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Beste motorvrienden,

Wat is het toch genieten op dit moment. Zo’n zomer hebben we lang niet gehad. 
Motorrijden in het leer is wat warm, maar met wat aanpassingen kan het prima. 
En dan is het echt genieten.
Eindelijk ben ik ook over stag gegaan. Ik hem mijn “scheurijzer” ingeruild voor een 
toerfiets. Ik bezit nu ook een “pannenset” en ik moet eerlijk bekennen: het rijdt 
fantastisch. Een aanrader zou ik zeggen.

De sponsortocht heeft een groot bedrag opgeleverd, ondanks de wat tegenval-
lende deelname. Ik wil het organiserend comité bedanken voor hun inzet.
Dan hebben we ook het hotelweekend gehad. Gezellig zoals altijd heb ik me laten 
vertellen. Belangrijk is dat een ieder zonder kleerscheuren terug is gekomen. 
Verderop in deze Pitstop zal een verslag te lezen zijn.

Zo als laatste kan ik verklappen dat er achter de schermen gewerkt wordt aan 
een nieuwe website. Wat ik er van gezien heb is veelbelovend. Zodra er meer 
gezegd  kan worden zullen we dat zeker doen.
Ik wens jullie veel plezier met de nog komende toertochten en veel leesplezier 
met deze Pitstop/

Jullie voorzitter,
Henk Loois

Voorwoord

Inhoud



Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!
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binnen zijn voor 7 november 2014.
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Agenda 2014

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

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

25 mei: Monstertocht 300 km. 6.30 uur.
 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 220 km. 9.00 - 11.00 uur.
 o.a. door Duitsland
21 september: Leden Puzzeltoertocht 180 km. 9.00 uur
12 oktober: Leden Toertocht 175 km. 9.30 uur.
 De start is bij eetcafé de Leeuw te Wedde
2 november: Snerttoertocht 130 km. 10.00 uur. 

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

Datum:   Soort:   Lengte:        Inschrijving: 

Het bestuur
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Mededelingen
Algemeen

Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een toertocht willen 
meerijden, wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd. Duopassagiers die geen lid 
zijn van de club wordt een vergoeding van € 3,00 per toertocht gevraagd. 

Veiligheid
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een toertocht wegens slechte weers-
omstandigheden af te gelasten.
Neemt u deel aan een door MC Mios´93 georganiseerde tocht houdt dan rekening 
met de maximum geldende snelheid en zorg voor de juiste beschermende kleding
Zorg ten allen tijde voor een goed onderhouden motorfiets!

Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient iedereen zich bij 
elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertocht.

Korting
Op vertoon van je ledenpas krijg je korting bij Mulders Motoren en Smits Repairs in 
Veendam, bij Motorplaza in Groningen, bij Motoport Express in Hoogezand, Motoport 
in Leek en Assen. Motoport Assen geeft geen korting op Dainese kleding.

Digitale ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt van te voren de desbetreffende tocht per e-mail 
thuisgestuurd. Er kunnen ook oude toertochten opgevraagd worden. Verder worden 
er ook nog andere mailings voor bijvoorbeeld het clubweekend, de ledenvergade-
ring, etc. gestuurd. Aanmeldingen hiervoor kun je sturen naar info@mcmios93.nl 
met vermelding van je lidnummer.

Nieuwe Startplaats MCMios’93!!!!
Aangezien we niet meer bij de Hendybar terecht kunnen als startpunt van onze 
routes, willen wij jullie er op attent maken dat we vanaf nu starten bij eetcafé 
“Het Oude Wapen”, jullie misschien ook bekend als dorpshuis van Blijham.
Het adres is: Hoofdweg 70 in Blijham.

Redactie
Kopij kan gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. De redactie houdt zich het recht 
voor kopij te weigeren of in te korten. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud 
van de geplaatste stukken op  persoonlijke titel.
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Hotelweekend 3 tm 6 juli
Luzerath
Vroeger als andere jaren…

Altijd vertrokken we om 9 uur vanaf de Pekelahof in Oude Pekela om te beginnen 
aan een weekendje weg met de motorclub.
Daarbij kwamen we soms wel eens een beetje laat aan bij het hotel omdat je 
bepaalde dingen onderweg niet altijd in de hand hebt.
Daarbij denk ik aan files of wegomleidingen, en zelfs een ongeluk kan natuurlijk 
ook altijd gebeuren.

Dus dit jaar een uurtje eerder weg en ik denk dat iedereen daar blij mee was want 
de dag verliep verder lekker.

Maar voor die wegomleiding kom je niet altijd weg en aangezien ik de 1e groep 
aanvoerde en mijn garmin anders omging met de wegomleiding als de 2e groep 
vielen we uit elkaar.

