Voorwoord
Beste motorvrienden,
Zou de winter al voorbij zijn? We zitten met z’n allen te wachten op het betere
weer. Dan kunnen we de motor weer uit het vet halen, afstoffen en de accu weer
opladen.
We hadden dit jaar een goed bezochte “nieuwjaarsreceptie”. Met 60 mensen
heerlijk gegeten bij de chinees.
Voor dit jaar staan er weer veel dingen op het programma. Zo is er weer de mogelijkheid om je theoriekennis op te frissen. Komt er een uitnodiging voorbij voor
een puzzeltocht met eten. Weer een aantal toertochten en een hotelweekend.
Ik realiseer me dat, als deze Pitstop bij jou op de mat ligt, de theorieavond al
geweest is. Maar volgend jaar weer een kans.
Vanaf dit jaar krijgen we te maken met een nieuw kentekenbewijs voor de motor.
Het komt in de vorm van het rijbewijs. Naast dat plastickaartje krijg je ook 2 codes, die samen een nummer vormen die bij het nieuwe kentekenbewijs horen. Dit
systeem zou veiliger zijn en fraude verminderen.
Zo, genoeg voor deze Pitstop. Ik ga op zoek naar een andere motor en wil me
voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ik wens je veel leesplezier.
Henk Loois
Voorzitter
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Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!
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Het bestuur

Voorzitter:		
Penningmeester:
Secretaris: 		
Algemeen bestuur:
			

Henk Loois
Henk Schepers
Christien Spa
Sipke Roukema, Geertje Roukema,
Bé Nieboer en Gert Jan Glazenborg

Agenda 2014
Datum:

Soort:			

25 mei:

Monstertocht
300 km.
De start is bij Pekelahof te Oude Pekela

7.00 uur.

22 juni:

Sponsortocht

9.00 uur.

3 t/m 6 juli:

Clubweekend
In Hotel Maas te Lutzerath in de Eifel (www.hotel-maas.de)

24 augustus:

Rabobank Zomertoertocht
o.a. door Duitsland

220 km.

9.00 - 11.00 uur.

21 september:

Leden Puzzeltoertocht

180 km.

9.00 uur

12 oktober:

Leden Toertocht
175 km.
De start is bij eetcafé de Leeuw te Wedde

9.30 uur.

2 november:

Snerttoertocht

10.00 uur.

27 april:

Open voorjaarstocht
o.a. door Duitsland

Lengte:
220 km.

200 km.

130 km.

Inschrijving:

9.00 – 11.00 uur.

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

7

Mededelingen
Algemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een toertocht willen
meerijden, wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd. Duopassagiers die geen lid
zijn van de club wordt een vergoeding van € 3,00 per toertocht gevraagd.
Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient iedereen zich bij
elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertocht.
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!!!!
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.
Monstertocht “nieuwe stijl”
Ook dit jaar organiseren we weer een monstertocht, alleen dit jaar iets anders van opzet
dan jullie van ons gewend zijn.... Meer hierover leest u verderop in de “pitstop”
Data die u vast in uw agenda kunt zetten is 25 mei 2014
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Nieuwjaarsvisite
11 januari 2014

door René Hoesen

De familie Hoesen was illegaal…
Tuurlijk doe ik wel vaker illegale dingen, want zeg nou zelf, wie houd zich altijd
aan de snelheid en wie gooit er nooit eens iets verkeerds in de groene afvalcontainer?
Maar in dit geval was het niet helemaal onze schuld dat we illegaal waren, maar
daarover later meer.

Kuske van de Miosmama..
En daarbij bedoel ik natuurlijk Christien die ons allemaal verwelkomde op deze
vast weer gezellige en drukbezochte avond van de motorclub.
Christien vinkte iedereen af op een lijst en daar ging er al iets niet goed.
De altijd vriendelijke mevrouw van de chinees telde namelijk 2 personen meer als
wat er volgens de opgave zou zijn.
Niet mogelijk volgens Christien dus meerdere keren nageteld en er dan achter
komen dat meneer en mevrouw Hoesen niet op de lijst stonden.

11

Heb ons op 15 december via de mail opgegeven maar misschien het verkeerde
mailadres gebruikt; volgende keer maar weer gewoon opgeven met de tamtam
want anderen hadden geen problemen gehad met opgave.
Maar we mochten toch blijven zitten en gewoon mee-eten want hoe meer zielen
hoe meer vreugd toch?
Er werd al geopperd dat we van Mios misschien beter een eetclub in plaats van
motorclub kunnen maken want de opkomst vanavond was overweldigend.
Maar liefst 60 personen namen deel aan het goed geregelde lopende chinees
buffet en onder het eten werden de leukste verhalen verteld.
Het was natuurlijk al weer een aantal weken geleden dat we elkaar hadden gezien dus iedereen had wel weer iets leuks of minder leuks beleefd.
Hopelijk was deze grote opkomst ook een voorbode van een motorjaar met bij de
toertochten een mooie opkomst.
Ik houd mijn vingers gekruist, misschien helpt dat om alle motorclubleden een
beetje te porren voor het bijwonen van een paar meer toertochten als in afgelopen jaren.
Eerst maar eens kijken wat de “horrorwinter” van 2013-2014 ons brengt want als
ik dit schrijft begint het net een beetje kouder te worden want we hebben tot nu
toe de warmste januari sinds jaren gehad.
In deze tijd van het jaar wordt ik altijd een beetje onrustig want ik heb al te lang
niet meer op de motor gezeten en dan ben ik gewoon niet mezelf.
Voor nu eerst welterusten en morgenvroeg gezond weer op.
Groetsels René Hoesen
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Monstertocht / vroege
vogeltocht 25 mei 2014
Lekker vroeg uit de veren…
Hierbij vraag ik jullie aandacht voor de monstertocht nieuwe stijl die we dit jaar
willen introduceren.
Tijdens de jaarvergadering afgelopen november heb ik gevraagd of er mensen
zijn die zin hebben om eens een keertje heel vroeg op het stalen ros te klimmen
voor een mooie tocht.
Dit werd tot mijn verbazing met een volmondig “ja” beantwoord dus toen moesten
we op zoek naar een geschikte tocht.
Het is de monstertocht geworden, en dit jaar gaan we een aangepaste vorm van
de 11-stedentocht van 2010 rijden.
Normaliter vertrekken we voor een 11-stedentocht om 6 uur maar dit is voor sommigen toch een beetje te vroeg op een vrije zondag.
Dus we willen om 7 uur vertrekken vanaf de Pekelahof in Oude Pekela.
Geen koffie….
Zo vroeg vertrekken betekend dat we geen
koffieadres hebben dus we zullen eerst een
stuk rijden waarna we iets later koffie kunnen
drinken.
Dus sanitaire stop regelen en voldoende koffie
en eventueel nicotine innemen voor vertrek
naar startpunt.
De tocht zal in totaal tussen de 350-400 km liggen, maar daar hebben we de
hele dag de tijd voor en omdat we op tijd vertrekken zullen we ook wat vaker een
pauze in kunnen lassen.
Laat je dus niet afschrikken door de lengte van de tocht!
Hopelijk heb ik jullie lekker kunnen maken om aan deze tocht mee te doen en zie
ik jullie op zondag 25 mei bij de Pekelahof in Oude Pekela.
Met vriendelijke groetsels VFRené
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Wist u dat.....
- wij, het bestuur alle leden een voorspoedig 2014 wensen
- het motor seizoen al bijna weer begint
- de startplek Hendybar is gewijzigd in Dorpshuis Blijham
- het Dorpshuis een paar honderd verder ligt
- Fally Spit ons hier graag ontvangt
- de eerste toertocht op 27 April is
- deze dus start bij het Dorpshuis in Blijham
- dit een open toertocht is, dus voor alle motorrijders
- verdere informatie in clubblad staat
- de toercommissie mooie toertochten heeft uitgezet
- het hotel weekend al bijna vol geboekt is
- het bestuur gewijzigd is
- de contributie rekeningen er aan komen waaien
- deze hetzelfde zijn gebleven in prijs als vorig jaar
- wij, jullie graag zien op de eerste toertocht
- wij, jullie een leuke motor seizoen toe wensen.

17

Ongevalsoorzaken
op de motor
Het onderkennen (en vermijden) van risico’s is een belangrijk onderdeel van
onze training. Maar dan is het natuurlijk goed als je al weet, uit welke hoek je de
meeste risico’s kunt verwachten. En uiteraard is dat een keer onderzocht. Uit dit
onderzoek blijkt duidelijk, dat training en ervaring een belangrijke factor is bij het
voorkomen van ongevallen. Getrainde rijders zijn het minst betrokken bij ongevallen.
Een reden te meer om als motorrijder regelmatig te oefenen op uitwijken en de
noodstop. Het aanleren van deze technieken is een belangrijk onderdeel van
onze trainingen. Maar met een keertje oefenen tijdens onze trainingen ben je er
natuurlijk niet. Ook na de training is het belangrijk deze technieken regelmatig te
oefenen. Een stille rechte weg is een uitstekende gelegenheid om de noodstop
nog eens te doen. En een putdeksel midden op de weg kan uitstekend dienen als
“obstakel” waarvoor moet worden uitgeweken.
Het oude spreekwoord luidt nog steeds: OEFENING BAART KUNST.
Hieronder een samenvatting van het onderzoek naar ongevalsoorzaken.
Door OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) is een
methodologie ontwikkeld die de naam ‘Common International Methodology for
In-Depth Motorcycle Crash Investigations’ kreeg. Volgens deze methodologie
worden op de plaats van een ongeval gegevens verzameld over voertuigen,
locatie en omstandigheden, slachtoffers en andere betrokkenen en probeert men
alle factoren die bijdroegen aan het ongeval te identificeren. Ook gedetailleerde
medische informatie over gewonden en doden wordt verzameld. Daarna wordt
een onderzoeksteam belast met het maken van een gedetailleerde reconstructie
en beschrijving van het ongeval, op basis van alle verzamelde gegevens. Voor
alle gegevens en bevindingen worden gestandaardiseerde coderingen gebruikt.
In de laatste fase van het onderzoek worden dan de bijdragen bepaald van alle
mogelijke factoren in het veroorzaken van het ongeval.
Met behulp van deze OECD-methodologie heeft de Association des Constructeurs Européens de Motocycles (ACEM) met de steun van de Europese Commissie en andere partners een uitgebreide dieptestudie uitgevoerd van ongevallen
met motor- en bromfietsers in vijf steekproefgebieden in Frankrijk, Duitsland,
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Nederland, Spanje en Italië. Bedoeling was om een beter zicht te krijgen op de
aard en oorzaken van ongevallen met gemotoriseerde tweewielers in Europa.
Er werden in totaal 921 ongevallen onderzocht. Alle menselijke, omgevings- en
voertuigfactoren die bijdroegen aan de uitkomst van het ongeval werden geïdentificeerd. Om vergelijkbare informatie te hebben over rijders en gemotoriseerde
tweewielers die niet betrokken waren in ongevallen in dezelfde steekproefgebieden werden bijkomend gegevens verzameld van 923 motorrijders zonder ongeval. Het onderzoek kreeg de titel Motorcycle Accident In Depth Study (MAIDS).
Het MAIDS-rapport een zeer waardevolle bron van informatie voor motorrijders
met betrekking tot hun eigen veiligheid.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:
Voor het ongeluk:
• Veel motorrijders zijn bang van achteren aangereden te worden. Uit het MAIDSrapport kun je echter concluderen dat in 90 procent van alle bedreigingen, zowel
van ander verkeer als van de omgeving, deze zich voor de motorrijder bevonden.
• In minder dan vijf procent van de ongevallen was er sprake van alcoholgebruik
door de motorrijder. Dit is een vrij laag aantal, maar deze motorrijders hadden wel
meer kans bij een ongeval betrokken te raken.
• Het onderzoek toont aan dat aangepaste normale wegmotoren oververtegenwoordigd waren in de ongevallenstatistieken.
• Motorrijders tussen de 41 en 55 jaar bleken ondervertegenwoordigd, waaruit je
de conclusie zou kunnen trekken dat zij een verminderd risico lopen betrokken
te raken bij een ongeval in vergelijk met andere leeftijdscategorieën. Dit heeft
volgens het rapport echter meer met ervaring en training te maken dan echt met
leeftijd.
Ongevalsoorzaken
• De oorzaak van 50% van de motorongevallen ligt bij een menselijke fout. De
belangrijkste factor (70%) is het niet of te laat opmerken van de motorrijder. De
oorzaken hiervan zijn een gebrek aan aandacht van de automobilist, hindernissen die het zicht tijdelijk belemmeren en de beperkte omvang van een motor,
waardoor deze minder opvalt. In 37 procent van de ongevallen was een menselijke fout aan de kant van de motorrijder de hoofdoorzaak. In 70 procent van een
botsing tussen twee voertuigen bleek de andere bestuurder de motorrijder niet
of te laat opgemerkt te hebben. Dit was de primaire ongevaloorzaak. Het niet opmerken van het andere voertuig door de motorrijder bleek slechts een secundaire
ongevaloorzaak.
• Bestuurders van andere voertuigen met zelf een motorrijbewijs bleken motorrijders beter op te merken dan bestuurders zonder motorrijbewijs.
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• Het overtreden van verkeersregels (rijden door rood licht of een stopteken negeren) door motorrijders was in 8 procent de ongevaloorzaak en door bestuurders
van andere voertuigen in 18 procent van de gevallen.
• De snelheid, zowel vóór het ongeval als bij impact, ligt meestal (70%) beneden
de 50 km/u. Er zijn relatief weinig ongevallen waarbij overdreven snelheid een
element was in de oorzaak van het ongeval; slechts 18% van de ongevallen
gebeurt tegen een snelheid die beduidend lager of hoger ligt dan de snelheid van
het omringende verkeer.
• 73% van de motorrijders probeert een ongeval te voorkomen door uit te wijken,
maar 32% verliest daarbij de controle over het stuur.
• Het weer veroorzaakte of droeg bij aan 7,5 procent van de ongelukken.
• Problemen met het voertuig, meestal de banden, droeg slechts minder dan 1
procent bij aan alle ongelukken. Gebrek aan onderhoud van de weg (weginfrastructuur) veroorzaakte of droeg bij aan een ongeluk in 3.6 procent van de bestudeerde gevallen.

Het ongeluk
• Bij ongevallen komen aanrijdingen met personenwagens het meest voor (60%).
Een tweede belangrijke oorzaak is de wegeninfrastructuur, hetzij bij ongevallen
waarbij alleen de motorrijder is betrokken, of bij een poging om een aanrijding met
een ander voertuig te vermijden.
• Ongevallen waarbij motorrijders tegen vangrails terecht komen, zijn beperkt in
aantal maar zijn een belangrijke aanleiding voor zware verwondingen, zowel aan
de benen, de nek als het hoofd.
• De meeste ongevallen gebeuren in een stedelijke omgeving.
• In 70 procent van de ongelukken lag de snelheid zelfs onder de 50 km/h.
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• Helmen bleken het meest effectief te zijn om de ernst van hoofdletsel te beperken. Bijna alle motorrijders betrokken bij een ongeval droegen een helm, maar
9 procent van de helmen viel af tijdens het ongeluk, omdat ze niet goed vastgemaakt waren.
• Meer dan de helft van het letsel (56 percent) bij rijders en passagiers werd
toegebracht aan armen en benen en het meeste daarvan was licht (schaafwonden, sneden en blauwe plekken). Juiste kleding verminderde de kans op dit letsel,
maar kon het niet volledig voorkomen.
Strategieën
Motorrijders bleken het slecht te doen als het ging om het maken van een noodstop en/of het ontwijken in panieksituaties.
• Voorafgaand aan het ongeval probeert 73% van de motorrijders een uitwijkingsmanoeuvre te maken; maar 32% van hen verliest daarbij de controle over het
voertuig.
• In 13 procent van de ongelukken kozen de bij het ongeluk betrokken motorrijders een slechte of onjuiste uitwijkstrategie.
• In eenderde van de ongelukken bleek men niet in staat rekening te kunnen
houden met visuele beperkingen en paste men foutieve strategieën toe. Dit geeft
weer dat motorrijders zich zo dienen te positioneren en te kleden dat ze beter
opvallen in het verkeer. • Sommige strategieën, uitgevoerd ter voorkoming van
een ongeluk, waren ver beneden de maat, anders dan verwacht zou worden van
betreffende rijder. De oorzaak hiervan ligt in de vaak extreme omstandigheden
waarin zich een ongeluk afspeelt, inclusief onvoldoende tijd om de gewenste
(noodstop-/uitwijk)strategie toe te passen.
Conclusie
Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat een groot deel van de ongelukken
te wijten is aan menselijke fouten. Niet alleen aan de kant van een automobilist,
maar ook aan de kant van de motorrijder.
Het niet op het juiste moment in kunnen springen op een bepaalde situatie of
deze situatie van tevoren niet goed in te kunnen schatten.
Het niet kunnen omgaan met de situatie tijdens een
black-out vloeit voort uit een tekort aan onder andere
gewenning, kennis en vaardigheden. Gemis aan het
noodzakelijke feedbackmechanisme dat ervoor zorgt
dat je ‘wat over hebt’. Dit is ook te zien aan de leeftijdscategorie van de bij ongelukken betrokken motorders.

rij-
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Theorieavond
13 feb. 2014

door René Hoesen

Het was weer zeer leerzaam….
Na een aantal jaren verstek te hebben laten gaan, dacht ik dat het wel eens weer
tijd was om me op te geven voor de theorieavond van de motorclub bij rijschool
Schuringa in Winschoten.
Ik denk, daar steek je vast wel iets van op.
En gelukkig dachten er meer zo over want het klasje zat bijna helemaal vol.
Maar liefst 17 personen waren aanwezig.
Even opwarmen…
Eerst kennismaken met de instructeur Derk en koffie met cake!
Even de financiële kant van het verhaal afwikkelen en dan kunnen we als makke
schapen in het hok.
Alhoewel makke schapen, het is een behoorlijk geroezemoes.
We voelen ons allemaal weer een jaar of 17-18 toen we voor het eerst theorieles
moesten volgen voor het fel begeerde roze papiertje.
Dat valt toch nog behoorlijk tegen…
Eerst een klein opwarmertje in de vorm van een theorielesje voor alleen de auto
en daarbij valt iedereen al door de mand, want niemand slaagt voor de test.
Na de bespreking van de vragen moeten we er nu echt aan geloven met 50 vragen over de theorie voor motoren.
De instructeur zegt dat het in het echt nog moeilijker is want dan heb je nog minder tijd om de vragen te beantwoorden.
Tijdens de nabespreking wordt er natuurlijk weer naar hartenlust gepraat over hoe
het nu is en hoe wij het vroeger anders geleerd hebben…
Of was het vroeger ook al zo, en hebben we er onze eigen draai aan gegeven!
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Veel vragen over parkeren met de motor gaan niet altijd op want ik parkeer echt
mijn motor niet overal zo maar; je moet er toch niet aan denken dat een of andere
onverlaat met
Het is maar goed dat we ons rijbewijs al hebben want wederom slaagt er niemand
omdat je maar 6 fouten mag hebben in de 50 vragen.

Vleespakketten van Christien…
Wim Molanus komt het dichtste bij slagen met 8 fout en hij krijgt dus van Christien
een lekkere rollade uitgereikt.
Het hoogst aantal fouten is bekend bij de redactie en daarover kan niet gecorrespondeerd worden ;), maar diegene ging wel naar huis met een poedelprijs in de
vorm van een vast weer heerlijke metworst.
Voor de instructeur ook een mooi pakketje met diverse vleeswaren en we gaan
weer naar huis het nieuw geleerde in praktijk brengend.
Wederom een gezellige leerzame avond die eigenlijk iedereen eens in de paar
jaar zou moeten volgen.
Groetsels VFRené
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Motor horoscoop

31

Opwarmen van je banden....
Over het opwarmen van banden gaan er altijd de mooiste verhalen rond. Daarom
hieronder nog eens de zaken op een rij.
De banden worden op een aantal manieren opgewarmd:
1. Door de vervorming tijdens het contact met het wegdek. Het stukje band dat
het wegdek raakt, wordt enigszins afgeplat en zodra het contact met het wegdek
over is, wordt de band weer rond. Door het draaien van het wiel is dit een constant proces. Door deze continue vervorming ontstaat de meeste opwarming van
de band (onder normale omstandigheden). Daarom is het ook zo slecht om met te
zachte bandenspanning te rijden. Buiten een aantal andere zaken, zoals slechte
wegligging, zorgt de grotere vervorming voor een (te) grote verwarming van de
band. En als je denkt dat vervorming geen warmte oplevert, pak dan maar eens
een paperclip en buig die net zo lang tot hij breekt. Voel daarna meteen aan de
breukvlakken. De eventuele blaren op je vingers direct koelen met koud water !!
2. Remmen zorgt ook voor opwarming. De energie van het draaiende wiel moet
ergens heen en wordt in dit geval omgezet in warmte in de remschijven en remblokken, maar ook in de band, omdat er bij remmen altijd een vorm van doorglijden ontstaat (niet te veel in de meeste gevallen)
3. Snel optrekken is ook een factor. Eigenlijk het omgekeerde van remmen. Bij
(snel) optrekken slipt de band (licht) door en door de wrijving ontstaat warmte.
4. Snel achter elkaar genomen bochten leveren ook veel warmte op. Kijk maar
eens naar de banden na een sessie op het circuit
5. Warmteafgifte van het wegdek. Is het wegdek goed warm, dan wordt deze
warmte voor een deel overgedragen aan de band. Van natuurkunde kun je je misschien herinneren dat donkere ruwe oppervlaktes het best warmte absorberen.
Wat dat betreft zit asfalt dus helemaal goed. Een dagje brandende zon op zo’n
wegdek en je kunt er een ei op bakken.
6. Constructie van de band. De ene band warmt sneller op dan de andere. Over
het algemeen kan worden gesteld dat “sportieve” banden sneller opwarmen (en
slijten) en “toer” banden minder snel opwarmen (en minder slijten)

33

Belangrijkste factor voor het opwarmen van banden is dus de vervorming. Remmen doe je niet elke minuut, optrekken doe je ook onvoldoende en de bochten
liggen in het vlakke Nederland te ver uit elkaar om echt warmte op te leveren.
Deze factoren (remmen, optrekken en bochten) leveren alleen voldoende warmte,
bijvoorbeeld op het circuit, bochtige weggetjes, of in de bergen. Daar volgen deze
handelingen elkaar zo snel op, dat ze effect hebben.
Wat de warmteafgifte van het wegdek betreft kunnen we kort zijn. Midden zomer helpt dit bij het opwarmen van je banden, maar in het voorjaar, najaar en de
winter dus echt niet. Sterker nog, met een beetje pech is het wegdek kouder dan
je band en koelt het wegdek je band dus af. Tel daarbij je rijwind op en dan blijft er
weinig warmte over.
En zo komen we dus tot het antwoord dat onder normale omstandigheden in deze
tijd je banden eigenlijk NOOIT voldoende op temperatuur komen om een echte
bijdrage te leveren aan extra grip.

Blijft er nog één puntje over, namelijk de constructie van je band. En daarbij geldt
het gezegde van onze grote filosoof Johan Cruyff: Ieder voordeel heeft zijn nadeel, en ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Kies je voor een zachte (sportieve) band, dan heb je door de compound meer grip
(voordeel). Maar door het gebrek aan groeven is de grip in de regen aanzienlijk
minder, vooral als je op de profielloze zijkanten terecht komt (nadeel). Bovendien
slijten ze wat harder (nadeel)
Kies je voor een hardere toerband, dan zorgt de hardheid van de compound, dat
je veel meer kilometers kunt maken met deze band dan met een sportband (voordeel). De vele groeven tot aan de rand zorgen er bovendien voor, dat je ook in de
regen voldoende grip hebt (voordeel). Maar helaas zorgt de hardere compound
ook voor minder grip (nadeel) en zal deze band op het circuit minder goed warm
worden (nadeel).
Bij de keuze van de band zul je dus moeten afwegen wat je van je band verwacht.
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Ben je een sportieve rijder, die ook graag het circuit opzoekt en bij regen de motor
lekker binnen laat staan, dan is de logische keus om een zachtere sportband te
kopen.
Rijd je veel woon-werk verkeer, is snelheid in de bochten niet je passie en rijd je
in weer en wind, dan kun je beter een hardere toerband kopen.
En zo is het antwoord op de vraag “Hoe lang duurt het voordat in deze tijd van
het jaar mijn banden voldoende zijn opgewarmd?” toch nog een lang antwoord
geworden.
Rijden in de regen............
Veel mensen mijden rijden in de regen. Ze hebben het gevoel dat een regenbui
het wegdek meteen spiegelglad maakt. Het is goed om te bedenken dat de gemiddelde motorband in de regen nog steeds 70% van de grip heeft, die de band
heeft bij droog weer. En aangezien de meeste motorrijders in de verste verte
geen maximaal gebruik maken van de grip, kun je stellen dat de meeste motorbanden voor de “normale” motorrijder ook in de regen nog voldoende grip hebben, om in een redelijk normaal tempo te kunnen blijven rijden.
Zijn er dan helemaal geen ongemakken verbonden aan het rijden in de regen?
Helaas wel. Om bij de grip te blijven: Er zijn soorten wegdek die bij regen een
stuk gladder worden. Vooral reparatieplekken en de zogenaamde plakstrips kunnen wat gladder worden. Maar motorrijden is nu eenmaal een vaardigheid waarbij
het kijken superbelangrijk is. En als je goed kort en lang kijkt, dan kun je dit soort
stukken asfalt voor 90% vermijden. En bedenk ook dat de plakstrips, die bijna
allemaal in de rijrichting zijn aangebracht over het algemeen niet breder zijn dan 5
cm. Kom je dus per ongeluk toch op zo’n plakstrip terecht dan stapt de motorband
hooguit 5 cm opzij, want dan is ie weer van de plakstrip af. Als je op dat moment
de foute reflexen in bedwang weet te houden (in de voorrem knijpen of op de achterrem trappen) dan kom je 99 van de 100 weg met de schrik. Mensen die roepen
dat je zijn gevallen door een plakstrip, bedoelen eigenlijk (in de meeste gevallen)
dat ze verkeerd hebben gereageerd op een stapje opzij van de band.
Zouden ze helemaal niets hebben gedaan, dan was er waarschijnlijk niets gebeurd. Hetzelfde geldt trouwens voor het geval dat je over een verdwaald steentje op het wegdek rijdt. Steentje onder de band, band stapt een paar centimeter
opzij en het steentje zit niet meer onder de band. Als je op dat moment verder
niets hebt gedaan, is er verder ook niets gebeurd. Dit geldt nadrukkelijk voor een
enkele verdwaalde steen. Ligt er een plak met grind, dan gaat deze methode niet
op. Maar goed kijkend kun je dit gevaar weer meestal vermijden…….
In bochten moet je de zijwaartse krachten zo klein mogelijk houden. Als je remmen en gas geven vloeiend doet (dat is trouwens bij droog weer ook geen slecht
idee) zul je merken dat het rijden in de regen eigenlijk helemaal niet zo erg is. Wat
dat betreft is rijden in de regen heel goed voor je techniek.
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Een verder ongemak bij het in de regen rijden is het verminderde zicht. Voor een
deel veroorzaakt door de regen en het opspattende water van het wegdek. Maar
bij de motor ontbreken nog steeds de ruitenwissers op de helm. Sluit je vizier niet
helemaal goed aan op de helm of rijd je met het vizier op een kiertje om beslaan
te voorkomen, dan loopt er heel snel water aan de binnenzijde van het vizier. In
combinatie met de regen op de buitenzijde van het vizier leidt dit meestal tot een
stuk minder zicht. Is het te voorkomen? Deels wel.
Het vizier goed schoonhouden en na afloop (of als het begint te regenen inspuiten
met bijvoorbeeld “Rainex”. Dit is een goedje dat het vizier extra glad maakt waardoor de regen er als het ware afwaait. Zorgt bovendien dat de binnenkant minder
snel beslaat, zodat je je vizier dicht kunt houden en stukken minder last hebt van
water aan de binnenzijde van het vizier. Als je dan bovendien handschoenen hebt
met aan de bovenzijde leer of een stukje zeemleer, dan kun je onder het rijden
makkelijk even snel het vizier schoon vegen. natuurlijk geldt bij rijden in het regen
de standaardoplossing voor bijna alle problemen bij het motorrijden:
PAS JE SNELHEID AAN .
Wordt het zicht minder, vertrouw je het wegdek of je eigen reflexen niet, en verzin
zo nog maar een aantal problemen die je bij het motorrijden kunt tegenkomen, de
standaardoplossing is altijd hetzelfde: Pas je snelheid aan. Je geeft jezelf meer
tijd om te reageren, en mocht het dan toch mis gaan, dan komt in ieder geval de
klap minder hard aan……
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Geluidshinder op de motor
Motorrijden is een lawaaiige bezigheid. En dat niet alleen vanwege het aantal
decibels dat je motor produceert. Klinkt het geluid van je motor je nu nog als
muziek in de oren, kijk wel uit. Hoe snel dat kan veranderen heb je namelijk zelf
niet zo snel in de gaten!
Ons eigenlijke gehoororgaan wordt ook wel het slakkenhuis of binnenoor genoemd en is verantwoordelijk voor onze geluidswaarneming. Hier bevindt zich
ook ons evenwichtsorgaan. Binnen in het slakkenhuis (cochlea) bevinden zich
miljoenen cellen die eruitzien als kleine haartjes die er uitsteken. Deze haartjes
sturen door de veranderende luchtdruk (geluid) signalen naar de hersenen,
waardoor we in staat zijn te horen. De haarcellen kunnen afsterven bij langdurige blootstelling aan te veel lawaai, waardoor ze geen signalen meer kunnen
doorgeven aan de hersenen.
De toonhoogte van geluid is de frequentie. Een frequentie van bijvoorbeeld
2000 Hertz betekent 2000 trillingen per seconde. Hoge tonen zijn over het
algemeen schadelijker voor het gehoor dan lage tonen. Het menselijk oor is niet
voor alle frequenties even gevoelig. Daarom is de decibel (dB[A]) ingevoerd.
Met de toevoeging van de letter ‘A’ geeft men aan dat bij de meting een speciaal geluidsmeetfilter is gebruikt dat de frequentiegevoeligheid van het menselijk
oor nabootst De dB(A)-waarde geeft dus aan hoe hard een geluid voor een
mens klinkt. Hoe meer decibel lawaai, hoe eerder de haarcellen het loodje leggen, doordat ze niet meer de kans krijgen zichzelf te herstellen.
Meestal ontstaat slechthorendheid geleidelijk aan, waardoor de persoon in
kwestie er zelf in het begin maar weinig van merkt. Doordat de zachte geluiden
in de omgeving geleidelijk aan zachter en zachter worden, valt het vervagen
ervan niet of nauwelijks op. Totdat ook de zachte medeklinkers, zoals de m, b,
n, m, niet meer goed hoorbaar zijn. Vaak gaat ons gehoor met het klimmen der
jaren sowieso achteruit. Tegenwoordig hebben steeds meer jongeren last van
lawaaidoofheid (discotheek). Door het continu blootgesteld worden aan lawaai
zullen meer en meer haarcellen afsterven waardoor het gehoor slechter en
slechter wordt en op een gegeven moment ook de lage tonen beïnvloed worden. In sommige gevallen zal dit leiden tot oorsuizen.
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Normale haarcel
Lawaaidoofheid is onomkeerbaar. Op het moment dat de slechthorende zelf tot
het besef komt dat hij niet meer zo goed hoort, is het proces van gehoorverlies
meestal al een tijd aan de gang. Vaak zijn het dan gezinsleden of collega’s die het
het eerste in de gaten hebben. Vaker en vaker moeten ze herhalen wat ze zojuist
hebben gezegd of zij storen zich aan de tv of radio die telkens een stapje harder
wordt gezet.
Als motorrijder worden we voortdurend blootgesteld aan (te veel) lawaai. Bij het
motorrijden heb je behoorlijk last van windruis. Zelfs een goed sluitende helm
is niet voldoende het lawaai te beperken. Sommige helmen schijnen zelfs meer
lawaai te veroorzaken dan geluid te dempen.
Windruis wordt mede bepaald door de snelheid waarmee je rijdt, de weersomstandigheden, de stroomlijning van de motor en je postuur. Een kwartiertje op de
snelweg met honderd kilometer per uur kan al onherstelbare schade opleveren.
Gehoorverlies ontstaat namelijk al bij een geluid van boven de 82 decibel. Rijd je
met een snelheid van boven de honderd kilometer per uur, dan word je blootgesteld aan een lawaai van boven de 90 decibel. Deze ruis kan al gehoorbeschadiging veroorzaken bij de haarcellen in het middenoor. Bij een snelheid van 120
kilometer per uur word je blootgesteld aan 97 decibel. In dat geval treedt zelfs
al na zeven minuten gehoorbeschadiging op. Bovendien heeft de voortdurende
windruis een negatief effect op het concentratievermogen en raak je dus sneller
vermoeid en minder alert. Het verraderlijke is dat je de windruis als motorrijder
niet of nauwelijks als storend ervaart.
Hoeveel schade ontstaat en hoe lang het duurt voor het zich manifesteert is niet
goed te voorspellen. De een is gevoeliger voor gehoorschade dan de ander. Dit is
mede erfelijk bepaald. De EEG-richtlijn voor de dagelijkse blootstelling aan lawaai
is:
• 80 decibel -> 8 uur
• 83 decibel -> 4 uur
• 86 decibel -> 2 uur
• 89 decibel -> 1 uur
• 92 decibel -> 30 minuten
• 95 decibel -> 15 minuten
Blootstelling aan 115+ dB of meer kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich
meebrengen. Goede oordoppen zullen het geruis doen afnemen, maar je gehoor
op andere terreinen verbeteren. De windruis zal aanzienlijk afnemen terwijl lagere
frequenties beter te horen zijn. Hierdoor zul je veel minder snel vermoeid raken.
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Gewone oordopjes (gele schuimdoppen) sluiten je gehoor niet alleen voor geluidshinder af, maar ook voor gewenste geluiden, zoals het verkeer om je heen
- bijv. toeterende weggebruikers en bellen bij spoorwegovergangen - en kunnen
bovendien evenwichtsstoornissen (duizeligheid) veroorzaken door een vacuüm in
het oor.
Er zijn speciale oordopjes voor op de motor verkrijgbaar die ervoor zorgen dat de
ruis van de wind zoveel mogelijk wordt gedempt. De betere oordoppen hebben
meerdere voordelen boven goedkope oordopjes:
• een perfecte pasvorm, je voelt ze niet zitten (speciaal aangemeten: otoplastiek)
• het filter is kiesbaar en wisselbaar
• het filter filtert een bepaald frequentiegebied, bijv. windruis, waardoor je nog wel
verkeer, stemmen en dergelijke hoort. Je kunt er zelfs een avondje mee gaan
stappen, terwijl je iedereen gewoon kunt verstaan
• ze gaan jaren mee
• ze zijn makkelijk in en uit te doen
Blijft het feit dat het gebruik van oordopjes een persoonlijke keuze is. En beter
goedkope oordopjes dan helemaal geen oorbescherming...
Wees zuinig op je oren!
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Horizontaal:
1 Opslagplaats voor stroom, 3 Niet slim, 8 Type bandenprofiel, 11 Race afdeling van Honda,
12 Motormerk, 14 Nitrous Oxide Systems, 15 Deksel, 18 Hekkensluiter, 20 Olie (Eng.),
21 Low voltage, 23 Reinigen, 24 Knock out, 25 IJzer, 28 Europees bergketen, 30 Nationaliteitsaanduiding van IJsland op auto’s, 31 Bergplaats voor motors en auto’s, 33 Italiaans voor weg,
36 Te voet gaan, 37 Nummer, 38 Kink, 39 Decibel, 40 Doorvoer voor vloeistof, 41 Plat beest vaak te
zien op de weg, 44 Aluminium, 45 Een nonchalant gegeven teken, 47 Lichtmetaal,
48 Type aandrijving, 50 Niet echt, 51 Aanduiding voor de race uitvoering, 52 Spil, 53 Diefstalbeveiliging, 54 De interne ruimte, 55 Nederlandsenspoorwegen, 56 Merk uitlaat, 59 Kijken, 61 Snel,
62 Trekken, 63 Remlicht.
Verticaal:
2 Type Honda, 4 Aan (Eng), 5 vakman, 6 Boodschap, 7 Metaal soort, 9 Geld, 10 Eenheid voor druk
11 Botsmuts, 12 Motormerk, 13 Voormalig MBO, 16 Uitroep van schrik, 17 Plattegrond/ voornemen,
19 Supersport, 22 Accelereren, 24 Ventielen, 27 Lucht (Eng.), 28 Koosnaam voor Giacomo Agostini,
29 Een grote afstand, 31 Tempo, 32 Zonder anderen, 34 Motormerk, 35 Overtreffende stap van
donker, 40 Links achter, 42 Een miljard maal, 43 Luxury Touring, 45 Het geluid van een goede
afloop (cryptisch), 46 Voornaam van een Ned. Coureur, 48 Motoronderdeel, 49 Vloeistofreservoir,
50 Race brandstof, 57 Type 2 takt Yamaha, 58 Zet beweging om in warmte, 59 Tour/sportmotor van
Kawasaki, 60 Klein.
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Verjaardagskalender
April:
Aad v/d Graaff,Alex Oldenburger, Debbie de Boer,René Perton,Henk
Schepers,Jan Bruining, Oscar Lamain, Christien Spa,Geert Veenstra en Geertje
Roukema
Mei:
Hanno Engelkes, André Conradi,Boye Lap, Petra Lap,Harm Ekamper,Henk
Brouwer,Hilda Everts,Jack Veldkamp,Marjolein van Heteren,Wim Molanus,Gerrit
Velthuyzen-van Zanten en Gebina Hoesen
Juni:
Sipke Roukema,Frank Tietema,Cornelis Lap,Gerard Pathuis,Henk Loois,Diny
Pronk,Jan Kolthof,VFRené Hoesen,Trijnie Wieringa,Luppo Teuben,Richard
Slijfer,Willem Hensema.
Van harte gefeliciteerd en allemoal ’n smok van moeke!

Nieuw lid
Volkan Kalkan
Wij wensen Volkan veel (toer)plezier bij de club!
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Te koop...
Te koop aangeboden:
“Hele mooie en nette VFR800Vtec met ABS en LeoVince
sportdempers,betrouwbare all-round sportieve tourmotor waar je alle kanten mee
op kunt...”
Honda VFR 800 Vtec ABS met sportdempers , vtec abs, dual break system
Tellerstand: 19.000 km
Segment: Sport/tour
Bouwjaar: 2005
Kleur: Italian red
Staat van de motor is perfect, goede
banden en ketting.
Vraagprijs is € 4850,00
Tel.: is 06-41824104
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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

:
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