nade-
rende voertuig zich nou aan de linkerkant bevindt. De groene lijn wijst meer weg 
van de rode auto, de rode lijn wijst meer naar de auto toe. Je ziet dat daardoor bij 
het kruispunt zich ook meer ruimte tussen de rijder en de rode auto bevindt. Ook 
hier kun je de zichtbaarheid vergroten door een licht wevende beweging.





(3) In afbeelding 3 is de rijrichting hetzelfde als in diagram 2, omdat de groene 
auto zich aan de linkerkant bevindt. Kies liever de groene in plaats van de rode 
lijn om meer afstand te creëren ten opzichte van de groene auto en meer ruimte 
bij het kruispunt aangevuld met een wevende beweging.
Bewegen binnen je rijrichting doe je het liefst subtiel, en zal soms helemaal geen 
effect scoren als een bestuurder helemaal niet op zit te letten. Maar doordat je 
je bewust bent van de voordelen die het gebruik van beweging kan hebben om 
de aandacht op jezelf te vestigen, kun je in staat zijn om je zichtbaarheid op een 
positieve manier te beïnvloeden, naast alle andere factoren die je zichtbaarheid 
vergroten.
Houd er rekening mee, dat er een groot verschil zit tussen kijken en waarnemen. 
Het feit dat jij de auto goed kunt zien, wil nog niet zeggen, dat de bestuurder jou 
ook waarneemt. Hij ziet je misschien in zijn onderbewuste wel, maar dat zegt 
verder nog niets. Door een wevende beweging of door je gas even los te laten 
en weer gas te geven (koplamp gaat dan licht omlaag/omhoog) verander je van 
een “stilstaand” voorwerp in een bewegend voorwerp en dat trekt de aandacht en 
maakt dat de automobilist je bewust gaat waarnemen (en rekening met je gaat 
houden)
 
 
De geschiedenis van de verbrandingsmotor
De geschiedenis van de verbrandingsmotor start na de stoommachine. In het 
begin van de 19e eeuw vond de stoommachine overal ingang. Eerst in Engeland 
en later verscheen ook in de rest van Europa de stoommachine in fabrieken en 
werkplaatsen als krachtbron. 
De stoomtechniek had zich sinds 1712, toen Newcomende eerste werkende 
stoommachine maakte, gestaag ontwikkeld. Door de uitvindingen van Watt was 
het rendement en de praktische bruikbaarheid sterk verbeterd. Stoommachines 
bleven echter vanwege de ketel en het vele toebehoren als de condensor en 
diverse pompen en kleppen omvangrijke en lompe machines. 
Ze waren nauwelijks verplaatsbaar, en veel te groot om ingezet te kunnen worden 
als hulpmotor of aandrijving op de boerderij of in kleine werkplaatsen als smede-
rijen. 
De ontwikkeling van stoommachines tot kleine handzame machines kwam pas 
later, onder meer als resultaat van het werk van pioniers als Lucius D. Copeland. 
Het zoeken was naar een kleine gemakkelijk verplaatsbare krachtbron die door 
één man bediend kon worden. Dat werd de verbrandingsmotor. De verbrandings-
motor is dus een uitvinding die erop wachtte gedaan te worden. De tijd was er 
halverwege de 19e eeuw rijp voor. 
De verbrandingsmotor Het idee van het opwekken van vermogen door het ver-
branden van brandbare of zelfs explosieve stoffen stamt van Christiaan Huygens, 
een Nederlands genie uit de 17e eeuw. 
In het begin van de 19e eeuw wordt er zowel in Engeland als in Frankrijk nage-
dacht, getheoretiseerd en geëxperimenteerd met motoren met interne verbran-
ding. Meestal met gas als brandstof. 





Een voorbeeld daarvan is in Engeland de Streetengine. In Frankrijk beschreef en 
patenteerde Philippe Lebonin 1801 een gasmotor met interne verbranding, wer-
kend met een compressieslag en ontsteking van het gecomprimeerde mengsel.
 
De volgende daadwerkelijke stap op weg naar de ontwikkeling van een verbran-
dingsmotor is in 1806 gezet door François Isaac de Rivaz. 
Hij is de uitvinder van de eerste op waterstof lopende verbrandingsmotor die in 
1806 door hem werd gebouwd. Hij liet waterstof ontploffen in een verticale cilinder 
waardoor een zware gietijzeren zuiger omhoog gestuwd werd. Bij het naar bene-
den vallen trok de zuiger een touw aan,waardoor een wiel werd aangedreven.
 
Enkele jaren later, in 1823 , sloeg Samuel Brown aan het experimenteren. Hij was 
kuiper van beroep, maar ook ingenieur en uitvinder en een van de ‘vaders’van 
de gasmotor. Inoctrooien van 4december1823 en 22april1826 stelde Brown voor 
om een gesloten ruimte te vullen met een gasvlam om zo de lucht te verdrijven 
waarna hij de vlam verkleinde door het condenseren van water en zo onder druk 
te laten ontstaan waarmee een zuiger kon worden bewogen.
Het idee was overduidelijk gebaseerd op JamesWatt’s condenserende stoom-
machine. Om een vacuüm te verkrijgen gebruikte Brown een vlam in plaats van 
stoom.
 
De volgende die de ontwikkeling van de verbrandingsmotor een stuk verder 
bracht was Alphonse Eugéne Beau, later Alphonse Beaude Rochas. Hij was een 
Frans ingenieur en uitvinder die het principe van de viertaktmotor uitvond.
Zijn verdienste lag in het idee van de compressie van het brandstof/luchtmengsel 
vóór de ontsteking. Beaude Rochas was net zo’n geniale duizendpoot als Christi-
aan Huygens.
 
Jean--Joseph ÉtienneLenoirwas een Belgische uitvinder die de eerste commerci-
ele verbrandingsmotor ontwierp en bouwde. Hij was van grote, zelfs beslissende 
betekenis voor de ontwikkeling van de verbrandingsmotor omdat hij de eerste 
bruikbare en in aanzienlijke aantallen geproduceerde verbrandingsmotor ontwik-
kelde. 
Hij verdient daarom wat meer aandacht dan de uitvinders en wetenschappers die 
hiervoor de revue passeerden. Begin jaren 1850 emigreerde hij naar Frankrijk 
waar hij zich in Parijs vestigde. 
Daar ontwierp hij in 1859 de eerste motor met inwendige verbranding. 
Lenoirs gasmotor leek qua werking op een stoommachine. In de eerste helft van 
de uitgaande slag (later ‘takt’ genoemd) wordt een mengsel van 6% stadsgas en 
94% lucht aangezogen. 
Halverwege die eerste slag wordt het niet gecomprimeerde mengsel met een 
bougie (ook een uitvinding van Lenoir) in brand gestoken. Het brandende gas-
mengsel zet uit en duwt de zuiger met grote druk verder. Tijdens de ingaande 
tweede slag wordt het verbrande gasmengsel uit de cilinder gedrukt. 
Kortom de eerste werkende tweetaktmotor was uitgevonden. 





De motor van Lenoir woog ongeveer 100 kg, de cilinderinhoud was 2,5 liter en het 
toerental 100 omw./min. Het geleverde vermogen was 440 watt (ruim een ½ PK). 
Lenoirs motor was, met een rendement van slechts 5 %, weinig efficiënt. Rond 
1885 perfectioneerde Lenoir zijn motor en bereikte toen een rendement van 15%. 
De motoren van Lenoir gingen lang mee. Sommige machines waren na20 jaar 
gebruik nog in perfecte conditie.
 
Rond 1885 waren er meer dan 400 in gebruik in Frankrijk, voornamelijk in de eer-
ste motorschepen op de Seine. Na Lenoir was Siegfried Samuel Liepmann Mar-
cus een van de pioniers van de benzine motor en de automobiel. Marcus is door 
de nazi’s, vanwege zijn joodse afkomst, zo grondig uit de geschiedenis verwijderd 
dat hij bijna vergeten was.
In 1865 begon hij met de constructie van een verbrandingsmotor, en rond 1870 
zou hij een zelfbewegende handkar hebben getest in de straten van Wenen. In de 
volgende jaren ontwierp hij enige tweetaktmotoren, die hij bij verschillende fabrie-
ken liet bouwen. In 1888 bouwde hij een op benzine lopende viertaktmotor die hij 
gebruikte voor zijn “Strassenwagen”, een van de allereerste auto’s. 
 