Met het groepje werd besloten om dan maar direct naar het hotel te rijden en zo 
kwamen we dus 1,5 uur eerder aan bij het hotel als de andere groep.
Geen probleem; konden wij lekker eerder genieten van een koel drankje op het 
terras van Hotel Maas in Luzerath.

Dit hotel is direct bij aankomst al een hele verbetering ten opzichte van vorig jaar 
want het Hexenhaus in Bullay was een drama.

Vol pension..

En dat betekend een goed ontbijt, een goede warme maaltijd ’s avonds en natuur-
lijk een mooie kamer met een lekker bed.
En het eten was echt goed; lekker eten en netjes gearrangeerd op het bord en dat 
lijkt niet alleen mooier maar smaakt ook lekkerder.

door René Hoesen
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Mooi weer om eens lekker te rijden op de 1e dag.

Vorig jaar werd voor het eerst besloten om in 2 groepen te gaan rijden op beide 
toerdagen.
Een groep die graag iets sportiever wil rijden en een groep die het allemaal wat 
rustiger aan wil doen.

Dit werd ook nu weer gedaan en na het aftanken van alle motoren van mijn groep 
mocht ik de sportieve groep aanvoeren en ik moet je zeggen, we hebben geno-
ten.
Maar aangezien de navigatie van mij halverwege kuren kreeg, heeft Roelf de 2e 
helft van de tocht aangevoerd, en kon ik de rest van de groep ook op de camera 
zetten en dit heeft weer een mooi filmpje opgeleverd.
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De route voerde door het mooie golvende landschap van de Eifel hierbij konden 
we de bandjes weer mooi rond krijgen, want ik heb de zijkanten van de banden 
ook betaald dus die moeten ook gebruikt worden.

Onderweg zag Roelf een mooi plekje om koffie te drinken en bij dit hotel hebben 
2 van onze dames vast ook de kamers bekeken want wellicht wordt dit het hotel 
waar we volgend jaar heen gaan.

Saarburg

En verder ging de rit richting Saarburg waar we eerst boven naar een mooi uit-
zichtspunt gingen.
Terug naar het dorp en daar is een markt aan de gang dus met een kruipdoor-
sluipdoorweg komen we midden in het centrum uit en kunnen we even lekker de 
benen strekken en een beetje eten want we lusten inmiddels wel een beetje.

Het is zeer warm en we zijn allemaal nat van het zweet dus lekker douchen als 
we weer in het hotel zijn.

F@#$%cking voetbal…

Ik weet wel dat ik niet mag vloeken maar onder 
het eten moeten we verplicht kijken naar het WK 
voetbal omdat er een megagroot scherm in de 
eetzaal staat.
En inderdaad, ik heb niets met voetbal.

Dus laat de rest maar “lekker” voetbal kijken dan 
gaan ik en mijn vrouw Luzerath wel even verken-
nen.

Dat is een kort tripje want veel is er niet te bele-
ven en op de begraafplaats was het ook maar een dooie boel want daar liep een 
fietspad dwars door heen.

Minder mooi weer om te toeren op de 2e dag.

De weersvoorspellingen voor de 2e dag zijn ons niet gunstig gezind en iets min-
der goed gezind gaan we op pad zolang het droog is.
Even later begint het al een beetje te sputteren en hier en daar is de weg wel een 
beetje nat dus maar een beetje minder op het gas vandaag.
Gelukkig begint het nooit zo hard te regenen dat we ons regenpak 
aanmoeten en aan het eind van de rit hebben we toch weer mooi gereden.





17

De langzame groep heeft meer regen gehad en heeft dus besloten om de tocht 
eerder af te breken.
Zij zijn dus al in het hotel als wij terugkomen waar ook net Jaap en Marga zijn 
aangekomen omdat Jaap nog werken moest.

Dus douchen en na het eten nog even een rondje lopen met een paar anderen en 
gelukkig kunnen we nu wel rustig genieten van ons eten want er is geen belang-
rijke WK wedstrijd op.

’s Avonds om 22 uur wedstrijd met Nederland dus wij kijken op onze kamer lekker 
naar een duitse Krimi en pakken vast onze koffers in omdat jammer genoeg het 
superweekend er al weer bijna op zit.

De terugreis…

Besloten wordt om de motor van Wim op de aanhanger te zetten want hij heeft 
elektrische problemen waardoor het niet verstandig is om te gaan rijden.

Terugreis verloopt zeer voorspoedig en ook vandaag is het ondanks de slechte 
weersvoorspelling een heerlijke temperatuur om te rijden en het blijft de hele dag 
droog.

