Voorwoord
Beste motorvrienden,
Voor jullie ligt het eerste voorwoord van 2017. Wat was het gezellig tijdens de
nieuwjaarsreceptie anno 2017. Jammer dat een paar wegens ziekte moesten
afmelden. Wat gaat de tijd toch snel, het is alweer februari en de eerste activiteit
van onze club hebben we alweer gehad. Op 9 februari zijn een aantal leden bij
verkeersschool Schuringa geweest voor de jaarlijkse verkeersbijspijkeravond.
Best moeilijk hoor, maar iedere keer leer je weer wat erbij.
We hebben er ook weer een aantal nieuwe leden bij en vanaf deze kant wil ik hun
heel hartelijk welkom heten bij onze gezellig motorclub en hoop jullie dan ook een
keer te kunnen begroeten tijdens een van onze toertochten de komende tijd.
Zullen we nog winter krijgen?
Maar kan mij ook best voorstellen dat een enkeling zegt liever niet.
Nog een vraag: Hebben jullie allemaal 9 maart in de agenda staan, is onze jaarvergadering in de Binding. Verderop in ons clubblad staan ook de andere activiteiten die er dit jaar staan gepland. Ik hoop velen van jullie te mogen ontmoeten
tijdens de komende toertochten. In januari hadden we de inschrijving voor het
hotelweekend eind juni, dit keer richting Luxemburg. Zelf gaan we eind mei nog
een lang weekend naar Sauerland. Nog even geduld mensen dan kan de motor
weer van stal en kunnen we aan het toeren.
Vanaf deze kant veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop en ik hoop
jullie te zien op 9 maart tijdens onze jaarvergadering.
Albert M de Boer voorzitter
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Adressen enzo...
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Albert de Boer
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A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358

Secretaris			
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Ledenadministratie
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Penningmeester 			
Henk Schepers

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)
Langswater 383, 1069 EC Amsterdam, 06-51824125
Rek.nr.: NL29 RABO 0306 6430 14, t.a.v. MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bestuur
Henk Loois
Bé Nieboer

(e-mail: info@mcmios93.nl)
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597-614904

Toercommissie			

Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
Hilvert Smits
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Redactie

Debbie de Boer
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René Hoesen
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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 2, 2017 moet
binnen zijn voor 10 april 2017.
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Het bestuur

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

Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		
Algemeen bestuur:

Albert de Boer
Henk Schepers
Christien Spa
Bé Nieboer en Henk Loois.

Agenda 2017
Datum:

Soort:			

Lengte: Startpl.:

Inschrijving:

23 april:

Open voorjaarstocht
o.a. door Duitsland

±220 km. Anytyme

9.00 - 11.00uur		

28 mei:

Tokkeltocht

±250 km. Assen

9.00 uur

29 juni t/m 2 juli: Clubweekend

n.n.b.

7.30 uur

27 augustus:

Rabobanktoertocht
o.a.door Duitsland

±220 km. Anytyme

17 september:

Wgwntt
±200 km. Anytyme
WaarGaanWeNaarToerTocht

Pekelahof

9.00 - 11.00uur
9.00 uur

8 oktober:
Herfsttocht
±150 km. Eetcafe
9.30 uur.
			
De Leeuw 				
5 november:

Smikkeltocht

±150 km. Anytyme

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

10.30 uur.
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all in buffet €19,95
inclusief:
frisdrank, bier,
huiswijn en ijs!

€1998,-*

€1698,-*
incl.

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!!!!
Vanaf 2016 zullen we met onze ledentochten en de opentochten niet meer vertrekken vanaf Het Oude Wapen Blijham. Omdat we toch graag Blijham als uitgangspunt
willen houden zijn wij als bestuur in gesprek geweest met Anytyme Blijham die op
de plek zit van ons vroegere vertrek punt Hendybar. Dit was een zeer vruchtbaar
gesprek en we zijn hier welkom om te starten met onze tochten.
Bij onze eerste tocht, de openvoorjaarstocht op 24 april is ons vertrekpunt nu
Anytime Blijham. Ook de Rabobanktoertocht op 28 augustus en de onze jaarlijkse
puzzeltocht, in 2016 op 18 september zullen we starten vanaf Anytyme te Blijham.
Eetcafe de Leeuw blijft een vertrekpunt en we zullen ook wel eens vertrekken vanuit
De Binding Oude Pekela.
Redactie
Kopij kan gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl.
De redactie houdt zich het recht voor kopij te weigeren of in
te korten. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van
de geplaatste stukken op persoonlijke titel.
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Nieuwjaarsvisite MC MIOS
zaterdag 14-01-2017