De beslissende stap 1867 De volgende, naar later bleek beslissende stap in de 
ontwikkeling van praktisch bruikbare verbrandingsmotoren, werd gezet door Ni-
kolaus Otto en Carl Eugen Langen.
Nikolaus August Otto had al als jongeman belangstelling voor motoren. Gedu-
rende zijn werk als handelsreiziger  in kruideniersproducten komt hij een Lenoir 
gasmotor tegen en slaat daarmee aan het experimenteren. In 1864 komt Carl 
Eugen Langen in contact met Nikolaus Otto.
De technisch opgeleide Langen ziet het potentieel van de ontwikkelingen van Otto 
en sticht samen met Otto, één maand na hun ontmoeting, de eerste motorenfa-
briek ter wereld, „N. A. Otto & Cie.“. 
In 1867 had het bedrijf zijn eerste motor klaar; een atmosferische motor dus zon-
der een compressieslag. Nadat de eerste fabriek failliet ging, sticht Otto samen 
met Langen nog in datzelfde jaar 1867 in Deutz met kapitaal van een aantal 
investeerders een nieuwe fabriek voor de bouw van gasmotoren, de Gasmotoren-
fabrikDeutz. 
Dit is het huidige Deutz AG, nu onderdeel van IVECO. In 1876 slaagden Otto 
en Langen er in de eerste gasmotor te bouwen, de Gaskraftmachine, waarin het 
mengsel gecomprimeerd wordt alvorens het te ontsteken. Daardoor stijgt de ef-
ficiëntie van de motor met sprongen. 
Deze motor werkt volgens de viertaktcyclus, die naar Nicolaus Otto de Ottocyclus 
gedoopt is. 
Deze motor werkte uitstekend en was dan ook meteen een commercieel succes. 
De stamvader van al onze moderne motoren deed daarmee zijn intrede. 
 
Van vroeger naar nu: Met de stichting van de GasmotorenFabrik Deutz in 1867 
door Otto en Langen start de serie productie van verbrandingsmotoren en doet de 
verbrandingsmotor zijn intrede in fabrieken en werkplaatsen. De eerste pioniers-
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fase is voorbij en de verbrandingsmotor begint aan zijn vroege jeugd, de start van 
een lange opmars en wereldwijde toepassing.
Na de start van de motorenproductie door Otto en Langen namen anderen het 
stokje over en ontwikkelden de verbrandingsmotor in hoog tempo verder. 
Bij de stationaire motoren die worden ingezet voor de aandrijving van machines 
in fabrieken en werkplaatsen is de ontwikkeling wat minder stormachtig dan bij de 
automotoren, maar ook daar krijgen de constructeurs de techniek van de verbran-
dingsmotor steeds beter onder de knie. 
Deutzbouwt vanaf 1876 eencilindermotoren in verschillende formaten in serie en 
ook in Frankrijk, Groot Brittannië, Tsjecho Slowakije en de VS worden in de twee 
laatste decennia van de 19e eeuw fabrieken gesticht om stationaire motoren in 
serie te produceren. 
Die machines worden allereerst ingezet in kleinere fabrieken en werkplaatsen. 
Zij drijven daar de machines aan. Een stelsel van assen en poelies, vaak gemon-
teerd aan de zoldering van de werkplaats, waarmee machines zoals draaibanken, 
zagen, schaafmachines en dergelijke worden aangedreven. 
In dorpen en kleine stadjes zie je in smederijen en graanmolens rond 1900 eenci-
linder verbrandingsmotoren verschijnen. 
Ook op het platteland doet de mechanisatie zijn intrede. Er verschijnen mecha-
nisch aangedreven dorsmolens om het graan te dorsen en wanmolens om het kaf 
van het koren te scheiden. 
 
De eerste door dieselmotoren aangedreven gemalen worden gebouwd, zoals het 
gemaal OverdieAchtermeer bij Alkmaar dat uit 1913 stamt. Kleine zuivelfabriek-
jes, waarin motoren onder meer worden gebruikt voor het aandrijven van de karn, 
worden tot in de kleinste dorpen gebouwd.
Er komen zelfs kleine elektriciteitscentrales aangedreven door een dieselmotor 
om ook afgelegen plaatsen van stroom te voorzien. 
Door de mechanisatie stijgt de arbeidsproductiviteit, en kan er meer werk verzet 
worden dan met menskracht of dierlijke kracht mogelijk geweest zou zijn. Het 
leven wordt gemakkelijker en comfortabeler en we zijn niet langer uitsluitend 
afhankelijk van de grillen van de natuur. 
Dat is het begin van onze huidige welvaart. In de twintiger jaren is de rol van de 
verbrandingsmotor, als stationair aandrijfwerktuig, grotendeels overgenomen door 
de elektrische aandrijving. 
Maar voor de mobiele inzet, en op plaatsen waar geen elektriciteit beschikbaar is, 
is de verbrandingsmotor nog steeds onverslaanbaar.
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Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!
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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 13: 
Gebruik je een automatisch ontluchtingsventiel om je remmen of koppeling te 
ontluchten, doe dan aan de ontluchtingsnippel bij de schroefdraad een beetje 
kopervet. De werking van het ontluchtingsventiel wordt daarmee gewaarborgd. 
Anders heb je kans dat er lucht via de schroefdraad weer naar binnen komt.

Tip 14: 
Als je rem wat wazig aanvoelt en misschien volledig tot aan de handgreep kunt in-
knijpen, dan is het aan te raden je remmen te (laten) ontluchten. Dit geldt ook als 
je koppeling niet goed aangrijpt (dan kan dat een oorzaak zijn). Ontluchten van 
leidingen vergt een specifieke techniek, maar je kunt ook een speciaal ontluch-
tingsset gebruiken.

Tip 15: 
Neem je een bocht met je motor, kijkt dan altijd naar het einde van de bocht (of 
hoe ver je ook kunt kijken). Daardoor neem je de bocht vloeiender en met meer 
zekerheid. Doe dit steeds bewust, zodat het uiteindelijk een automatisme wordt. 
Ligt er een steen op de weg, focus NIET op de steen, maar kijk er naast. Je rijdt 
onbewust namelijk daar naar toe waar je kijkt.

Extra Tip:  
Ga je in het voorjaar weer rijden, rij dan niet overmoedig. In je hoofd heb je 
nog hoe je hebt gereden in de vorige zomer/najaar met de nodige kilometers 
van het seizoen, echter de vaardigheid kan in de winterstop iets minder wor-
den.

Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer



voor dier, tuin en hengelsport
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tekst uit de LOOT info wijzer 
Een belangrijk punt bij (plezierig) motorrijden, is dat je ontspannen op je motor-
fiets zit. Iets ontspannen kunnen doen is bijna altijd het gevolg van zelfvertrouwen 
in eigen kunnen. Als je iets gaat doen met je motor, waarvan je zelf niet zeker 
bent of dat goed gaat, dan leidt dat gegarandeerd tot een onprettig gevoel en een 
verstrakking van je lichaam. Rijd je bijvoorbeeld mee met een groepje vrienden en 
ligt het tempo voor jouw doen en gevoel net iets te hoog, dan rijd je niet lekker. Je 
hebt steeds het gevoel iets boven je kunnen te rijden en daardoor is er angst dat 
het niet goed gaat. Dat je bijvoorbeeld in een bocht naar rechts uitzwaait naar de 
linker weghelft of in een bocht naar links te dicht bij de berm komt. Of dat je het 
gevoel hebt dat je wel eens onderuit zou kunnen gaan in dat tempo.
 
 Of dat gevoel juist is, is een tweede. Want over het algemeen gebruikt de gemid-
delde motorrijder in de verste verte niet alle grip die zijn banden hebben. Maar het 
idee is voldoende om je onprettig te voelen. Je rijdt gespannen, vind het eigenlijk 
niet zo leuk, en je wordt er ook nog doodmoe van. Elke motorrijder heeft een 
comfortzone en die is bij elke motorrijder verschillend.
Door te weten en vooral te begrijpen wat je doet of moet doen of juist tegenover-
gesteld, wat je beter niet kunt 
doen, leg je een basis om een 
betere motorrijder te worden en 
vergroot je je comfortzone.
Maar het feit dat je het weet, 
wil nog niet zeggen, dat je het 
ook kunt. De meeste zaken die 
belangrijk zijn voor de motorrijder, 
zoals bochtentechniek (weten 
op welke manieren je een motor 
kunt besturen, zoals tegensturen, 
doorkantelen, gewichtsverplaat-
sing) of remmen bij een noodsitu-
atie, kun je theoretisch wel weten, 
maar dat wil niet zeggen dat je ze 
in de praktijk ook kunt uitvoeren. 
Zeker niet als je deze in een flits 
moet uitvoeren zonder er over na 
te kunnen denken.
Tussen weten hoe het moet 
en doen zoals het moet zit nog 
behoorlijk veel ruimte. Wil je dus 
een betere en veiligere motorrij-
der worden, dan moet je oefenen. 
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En blijven oefenen, want een mens is nooit uitgeleerd. Beheers je een bepaalde 
techniek, dan kun je die altijd weer verbeteren, verfijnen. Daardoor rijd je dan nog 
vloeiender, mooier en meer ontspannen.
 