Eindpunt is zoals gewoonlijk bij tankstation Ems-Vechte waar we samen nog iets 
eten en dan allemaal onze eigen weg gaan.

15:30 zijn we weer thuis en kunnen we weer terugkijken op een zeer geslaagd 
weekend en ik moet alle deelnemers weer bedanken voor de gezelligheid.

Hopelijk komen er nog vele gezellige weekenden samen.

Groetsels VFRené en VFRouw
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Hotelweekend 3 tm 6 juli
Luzerath door Marga Duit

Hotelweekend . 3 t/m 6 juli 2014.
Donderdagmorgen 3 juli was het  zover,we hadden weer het hotelweekend van 
de motorclub. Dit keer naar Luthzeraht bij de moezel. Om 8.00 uur zouden we 
allemaal bij Restaurant Pekelahof in Oude Pekela vertrekken. Bij aankomst was 
bijna al iedereen aanwezig,dus konden we nog even bij praten. Niemand keek 
vreemd op dat Jaap en ik niet in motorkleding waren en ook dus niet de motor bij 
ons hadden, maar de auto. Helaas door werkzaamheden,  konden wij die mor-
gen niet mee, maar gingen wij een dag later. Ook Jan, Ria en Hilda gingen niet 
met de groep mee, want die gingen via Enschede om Ria’s zoon  op te pikken. 
Waarom wij daar dan aanwezig waren? Natuurlijk om de groep even  een goede 
en veilige reis te wensen en uit te zwaaien. En nu kon ik mooi even een stukje 
filmen, zodat René en Gebina er ook eens op kwamen. Dan is de groep zover om 
te vertrekken,inmiddels sta ik al met de camera in aanslag aan de overkant. En 
daar gaan ze, met een raar gevoel in mijn buik kijk ik ze na, zolang als het kan. 
Maar ik roep mij zelf even tot de orde,wij gaan morgen en dan zien we ze mor-
genavond terug.

Vrijdagmorgen is het dan zover,nu gaan wij richting Luthzeraht. Om 7.00 uur ver-
trekken we van huis, met prachtig mooi weer. Na twee uur rijden maar even een 
koffie stop met een broodje. Inmiddels is het al behoorlijk warm geworden,dus de 
voering maar uit de jas en broek. Jaap had een mooi alternatieve route gekozen 
en wat zie je dan mooie dorpjes. Maar jeminee wat zijn we inmiddels al weer lang 
onderweg,en het schiet maar niet op. De ene umleitung na de andere en je word 
behoorlijk lang om geleid. Tijd om een even een broodje of stramme max te ne-
men, maar nee hoor, we kunnen wel de grote kaart krijgen. Ja daaaag, we gaan 
vanavond in het hotel eten. Dan maar verder en ja we komen weer een restau-
rant tegen. Daar het zelfde probleem, wel de grote keert, maar niet de kleine. Dus 
weer alles uit gelegd en  gevraagd of we niet gewoon een stramme max konden 
bestellen. Ze ging in de keuken vragen en kwam met een goed bericht weer naar 
buiten. Nou wat we toen niet allemaal kregen,broodjes,een soort omelet met ge-
bakken kip, champignons, gekookte aardappelen en zelfs nog rauwkost. Heerlijk 
en goed van smaak allemaal. Nu waren we niet zo ver meer van het hotel, zo’n 
ander half uur nog te rijden. Tegen 17.00 uur stopten we dan  bij het hotel en he, 
wat toevallig de groep van Albert komt ook net binnen. Even later komt ook de 
groep van Roelf en René binnen. Nadat we elkaar allemaal even hebben begroet 
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gaan we het hotel binnen,waar we hartelijk worden ontvangen door de eigenaar. 
Wat een prachtig hotel met mooie kamers. Na te hebben gedoucht is het tijd voor 
een heerlijk  wijntje. Daar horen we van de anderen dat ze die dag mooi getoerd 
hadden, ieder was er vol lof over. He gezellig als we allemaal aan tafel zitten voor 
het diner. Het eten ziet er niet alleen heerlijk uit, maar is het ook. Zo rond de klok 
van twaalf uur rollen we moe maar voldaan ons bed in.