door Ben Brader

Hoe kan je het Nieuwjaar beter beginnen dan met een Nieuwjaarvisite
met de motorclub bij Ying Ping, al jaren een prima idee van het bestuur.
Ook dit jaar waren we net als andere jaren in gezelschap van onze dochter
Anita en schoonzoon Roy en om 18.45 uur namen we plaats aan tafel bij
Geertje en Sipke Roukema en bij binnenkomst van de andere leden(46)
was het dan herhaaldelijk “Veul zeegn, Beste wensen of Gelukkig Neijoar”.
Het gesprek met Geertje en Sipke begon over hun trouwe viervoeter die
ze s’ middags hadden laten inslapen en dat hij een plekje had gekregen
bij zijn voorgangers in de tuin en dat het zo beter was en niet meer hoeft
te lijden. Maar dit
werd ook opgemerkt
door Christien en
als er iemand is die
ook gek op honden
is
dan is zij het wel en
de telefoon met jawel
Marktplaats werd
geraadpleegd en
daar kwamen tientallen advertenties te
voorschijn met allerlei
prachtige honden te
kust en te keur voor
Geertje en Sipke voor
als ze een nieuwe
hond zochten.
Tussen het hondenpraatje door hebben we net als andere jaren heerlijk
genoten van het lekkere eten, alleen bij het afrekenen en 3 keer mijn
naam genoemd te hebben kon mijnheer BLADEL pinnen bij de Chinese
dame. Zo heet je Brader uit Winschoten en dan ben je opeens een dorp in
Brabant.
Tegen kwart voor 10 zijn we naar huis gegaan en net als de voorgaande
jaren was het weer echt MC MIOS 93 gezellig.
Ben Brader
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Garmin “snuffelstage”
Uitnodiging garmin “snuffelstage”.
Ook dit jaar gaan we vlak voor het begin van het motorseizoen nog even
onze kennis van basecamp in combinatie met de garmin-navigatie opfrissen. En dat gaat dit jaar gebeuren op Vrijdagavond 7 april 2017 om 20:00
uur op een nog nader te bepalen lokatie. Opgave via info@mcmios93.nl.
We behandelen weer het zelf maken van een route en het overzetten van
een ontvangen of gedownloade route met basecamp. Zorg ervoor dat je
de nieuwste kaarten op je laptop en navigatie hebt staan en neem naast
je laptop en navigatie vooral ook het kabeltje tussen laptop en navigatie
mee. We maken er vast weer een gezellige en leerzame avond van!
Koffie, thee en iets lekker erbij is voor rekening van de club, eventuele
andere versnaperingen voor eigen rekening. I.v.m koffie willen we graag
weten hoeveel mensen er deelnemen dus graag vroegtijdige opgave.

Nog even samenvatten:
Wat?			Garmin opriscursus
Wanneer?		
Vrijdag 7 april 2017
Hoe laat?		
20:00 uur
Waar?			
Dit wordt zsm aan de deelnemers bekend gemaakt
Opgave bij?		
info@mcmios93.nl
Wat neem je mee? Laptop,navigatie en kabeltje
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Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel

Je motor optillen
Elke motorrijder, hoe ervaren ook, krijgt er vroeger of later mee te maken:
onderuitgaan met je motor. Vaak kun je een achterwielslip voorkomen
door tegen te sturen. Een voorwielslip is soms op te vangen door je motor
met één been rechtop te trappen, maar meestal onvermijdelijk. Als je valt,
probeer dat dan glijdend te doen. Bescherm je hoofd met je armen en
houd de motor met je benen van je af.
Hieronder enkele tips om na een val je motor weer veilig rechtop te krijgen.
Stap 1: Beoordeel jezelf
Neem een paar minuten om kalm te worden. Je motor op de grond te zien
liggen kan een traumatische ervaring zijn, maar een of andere dag moet
iedereen eraan geloven. Je motor loopt niet bij je weg. Neem rustig de
tijd om jezelf wat vragen te stellen en alles op een rijtje te zetten: ben je
gewond? Ben je in staat je motor op te pakken in een normale situatie?
Wil je je motor wel oppakken? Is het veilig je motor op te pakken? Je hebt
alle tijd van de wereld om je motor op te pakken; zorg dat je rustig bent
en schat de situatie in. Het is goed om hulp te vragen. En als iemand je
helpt, vergeet hem dan niet te waarschuwen voor de hete uitlaatpijp, niet
de motor bij de knipperlichten te tillen, enz. Zorg er voor dat ze het goed
aanpakken, je wilt niet dat iemand gewond raakt.
Stap 2: Beoordeel je omgeving
Als het andere verkeer een gevaar vormt, ga dan bij je motor weg en
zoek een veilige plek. Bel de politie en pak je motor pas op nadat deze de
situatie onder controle heeft. Kijk naar de grond: heb je een stevige ondergrond vanwaar je de motor op kan tillen? Is er grind? Is het wegdek nat?
Sta je net naast een sloot? Je wilt niet uitglijden en vast onder je motor
komen te zitten!
Stap 3: Beoordeel je motor
Zet je motor uit door het contactslot of de ontsteking te onderbreken. Doe
je benzinekraan dicht. Bij ongevallen lekt normaal gesproken brandstof,
dus wees voorzichtig (vuur of een explosie krijg je normaal gesproken
alleen door vonkjes, een vlam of ontstekingsbron). Als de motor op de
rechterkant ligt, zet dan de standaard uit en zet de motor in de versnelling.
Als hij op z’n linkerkant ligt lukt dat niet. Let daar goed op. Je wilt niet je
motor oppakken om hem weer onmiddellijk op z’n andere kant te moeten
laten vallen!
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Techniek I:
Met je rug naar de motor - voor grote motoren van elk formaat
1. Draai de handvatten volledig in de slotpositie met de voorkant van het
wiel naar beneden gericht. Vind het balanceerpunt van de twee banden en de motor, beschermkap of voetsteun. De motor is vrij makkelijk
op te tillen tot dit punt, omdat hij op z’n kant ligt. Vanaf dit punt moet je
het meeste gewicht van de motor tillen.
2. Ga met je achterwerk/onderrug tegen het zadel van de motor ‘zitten’.
Let erop: rug recht en hoofd omhoog. Zet je voet stevig op de grond,
een eindje uit elkaar, met je knieën licht gebogen.
3. Grijp met één hand het handvat (bij voorkeur onderhands), met je pols
recht. Grijp met je andere hand het frame van de motor (of welk ander
stevig deel dan ook), waarbij je oplet dat je geen hete uitlaatpijp, knipperlichten etc. beetpakt.
4. Til met je benen door smalle stapjes achterwaarts te nemen, terwijl
je je achterwerk tegen het zadel drukt en je rug recht houdt. Op glibberige of kiezelachtige ondergrond zal deze techniek waarschijnlijk
niet werken. Op een steile weg is het zelfs gevaarlijk. Pas op dat je de
motor niet optilt om hem vervolgens op zijn andere kant te laten vallen!
Indien mogelijk de standaard neerzetten en de motor in zijn versnelling
zetten. Parkeer de motor veilig.
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Techniek II:
Met je gezicht naar de motor - voor kleine en middelgrote motoren,
standaardmethode
1. Draai de handvatten volledig in de slotpositie met de voorkant van het
wiel naar boven gericht.
2. Vind het balanceerpunt van de twee banden en de motor, beschermkap of voetsteun. De motor is vrij makkelijk op te tillen tot dit punt,
omdat hij op z’n kant ligt. Vanaf dit punt moet je het meeste gewicht
van de motor tillen.
3. Ga heel dicht bij de handvatten staan. Plant je voeten ongeveer
schouderbreedte uit elkaar met het onderste handvat ertussen. Gebruik beide handen om te tillen. Til voorzichtig, met je rug recht en je
hoofd rechtop, terwijl je het handvat dicht bij je lichaam houdt. Gebruik
je beenspieren om kracht te zetten, niet je rugspieren.
4. Pas op dat je, na hem opgetild te hebben, de motor niet op de andere
kant laat vallen.
5. Zet de motor op de standaard en parkeer hem op een veilige plek.

19

Rijtechniek-quiz
Rijtechniek-quiz
1. Een band onvoldoende op spanning kan knappen doordat hij oververhit
raakt en het kan ervoor zorgen dat de motor instabiel wordt en gevaarlijk
gaat slingeren. Welk deel van de band slijt als hij niet goed op spanning
is?
a. de zijkant
b. het midden
2. Er ligt een stuk uitlaatpijp op de weg, zo dichtbij dat je hem niet denkt te
kunnen ontwijken. Moet je:
a. het toch proberen te ontwijken?
b. accelereren?
c. remmen?
3. Bij nacht op een autoweg beginnen ineens de remlichten van de auto
voor je te schijnen. Wat hoort je onmiddellijke reactie te zijn?
a. accelereren
b. uitkijken voor gevaar
c. remmen of langzamer gaan rijden
4. Welk gedeelte van een drukke verkeersweg is waarschijnlijk het droogst
tijdens regen?
a. het midden van de rijstrook
b. de bandensporen
c. de zijkant van de weg
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5. Hoor je een U-bocht in een of twee bewegingen te maken?
a. een
b. twee
6. Getinte vizieren:
a. helpen goed tegen vermoeide ogen in de schemering
b. horen bij nacht niet gedragen te worden
c. krassen eerder dan heldere vizieren
7. Bij een reactietijd van 1 seconde, hoe groot is dan je stopafstand bij 60
km/h?
a. 8,25 m
b. 16,5 m
c. 22 m
8. Wat gebeurt er met je draaicirkel als je in een bocht hard remt?
a. wordt groter
b. wordt kleiner
c. blijft hetzelfde
9. Als je voorband van je motor lek raakt, moet je remmen door:
a. je voorrem in te knijpen
b. je achterrem te gebruiken
c. je gas dicht te draaien
d. je voeten in de grond te zetten
10. Wie heeft de motor uitgevonden?
a. Jeffrey L Bluestein
b. Harley Davidson
c. Sylvester Roper
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Mopje

door Christien Spa

Tattoo
Er was eens een motorrijder die helemaal bezeten was van Madonna,
Hij was er zo van onder de indruk, dat hij een grote tattoo van haar, op zijn
borst liet zetten.
Toen het klaar was, vroeg de motorrijder aan de man: ik vind dit prachtig,
maar blijft het ook zo mooi?
De tattooman knikte en zei: “beste motorrijder als Madonna een oud wijf
is, dan heb jij haar nog in volle glorie op je borst staan.”
De motorrijder is nog niet helemaal gerust en zegt:
“dat kan best zo zijn, maar mijn oudste zus heeft op haar ene borst Elvis,
en op haar andere borst Cliff Richard staan, maar in de loop der jaren
hebben ze wel erg laange gezichten gekregen.”

Monteur en cardioloog
Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen
hij een bekende cardioloog in zijn winkel ontwaarde.
De cardioloog stond te wachten totdat de monteur tijd had om even naar
zijn motorfiets te kijken.
De monteur riep naar de cardioloog dat hij moest komen kijken naar de
interne delen van de motor.
De cardioloog liep een beetje verbaasd naar de monteur toe.
De monteur ging staan, veegde zijn handen aan een doek af zei tegen de
cardioloog: “Kijk dokter, ik opende het hart van deze machine, haalde de
kleppen er uit, ik heb de schade hersteld en dan zet ik hem weer in elkaar.
Als ik dan klaar ben, werkt hij weer als een nieuwe.
Hoe komt het dan dat ik per jaar € 39.500,= euro verdien en U €
1.600.000,== terwijl wij in feite hetzelfde werk doen”?
De cardioloog wachtte even met antwoorden en begon te glimlachen.
Toen zei hij tegen de monteur: “Probeer die reparatie eens uit te voeren
met een draaiende motor”
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Benzine

door Gert Lesterhuis

Veendam eind jaren 80, ik woonde nog bij mijn ouders. Ik had een motor,
en er zat geen druppel benzine meer in, en toen waren de tankstations
nog niet dag en nacht open. Mijn vader kwam met een slangetje en een
jerrycan aanlopen. Het slangetje moest ik maar even in de tank van zijn
auto stoppen en er even aan zuigen, en dan kwam de benzine er wel uit,
en dat kon ik voor de motor gebruiken. Ik vond dat maar niks en deed net
alsof…. “nou pa, het lukt me niet probeer jij eens”…. Mijn vader deed een
poging, en kreeg een slok benzine in zijn mond.…. Hij spuugde het direct
uit, maar bleef zoals altijd rustig, en zei dat hij even naar binnen ging om
zijn mond te spoelen. Hij ging staan en ineens ging die helemaal uit zijn
dak. “Wel donderknetter…. Heb ik dat?..... Net op zaterdag, en we gaan
straks naar Andre van Duin in Veenlust en nu?”.… Ik dacht waar heeft
die ineens last van?... En toen zag ik ineens dat hij een paar voortanden
in zijn hand had…. Mijn vader had een paar van die implantaten, en door
de benzine was zijn gehemelte op een of andere manier opgelost, en die
tandjes vielen eruit. Ik kon mijn lachen niet inhouden…. “Ja, lach jij maar,
jij gaat straks mooi met je vriendinnetje op stap, en ik loop weer mooi voor
lul, omdat jij niet tankt met je plof, en wie weet wat dit weer kost.”…. Maar
we vergaten helemaal dat de benzine wel uit het slangetje bleef lopen op
de inrit, tot op de dag van vandaag heeft er nooit meer onkruid gezeten
……#nooitjemondspoelenmetbenzine
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Hogenood
Het is koud, nat donker. Het stormt en er komen natte klodders sneeuw
omlaag. Mijn verstralers prikken verwijtend in de witte smurrie. Het is
kwart voor elf als in ’22.45 uur’. Ik ben moe en helemaal alleen onderweg
en op twintig minuten van huis. En ik moet enorm plassen. Het water staat
me tot de lippen, maar voordat ik in deze ellende achter vijf lagen textiel
mijn kouwelijke onderduiker heb gevonden?
Ik moet er niet aan denken en geef wat meer gas. Er staat iemand met
een lantaarn te zwaaien. Om de onzinnigheid van het systeem te bewijzen
staat er om 22.45 in een natte sneeuwstorm een kompleet uitgerust alcohol en papieren controle team. De agente meldt me op beschuldigende
toon dat ik in elk geval te hard reed. Mijn papieren, daar kan ik wel makkelijk bij. Ik geef haar mijn portefeuille en roep over mijn schouder:”Natuurlijk
ging ik te hard. Ik moet enorm piesen! Zo terug!”
Voordat alles weer prettig opgeborgen is duurt even. De wetsdienaars
zitten allemaal weer in hun busje met dubbel beslagen ramen. De zijdeur
staat open. Door mijn unieke,’supersize me’ formaat vanwege een door
mijn Difi thermo-overall afgetopte vijflaags verschijning is er geen kans
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dat ik er bij kan. Ik blijf dus wat gebogen naast het busje staan. De agente
merkt nog steeds bozig op dat mijn plaspauze erg lang duurde. ”Vijf lagen
kleding doorploeteren en dan met koude vingers een achteruitkruipende
vluchteling te pakken zien te krijgen is moeilijk hoor! Als u dat sneller had
gekund had u even mee moeten lopen. Volgens mij heeft u ook minder
koude vingers.”
De agente wordt assertief. Een wat oudere manlijke collega geeft me
mijn portefeuille terug en vraagt vriendelijk “Maar waarom ben je met dit
rotweer onderweg op een motor? Een weddenschap of zo? Een bevalling. Ruzie thuis?” Ik wijs naar buiten.” Nee hoor. Niks aan de hand. Het
werd wat later dan ik dacht. Dat ding daarbuiten is gewoon mijn auto.
Handig met files en zo.” De agent trekt een borstelige wenkbrauw op en
zegt: “Met dit weer sta ik dan liever in de file.” De agente meldt dat de in
het scenario voorgeschreven blaastest nog niet heeft plaatsgevonden. De
oudere agent vraagt vriendelijk: “Heeft u gedronken?” “Nog niet, maar als
u nu een borrel voor me heeft graag.” “Dat moesten we maar niet doen,
gaat u maar. Doe voorzichtig en een goede reis.” De agente corrigeert
hem: “Maar deze meneer reed te hard en hij heeft nog niet geblazen.”
De opperwachtmeester kijkt zijn pup vaderlijk aan. “Een motorrijder die
met dit weer onderweg is of heel dom of erg ervaren. En als deze heel
dom was geweest had hij zich al veel eerder dood gereden. Hij heeft dus
niet gedronken en reed alleen te hard omdat hij een plas moest doen.” Ik
zet mijn helm op en doe mijn handschoenen aan. Als afscheid druk ik nog
even op mijn claxonknop. De dubbele FIAMM’s geven hun hoogst illegale
loei van 142 dB(A).
Mooi. Naar huis.

Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!

Tips!

door Albert de Boer

Beste motorvrienden
Vervolg van de eenvoudige tips mbt het motorrijden en over kleine dingen
die soms vergeten worden.
Sommige zijn wellicht bekend bij je en bij andere kun je ongetwijfeld je
voordeel mee doen.
Heb je zelf een goede tip hebt voor andere motorrijders, laat het de redactie even weten.
Tip 21:
Als je de lak van je motor tijdelijk wilt beschermen ivm een tas op tank
of buddy, dan kun je hierover eenvoudige (zelfhechtende) transparante
keukenfolie gebruiken. Voorkomt lelijke doffe plekken die anders kunnen
ontstaan tijdens de rit.
Tip 22:
Check zeer regelmatig (liefst na elke rit) of er vuil zit op je voorvork (binnen vorkpoten zelf). Maak deze eventueel schoon en daarmee voorkom je
een lekkende voorvork, omdat er een zandkorrel tussen je keerringen gaat
zitten en mogelijk krasjes maakt
Tip 23:
Als je motorolie moet verversen, doe dit het liefst aan het begin van de
winterstalling. Oude olie wordt zuur en kan eventueel onderdelen aantasten. Denk bij het verversen ook aan de oliefilter en nieuwe keerring voor
de aftapplug.
Extra Tip:
Ga je in het voorjaar weer rijden, rij dan niet overmoedig. In je hoofd heb
je nog hoe je hebt gereden in de vorige zomer/najaar met de nodige kilometers van het seizoen, echter de vaardigheid kan in de winterstop iets
minder worden.
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voor dier, tuin en hengelsport

Uit de oude doos

door Marga Duit

Deze keer weet ik niet veel over de foto’s te vertellen, omdat ik er zelf niet opsta,
en toch zijn Jaap en ik al zo’n 22 jaar lid!
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Motorbeurs Utrecht 2017

door Rudolf Meijer

Sinds een aantal jaren is het bij ons (Gert Lesterhuis en ondergetekende) traditie
om naar de motorbeurs Utrecht te gaan. Dit is altijd een beetje voorpret voor het
komende motorseizoen om weer in de stemming te komen. De vraag is altijd hoe
gaan we er heen.
Met de trein is lekker makkelijk, je stapt immers praktisch voor de deur van de
Jaarbeurs uit en je hebt geen parkeerproblemen. Er is echter wel een ander probleem wanneer je met de trein gaat en dat is de huishoudbeurs. Een aantal jaren
geleden hadden we hier geen rekening mee gehouden en hier heeft Gert nog
nachtmerries van.
Ik stap altijd op Groningen CS in dus geen probleem met zitplaatsen maar tegen
de tijd dat de treinstation Assen binnen boemelde (waar Gert instapt) zat de trein
al bomvol met nerveus kirrende huisvrouwen. Er zat voor Gert dan ook niets
anders op dat op het bomvolle balkon te gaan staan. Dit is al geen best begin van
je reis maar als er op ditzelfde bomvolle balkon ook een jonge moeder met haar
baby staat, die (de baby) besluit alle aanwezigen op zijn/haar aroma te trakteren
door zijn/haar luier vol te schijten, wordt het wel een probleem. Tegen de tijd dat
de trein op Utrecht CS arriveerde was Gert zo groen als Shrek en was een trauma geboren. Voortaan controleren we dus altijd of er in hetzelfde weekend ook de
huishoudbeurs is. Dat was dit jaar ook het geval en op mijn vraag hoe we gingen,
kwam binnen een seconde het antwoord van Gert “we gaan met de auto!”. Aldus
geschiede.
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Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken

info@schildersbedrijfstukje.nl - www.schildersbedrijfstukje.nl

De heenreis verliep voorspoedig en na een beetje oponthoud op de afrit naar de
Jaarbeurs konden we vlot de auto parkeren. De entreekaarten hadden we al gekocht bij Motorhuis Bakker en zo konden meteen naar binnen. We hebben onze
ogen weer uitgekeken bij de diverse stands waar we beiden zo onze voorkeur
hadden. Gert voor de BMW-stand en ik voor de Ducati stand om de nieuwe Multistrada 950 te bewonderen.

Ik zat nog maar goed en wel op de Multistrada of ik had al een vertegenwoordiger
naast me staan met de vraag of ik belangstelling had voor deze motorfiets. Nee
slimmerik, ik ben moe van het gesjouw langs alle stands en zit hier even uit te
rusten, nou goed? Natuurlijk heb ik belangstelling! De iPad kwam tevoorschijn en
meteen werden alle gegevens genoteerd. Dus binnenkort krijg ik een uitnodiging
om een uitgebreide proefrit te mogen maken.
Wellicht hier later in het jaar meer nieuws over.
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CarXpert
Jan Bruining

