Voorwoord
Beste motorvrienden,
Tijdens onze eerste motortoertocht van dit jaar werden wij geconfronteerd met
een zwaar ongeluk met dodelijke afloop. Een deelnemer uit Roden verloor tijdens
een inhaalmanoeuvre de macht over het stuur en botste frontaal tegen een boom.
Waarschijnlijk is Henk Hagen op weg naar het ziekenhuis overleden. Wij wensen
de vrouw en kinderen van Henk veel sterkte in het aanvaarden van het verlies.
Verder wil ik iedereen bedanken voor wat hij of zij heeft gedaan na dit ongeval.
Je handelt op het moment en later realiseer je wat er gebeurd is. Speciaal wil ik
Christien bedanken voor alles wat zij, als bestuurslid, heeft gedaan die zondag.
Petje af.
Tot aan de zomervakantie hebben we nog wat mooie tochten staan. Zo is er de
monstertocht met een start voor vroege vogels en is er op 22 juni de sponsortocht. Daarvoor hoop ik dat veel leden zich zullen inschrijven. Dit is nu zo’n tocht
waarvan je zegt: Inschrijven is belangrijker dan rijden. We verwachten veel deelname vanuit de club.
Zo, nu maar eens verder lezen in deze Pitstop. Met al z’n wetenswaardigheden
en nieuwtjes en verhalen. Ik wens jullie veel leesplezier.
Henk Loois
Voorzitter
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Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!

Adressen enzo...
Voorzitter
Henk Loois

					

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983

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)
Sint Vitusholt 185, 9674 AK Winschoten. 0597-412583
Rek.nr.: NL29 RABO 0306 6430 14, t.a.v. MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bestuur
Albert de Boer
Bé Nieboer
Geertje Roukema
Sipke Roukema

(e-mail: info@mcmios93.nl)
A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597-614904
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597-421609
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597-421609

Toercommissie			

Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
Hilvert Smits
Luppo Teuben

Redactie

Debbie de Boer
Marga Duit
René Hoesen
Ria Kolthof-Layik

(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
Blijhamsterweg 11, 9673 GL Winschoten, 06-46620596

Kopij voor nummer 3 moet
binnen zijn voor 15 augustus 2014.
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Het bestuur

Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		
Algemeen bestuur:
			

Henk Loois
Henk Schepers
Christien Spa
Sipke Roukema, Geertje Roukema,
Bé Nieboer en Albert de Boer.

Agenda 2014
Datum:

Soort:			

Lengte:

25 mei:

Monstertocht
300 km.
Start is bij “Het Oude Wapen” in Blijham

22 juni:

Duchenne tocht
200 km.
9.00 uur.
inschrijving bij Interfurn tussen 9:00 en 12:00

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.

130 km.

Inschrijving:
6.30 uur.

Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij eetcafè
zalencentrum “ Het Oude Wapen” te Blijham, tenzij anders vermeld.
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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!!!!
Aangezien we niet meer bij de Hendybar terecht kunnen als startpunt van onze
routes, willen wij jullie er op attent maken dat we vanaf nu starten bij eetcafé
“Het Oude Wapen”, jullie misschien ook bekend als dorpshuis van Blijham.
Het adres is: Hoofdweg 70 in Blijham.
Redactie
Kopij kan gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. De redactie houdt zich het recht
voor kopij te weigeren of in te korten. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud
van de geplaatste stukken op persoonlijke titel.
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Rijden met een
duopassagier

uit Loot toerwijzer

Rijden met een duopassagier kan een van de leukste ervaringen van het motorrijden zijn. Een goede
duopassagier te zijn is echter niet eenvoudig. Maar
ook het rijden met een duopassagier is een vak
apart en kan het beste overgelaten worden aan
ervaren rijders, omdat het rijden met een passagier
diverse aspecten van het motorrijden beïnvloedt.
Een passagier op je motor vervoeren is toch wel
heel anders dan het rijden met een zware koffer
of andere ballast. Het is verstandig eerst in een
rustige omgeving wat ervaring op te doen voordat
je je met een duopassagier in het drukke verkeer
begeeft. Het beste zou zijn, uiteraard met duopassagier, een rijvaardigheidstraining te volgen.
Het ideale zadel voor het vervoer van een passagier is diep en comfortabel, groot
genoeg om steun te geven en om de zitpositie aan te kunnen passen zodat de
duopassagier niet te veel op de bestuurder zit.
Een te klein zadel is oncomfortabel. Het zadel moet niet naar achteren hellen en
naar de voorkant alleen slechts heel lichtjes, zodat de duopassagier niet naar de
bestuurder toe glijdt. Veel cruisers en toermotoren hebben een verhoogd duozitje,
waardoor je als duopassagier makkelijk over de bestuurder heen kijkt. Bijna elke
motor kan uitgerust worden met een comfortabel zitgedeelte voor duopassagiers
en een ruggensteun.
De zitpositie van de duopassagier is een van de belangrijkste punten voor stabiliteit van de motor. Brengt de duopassagier het borstbeen zoveel mogelijk tegen
de wervelkolom van de rijder (uiteraard speelt lichaamsgrootte ook een rol) dan
zal deze bovendien automatisch met de bestuurder meebewegen en in bochten
meeleunen.
Motorrijd(st)ers die zelf rijden geven vaak toe niet zulke goede duopassagiers
meer te zijn. Omdat elke motorrijder zijn eigen bocht rijdt, zitten in het hoofd van
de rijder en duopassagier twee verschillende lijnen met de daarbij behorende
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verschillende bewegingen. De duopassagier probeert haar/zijn gebruikelijke lijn te
realiseren en werkt daardoor tegen. Een trucje hiervoor is de ogen voor de bocht
te sluiten (uiteraard de duopassagier, niet de rijder!). Borstbeen tegen de wervelkolom van de rijder drukken en de bocht voelen, dan klopt het weer.
Tips voor bestuurders
Zorg er uiteraard eerst voor dat je motor goed uitgerust is voor het vervoer van
passagiers. Het zadel moet groot genoeg zijn zodat je elkaar niet in de weg zit.
Pas de vering van je motor aan het extra gewicht aan. Lees hiervoor de handleiding van je motor. Verhoog de luchtdruk in je banden.
Maak van tevoren duidelijke afspraken met je passagier. Vertel haar/hem wat heet
is, waar en hoe vast te houden, waar de voeten horen, hoe op- en af te stijgen.
Een duopassagier moet makkelijk bij de voetsteunen kunnen. De voeten dienen
te allen tijde op de voetsteunen te blijven staan. Laat de passagier ten minste één
hand om je middel vasthouden, zeker als er geen ruggensteun aanwezig is. Nooit
aan de armen of schouders vast laten houden. Met de bocht mee laten leunen en
niet in tegenovergestelde richting.
Communicatietechniek is handig, bijvoorbeeld duim omhoog (het gaat goed, ga
maar door) of duim omlaag (niet leuk, kramp, plas- en/of rookpauze...). Je handen
zijn het enige goed zichtbare deel voor de bestuurder. Of door middel van tikjes
op de schouder of tegen de dij, bijvoorbeeld één tikje betekent rustiger aan, twee
tikjes stoppen.
Communiceer ook achteraf goed met je passagier. Leunt zij/hij goed mee in de
bochten, beweegt zij/hij te veel. Maak hierover goede afspraken en wees niet
bang bepaalde zaken te melden. Zo voorkom je ongeuite irritaties waardoor je
geneigd bent geen duopassagier meer mee te nemen.
Laat je duopassagier ook absoluut geen alcohol drinken. Het reactievermogen
wordt door alcohol dusdanig beïnvloed dat dit zelfs gevaarlijk kan zijn voor je
eigen rijprestaties.
Is je duopassagier aan de zware kant, laat haar/hem dan de handen tegen de
tank drukken bij plotseling afremmen, zodat zij/hij je niet over je motor drukt.
Laat niemand op je motor die je aanwijzingen niet opvolgt!
Neem geen kleine kinderen mee op de motor. Neem nooit kinderen mee op de
motor zonder de toestemming van ouder/voogd. Neem je kinderen mee, dan is
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een ruggensteun een must. Eigenlijk is een ruggensteun een must voor elke duopassagier. Vasthouden is voor veel kinderen erg moeilijk, vooral bij stoppen en
accelereren. Dit komt vooral door de gladde motorkleding. Zijn ze te klein om de
armen om je heen te kunnen slaan of de voeten op de voetsteunen te zetten, dan
zijn ze gewoon te klein om mee te nemen.
Zorg dat je duopassagier de juiste beschermende kleding draagt: een goed passende en sluitende helm, een paar goede handschoenen die goed om de polsen
zitten en de juiste veiligheidskleding (jas, broek).
Neem meer de tijd en ruimte om in te halen.
Wees voorzichtig en rijd soepel, vooral in bochten. Het kan zijn dat je minder