Zaterdagmorgen gaan we om half negen ontbijten en dan gaan we de 10001 
bochten toertocht rijden. We gaan weer in twee groepen rijden,zoals we vo-
rig jaar ook hebben gedaan. En yes, wij gaan als laaste van de groep, eens 
een keer niet als voorrijder. Wat ook leuk is hoor, maar ik vind het zo’n prach-
tig gezicht, ze als een slang door die bochten zien gaan. Helaas kon ik dit niet 
filmen,want het was inmiddels gaan regenen. Het is hier en daar nu  wel even 
oppassen geblazen,want de wegen zijn een beetje nat. Op een panorama vinden 
we een restaurant, dus tijd voor de koffie en natuurlijk iets lekkers er bij. Wat 
een geweldig uitzicht hier van boven. En ja, daar komt de groep van Roelf aan 
gereden,gauw even   filmen,maar helaas kan ik ze niet dichterbij krijgen. Maar 
Albert gelukkig wel en als het goed is hebben al velen van ons het op facebook 
kunnen aanschouwen. Een paar mensen hadden toch maar de regenkleding aan 
getrokken, omdat het ietsie pietsie harder was gaan regenen. Daarom word er na 
een poos te hebben gereden besloten naar Cochem te gaan en daar iets te eten. 
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Ook Sipke en Geertje komen daar ons nog even bezoeken. Dan word de tocht af 
geblazen, want het is inmiddels ook al wat aan de late kant geworden en natter 
geworden. Bij het hotel aan gekomen, eerst even douchen en dan een heerlijk 
wijntje op het terras .Nah, wat vreemd, niemand is daar aanwezig, tot ik van de 
bediening hoor,dat er een paar in de rookkamer zitten, haha. Het diner is weer 
voortreffelijk. En ja dan is het zo ver……..voetballen kijken. Oh jee oh jee, wat 
was dat spannend. Maar  met dank aan onze doelman Tim Krul gingen we door. 
Nu gauw naar bed, want morgen is het om half acht ontbijten en om half negen 
vertrekken op weg naar huis. 

Wim ging met Sipke en Geertje in de auto mee terug en zijn  motor op de aan-
hangwagen, want die maakte kortsluiting. Op de A31 gingen we nog even wat 
eten en dan is het afscheid nemen van elkaar en gaat een ieder zijn eigen weg 
naar huis. 

Jaap en ik kijken terug op een SUPER goed weekend. En bedanken jullie voor de 
gezelligheid.

Marga Duit.
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Hotelweekend MC Mios ‘93 Hotel Maas  Lutzerath 

Al geruime tijd geleden hadden wij ons opgegeven voor het hotelweekend. De 
reis zou naar Lutzerath in het mooie Moezelgebied gaan. Het beloofde een heel 
mooi weekend te worden. 

 Er waren twee toertochten uitgezet en dat leek ons wel wat. 

Dag 1 donderdag
Heeeeeel erg vroeg ging de wekker en na enig gerek en gestrek lieten wij ons uit 
ons warme nestje rollen om ons klaar te maken voor de tocht. De avond ervoor 
hadden wij alles wat kleding betreft al klaar gelegd zodat wij niet hoefden te zoe-
ken of totaal gestresst op zoek te gaan. Vlug een washandje om het snoetje en 
behendig in de kleding glijdend waren wij even later klaar voor de start.

Albert stond al gereed bij de motor en ik zou hem vergezellen maar………waar 
zijn mijn laarzen? Lichte paniek bekroop mij. Ik had ze toch klaar staan? Ik wist 
zeker ze stonden in het achterhuis, bij de rest van de kleding?! Hmmm vreemd. 
Albert vragen. Nee. Hij wist het ook niet. Oh jee. Waar zijn mijn laarzen? De lichte 
paniek sloep acuut om in panische angst. Shit, mijn laarzen zijn foetsie. Denk, 
denk, denk……misschien staan ze wel boven? Helemaal gekleed zonder laar-
zen, snikheet, de trap op. Boven aangekomen onrustig om me heen kijken naar 
mijn laarzen. Misschien moet ik even het licht aan doen? Nee, geen laarzen. Dat 
kan toch niet waar zijn? Mijn laarzen weg. Nee, he. Nog maar eens kijken. Ja, 
daar stonden ze, gezellig naast elkaar half onder het bed. Ik heb me niet de tijd 
genomen om erover na te denken hoe ze daar terecht kwamen maar gemaakt dat 
ik erin kwam.

Albert riep van beneden of ik het zover had. Enigszins buiten adem meldde ik van 
boven, ja hoor kom eraan. Strompelend de trap afgedaald, huis op slot, piraten-
muts om het haar en helm op. Behendig op de motor gestapt en we konden weg. 
Even niets zeggen vooral niet over de laarzen beginnen, dacht ik even toen Albert 
me vroeg: en? Waar waren ze nou? Gelukkig kon hij me niet zien en met een 
beetje schaamrood op mijn gezicht vertelde ik hem dat ik ze daar de laatste keer 
had uitgedaan toen wij samen op pad waren geweest. Zijn reactie: 50 geweest 
zeker? Mijn reactie: JA.

Hotelweekend 3 tm 6 juli
Luzerath door Debby de Boer
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Op weg naar Oude Pekela om de rest te ontmoeten bij de Pekelahof. Wij waren 
niet de eersten en gelukkig niet de laatsten. Langzamerhand werd het groepje 
steeds groter en het niveau werd ook direct bepaald. Er lag een op het eerste 
gezicht iets ondefinieerbaars in de bosjes en Trijnie meldde dat er misschien wel 
een string in zou zitten, gebruikt natuurlijk.  De ogen van Rene v/d L begonnen 
even wat te glinsteren maar de gedachte van dit gebruikersgoed deed hem niet 
tot actie overgaan. Er werden zo links en rechts nog wat opmerkingen erover 
gemaakt maar daar bleef het dan ook bij.
 
Jaap gaf ons nog een korte briefing voordat wij zouden vertrekken en om 8:00 uur 
vertrokken we. Het was een behoorlijk colonne. 

We reden richting de A31 waar wij bij de Shell  Ems-Vechte Chris Timmer nog op-
pikten. Voor sommigen de eerste sanitaire stop of versnapering.

De reis werd na een korte pauze voortgezet en ging het voor een groot gedeelte 
over de snelweg.  Dat schiet natuurlijk lekker op. Vlak voor vertrek van de lunch 
(in de namiddag) kreeg Sipke een telefoontje van Ria dat Jan een probleem met 
de motor had en zij niet op tijd op het aangegeven adres konden verschijnen.  
Na kort heen en weer praten zijn wij weer verder gegaan. 

Rond de klok van half vijf kwamen wij bij het hotel aan en iedereen verdween in 
de aangewezen kamers om zich op te frissen en daarna gezellig bij elkaar op het 
terras bij te komen. De verkoeling smaakte prima. Enige tijd later kwam ook de 
laatste groep binnen en konden wij dan toch gezamenlijk aan tafel gaan. 

Het eten was prima. Er was voldoende en als er nog iets meer moest zijn dan 
was dit geen probleem. Nog een afzakkertje op het terras en zo langzamerhand 
verdween iedereen richting de kamer. Er bleven nog een paar zitten die de nodige 
lol hadden maar op een gegeven moment was het ook voor hen bedjetijd.

De volgende ochtend genoten wij van een heerlijk ontbijt en zadelden de moto-
ren voor onze eerste rit. Het weer was prima en wij vertrokken met een groep 
van 9 motoren. De bochten werden steeds wat krapper en voor sommigen bijna 
niet te nemen. Er werd ter plekke een tactiek bedacht om dit soepeltjes te laten 
verlopen. Rene had geen navigatie aan boord en kon dus niet zien hoe scherp 
de bocht zal zijn.  Albert had bedacht om ruim voor de bocht een seintje te geven 
met het knipperlicht zodat Rene de bocht iets ruimer kon nemen zodat hij er 
zonder veel moeite doorheen kon komen. Dit ging prima. Rustig tuften wij verder 
en maakten een pauze op een soort landweggetje. Erg grappig dat de mannen 
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alvast met de gulp open bij een boom gingen staan terwijl wij vrouwen (Trijn en 
ik) eigenlijk ook wel water moesten laten. Maar waar? Ik stelde voor op in het wei-
land te gaan zitten dat een stukje naar beneden lag. Door het hoge gras gewaad 
en daar zaten we dan. Gierend van het lachen omdat het niet lukte. De mannen 
stonden met de ruggen naar ons toe maar te wachten. Af en toe kwam er een op-
merking maar daar trokken wij ons niets van aan. En opeens, toen de gedachten 
ergens anders waren lukte het ook. Ver beneden het weiland stond een huis met 
meerdere verdiepingen en de gedachte dat daar nou iemand zou staan met een 
verrekijker liet ons nog meer lachen. Haha, volle maan bij daglicht. 

Net toen we weer in de kleren waren en verder wilden gaan kwamen  daar Sipke 
en Geertje aan , jullie nog hier? Ja even een korte pauze gehad en jullie? Nou 
dat laatste weggetje was wel erg smal hoor, maar we sluiten achter jullie aan. De 
volgende weggetjes waren erg mooi te berijden en de omgeving prachtig. 

En dan krijg je trek, kom je in een dorpje 
is er niets open. Na wat rond te hebben 
gevraagd blijkt er verder op een nieuw 
geopende Konditorei  te zijn  en die had 
heerlijke koffie met gebak met als toetje 
een  Strammer Max. De reis werd hervat 
met een goed gevoel in de buik en de 
lucht werd later wat donker boven ons 
en wij verwachten ook nog wel wat nat-
tigheid. Het begon inderdaad te drup-
pelen maar nog niet hard genoeg om 
de regenkleding aan te doen. Maar na 
een poosje zo door te rijden merkten we 
toch dat we wat nat werden en besloten 
toch maar regenkleding erover heen 
te dragen.  Er werd door verschillende 
personen op de buienradar gekeken en 
het leek alsof het niet zou stoppen. Een 
kort overleg bewoog ons ertoe om recht-
streeks naar het hotel te rijden voordat 
wij helemaal geweekt waren. 

Om ongeveer half vijf kwamen wij bij het hotel aan en wij dachten dat de eerste 
groep er ook al zou zijn. Nee. Zij waren er nog niet. Toen wij goed en wel de mo-
toren hadden geparkeerd en richting de ingang gingen kwamen Jaap en Marga er 
ook net aan. En kort daarna ook groep 1. 



DE BINDING
Warm & Koud buffet
Iedere zondag vanaf 17.00 uur.
Uitgebreid buffet met verschillende
warme en koude gerechten en salades.
(graag vooraf reserveren)

Voor maar:€13,00p.p.

Sportlaan 4 - 9665 HT Oude Pekela - Tel.: 0597 612980
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Na een opfrisbeurt bespraken wij kort hoe zij deze dag hadden ervaren. Zij vertel-
den dat zij geen regen hadden gehad.  

Het is nu vrijdagavond en we hadden allemaal wel  trek, we hadden een poosje 
op het terras gezeten om te borrelen en kregen zo dus nog meer trek. Ook nu 
weer kregen we een heerlijk bordje eten. Hier was echt even werk opgedaan, het 
voorgerecht zag er erg lekker uit en het smaakte ook voortreffelijk, alleen zijn we 
vergeten wat dat was.  Het hoofdgerecht was rollade met groente en aardappel 
kroketten en een heerlijk toetje na. Zo nu even uitbuiken op het terras. Een enke-
ling ging op verkenningstocht in de omgeving.

De volgende ochtend na het ontbijt hebben we ons weer verzameld voor de 
tweede tocht, deze tocht zou bestaan uit 1000 bochten. In het begin van deze 
tocht  kwamen we door een heel mooi stukje natuur over een vrij smal weggetje 
met leuke bochten. Toen we later de weg weer op kwamen hebben we onderweg 
even gestopt voor een kleine rook pauze en hadden een prachtig uitzicht op de 
Moezel. We hebben onze toch voortgezet op zoek naar een plek met koffie en 
gebak. Onderweg zagen we dat de eerste groep al een plekje gevonden hadden 
langs de weg de route. Albert reed voorop en opeens draaide hij van de weg af 
en het leek wel een onverhard pad waar hij naar toe ging, maar hij had een bord 
gezien met daarop kaffee und torte. We kwamen bij een hotel uit op een berg 
helling met uitzicht op de Moezel en maar goed het want het begon te regenen 
wat helaas ook het uitzicht belemmerde. Ook hadden we hier een heel mooi 
uitzicht op de weg en na verloop van tijd zagen we inderdaad de anderen de berg 
afrijden. Wij hebben natuurlijk na hun gezwaaid en een ieder heeft ons daar ook 
gezien en zullen wel gedacht hebben die hebben daar een mooi plekje gevon-
den. Dit was ook zo met  apfelstrudel, ijs en slagroom. Hier hebben we wat foto’s 
gemaakt en zijn daarna weer op de motor gestapt voor een volgende tussenstop. 
De route was heel erg mooi alleen het weer werkte niet mee en we kregen dan 
ook  geregeld  met een bui regen te maken wat ons deed besluiten van de route 
af te gaan en een andere richting op te gaan waar het wat lichter in de lucht is, en 
wel richting Chochem, want daar waren we nog maar ongeveer 35 km vanaf.

Nadat we getankt hadden zijn we dan richting Chochem gegaan en nu Jaap 
voorop en wij de hekkensluiter, is voor een keer ook niet verkeerd om daar eens 
te rijden. We hadden besloten om een plek op te zoeken om ergens iets te eten 
alleen hadden we niet helemaal de juiste afslag genomen wat resulteerde dat 
we er weer uit reden. Maar niet getreurd we hebben als nog een heerlijk plekje 
gevonden waar we wat konden  eten en een leuk uitzicht hadden. Na geruime tijd 
kwamen ook Sipke en Geertje weer op ons pad en deze hebben nog even geno-
ten van een heerlijk ijsje. Toen we genoeg hadden gehad zijn we weer op gestapt 





37

om richting het hotel te rijden en een s kijken of nu eerste of laatste binnen waren. 
t we afgesproken hadden altijd te zullen vertrekken met volle tank hebben we al-
lemaal  voor  zover nodig nog even volgetankt en jawel we waren de eersten die 
binnen waren. Motor gestald en even onder de douche, daarna een wijntje en een 
biertje gedronken en wachten op de rest en dit heeft nog even geduurd.

Heerlijk gegeten die avonden en tijdens de maaltijd heeft Albert, namens het 
bestuur, ons nog getrakteerd op twee drankjes. MCMIOS93 bedankt hiervoor 
namens ons allemaal. Daarna nog een wijntje en een biertje gedronken en naar 
bed. Sommigen bleven nog wat langer op want Nederland moest voetballen om 
22:00 uur en dat liep behoorlijk uit. 

Na een heerlijke nachtrust en een lekker ontbijt zijn wij zondagmorgen iets 
vroeger  vertrokken omdat we nog op verjaardagvisite moesten van Debbie haar 
moeder(85). We waren om 12:15 uur weer veilig thuis aan gekomen. Even onder 
de douche en dan naar de jarige.

We hebben een heerlijk weekend gehad en willen jullie allen daarvoor bedanken 
en misschien tot volgend jaar.

Albert en Debbie op Gold Wing 1500 SE
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Inrijden, is dat nog nodig?
Dat is toch nergens meer voor nodig met moderne motoren?

Het is dan wel niet zo dat je motor total loss zal raken als je hem niet keurig 
inrijdt, maar het zal wel enorm schelen in olieverbruik later, in de prestaties, en in 
de levensduur van je motor.
Netjes inrijden betekent dus dat je veel langer van een veel lekkerder motor kunt 
genieten.
Die motor draait toch al heel veel toeren in de fabriek?
Steekproefsgewijs worden motorblokken in de fabriek getest, maar over het 
algemeen komen ze maagdelijk bij de dealer, zonder olie of benzine. Hun eerste 
toeren draaien ze dan bij de dealer, als die de motor rijklaar maakt.
De metalen delen die gaan draaien zijn uiteraard precies pas gemaakt, maar toch 
zijn ze alleen maar echt pas te krijgen door ermee te gaan rijden. Dat is wat inrij-
den doet: de bewegende delen op zo’n manier polijsten dat de motor er zo mooi 
mogelijk lopend uit komt.
Ja maar op internet staat...
Daar is een verhaal te vinden van iemand die vertelt dat je je motor het beste 
kunt inrijden door hem een aantal maal flink in het rood te jagen en weer af te 
laten koelen.
Wat daar wordt beschreven, is ongeveer de manier waarop motorblokken voor 
een racemotor rijklaar worden gemaakt. Die blokken gaan hoogstens een paar 
races mee. Die methode is dus prima in de racerij, maar het is zonde om dat op 
je eigen nieuwe motor toe te passen.
Deze methode ragt alles naar de maximale toleranties. Dan is er minder wrijving 
in het blok, maar is de levensduur van het blok ook sterk verkort.

En hoe doe je dat dan, inrijden?
Veel variatie, weinig belasting
Heel kort gezegd komt het er op neer dat je veel variatie aan de bewegende 
delen moet aanbieden, met zo weinig mogelijk belasting.
Veel variatie
Veel variatie betekent dat je je toerental zo veel mogelijk afwisselt. Lange stukken 
op de snelweg, op één vaste snelheid, is dus uit den boze.
De variatie geldt ook voor de versnellingsbak (die ook moet worden ingereden): 
probeer ook zo veel mogelijk van versnelling te wisselen.

Inrijden...is dat nog nodig?
bron: www.luiemotor.nl
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Weinig belasting
Je moet je motor het zo makkelijk mogelijk zien te maken: hij moet zo weinig 
mogelijk hoeven te “werken”.
Dat betekent dat je hem nog niet steil omhoog laat rijden, wat in Nederland geluk-
kig niet zo moeilijk is.
Het betekent ook dat je niet hard optrekt, wat wel erg moeilijk is. Probeer bij het 
optrekken net zo sloom te zijn als de automobilisten om je heen. De dag dat je als 
eerste weg bent komt echt wel; nu nog even niet.
Je rijdt net met wat meer toeren dan je zou doen als de motor was ingereden, en 
voert tijdens optrekken de toeren dus heel langzaamaan op.
Geen kou
Probeer te vermijden dat je je motor inrijdt als het echt koud is. De olie is dan 
dikker, en het motorblok moet dan harder werken: je belast je motor meer dan 
wanneer het warm weer is.
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Niet teveel en niet te weinig toeren

Niet teveel toeren
In het instructieboekje van je motor staat meestal wel aangegeven dat je de 
eerste 100 km onder de x toeren moet blijven, de volgende 400 km onder de y 
toeren, en de laatste 500 km onder de z aantal toeren.
Een richtlijn voor de eerste 100 kilometer is: niet boven de 4000 toeren komen.
Denk er wel aan om, wanneer je weer zo’n magische grens overgaat, de toeren 
heel langzaam op te laten lopen.
Dat doe je dan een aantal keer tijdens een ritje: heel langzaam door laten lopen 
tot het maximum aantal toeren volgens het boekje, en dan weer terug laten lopen.
Het mooist is om dat de eerste keren te doen als je een heuvel af rijdt; doe het in 
ieder geval niet op een stuk dat omhoog loopt.

Niet te weinig toeren
In het instructieboekje staat meestal niet aangegeven dat je vooral ook niet te 
weinig toeren moet draaien.
Je motor laten rijden met (te) weinig toeren betekent dat je ‘m zwaar belast. Op 
de fiets is op gang komen of versnellen in de hoogste versnelling is tenslotte ook 
een stuk zwaarder dan in een kleinere versnelling.
Een richtlijn is: tijdens de inrijperiode niet onder de 3000 toeren komen (ook later 
kun je dat als grens aanhouden, al kun je er dan wel iets onder duiken).
Bij “Het Nieuwe Rijden” leer je vroeg op te schakelen; tijdens het inrijden doe je 
dat later dan je anders zou doen.

Optrekken
En, het belangrijkste: zo sloom mogelijk optrekken. De zoete wraak komt wel als 
hij is ingereden...

Schakelen
Veel schakelen is goed tijdens het inrijden, om de versnellingsbak in te rijden. Je 
ziet dat je in het begin ook maar een kleine marge hebt voor de toeren: tussen de 
3 en de 4000. Dat houdt al automatisch in dat je veel zult moeten schakelen.
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 Yvonne Koster-Fleurke  13-sep
 Edwin  Wiebrands   18-sep
 Be  Koerts    19-sep
 Henk  Goren    20-sep
 Rob  Mulder    25-sep
 Jan  de Jager   27-sep
 Reint  Lohof    1-okt
 Geertje Schudde-Kloosterboer 2-okt
 Marga  Duit-Luining   3-okt
 Freka  de Jager-Bisschop  3-okt
 Arnald  Rosendahl   6-okt
 Bert  Kuiper    11-okt
 Harry  Schuurman   12-okt
 Henk   van Achteren   31-okt
 Thea  Loois-Kruize   4-nov
 Egbert  Kruize    14-nov
 Tinus  Scholtens   18-nov
 Jan  Suk    20-nov
 Hilvert  Smits    20-nov
 John  Kielman   23-nov
 Engel  Perton    23-nov
 Harm  Kruize    24-nov
 Theo  Prenger   24-nov
 Joey  Teuben   25-nov
 Jacob  Schudde   26-nov
 Jan  Meijer    5-dec
 Albert  Kupers    10-dec
 Herma Hummel-Waarheid  13-dec
 Vincent Suk    13-dec
 Klaas  de Wind   14-dec
 Ruud  Westerbaan   15-dec
 Arjan  Koster    16-dec
 Rene  van der Lans   18-dec
 Jan  Wierenga   21-dec
 Albert  de Boer   29-dec 
 Klaas  van Klinken   30-dec

Verjaardagskalender
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Wist u dat?

-  dit een open toertocht is, dus voor iedere motorrijder
-  deze tocht bij zalencentrum Oude-Wapen in Blijham
   vertrekt                     
-  de daarop volgende tocht een gezellige puzzeltocht
   nieuwe stijl is
-  deze mooi tocht voor leden op 21 September a.s is
-  aan deze tocht prijzen zijn verbonden
-  de Run van Winschoten op 13 september is
-  aan dit evenement diverse motorrijders van de club
   meedoen.
-  dat deze dag een lange, vermoeiende, slopende, maar
   beregezellige dag is.
-  wij de volgende keer verder gaan.
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Te koop...

Zo goed als nieuwe tanktas

Tanktas Miles & Miles, inclusief regenhoes met 
magneetbevestiging. Zo goed als nieuwe tanktas

Tanktas Miles & Miles, inclusief re-
genhoes met magneetbevestiging.
Afm.: (l x b x h) 
370 x 250 x 350/180 mm

T.e.a.b.

Henk Schepers

Leuke motorvakantie?

Heb je een leuke motorvakantie gehad of zo maar een leuke dag 
waarbij je iets beleefd hebt met de motor?
En je wilt je ervaring met de rest van de motorclub delen?

Schrijf er dan een stukje over en plak er het liefst ook een paar 
foto’s bij zodat wij samen met je kunnen nagenieten van je motor-
belevenissen.

Let op, moet wel echt een motorgerelateerd stukje zijn om in de 
pitstop geplaatst te worden.

Groeten van de redactie. 





53

  

 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