Bovendien is een groot pluspunt dat je veiliger rijdt, want kennis = macht. En in dit 
geval macht over je motor. Niet voor niets zijn er daarom zo veel cursussen om 
beter te leren motorrijden. Niet voor niets krijgen zelfs de beroepsmotorrijders van 
politie en marechaussee regelmatig bijscholing voor het motorrijden.
Ben je een liefhebber van rijden in de bergen (en welke motorrijder is dat niet) 
dan is het goed om de juiste manier van motorrijden in deze omgeving op de 
juiste manier aan te leren. Er zijn veel deelnemers aan onze trainingen die 
jaarlijks een training doen. Even weer de puntjes op de i zetten en waar mogelijk 
technieken verbeteren. En laten we wel wezen: Het is niet bepaald een straf om 
een weekend door te brengen in de Taunus, Harz, Schwarzwald en Dolomieten. 
Als je dan bovendien ook nog terug komt als een betere motorrijder, dan zijn er 
alleen maar pluspunten.
Als je gaat oefenen (en het maakt niet uit welke oefening je doet, houd dan altijd 
de onderstaande regels aan. Dan heb je het meeste baat en blijft het veilig.

Als je de oefening doet met lage snelheid, GAAT DE OEFENING MEESTAL 
GOED
En als de oefening goed gaat, DAN KRIJG JE ZELFVERTROUWEN
En als je zelfvertrouwen krijgt, ZIT JE ONTSPANNEN OP JE MOTOR
En als je ontspannen op je motor zit, GAAT DE OEFENING STEEDS BETER
En als de oefening steeds beter gaat, WORD JE EEN GEROUTINEERDE 
 
  
Reflecterend vest in Frankrijk vanaf nu verplicht

Vanaf 1 januari 2016 is het in Frankrijk ook op de motor voor bestuurder en pas-
sagier verplicht een CE -gehomologeerd reflecterend vest (“gilet de haute visibi-
lité”) bij zich te hebben. Het is daarbij ook verplicht dit als motorrijder of bestuur-
der van een driewieler aan te trekken als u buiten de bebouwde kom stil komt te 
staan bij een niet meer werkende motorfiets/driewieler of bij een noodstop om een 
andere reden. De boete voor het niet bij zich hebben van een fluorescerend hesje 
is met € 38 zeker niet hoog, maar een noodstop kan voor nog veel meer kosten 
zorgen; bij het dàn niet bij zich hebben van het vest kan de boete -als extra pech- 
oplopen tot maximaal 750 euro! Overigens geldt deze regel ook voor fietsers en 
bestuurders van een rolstoel. Voor auto’s komen er nog de bekende gevarendrie-
hoek en een alcoholtest (“éthylotest”) bij, maar die laatste twee gelden dus niet 
voor motorrijders. 
 



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

CarXpert
Jan Bruining

en auto’s



Woordzoeker

Streep  onderstaande  woorden  weg  in  bovenstaande puzzel.  
De  overblijvende  letters  vormen  een  zin. 

abs            airbag        airco          alarm         ANWB        auto autostoel   brommer   
chef           claxon        DAF          diesel         fiets           fietsbel               gas             
Lada          las              les            Mercedes   moer         monteur             pech          
raam          radio          remmen    ruit             scooter      snel                    stoppen     
tin
wiel





Wist u dat?
- het bestuur, toercommissie en redactieteam
  jullie allen een goed en mooi motorseizoen toewensen
- het redactieteam jullie om hulp vraagt ??
  voor het schrijven van een leuk stukje in ons clubblad
  het niet mogelijk is om dit met een paar mensen te doen 
- ons clubblad overal met veel plezier gelezen wordt
- het clubblad ook digitaal te lezen is
- onze jaarlijkse nieuwjaarsbijéénkomst goed is bezocht
   bij chinees Ying Ping in Winschoten
- het een gezellige avond was met 40 leden uit eten
- de winteractiviteiten zijn begonnen
- de theorieavond en Garmin avond zijn gepland
- de jaarvergadering op 29 februari was
- de éérste toertocht op 24 april is
- deze tocht start bij Anytime in Blijham
- deze mooie tocht richting Duitsland gaat
- wij allen hopen op mooi motor weer
- wij hopen op vele inschrijvingen

“Onze adverteerders denken aan ons, 
denkt u aan onze adverteerders?”



 
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
2e kwartier 1 te Oude-Schans www.goudwicht.nl

Atelier voor ambachtelijk vervaardigen van sieraden, 
tevens reparaties en opdrachten Tel.: 0597-531753

GOUDWICHT 34 KARAAT 
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Verjaardagskalender

Arie de Boer  4-mrt
Mario Oldenburger 24-mrt
Gert Drenth  27-mrt
 
Oscar Lamain  2-apr
Christien Spa-Spa  3-apr
Debbie  de Boer-Knol 5-apr
Jan Bruining  5-apr
Henk Schepers  6-apr
Geertje Roukema-Meesters 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
Hilda Everts  31-mei





De Stamtoavel door Ben Brader

Juf vraagt in de klas: “Waarom noemen ze de taal die je thuis spreekt, je 
moedertaal?”
Jantje: “Logisch juf, want mijn vader komt thuis nooit aan het woord!”
 
Een dom blondje wordt tijdens haar sollicitatiegesprek gevraagd:
“Wat trekt u zo aan in deze functie”
Zegt ze: ”Afhankelijk van het weer, een legging of een rokje”. 
 
Zitten 2 mannen in een café, zegt de een tegen de ander: “Zie je die 2 
vrouwen daar?
Je moet het niet verder vertellen hoor…. Maar die ene is mijn vrouw en 
die blondine is
mijn geheime minnares”
“God,” zegt de andere man, “dat is ook toevallig… bij mij is het net an-
dersom”.
                                                          
Vanmorgen zat ik op een bankje in het park naast een zwerver.
“Vorige week had ik nog alles” zei de zwerver.
“Een kok maakte mijn eten klaar en mijn kamer werd gepoetst”.
“Mijn kleren werden gewassen en ik had een dak boven mijn hoofd”.
Ik zei: “Wat is er dan wel gebeurd met jou, Drugs? Gokken? Een vreemde 
vrouw”.
“Nee hoor”, antwoordde de zwerver, “ik werd gisteren vrijgelaten uit de 
gevangenis”. 
 
Twee gepensioneerden zitten bij elkaar, zegt de ene tegen de andere: “Ik 
heb een
nieuw gehoorapparaat gekregen en het is een de allerbeste en hoor nu 
alles heel goed”.
“Prachtig toch” zegt de andere en wat heeft het je gekost”, zegt de ander 
“half vier”.
 
Op een cocktailparty ergert een jaloerse vrouw zich aan een erg gewaag-
de decolleté
van een andere dame.
“Hoe durft dat mens hier zo rond te lopen?”, zegt ze tegen haar man.
Zegt hij tegen zijn vrouw: “daar heeft zij 2 uitstekende redenen voor!”.





Kapsalon angela knippen voor maar €10,-

 
Vader zegt tegen zijn zoontje van 4: ”Als jij je spinazie opeet dan wordt je 
net zo sterk
als papa”.  Zegt zijn zoontje: “dat hoef ik niet papa… ik wil gewoon de 
baas zijn in huis
net als mama”.
 
“Voor ik u hond werkelijk koop, nog één vraagje: Is hij wel trouw?”
“Zeker weten!”, zegt de verkoper.
“Ik heb hem al 4x verkocht en hij is telkens weer teruggekomen”.
 
De meester in de klas: “ON aan het begin van een woord maakt het nega-
tief, bv Onzin,
Oninteressant, Onbelangrijk enz.”Wie kent er nog een voorbeeld van een 
woord met
ON aan het begin?” Jantje staat op en zegt: “Onderwijzer.”





  

 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







. 24/7 bereikbaar                                                                                

. Landelijke dekking

. Nationaal en Internationaal

. Palletdistributie

. ADR transport

. Scherpe tarieven

. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd