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

en auto’s

Op de BMW-stand schoot ik spontaan in de lach toen ik om mij heen keek. Het
waren namelijk (toeval of niet) allemaal 60-plussers die bij de diverse toermodellen stonden te kijken. Gert kon gelukkig de humor er ook van inzien (hij rijd sinds
kort ook weer BMW) en ging spontaan met ze op de foto.
Daarna langs de stand van Motortours.eu waar ik al enige jaren mijn motorreizen
boek. Hier bijgepraat over de diverse reizen en herinneringen opgehaald over
voorgaande reizen, leuk! Na de nieuwe reisbrochure en een zeer handig reistasje
in ontvangst te hebben genomen weer verder. Dit was echter maar een paar meter want hier stonden de mensen van Airtrailer.nl. Bij hen huur ik mijn motortrailer
en dus hadden we snel een kop koffie te pakken. Nadat de komende huurperiode
en eventuele koop was doorgenomen was het de hoogste tijd om weer verder
gaan. Inmiddels was het flink druk geworden en het lopen werd als snel slenteren
langs de diverse stands. Uiteraard ook nog even bij Motorhuis Bakker gekeken
maar hier was bijna geen doorkomen aan, zo druk was het op hun stand, dus
maar weer snel verder.
Nadat we alle hallen hadden gehad en hadden gezien wat we wilden zien besloten we om weer huiswaarts te gaan. We waren beiden moe van het geslenter op
de beurs en wilden weer naar huis. Alleen, waar stond die verrekte auto ook al
weer?! We besloten ieder een kant op te gaan en na enig speurwerk vond Gert
zijn auto weer terug en konden we tevreden huiswaarts.
We hebben ons dit jaar beperkt tot de motorstands omdat de meeste kledingstands gewoon te druk waren om rustig te bekijken. Het is ons beiden opgevallen
dat het een stuk drukker was dan vorig jarig en dat de motorverkopen kennelijk
weer aardig in de lift zit. En wees eens eerlijk; is een leukere hobby denkbaar?
Met de motorbeurs is het motorseizoen afgetrapt en ik wens jullie allemaal het
komende seizoen weer veel mooie en veilige kilometers!

H L Consultance
Henk Loois
Kruirad 41 - 9697 ME Blijham
tel.: 06 40321265
mail: henkloois@hotmail.com

Wist u dat?

door Christien Spa

- Het bestuur, toer-commissie en redactieteam, jullie allen een mooi
en goed motor seizoen toewensen
- onze jaarlijkse nieuwjaarsbijéénkomst bij Ying Ping goed werd
bezocht
- het was een erg gezellige avond, met 46 personen lekker uit eten
de geplande theorieavond bij rijschool Schuringa ook al is
geweest!
- hiervoor 12 leden hadden opgegeven en niemand is geslaagd!!
ook deze avond gezellig en leerzaam is gegeven door Derk Huls
- er een Garmin avond is gepland op7 April, jullie hierover bericht
ontvangen
- de jaarvergadering op 9 Maart is en iedereen hierover bericht
krijgt.
- de éérste toertocht op 23 April a.s. is
- wij allen hopen op mooi weer en veel inschrijvingen
- er nieuwe leden bij de club zijn gekomen!
- Ik nu niets meer te melden heb.

Nieuwe leden
Hartelijk welkom bij de motorclub:
Thijs Helmers uit Winschoten
Reinder Potze uit Oude Pekela
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Verjaardagskalender
Gert
Geert-Jan
Thomas
Jannie
Loes
Lyda

Lesterhuis
Glazenborg
Rosendahl
Mulder-Hummel
Middel
Teuben-Schutter

jan-10
jan-14
jan-14
jan-20
jan-20
jan-24

Henk
Peter
Chris
Jan
Dick

Jelijs		
de Vries
Timmer
Jansingh
Baar		

feb-01
feb-12
feb-15
feb-18
feb-21

Arie
Anne
Gert

de Boer
Kupers
Drenth

mrt-04
mrt-24
mrt-27

Oscar
Christien
Debbie
Jan
Geertje
Henk
Geert
Thijs
Aad
Rene

Lamain
Spa-Spa
de Boer-Knol
Bruining
Roukema-Meesters
Schepers
Veenstra
Helmers
v/d Graaff
Perton

apr-02
apr-03
apr-05
apr-05
apr-06
apr-06
apr-07
apr-08
apr-21
apr-21
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De Stamtoavel

door Ben Brader

In Groningen lopen 3 eerstejaars studenten medicijnen over straat.
Voor hen loopt een man die zich krampachtig en ongelukkig voortbeweegt.
De drie krijgen een discussie over wat de man zou mankeren.
De eerste denkt aan een ischias, de tweede gokt op reumatiek en de
derde denkt aan een simpel geval van spit.
Ze komen er niet uit en besluiten de man zelf te vragen of het ischias, spit
of reumatiek is. “Nee heren, u heeft het alle drie bij het verkeerde eind,
net als ikzelf trouwens, ik dacht aan een wind, maar het was diarree”.
Oma is honderd jaar geworden en voor die gelegenheid bezoekt de
burgemeester haar in het bejaardentehuis, waar ook de lokale pers
aanwezig is. “U leeft nu honderd jaar en wat is in die honderd jaar nu
de grootste verandering in u leven geweest”, vraagt de burgemeester
haar. Zonder een minuut na te denken zegt oma:”De dokter”. “De dokter?
vraagt de burgemeester perplex. “Ja, toen ik twintig jaar was zei de dokter:
“Helemaal uitkleden en gaat u maar liggen”, toen ik veertig daar was zei
de dokter: “Bloesje uit en ga maar zitten en toen ik tachtig werd zei de
dokter: “steek u tong maar uit en blijf maar staan”.
Twee oude dames drinken een kop thee in de recreatiezaal van het
bejaardentehuis en halen herinneringen op van vroeger.
“Mijn man zaliger zei altijd dat ik zo,n mooie kin had”, mijmert de een.
“Ach”, knikt de ander begrijpend, “dus daarom heb je er twee aan
toegevoegd”.
Het is een donkere winternacht en het sneeuwt, een pastoor en een non
bellen bij een hotel aan voor onderdak. Hun wordt medegedeeld dat er
maar een kamer over is en of dat een bezwaar is. “Nou”, zegt de pastoor
die de non nog es goedkeurend opneemt, “dan delen we die toch”.
De non gaat akkoord, maar in de kamer aangekomen zien ze dat er maar
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een bed staat. “Nou”, zegt de non “dan delen we het bed toch ook”.
“Maar voor alle zekerheid”, zegt ze en loopt naar het raam en opent
deze en neemt een handvol sneeuw uit de dakgoot en stopt het in haar
ondergoed. “Waarom doe je dat”, vraagt de pastoor en waarop de non
antwoord: “Ik bevries mijn maagdelijkheid”, waarop de pastoor antwoord:
“Oh”, en haalt zijn mannelijk lid te voorschijn en wikkelt zijn rozenkrans
eromheen. De non vraagt: “waarom doet u dat? “Nou zegt de pastoor
ik leg vast de sneeuwkettingen aan want het kan wel es glad worden.
Een echtpaar komt in de hemel en krijgen bij binnenkomst te horen dat ze
voor iedere keer dat ze vreemd zijn gegaan een prik met een naald krijgen.
Zij loopt na een paar naaldprikken door en zoekt haar man en vraagt aan
een van de engelen waar hij is.
“O, die hebben we onder de naaimachine moeten leggen”, zegt de engel.
In een dierentuin is een olifant gestorven en de oppasser laat zijn tranen
de vrije loop. “Daar hoeft u toch niet zo verdrietig om zijn”, zegt een
bezoeker. “Toch wel”, zegt de oppasser, want ik ben degene die hem moet
begraven.

Antwoorden Rijtechniek-quiz
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. de zijkant
b. accelereren
b. de bandensporen
b. twee
b. horen bij nacht niet gedragen te worden
b. 16,5 m
a. wordt groter
c. je gas dicht te draaien
c. Sylvester Roper
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Lid worden?
MI

Motorclub Mios ’93

OS

’9

Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597-561212
www.mcmios93.nl
info@mcmios93.nl

3
Blijham

Geachte motorrijder/ster,
Wilt u lid worden van een motorclub? Sluit u zich dan aan bij MC Mios ‘93 Blijham.





Zodat u andere motorrijders leert kennen.
U kunt genieten van mooie routes/tochten.
In de zomermaanden een hotelweekend.
In de wintermaanden een jaarvergadering, Nieuwjaarsvisite en evt. workshops.

Het eerste jaar is de contributie gratis, daarna kost het voor een motorrijder € 22,00 per clubjaar.
Ook als duopassagier kun je lid worden, de contributie bedraagt dan € 12,00 per clubjaar.
Het clubjaar loopt van Maart tot en met Februari. Na aanmelding ontvang je het huishoudelijk
reglement en je ledenpas thuis. Met deze ledenpas krijg je bij verschillende motorzaken korting
op je aankopen.
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 Januari schriftelijk bij de
ledenadministratie kenbaar te maken.
Kijk voor meer informatie ook op www.mcmios93.nl.
Onderstaand formulier volledig ingevuld opsturen naar:
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
E-mail:secretaris@mcmios93.nl

Ik wil graag lid worden!

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Digitale ledenservice
Geboortedatum
Geslacht
Rijbewijs A
Duolid

:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________
:_______________________________________________
: Ja / Nee *
:_______________________________________________
:M/V *
: Ja / Nee *
: Ja / Nee *

Datum

:_______________Handtekening: ____________________
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. 24/7 bereikbaar
. Landelijke dekking
. Nationaal en Internationaal
. Palletdistributie
. ADR transport
. Scherpe tarieven
. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd

