Voorwoord
Beste motorvrienden,
Langzaam loopt het jaar naar het einde toe als ik dit schrijf. Het zijn de laatste
woorden die ik als voorzitter aan jullie schrijf. Ruim 12 jaar heb ik dit ambt mogen
bekleden, maar heb besloten dat een ander het stokje maar moet overnemen.
Dat zal Albert de Boer gaan overnemen. Zelf zal ik de opengevallen bestuursfunctie van Albert overnemen, zodat ik toch wel betrokken blijf bij het bestuur.
Dit motorjaar hebben we weer afgesloten met de Algemene Leden Vergadering.
Wellicht dat in deze of de eerstvolgende Pitstop het verslag staat. We kunnen
terug zien op een bewogen verenigingsjaar met zijn vele mooie tochten. Daarvoor
dank aan de toercommissie.
We proberen ons ledenbestand een beetje op te peppen en vragen daarom aan
een ieder die een kennis of vriend of familie heeft die ook wil motorrijden, deze
aan te sporen om lid te worden. Volgend jaar zien we elkaar weer tijdens ons
etentje als nieuwjaarsreceptie op 10 januari bij Chinees Ying Ping in Winschoten.
Tot slot wil ik jullie allen bedanken voor het vertrouwen in mij als voorzitter de
afgelopen jaren en wens Albert de Boer veel succes als jullie nieuwe voorzitter.
Henk Loois
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Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!

Adressen enzo...
Voorzitter

					

Albert de Boer

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

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

Secretaris			
Christien Spa

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

Ledenadministratie

Christien Spa

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

Penningmeester 			
Henk Schepers

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)
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
Henk Loois
Bé Nieboer
Geertje Roukema
Sipke Roukema

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

(e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597-615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927
Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 0597-613647
Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597-422493
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597-562628
(e-mail: redactie@mcmios93.nl)
A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597-615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Kopij voor nummer 1 moet
binnen zijn voor 13 februari 2015.
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Het bestuur

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: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		
Algemeen bestuur:
			

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

Agenda 2015
Datum:

Soort:			

Lengte:

Inschrijving:

26 april:

Open voorjaarstocht
o.a. door Duitsland

220 km.

9.30 - 11.00uur		

31 mei:

Ledentocht XXL

350 km.

n.n.b.

11 t/m 14 juni:

Clubweekend

n.n.b.

n.n.b.

5 juli:

Sponsortocht

220 km.

9.00 uur

23 augustus:

Rabobanktoertocht
o.a. door Duitsland

220 km.

9.30 - 11.00uur		

20 september:

Leden Puzzeltoertocht

180 km.

9.00 uur

11 oktober:

Leden Toertocht

175 km.

9.30 uur.

1 november:

Smikkeltocht

130 km.

10.00 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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Rabobank toertocht 24 augustus
door Mario Oldenburger
24 augustus 2014
Rabobank Toertocht MC. Mios ´93 Duitsland/Drenthe
Startpunt: “Het Oude Wapen” te Blijham.
Lengte ca. 235 km.