stabiel bent, maar bovenal zorgt dit ervoor dat je duopassagier beter kan blijven
zitten.
Neem meer tijd om te remmen. Het extra gewicht van je passagier zal de stopkracht van je achterrem verhogen. Bij een noodstop je armen stijf aan je stuur
vasthouden, zodat je beide gewichten kunt opvangen. Je hoofd naar beneden
zodat je helmen elkaar niet raken.
Houd er rekening mee dat je vanuit een stop soepeler moet schakelen en dat je
meer gas nodig hebt om te accelereren en het nemen van een bocht en afremmen meer tijd kosten.
Rijd niet te hard en houd rekening met de wind.
Start je motor voor de passagier op de motor stapt. Zorg dat je motor hierbij stabiel staat met de standaard omhoog.
• Het is handig om een intercomsysteem aan te schaffen.
• Waarschuw op tijd voor oneffenheden in de weg, plotseling draaien of calamiteiten in het verkeer.
Vermijd deze als het kan zoveel mogelijk.
• Niet te plotseling accelereren en daarbij jezelf naar achteren laten schuiven.
• Overleg voor een lange tocht wat er wel en niet meegenomen kan worden. Door
je duopassagier een
eigen zadeltas te geven krijgt deze een beter idee van wat wel en niet meegenomen kan worden.
• Stop wat vaker om te vragen om te vragen of alles goed gaat
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Tips voor duopassagiers
Geef van tevoren goed aan wanneer je op- of afstapt. Altijd vanaf de linkerkant
met je rechterbeen over de motor opstappen en aan dezelfde kant weer afstappen. Alleen op- en afstijgen als de rijder zijn voeten stevig op de grond heeft
staan, beide handen aan het stuur en gezegd heeft dat het veilig is. Zwaai je
rechterbeen over de motor en glij dan zachtjes op het zadel. Ben je klein van stuk,
zet je linkervoet dan op de voetsteun, leun met je lichaam helemaal over de motor, zet je af totdat je je rechterbeen over de motor kunt krijgen. Houd je lichaam
daarbij laag en leun zover mogelijk over de motor om de motor niet uit balans te
brengen.
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Zet je voeten op de voetsteunen en laat ze daar, ook al staat de motor stil, bijvoorbeeld bij een verkeerslicht.
Zet je handen op de heupen van de rijder of sla je armen om zijn middel. Zo voel
je de bewegingen van de rijder het best. Zorg dat je zoveel mogelijk gecentreerd
op de motor zit. Niet meer heen en weer bewegen dan noodzakelijk, vooral niet
als de motor stilstaat, omdat dit invloed heeft op de balans van de motor.
Kijk over de schouder van de bestuurder in de richting van de bocht. Dus bij een
linkerbocht over de linkerschouder, bij een rechterbocht over de rechter. Zo gaat
je gewicht op de goede manier mee.
Maak geen gebruik van eventuele handgrepen achter op de motor. Hierdoor is
de kans groot dat je een keer achterover slaat! Als de bestuurder in de remmen
gaat, krijg je een voorwaartse gewichtsverplaatsing. Als de bestuurder erg hard
moet remmen, in een noodgeval, wordt de gewichtsverplaatsing erg sterk, word je
tegen de bestuurder gedrukt (helmen botsen) en glijd je naar voren op het zadel.
Raak niet in paniek. Probeer naar achteren te blijven door je voeten tegen de
voetsteunen te drukken of je tegen de tank af te zetten; gebruik je dijspieren om
je positie op het zadel te behouden. Als je naar voren glijdt druk je de bestuurder
naar voren, waardoor deze minder controle over de motor heeft.
Bij afremmen of een stop de onderkant van je lichaam tegen de rijder drukken en
je bovenlichaam iets naar achteren zodat jullie helmen elkaar niet raken.
Zorg dat je bovenlichaam in balans blijft door rekening te houden met de bewegingen van de motor. Bij accelereren iets naar voren en bij remmen heel iets naar
achteren.
Ga in een bocht dichter tegen de rijders rug zitten en ontspannen genoeg om je
met hem mee te kunnen bewegen. Geen plotselinge bewegingen maken naar
één kant.
Draag stevig schoeisel met hak. Door de hak tegen de steuntjes te zetten, kun je
een stuk kramp in je benen voorkomen. Laarzen maar vooral kistjes zijn aan te
bevelen, anders zoiets als bergschoenen; het gaat hierbij om de steun aan de enkel. Pas op dat je laarzen niet tegen de uitlaatpijp komen. Slecht voor je laarzen
en voor het chroom.
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Niet bewegen en wiebelen bij lage snelheden, vooral niet bij verkeerslichten.
Wil je praten met de rijder, tik hem op de schouder aan de kant waar je wat wilt
zeggen.
Kijk uit: alles wat je in de lucht houdt of uit je zak haalt zal meteen door de wind
weggezogen worden. Zorg dat alles goed verpakt achter je rits zit zodat je niks
verliest.
Zorg ervoor dat je altijd ontspannen blijft. Zorg dat je afgestemd blijft op zowel
rijder als motor.
Pas als je met een duopassagier gereden hebt besef je wat voor invloed dit op
het rijden met je motor kan hebben. Door bovenstaande tips op te volgen wordt
het rijden met de motor voor zowel bestuurder als passagier een aangename
ervaring. Zeker hier geldt: gedeelde vreugd is dubbele vreugd!
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Onderhoud

door Henk Loois

Als je motor kuren begint te krijgen, slecht gaat lopen of er zelfs onderdelen stuk gaan, dan ga je naar je garage of iemand die er veel
verstand van heeft..
Wordt er hier of daar wat bijgesteld of zelfs onderdelen vervangen.
Dan loopt het weer als een zonnetje.
Zo zou het ook moeten gaan bij mensen. Even een beetje bijstellen
of een onderdeel vervangen en dan weer volop in het leven. Soms
kan dat ook. Met wat medicijnen, een spuitje hier of daar. Maar een
nieuw onderdeel gaar niet zo maar. Zelfs aan gebruikt is moeilijk
aan te komen.
Zo ook mijn “motor”. Mijn lijf begint toch sterke sporen van slijtage te
vertonen. Zo links en rechts is er al wat vervangen, maar nu ben ik
op zoek naar een nier.
Is er iemand die bereid is een nier af te staan aan iemand die nog
volop in het leven staat. Het mag een gebruikte zijn. Het liefst één,
die niet over zijn toeren is gejaagd en die nog “warm” is.
Het lijkt een vreemde vraag, maar ik zou er geweldig mee geholpen
zijn. Mocht je afstand willen doen van je onderdeel, om mijn motor
weer op gang te krijgen, dan kun je contact met me opnemen:
0597-561983.
Henk Loois
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In Memoriam....
Op zondag 27 april is Henk Hagen bij een tragisch eenzijdig ongeval in Duitsland om het leven gekomen. Tijdens een toertocht
van onze motorclub heeft hij de macht over het stuur verloren en is
daarbij tegen een boom aan gekomen. Langdurig reanimeren door
een aantal deelnemers van de tocht mocht echter niet meer baten.
Naar alle waarschijnlijkheid is Henk op weg naar het ziekenhuis
overleden. Het bestuur van MCMios’93 en haar leden wensen de
familie Hagen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
MC Mios’93.
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‘n Nij Stee.

door Geertje Roukema

Zundagmörn zeuvmtwintig april, ons eerste toerrit van MIOS vanoet ’t Olle
Woapm in Blijham.
Om eevm veur haalf neegn nog eevm bie de Hendybar aan om ‘n plakoat,
woarop luu deurverweesn wörn noar ’t Olle woapm, op te plakkn. Stel joe
veur dat doar nog luu veur dichte deure kwamm en mor wachtn op kovvie
en zo wat. Dai floater wolln wie noatuurlijk nait sloagn.
Wieder, noar ’t Olle Woapm woar Fally en heur grote hond ons mit oopm
deure ontvongn en de kovvie en thee broen haddn.
Ie zolln zeggn dat wie ons toch ainigszins as ’n katte in ’n vrumd pakhoes
vuiln zolln mor dat was nait ’t geval. Wie warrn vot thoes in ’t Olle Woapm.
‘t Luip asof ’t nooit aans west was.
De weerberichten waarn nait al te best mor bliekboar trokkn zo’n daartig
motorrieders zok doar nait zo hail veul van aan en waarn toch op heur
stoaln ros stapt om dizze toerrit te riedn. Om zo’n uur of tiene vertrokkn
de eerstn en de lestn teegn ’n uur of elm. Deur Wedderveer, Onstwedde,
Vlagtwedde en zo noar Sellng en over Hassebaarg noar Duutslaand.
Via de contrainn van Haarn en Meppm, deur Apeldorn, Berssn, Lähdn
kwamm wie bie ’t kovviestee, Gasthoes Körte, in Holte-Lastrup, woar de
eerste reegndruppm ons op kop vuiln. En het duurde nait laangk of het
huil op mit zachies reegn. De eerste groep dai weer vertrok huil het dan
ook nait dreuge. De kovvie in grote koppm, wie zolln ze woarschienlijk
broekn veur soep, mit lekkere toarte luit zok goud smoakn.
Toun wie weer vertrokkn, was ’t boetn dreuge en dus aangenoamer om
bie ’t pad te weezn. Debbie en Geertje hebbm ruild van stee achter op
motor zodat Geertje eevm gewoar worrn kon hou comfortoabel ‘t achter
op ‘n Goldwing zittn ken. Volgns heur was doar niks mis mit, allain luit de
lengte van heur bainn wat te wensn over, zie is der op komm, mor der
heurde wat tou. Deroaf ging loater makkelker.
Wie kwamm over weegn dai ons ’t gevuil gaavm dat wie op ’n hobbelpeerd zatn. ’t Was nait aans, dat tref je in Duutslaand wel voaker. Deur
Südradde, Lewinghausn, Helmighausn, Bokhorn, Madlage, Benstrup,
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Hammel, Lastrup, Klain Roschardn, Ermke, Molbaargn, Dwaargte, Markhausn, Ellerbrock, Neuscharrel, Scharrel noar ’t eetstee, Bikers Inn in
Ramsloh.
Doar hebbm wie ook wat mitmoakt, bie ’t bestelln van de moaltied kreegn
wie ’n schieve, ’t leeg wel wat op ’n sjoelbrikke. Dai konnn wie mitneemm
noar ons toafel en as der ’n rood lampie braandde in de schieve en der
kwam ook nog ’n geluudje oet, den was ’t eetn kloar en kondn wie ons bie
‘t buffet meldn. Nait elk was der op verdocht dat de schieve tekere ging en
mos der eevm op weezn wordn deur de buurn aan toafel.
’n Stuk of wat schievm haddn der bliekboar gain zin in om heur waark
goud te doun. Koos ziennt ruip te vroug, ’t eetn was nog nait kloar. Hai
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kreeg ’n nije en hai haar ’t gat nog nait
weer aan stoule of zien twaide schieve
ging ook alweer tekere. Dit moal ston
zien bord wel kloar.
Veur Haarm was ‘t ’n aander verhoal, zien
lampie bleef mor oet en schieve luit ook
niks van zok heurn. Hai kreeg dus mor
al gain contact mit de luu achter ‘t buffet
en zai nait mit hom. Elk haar zo’n beetje
al eetn kreegn mor Haarm nait. Op een
gegeevm moment wer der zegt dat nummer vaare (Haarm dus) komm mos om
zien eetn op te hoaln en kwam ’t toch nog
goud. Het liekt misschien ’n hail gedou
mor wie haddn der ’n beult lol om.
Noa ’t lekker eetn, ’t was zo’n zestien
groadn boetndeure, deur Strücklingn,
Wittnsaand, Idafehn, Ostrauderfehn,
Langholt, West Rhauderfehn-Langholt, Burlage en Bockhorst.
Hier wördn wie confrontaaierd mit ’n noodlöttig ongeval van ain van onze
gastrieders, woar wie aalmitnander slim van schrokkn binn, dat zel duudlijk weezn. ’n Woord van dank veur de mensn dai op wat veur manaier dan
ook hulp boodn hebbm op de ploatse van ‘t ongeval, totdat de hulpdainstn
aanwezig waarn, is hier op zien stee.
‘d Oardighaid was der vanzulfspreeknd hailemoal of, dus koozn wie loater
de körtste weg noar Blijham woar wie beheurlijk verreegnd aankwamm.
Fally schonk ons aalmoal kovvie of thee in om wat van de schrik te bekomm. ’n Goud geboar, woarveur onze hartelijke dank.
Ain toerrit woar de toercommizzie heur best weer op doan het, mor woar
wie heloas gemengde gevuilns aan overholn hebbm. Wie wensn de betrokkn familie dan ook veul staarkte mit de situoatie.
As herinnern aan dizze oopm toerrit kreegn wie ’n lampie dai aanslootn
wordn ken op de computer, zodat hai licht geevm ken op ‘t knoppmbret.
Koos Spa, Sipke en Geertje Roukema
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Uw test-team was
weer onderweg door René Hoesen
On the road again…
Al een tijdje waren we van plan om de nieuwe Honda VFR800 eens even
aan de tand te voelen bij Motoport Assen en deze zaterdagmiddag was er
werkelijk perfect voor.
Heerlijke temperatuur dus de bandjes plakken goed en weinig wind zodat
je de motor lekker strak op de lijn kunt houden in de iets snellere bochten
zonder bang te hoeven zijn voor een plotselinge zijwind.
Maar natuurlijk geen afspraak gemaakt van te voren dus er was ons al iemand voor en we werden genoodzaakt om even te wachten….en om deze
wachttijd een beetje prettig door te komen, werd er door Jan Huls van
Motoport Assen een “andere” motor gesuggereerd om eens te proberen.
Ducati Monster 1200
En met “andere” motor bedoelde
hij ook echt een andere motor
want het ging hierbij om een net
nieuw binnengekomen Ducati
Monster 1200 en ja, dat is hetzelfde Testastretta blok van de
Ducati Multistrada en ook die
motor had ik al eens stevig aan
de tand gevoeld.
Het blok in de monster is iets
anders getuned maar heeft als
“gewone” uitvoering nog altijd
een kleine 145 pk en in de Suitvoering zelfs nog
15 pk extra.
Dus voor deze motor heb je
sterke nekspieren en armen als
staalkabels nodig want op een
Naked-bike als de monster heb
je natuurlijk geen windbescherming want dat is voor mietjes.
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Dus vrouwtje achterop en gaan met dit rode gevaarte…we zijn natuurlijk
in Assen, het motormekka dus maar eens even richting circuit, kijken wat
daar te doen is.
Laat daar nou net het international Ducati clubweekend zijn dus we vallen
bijna niet op tussen al die andere Italiaanse schonen.
Maar Motoport is vergeten om te kijken of er genoeg benzine in de tank
zit dus het irritante lampje knippert al geruime tijd op het overzichtelijke
dashbord.
Of knippert dat lampje omdat het voorwiel soms geruime tijd boven het
asfalt hangt omdat de acceleratie echt beangstigend is.
Gelukkig kun je met een knop op het stuur door de boordcomputer wandelen om te kiezen voor 3 verschillende mappings; Urban,Touring en
Sport waarbij die laatste natuurlijk the bomb is waarbij al het vermogen er
is en tractiecontrole en ABS nog net een beetje meedoen om het veilig te
houden.
Onderweg er even af om foto’s te maken en kijken wat mijn duo van deze
motor vind.
Het belangrijkste wat ik van mijn duo hoor is, dat het eigenlijk best wel
lekker relaxt zit achterop…..natuurlijk niet als het voorwiel in de eerste 3
versnellingen richting blauwe hemel klimt!!
Maar nu snel terug naar Motoport omdat de tank nu toch wel
teveel knippert naar mijn gevoel,
en alhoewel dit geen echt zware
motor is wil ik hem natuurlijk
de laatste kilometers niet terug
duwen.
Honda VFR800
Eerst maar eens even een heerlijk bakkie koffie in de gezellige
koffiehoek waar ik ook de poster
van onze Duchenne tocht zie
hangen.
Als ik net het 2e bakkie op heb
komt Jan Huls met de sleutels
voor de vernieuwde VFR800.
Ik zeg met nadruk vernieuwde
want het is het zelfde motorblok
als onze eigen VFR; dus ook
met VTEC al voelt dat hier heel
anders aan.
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En direct als we op de zwarte VFR stappen, hebben we het gevoel dat we
thuis komen!
Nu kun je echt het vergelijk maken tussen deze 2 motoren omdat je ze
kort na elkaar rijd.
Oké, de Ducati zat goed maar wat schakelde hij eigenlijk stroef en slecht
en de spiegels waren mooi om te zien maar je hoeft je geen illusie te maken dat je ook maar iets meekrijgt van wat er achter je gebeurd.
Je kunt nu wel merken dat je eerst op de 1200 hebt gereden en nu op
800-tje want de VFR trekt er natuurlijk niet zo aan als de Ducati maar saai
wordt het nooit op de Honda.
Nee echt, onze keus is gemaakt als onze VFR aan vervanging toe is zal
het zeker de 800 worden en niet de VFR1200 want die konden we allebeide niet mooi vinden.
Jammer van de vernieuwde 800 is dat je het VTEC gevoel en geluid helemaal mist want dat heeft Honda veel vloeiender gemaakt en ik weet zeker
dat we dat gaan missen want die schop onder je gat bij 6900 toeren is
toch wel heel lekker.
En ook die lage uitlaat kunnen we nu nog niet waarderen maar daar komt
vast wel een leuk lawaaischoppertje voor.
Verder zijn beide motoren natuurlijk van allerlei moderne snufjes voorzien
waarbij de VFR de kroon spant met standaard gemonteerde handvatverwarming, zelf uitgaande knipperlichten en LED-voorlampen.
Dus het was weer een zeer geslaagde middag bij Motoport Assen en we
hopen dat er nog vele van dit soort middagen mogen komen.
Groetsels uw test-team René en Gebina
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Wij 220KM, Zij 700KM.
Wij 2 landen, Zij 4 landen
Samen 1 doel!!

SPONSORTOERTOCHT 22 JUNI 2014

SAMEN RIJDEN
WE DE SPIERZIEKTE
DUCHENNE DE WERELD UIT!!
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Duchenne
sponsortoertocht
SAMEN RIJDEN EN TRAPPEN WIJ DUCHENNE DE WERELD UIT
De sponsor-motortoertocht georganiseerd door MCMIOS ’93 heeft als
doel een flink bedrag bij elkaar te krijgen voor de spierziekte Duchenne.
Het inschrijfgeld is bij voorinschrijving
€ 5, - p.p. en op zondag 22 juni is het inschrijfgeld € 7,- p.p.
Het bedrag wat op 22 juni binnen wordt gehaald, wordt verdubbeld door
de Interwinngroep te Winschoten.
Er is een mooie tocht uitgezet door de toercommissie van MCMIOS ’93.
Deze gaat door Groningen, Drenthe en Duitsland.
Duchenne is een spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. Door een
genfout breken hun spieren langzaam af, lopen gaat steeds moeilijker,
waardoor ze al vrij snel in een rolstoel terecht komen. Uiteindelijk verzwakken ook hun ademhalingsspieren en de hartspier.
Daarom is jouw deelname aan deze sponsortocht zo belangrijk.
Je inleggeld wordt in het geheel afgedragen aan het Duchenne Parent
Project, voor wetenschappelijk onderzoek. De Duchenne Heroes die dit
al negen jaar doen hebben al ruim negen miljoen opgehaald en nu is er
eindelijk zicht op een medicijn. Maar we zijn er nog niet, daarom Trap
Duchenne de Wereld Uit.
De mountainbikers ”Duchenne Heroes” fietsen samen met andere teams
in 7 dagen ca. 700 km door 4 landen. Elke Mountainbike Hero moet
minimaal € 2500, - inschrijfgeld bij elkaar zien te krijgen om hier aan deel
te nemen. Maar het blijft een race tegen de klok, er moet nog veel werk
gebeuren. Door deel te nemen als Motorrijder aan deze tocht kun je een
groot verschil maken in de levens van duizenden kinderen met de ziekte.
Een lid van onze motorclub heeft een zoon Jasper met de spierziekte Duchenne, die willen we nogmaals een hart onder de riem steken door met
zo veel mogelijk motorrijders te komen.
Wordt ook een “MotorHERO”.
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Zij 700 km,
Wij 220 km,
Zij 4 landen,
Wij 2 landen,
Zij 7 dagen,
Wij 1 dag.
Samen 1 DOEL: TRAP DUCHENNE DE WERELD UIT.
Schrijf je nu in voor de sponsor-motortoertocht georganiseerd door MCMIOS ’93 op 22 juni a.s.
Deelname is mogelijk d.m.v. voorinschrijving, het is dan zeker dat u mee
kunt rijden, er kunnen om organisatorische redenen
max. 500 motoren meerijden. Sluitingsdatum is 31 mei.
Na de betaling van het inschrijfgeld van € 5, - p.p. krijgt u een bevestiging
per e-mail en na 1 juni de digitale route of een PDF bestand voor een
routerol.
Een inschrijfformulier is te downloaden op de site www.mcmios93.nl, of
door rechtstreeks in te schrijven.
Inschrijven via het volgende e-mail adres:
inschrijvenduchenne@mcmios93.nl Inschrijfgeld
minimaal € 5.- p.p. overmaken naar Rabobank:
NL22 RABO 0130479985 t.n.v. B.H. Smit, Stadskanaal o.v.v. sponsortocht 22 juni 2014.
Starten is mogelijk vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur vanaf de kantine van
Interfurn BV, J.A. Koningsstraat 1, 9762 AC Winschoten.
Deelname is op eigen risico.
Strijd mee voor kinderen met de spierziekte Duchenne.
Jasper is bij de start en de finish aanwezig.
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Motor wijsheden
- Zadeltassen zijn nooit groot genoeg om alles mee te nemen, maar wel
groot genoeg om het nodigste mee te nemen.
- Thuis is waar de motor lang genoeg stil staat om een paar druppels olie
te laten vallen.
- Het enige goede zicht op een onweersstorm is het zicht in je
achteruitkijk spiegel.
- Alleen motorrijders weten waarom een hond zo graag met zijn kop uit
het raam van een rijdende auto hangt.
- Motoren lekken geen olie; ze bakenen hun territorium af.
- Koffie met appeltaart zijn net zo belangrijk als benzine.
- Als je sneller rijd als iedereen weet je zeker dat je alleen rijdt.
- Een koude hamburger kun je goed opwarmen door hem tegen je
uitlaat te binden en dan minstens 40 km te rijden.
- Als je niet in de regen rijdt, dan rij je helemaal niet.
- Een motor op de weg is beter als 2 motoren in de schuur.
- Heb respect voor de motorrijder die de donkere kant van het motorrijden
heeft gezien en het na kan vertellen.
- Wat het ook is, het is altijd beter op de motor.
- Zorg voor goed onderhoud van je motor; motorlaarzen zijn niet om op
te lopen.
- Besteed net zoveel aandacht aan je partner als aan je motor.
- Als je zeker wilt weten wat er gebeurd kijk dan minstens 5 auto’s voor je.
- Een echte vriend haalt je in het midden van de nacht op met de auto
als je panne hebt met de motor.
- Als je ergens voor zonsondergang wilt zijn moet je niet stoppen bij elke
kroeg.
- Je kunt niet voorop rijden in een groep als je niet weet waar je heen
moet.
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- Je weet dat hij/zij van je houdt als je op zijn/haar motor mag rijden.
- Maak geen ruzie op de snelweg met vrachtwagens.

Verjaardagskalender
Chris		
Hesseling
1-jul
Jurren		Boltjes		11-jul
Trijnko		
Begeman
16-jul
Femke
Marinus
19-jul
Jasper
van Heteren 19-jul
Dethmer
Nuus		
25-jul
Erik		
Modderman 26-jul
Dries		Pronk		27-jul
Harold		
Speelman
31-jul
Pieter		
Dijkstra
2-aug
Ben		Brader		4-aug
Bas		Vos		5-aug
Ria		
Kolthof-Layik 7-aug
Trijnie		
Rosendahl
9-aug
Theo		Visser		14-aug
Jaap		Duit		16-aug
Koos		
Spa		
18-aug
Trudie		
Jansingh
19-aug
Be		
Nieboer
19-aug
Willie		Swarts		22-aug
Jan Pieter
Everts		
30-aug
Meico		
van Velzen
31-aug
Roelf		
Hummel
4-sep
Roelf		Bruins		6-sep
Be		
Glazenborg 7-sep
Bart		Perton		9-sep
Berend
Kupers		
9-sep
Yvonne
Koster-Fleurke13-sep
Edwin		
Wiebrands
18-sep
Be		Koerts		19-sep
Henk		Goren		20-sep
Rob		Mulder		25-sep
Jan		
de Jager
27-sep
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Wist u dat?
Het toerseizoen alweer is begonnen
●

Onze startplek nu bij het Oude Wapen in Blijham is

●

De éérste tocht al is verreden

●

De opkomst redelijk goed was

●

Deze tocht door Duitsland ging

●

Er 3 nieuwe leden uit deze tocht zijn geboren

●

De volgende tocht op 25 Mei is

●

Deze tocht ‘s morgens om 7.00 uur vertrekt

●

Fally de koffie om 6.30 uur ’s morgens klaar heeft

●

Dit de monstertocht is van 300km

●

De sponsortocht op 22 Juni is

●

Wij, het bestuur, toercommissie en redactie jullie
een prettige vakantie toewensen.!!
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Te koop...
1 Cardo Scala Rider XL,
inclusief lader.
Vraagprijs €50,Te bevragen bij Bé Nieboer,
06-41345174 of niebo234@planet.nl

Nieuwe leden
Willem Lohof
Fally Spit-Koning
Berend Velthuis
Allen uit Blijham
Van Harte Welkom bij de club
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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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