De dag voor de Rabobank Toertocht kreeg ik via mijn app op de telefoon een
berichtje van Alex met de tekst “ga je ook broesen morgen??” We waren net met
vrienden uit eten en ik app’te terug “Ha broer, is er morgen een tocht dan?” Na
enkele seconden werd dit bevestigd en spraken we af de volgende ochtend om
08.30 te vertrekken. Dit doen we meestal vanaf het pand waar ik werk en waar ik
tevens de motor lekker droog heb staan. Na beide motoren te hebben afgetankt
snelden we richting Blijham met een lichte kriebel van opwinding....!
Ondanks dat het erg fris was, bleek het redelijk goed weer te zijn. We arriveerden
behoorlijk vroeg voor de start, maar de koffie was gelukkig klaar. Christien was al
druk met van alles en nog wat te organiseren en geleidelijk werd het drukker met
voor mij bekende, maar ook onbekende rijders. Er ontstonden diverse groepjes
die na de inschrijving op verschillende momenten vertrokken voor deze rit van ca.
240 km. De opkomst was dan ook best goed te noemen. Zelf “broesden” we om
ca. 10.15 uur met 10 motoren, waarvan enkele met duopassagier, richting Duitsland. Het zonnetje kwam er steeds beter door en de zin was goed.
Voor dat je er erg in hebt ben je al in “die Heimat” en dat is altijd goed te merken
aan de wegen en de omgeving. We kregen geen gelegenheid om zadelpijn te
verkrijgen, want de eerste stop was al vrij snel na ca. 50 km. Dit had vermoedelijk te maken met het onwillige navigatiesysteem van onze voorrijders Jaap
en Marga. Deze “Truus/Truus” bleek de hele dag minder zin te hebben dan ons
bemerkten we. Tijdens deze plas- en nicotinestop konden we ook nog de mooie
recente aanwinsten van enkele sportievelingen aanschouwen. Onder meer de
verlaagde Honda NC 750X van Ria en de Varadero van Jan. Prachtige machines
die volgens mij goed tot hun recht zullen komen.
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We vervolgden onze weg door plaatsjes zoals Huven, Lastrup en Herzlake. Het
zonnetje was nog meer gaan schijnen en wegen wisselden elkaar af van mooie
droge, maar ook vervaarlijke natte stroken. Voornamelijk onder de bomen waar
het zonlicht geen vat op had! Hier was het even uitkijken, maar het was voornamelijk een goed uitgezette rit. Complimenten voor de initiatiefnemers die dit altijd
maar weer uitstekend verzorgen.
Na een vervolg van 90 km en het onderweg begroeten van diverse collegarijders, kwamen we bij onze lunchstop. Het was er al gezellig druk en het viel op
dat de schnitzels groter waren dan het bord waar ze op werden bediend. Zoals
altijd is het eten in Duitsland een kwantitatieve aangelegenheid en zijn de glazen
altijd groot en goed gevuld. Althans dat is (bijna) altijd mijn ervaring. De “bijlagen”
waren dan ook niet meer aan mij besteed. Ook is het hier altijd goed betaalbaar.
Helaas kreeg niet iedereen wat hij of zij ervan verwachte bemerkte ik. We namen
nog even lekker de tijd om uit te buiken om vervolgens het gas weer open te
draaien.
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De navigatie van Jaap had er echt geen zin in en het scherm bleef zelfs vastzitten. Roelf werd naar voren gedirigeerd en nam het navigeren over. Hij wilde graag
wat sportiever rijden, maar kreeg daar amper de gelegenheid voor. We reden al
erg gauw in de “slipstream” van enkele collega-rijders, waardoor doorrijden niet
echt mogelijk was en ook het weer begon te verslechteren. Na een korte stop en
het resetten van de “Truus/Truus” namen Jaap en Marga de koppositie weer in.
Na een stief kwartiertje met lichte regen kwamen we weer in Nederland en gingen
via Sellingen en Jipsinghuizen onze weg vervolgen. We hadden nog een korte
stop met ijs, warme chocolademelk en ik zag zelfs frikandellen speciaal voorbij komen. Onderweg naar de thuisbasis, zwaaide ik af richting Vlagtwedde en
daarna Veendam. De rest van de groep cruiste richting het almachtige Blijham. Al
met al een fijne en gezellige dag met weer enige kilometers op de teller.
Mario Oldenburger
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Hotelweekend 2015
Hotelweekend MIOS’93:
In 2015 willen we weer met zijn allen een
gezellig weekendje weg. Het is de bedoeling
dat we het weekend van 11 t/m 14 juni naar
Gasthuus Spieskamer gaan
24376 Hasselberg/Ostsee

Internet: www.spieskamer.de

Dus hierbij nodig ik de liefhebbers uit om mee te gaan. Het hotel heeft een
ruim aantal kamers maar vol is toch vol dus geef je zo snel mogelijk op.
De kosten zijn voor een 2 persoonkamer € 110,00 p/p en voor een
1 persoonskamer € 135,00 p/p. Dit is half pension dus met 3 x ontbijt en
3 x diner.
De heenreis is ± 400 km en het is de bedoeling dat we op vrijdag en zaterdag mooie tochten gaan rijden van ongeveer 200 tot 250 km.
Dus denk er de komende {feest}dagen maar even over na en mail mij.
Opgave uitsluitend bij Jaap Duit voor 31 januari het liefst via email.
{zodat alle info dan simpel via de mail verstuurd kan worden} of anders
via telefoon 0597-615607 of mobiel 06-42489683. De betaling zal dan net
als voorgaande jaren in de maand februari zijn. jaapduit@gmail.com
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Run Winschoten 13 september
door Roelf Hummel
Run 2014,
Het is de zoveelste keer dat ik benaderd word, om te assisteren bij de RUN in
Winschoten.
Ik hoef er niet lang over na te denken, en zeg gelijk toe.
Het ene jaar is spectaculairder dan het andere jaar, maar zonder vrijwilligers kan
geen evenement meer georganiseerd worden.
Dit keer is het de 39e editie. Zolang ben ik er niet bij,
maar 10 keer volgens mij al wel. Het enige jammere is
dat dit altijd samen valt met de OPA-markt in Pekela.
Het is dus ook al een tijdje terug dat ik daar geweest
ben.
Zaterdagmorgen om 07:45 uur verzameld een klein groepje bij Pekelahof in Pekela, en rijden gezamenlijk naar de tent, onze uitvalsbasis, in Winschoten.
Nog even helpen de laatste dingen in gereedheid te brengen, en zijn we er klaar
voor. De dag kan beginnen.
Voor de start de Run, maken we met de hele groep
nog een verkenningsronde over het parcours. Kunnen we nog even kijken waar de knelpunten liggen.
We hebben allemaal onze functie weer toebedeeld
gekregen, en achter mijn naam staan een vijftal
scheidsrechters/wedstrijdleiders. Als die allemaal
mee willen zal ik toch ergens een aanhanger
moeten regelen. Maar gelukkig loopt het zo'n vaart niet, er meldt zich maar één
scheidsrechter!!
Hij wil af en toe de kop van de 100 km even volgen om te zien of alles wel volgens de regels gaat.
Luppo en ik beginnen met de taak om het parcours om te bouwen na de "lutje
run" en e.e.a. om te zetten voor het grote werk.

19

Het is een pracht gezicht dat klein grut te zien rennen en helemaal tot het gaatje te zien gaan.
Als de Run van start gaat, vervult iedereen zijn
taak, en loopt alles op rolletjes.
De scheidsrechter komt af en toe langs, de koprijders doen toerbeurten hun werk, de radioverslaggevers worden netjes rond gereden.
De taak waar wij ons, naast onze functies, nu met volle enthousiasme op storten,
is het niet nutteloos laten voelen van de catering. We moeten namelijk gedurende
de dag appeltaarten, warme worsten, gehaktballen, soep, lunchpakketten e.d
wegwerken. Behalve een motorclub zijn we nl. ook best goed als eetclub 😄
De dag vliegt om, en langzamerhand gaat de een na de ander naar huis.
Het was weer een leuke en gezellige dag.
Ik wil iedereen bedanken en zou willen zeggen, tot volgend jaar!
groetjes Roelf
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Snerttocht 2 november
door René Hoesen
Snerttocht of Oale Wieven Zummer tocht.
MCMIOS’93 ook bekend als eetclub!

Snertweer?
Nee, je kon het niet echt snertweer noemen want de weergoden waren ons zeer
gunstig gestemd.
Nu was heel 2014 volgens mij al een aaneenrijging van meteorologische hoogtepunten en ook de 2e november mocht niet in het rijtje ontbreken want de temperatuur kon oplopen tot zo’n 20 graden.
Winterkleding.
Winterkleding was nog niet nodig dus menigeen reed ook nog in zijn/haar leren
kloffie en de opkomst was fenomenaal toen we aankwamen bij het Oude Wapen
in Blijham.

In totaal zo’n 29 motoren en daarbij 3 met duo dus in totaal 32 personen waren
aanwezig op deze mooie dag.
Kom ik dus toch weer op de gedachte dat onze motorclub eigenlijk een eetclub
is want als er iets te bikken valt, dan komen er meer leden opdagen als op een
“gewone” tocht.
Het was de laatste dagen al mooi droog weer en vandaag stond er een lekker
briesje zodat de wegen bijna overal mooi opgedroogd waren dus we konden ten
volle van onze hobby genieten.
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In 3 groepen zijn we vertrokken en we gingen al snel Duitsland in waar je gelukkig
niet zo bang hoeft te zijn voor je rijbewijs als het eens een beetje harder gaat!
Bourtangeeeee
Er was geen koffiestop gepland op deze korte route maar toch vonden we dat we
daar wel recht op hadden dus hebben we besloten om op het pleintje in het altijd
pittoreske Bourtange een bakkie troost te nuttigen.
Voor sommigen bestaat koffie zonder appelgebak niet dus daar werd ook lekker
in gesmikkeld.

Na nog wat omzwervingen in de provincie ging het tegen 14 uur dan toch eindelijk
naar het Oude Wapen in Blijham want die lekkere snert spookte ons al de hele
dag door het hoofd.
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En bij aankomst was de eerste groep al hoorbaar aan het eten want van alle
kanten hoorde je hoe lekker het was, en vooral, of er nog genoeg was voor een
2e keer.
Nou, dat was er want de meesten hebben denk ik wel 3 x hun snertkom bijgevuld,
dat betekend dat velen de hele zondagavond nog wel een vol gevoel hebben.

Uit deze toertocht kwamen 2 nieuwe leden en hoewel het vast niet altijd het
goede tempo is om iedereen happy te houden proberen wij als toercommissie om
iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen met mooie afwisselende routes.
Mvgr René en Gebina Hoesen en tot
ziens bij de eerste toertocht in April
2015.
Oh nee, we zijn een eetclubje, dus tot
de nieuwjaarsreceptie bij Ling Ping in
Winschoten.
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Ledentocht 12 oktober
door Ruud Westerbaan
Tourrit Zondag 12-10-2014
Om 8uur loopt de wekker af, even wat eten, motorkleren aan, alles nalopen bij
de motor en dan vertrek ik richting Winschoten om de tank vol te tanken. Onderweg waren er veel mistbanken met slecht zicht tot gevolg, heb mijn snelheid erop
aangepast.
Ik rij door naar Blijham maar zie geen auto of motor staan, zit ik hier wel goed?
Nee ik ben verkeerd ik moet in Wedde zijn, verder gereden naar Wedde en ja
daar staan de motoren die ik ken. Mijn motor ernaast gezet, naar binnen inschrijven en onder het genot van een kop koffie even bij gekletst.
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Tijd om te vertrekken.
Alles gaat rustig, de wegen zijn een beetje nat van de mist en de binnen- wegen
nat van de modder maar het was te doen. Tot we Slochteren uitreden en het
gehucht Denemarken inreden. De eerste bocht viel mee maar na +/- 1km was het
raak, één grote modderpoel van wel +/- 3/4cm diepte, allemaal stoppen en omgekeerd. Tijd voor een overleg hoe en wat nu, ik zei, rij maar achter mij aan ik ben
hier wel bekend. Zo gezegd zo gedaan. Op een gegeven moment sloeg ik af naar
rechts en ineens hoor ik iemand roepen, ik kijk en zie dat de anderen rechtdoor
rijden, ik draai om en rij er weer achteraan richting Schaaphok. We gaan binnendoor naar Ten Post.
Het weer werd steeds mooier en beter.
Bij Middelstum moesten er een aantal tanken, vanuit daar richting het noord-westen van onze Provincie.
Bij Oosteinde de N363 op naar de Eemshaven om daar bij Café Koos K lekkere
koffie met appelgebak te nuttigen.
Toen kwam de vraag waar gaan we wat eten? Hier bij Koos K die aan het verbouwen is of gaan we naar Termunterzijl, het maakte niets uit en toen zijn we naar
Termunterzijl gereden. We zijn bij Remise gestopt voor een lekker visje met patat,
dat was de moeite waard.
Na een pauze van ongeveer een uur weer op de motor gestapt. Rene Hoesen
was al weg maar die kwamen we onderweg weer tegen, hij was foto’s van ons
aan het maken.
Verder door de polder gereden.
Onderweg kwamen we van die leuke plaatsnamen tegen zoals Hongerige Wolf,
Nooitgedacht, Stootshoorn, Polen, Kroddeburen en Twee Huizen.
Via Beerta weer richting Winschoten en door richting Wedde, op de rotonde bij
Blijham gaat ieder zijn eigen weg vervolgen. Ik keek er wel raar van op dat we
niet even met elkaar doorreden naar Wedde om daar gezamenlijk af te sluiten.
Maar misschien was dat wel zo afgesproken en heb ik dat niet mee gekregen.
Al met al was het een mooie tocht door onze Provincie Groningen.
Iedereen bedankt voor deze dag.
Ruud Westerbaan.
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DE BINDING

Voor

Warm & Koud buffet € maar:
13,0
0p.p.
Iedere zondag vanaf 17.00 uur.
Uitgebreid buffet met verschillende
warme en koude gerechten en salades.
(graag vooraf reserveren)

Sportlaan 4 - 9665 HT Oude Pekela - Tel.: 0597 612980

Puzzeltocht 21 september 2014
door Ben Brader
Puzzeltocht 21 september 2015.
Zondagmorgen om 08.45 uur samen met mijn schoonzoon Roy en met een lekker
zonnetje op onze helmen naar het Oude Wapen in Blijham gereden, waar een
puzzeltocht van MIOS zou worden gereden. Volgens de uitnodiging een tocht van
180 km, maar dat bleek achteraf iets meer te zijn en er werd van ons verwacht
dat we de tocht in zo weinig mogelijk km te rijden.
Voor we met een samengestelde groep zouden kunnen vertrekken begon het
puzzelen al met de navigatie van Sipke en wanneer je dan ook nog Sipke op
de vingers kijkt dan heb je kans dat je een andere navigator moet zoeken, maar
René, Gebina, Geertje, Roelf, Tinus, Roy en ondergetekende hebben zich stil
gehouden en voor de rest van de tocht hebben we géén klachten gehad over de
navigator.

De eerste opdracht was een foto die werd herkend als de speeltuin in Drouwenerzand en de puzzeltocht was begonnen. In Drouwenerzand de volgende foto
bekeken en dat was volgens ons de radiotelescoop in Dwingeloo. In Dwingeloo
aangekomen werd de stand van de radiotelescoop vergeleken met de foto maar
die week iets af, maar werd toch goedgekeurd door de meerijdende juryleden
René en Roelf. Van Dwingeloo naar Blokzijl en onderweg was het nog eerst smullen van de lekkere hap bij Geertien in Muggebeet. Na de hap door naar Zwartsluis
waar een woordenpuzzel de plaats De Wijk blootlegde en via Staphorst waar we
tijdens de kerkgang door het dorp reden en we een modeshow zagen van klederdracht tot minirok op de fiets en te voet. Daarna verder naar De Wijk waar we een
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foto kregen en we allen het eens waren dat dit Ponypark Slagharen moest zijn.
In een hevige stortbui naar Slagharen en daar kregen we een foto te zien van
restaurant Westerburcht in Westerbork waar we daarna heerlijk genoten van appelgebak met slagroom en koffie. Onze navigator Sipke hield de km stand goed in
de gaten en na Westerbork ging de tocht terug naar Blijham. Bij het Oude Wapen
werd de km stand net als bij vertrek weer opgenomen door de juryleden en toen
iedereen binnen was werd de uitslag bekend gemaakt en wat schetst onze verbazing wij waren nr. 1 met 246 km.
Ik denk dat ik namens een ieder mag spreken als ik de toercommissie hartelijk
dank zeg voor de prachtige tocht die zij voor ons hebben uitgezet en misschien
dat in de toekomst dezelfde route voor een open toertocht kan worden gebruikt.
Ben Brader
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Zomervakantie 2014
door René Hoesen
Zomervakantie 2014 op de motor naar het Zwarte Woud.
Al een paar keer waren met de motor door het zwarte woud gereden als we op
weg waren naar Oostenrijk, en iedere keer was de Schwarzwalder Hochstrasse
weer een lust om op te rijden.
Dus deze keer had ik het internet afgestruind voor een geschikte slaapplaats
ergens boven in het zwarte woud.
Mooi, dacht ik toen ik pension Oesterle in Schönmünzach bekeek want daar
vroeg men maar €99,- voor 4 nachten inclusief ontbijt per persoon!
Maar goedkoop is vaak duurkoop en we hadden beter een beetje meer geld uit
kunnen geven want dit pension was meer als 100 jaar oud en volgens mij de laatste 50 jaar niet meer gerenoveerd.
Let wel, alles was brandschoon maar oud.
Spiraalbodem van het bed was zo oud, dat als ik op mijn zij in bed lag, dat ik dan
voor meer als de helft verdwenen was onder het bed.
Oké, ik ben ook niet de lichtste maar dit was te gek…
Dus bij het karige ontbijt vroeg de pensioneigenaar hoe ik geslapen had en ik zei
dat ik wel eens op een beter bed had gelegen.
Maar eerst maar eens de heenreis…
We vertrokken op woensdag en het was een zeer hete dag dus lekker de snelheid erin op de snelweg om lekker door te waaien.
Geen files gehad onderweg en al snel waren we bij de door ons zo geliefde Moesel aanbeland.
Hier gingen we van de snelweg om lekker te sturen langs Alken,Zell,Beilstein en
nog veel meer zo heerlijk herkenbare plaatsen.
Daarna lekker achterland ingereden om bij de Rijn uit te komen waar bij de Lorelei lekker geluncht hebben bij een fastfood Chinees restaurant.
Lekker gezond en lekker betaalbaar.
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Maar door dat binnendoor rijden, waren we al wel heel wat uurtjes onderweg en
ook de warmte begon zich nu te wreken want we waren moe toen we na 11 uur
op de motor in het Zwarte Woud aankwamen.

Inchecken
Zoals ik al had geschreven, was het pension niet veel deegs en na even lekker
douchen zijn we het dorp ingelopen om ergens te eten want ook dat kon je niet in
het pension.
Naast het pension zat een goed hotel met goede menukaart en zelfs gratis wifi
dus de eerste foto’s konden naar het thuisfront gestuurd worden.
’s Avonds wandeling door het dorp gemaakt en je kon zien dat de crisis hier ook
behoorlijk had toegeslagen want er stonden veel huizen leeg.
Verderop wel een mooi park met voetenbad van Kneip kuuroorden, dus daar
meerdere rondjes in gemaakt want ik had wel hele warme voeten.
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Bloazen Bartje…
De wegen in het zwarte woud zijn op zijn zachtst gezegd super!
Mooi breed asfalt met veel grip en overzichtelijke bochten dus de bandjes waren
al weer snel mooi rond.
Maar je moet ook een beetje aan cultuur doen dus even later stonden we met
onze motorkleding nog aan naar de kunst van het glasblazen te kijken.
Het was buiten al zo warm en hier bij de grote ovens was het zowaar nog een
beetje warmer.
Maar wel zeer interessant en allemaal heel mooi maar aangezien we maar beperkte ruimte in de koffers hebben, hebben we geen souvenirs meegenomen.
Omdat het bed zo slecht sliep en omdat het ontbijt een beetje karig was, besloten
we maar om een dag eerder naar huis te gaan omdat ik opzag tegen nog een
slapeloze nacht.
Dus terugweg hebben we gewoon de snelweg gepakt en ’s avonds lagen we lekker weer in ons eigen heerlijke bedje na een zeer geslaagde maar korte vakantie.
Met VFRiendelijke groet
René en Gebina Hoesen
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Snelheid...
Snelheid
De meeste mensen zijn zich nauwelijks bewust van hun snelheid. We zijn gewend aan de term Kilometers per uur, maar Meters per seconde is veel minder
abstract en zegt eigenlijk veel meer. Deel het aantal kilometers per uur door 3,6
en je weet hoeveel meters je aflegt in een seconde.
Laten wij dit eens omrekenen naar meters per seconde.
Stel de snelheid van een motor is 36 km per uur.
36 kilometer per uur = 36.000 mtr per uur
36.000 mtr per uur = 36.000 mtr in 3600 seconden (1 uur)
36.000 mtr in 3600 seconden = 10 mtr in 1 seconde.
36 km/u is dus 10 meter per seconde !!
Hieronder een omrekentabel van km per uur naar meters per seconde.
Wees je er ook van bewust dat snelheid een belangrijk element is wat je kijktechniek beïnvloed. Naarmate je snelheid toeneemt zal het zogenaamde tunneleffect toenemen. In de praktijk betekent dit dat je steeds verder weg kijkt en niet
goed meer waarneemt wat er naast de weg gebeurd
km/u

m/s

10

2,87

20

5,56

30

8,33

40

11,11

50

13,89

60

16,67

70

19,44

80

22,22

90

25,00

100

27,78

110

30,55

120

33,33
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Verjaardagskalender
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
Willem		Lohof				3-jan
Harry		Stukje				6-jan
Volkan		Kalkan				12-jan
Geert-Jan
Glazenborg			14-jan
Thomas
Rosendahl			14-jan
Jannie		Mulder-Hummel		20-jan
Lyda		Teuben-Schutter		24-jan
Johan		v.d. Wal			27-jan
Henk		Jelijs				1-feb
Peter 		de Vries			12-feb
Chris		Timmer			15-feb
Jan		Jansingh			18-feb
Arie		de Boer			4-mrt
Mario		Oldenburger			24-mrt
Gert		Drenth				27-mrt
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Wist u dat?
-Het motor seizoen alweer ten einde is
-Onze jaarlijkse ledenvergadering ook al is geweest
-Deze plaats vond in “de Binding”in Oude-Pekela
-Het bestuur bezig is met het wintergedoetje
-Nieuwjaarbijeenkomst in Januari 2015 plaats vindt
-Dit gezellig samenzijn nog altijd bij Ying- Ping gebeurd
-De datum op jullie Kerstkaart staat
-Theorieavond bij Schuringa op de 2e donderdag
in Februari 2015 is
-Alle leden hierover bericht krijgen
-Dit een erg belangrijk en gezellig avond is
-Het bestuur, toercommissie en redactie
-jullie fijne feestdagen toewensen!!!
-Wij allen, jullie,(leden) graag weerzien in Januari 2015
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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 motorbelevenissen.
Let op, moet wel echt een motorgerelateerd stukje zijn om in de
pitstop geplaatst te worden.
Groeten van de redactie.
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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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