Voorwoord
Beste motorvrienden,
Alweer het tweede voorwoord van 2017. Was het al bijna vergeten, wat gaat de
tijd snel, we hebben nog maar net het tweede boekje uitgelezen. Even wat mij
opvalt. Wat zijn er toch een verscheidenheid aan mensen op deze wereld. De een
vindt dit mooi en de andere weer niet. Zo ook de kleding als je op de motor zit.
Je kunt in een spijkerbroek op de motor, maar dan wel een goede spijkerbroek
aandoen die je ook beschermd. Maar een korte broek met T-shirt en slippers kan
toch echt niet mensen en dan ook nog de helm los op je hoofd zetten. Heb met
het mooie weer de afgelopen tijd ze zien rijden dit soort mensen. Wat mij verder
opviel is dat er maar weinig leden op de Tokkeltocht zijn geweest de afgelopen
keer was op 28 mei, zelf kon ik niet aanwezig zijn omdat we in het Sauerland
waren met 6 motoren. Natuurlijk kan het zijn dat er meer mensen andere dingen
te doen hadden en misschien heeft de weersverwachting je wel tegen gehouden.
Wist je dat je aan en af kan melden op onze Facebook pagina. Ik hoop dat we bij
de volgende tocht weer massaal aanwezig kunnen zijn en wel op 28 augustus.
Voor die tijd gaan nog een 20 tal leden met het Clubweekend mee naar Luxemburg. Wij wensen hun een fijne en veilig reis en dat ze maar veel plezier mogen
beleven aan dit weekend.
De vakantietijd staat weer voor de deur en laten we hopen dat we net zulks mooi
krijgen als we de afgelopen dagen hebben gehad. Wat minder leuk is dat er de
laatste tijd nog al wat ongelukken zijn gebeurd met motoren, laten we met elkaar
voorzichtig zijn zodat we dit niet hoeven mee te maken.
Ik wens jullie de komende tijd een fijne vakantie en zonnige met veilige kilometers
toe en we zien ons op een van de geplande tourritten.
Vanaf deze kant veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop en ik hoop
jullie weer te zien op 28 augustus.
Albert M de Boer voorzitter
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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 			

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)
Debbie de Boer-Knol A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
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
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 3, 2017 moet
binnen zijn voor 12 augustus 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
Debbie de Boer-Knol
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, 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!!!!
Onze vaste startplaats voor de onze toertochten is Anytyme in Blijham.
Voor enkele tochten kan daar vanaf geweken worden zoals de meitocht en
de oktobertocht. Dit wordt duidelijk in de aankondigingen aangegeven.
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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Tokkeltocht met
hindernissen

door René Hoesen

Op deze zonnige zondag in mei werd voor het eerst de tokkeltocht gereden. Deze tocht was eerder bekend als monstertocht maar de toercommissie heeft gedacht/gehoopt/gebeden, (doorhalen wat niet van toepassing is) dat met een nieuwe naam we misschien meer leden kunnen
overhalen om met deze iets langere tocht mee te doen. Afgesproken
was dat we verzamelden om 8 uur bij de Pekelahof om dan om 8:15 te
gaan rijden. Hier hadden ondanks de hitte van dit weekend 11 personen
waarvan 3 duo’s gehoor aan gegeven en met een nu nog lekkere temperatuur gingen we richting Café Hingstman in Zeijen alwaar we al werden
opgewacht door Henk Loois als zijnde penningmeester en hij werd al
geestelijk bijgestaan door Loes die in de buurt op de camping stond en al
om 8:15 aanwezig was omdat ze deze dag niet wilde missen, nou achteraf misschien wel maar dat lezen jullie verderop. Hier werd onder het
genot van koffie of thee de groep nog versterkt door een paar leden die
hier rechtstreeks waren heen gereden en even later vertrokken we in 2
groepen van in totaal 16 personen op 13 motoren richting de weerribben.

11

VFRouw en ik hadden deze tocht een week van tevoren gecontroleerd
dus wij wisten zo ongeveer wel waar de mooie snelle stukjes van de route
zaten dus daar werd door ons ook kwistig aan het gas gedraaid. Bij het
controleren van de tocht zat de koffiestop niet goed verwerkt in de route,
maar nu gelukkig wel en tegen 11 uur zaten we dus aan de frisdrank bij
een leuke uitspanning in de weerribben met uitzicht op de fluisterboten,
nou dat fluisteren werd bij ons vertrek weer ruimschoots teniet gedaan!
Het werd steeds warmer en warmer dus even uitblazen in de schaduw
van een boom met een lekker sappig appeltje was wel even welkom. Up,
up and away ging het later en hierna gebeurde toch het onfortuinlijke waar
Loes zeker niet op gehoopt had aan het begin van de rit. We reden in een
dorp waar wegen van rechts voorrang hadden dus Loes stopte voor een
bestelbus van rechts en de motor (een dikke BeeMmmWee) die achter
haar reed kon haar niet meer ontwijken en maaide zo Loes het gras in
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Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel

waarbij behoorlijk veel schade aan haar motor ontstond maar ze kon
gelukkig nog wel rijden en verder was de schade aan haar ego en degene
die achter op haar reden wel het ergste denk ik zo. Zolang je je niet zeer
doet en het alleen maar om materiële schade gaat mag je je een gelukkig
mens noemen want voor hetzelfde flikker je ’s avonds van de trap en kan
je het niet meer navertellen. Onder de lunch bij theehuis ’t Hunnebed in
Havelte werd door beide betrokkenen de schadeformulieren ingevuld.
En gelukkig hadden ze bij dit thee huis niet alleen maar thee want hier genoten we van een welverdiende lunch die iedereen op een andere manier
invulde. Hier hebben we een klein uurtje in de zon op het terras gezeten
waar een lekker verkoelend briesje
waaide zodat we zowaar nog een
beetje verkleurd zijn. Ook aan deze
verder mooie dag kwam een einde en
werd in Schoonloo onder het genot van
een ijsje de dag nog even besproken
en besloten we om de route vanaf hier
zo snel mogelijk naar huis te plannen
omdat we toch wel moe waren geworden op deze warme dag. Ik dank jullie
allemaal weer voor het gezelschap en
hopelijk tot een volgende keer.
met een ongelofelijk vriendelijke groet,
René en Gebina Hoesen
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Rij-techniek
* 1. ALGEMEEN
1. Begin iedere rit met een volle tank. Tank dus vlakbij het startpunt! Het is
voor de anderen zeer hinderlijk als je kort na de start alweer moet stoppen
om te tanken.
2. We beginnen met een goede zithouding: voeten op de stepjes, je hakken tegen de schetsplaat, de knieën tegen de tank, handen om de handvatten en er niet te hard in knijpen, ellebogen licht gebogen en schouders
omlaag.
3. Kijk altijd heel ver vooruit. Dus niet naar degene die voor je rijdt, maar
een aantal voertuigen verder. Dat wat (vlak) voor je rijdt zie je toch wel.
Concentreer je dus op de horizon. KIJK DUS NOOIT WAAR JE RIJDT,
MAAR WAAR JE NAAR TOE WILT!
4. Begin altijd aan de buitenkant van de bocht. Je hebt dan eerder oogcontact met je tegenligger en je kunt vaak de volgende bocht al zien.
5. Kun je niet goed zien hoe een weg of bocht loopt, kijk dan eens naar
de rand van de weg naar hectometerpaaltjes of misschien staat er een
bomenrij die de weg markeert, maar vertrouw dat nooit 100%.
6. Laat je uiteraard NOOIT verleiden harder te gaan rijden dan voor jou
comfortabel is, en probeer snellere rijders (die niet bij je groep horen) zoveel mogelijk te laten passeren. Snelle rijders van jouw eigen groep rijden
achteraan zodat zij de snelheidsverschillen kunnen opvangen en dichtrijden. Achterin zijn de snelheidsverschillen veel groter dan voorin.
7. Rijd dus NIET na elke bocht het rechte stuk zo hard mogelijk om van
die achterop-plakker af te komen. RIJD JE EIGEN TEMPO! ! !
8. Houd voldoende afstand. Zorg dat je binnen “zichtafstand” kunt stilstaan. Houd meer afstand tussen de voorrijder en de eerste volger dan
tussen de rest van de volgers. De voorrijder moet op nog meer dingen letten dan de volgers en hij kan soms plotselinge bewegingen maken: zeker
als de voorrijder niet vaak voorrijdt.
9. Let goed op bussen en vrachtwagens. Die voertuigen kunnen hoeken
en bochten behoorlijk afsnijden.
10. Neem altijd je motorpapieren, identiteitsbewijs, en pinpas/creditcard
mee. Neem ook voldoende contant geld mee: op een veerpont moet je
vaak contant betalen en als je een keer moet tanken en de
pinpas wekt niet, kun je misschien contant afrekeken.
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11. Neem, zéker bij wat langere tochten (in het buitenland) een klein noodrantsoen mee: dus wat eten en drinken. Bij pech kan dat handig zijn.
12. Neem wat extra gereedschap mee naast het standaard in de motor
aanwezige gereedschap. Een bandenreparatiesetje kan handig zijn evenals wat reservelampen en zekeringen.
* 2. RIJDEN IN GROEPEN EN BOCHTENTECHNIEK
1. Rijd op lange rechte stukken altijd baksteensgewijs en als dat niet kan,
vergroot dan de afstand tot je voorligger. Zorg ervoor dat je binnen zichtafstand kunt stilstaan. In bochten trek je je van die baksteenformatie niets
aan en rijd je je eigen lijnen. Houd er dus rekening mee dat je voorganger
naar de buitenkant van de bocht zal uitwijken om de ideale lijn te rijden. In
een bocht rijden we vanuit de basispositie (baksteensgewijs) buiten/binnen/buiten.
Om te beginnen, hoe ver ga je voor de bocht naar buiten. Bij wegen
zonder middenstreep gebruiken we meestal de gehele breedte van de
weg. Door voor een bocht naar rechts aan de linkerzijde te gaan rijden
kun je veel verder de bocht doorkijken en zie je eventuele tegenliggers
veel eerder. In combinatie met de juiste snelheid bereid je je op die manier
goed op de bocht voor. De juiste snelheid is dat je, als er een tegenligger aankomt, nog makkelijk naar rechts kunt gaan zonder dat je door een
te hoge snelheid in de problemen komt, omdat je dan te hard rijdt om de
bocht zonder buiten/binnen/buiten te kunnen rijden.
Bij wegen met een middenstreep blijven we in principe op onze eigen
weghelft. Wegen met middenstrepen (ook al zijn ze onderbroken) zijn
bijna altijd drukkere wegen met veel tegenliggers. Maar ook op je eigen
weghelft kun je prima binnen/buiten/binnen rijden. In de bochten naar
rechts komt daar wel een extra gevaarelement bij. Als je namelijk mooi
buiten rijdt, dan rijd je tegen de middenstreep aan en die kan glad zijn.
Het mooiste is als je zo lang mogelijk aan de buitenkant van de bocht kunt
blijven rijden tot je helemaal door de bocht heen kunt kijken. Dan kun je de
motor inkantelen en gas bijgeven. Dan eindig je weer aan de binnenzijde
van de bocht. Natuurlijk zijn er, zo als altijd, uitzonderingen op de regel.
Als je een mooie bocht naar rechts maakt en er volgt direct een bocht
naar links, dan offer je een stukje van de bocht op, door aan het eind van
de rechterbocht niet naar buiten te gaan. Als je namelijk in de rechterbocht
aan de binnenzijde zit, rijd je meteen goed voor de volgende bocht die
naar links gaat. Het “binnen” van de rechterbocht is gelijk aan het “buiten”
van de volgende linkerbocht. Omdat in de bergen de bochten elkaar in rap
tempo opvolgen, ben je dus constant aan het kijken en bedenken hoe de
volgende bocht moet worden gereden. De regel is: je rijdt de ene bocht en
bent ondertussen bezig met het bedenken van de volgende bocht. Daarom is het rijden van veel bochten zo vermoeiend. Kort samengevat kennen we 4 (of 5) K’s: KIJKEN (door de bocht heen kijken), KLAAR zijn voor
de bocht, Kantelen van je motor, Krachtopbouw dus acceleratie.
Die 5e K moet je eigenlijk zo snel mogelijk weer vergeten.
Als het helemaal verkeerd gaat: Kerkhof.
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2. Kijk heel veel in je spiegels. Kijk of degenen die achter je zitten, daar
nog steeds zitten. Is dat niet meer het geval, stop dan! Dat kun je doen
zodra je een daarvoor geschikte, veilige en voor de deelnemers goed
zichtbare plek ziet: maar in ieder geval vóór de eerstvolgende afslag in de
route. Ga pas weer rijden als je zéker weet dat de achterblijver jou gezien
heeft!
3. Houd voor de zekerheid altijd drie of vier mensen achter je in de gaten.
Als je weet dat iedereen dit doet, hoef je nooit bang te zijn dat je de rest
kwijtraakt. Je kunt dus met een gerust hart stoppen om op de achterblijvers te wachten, want je weet dat je voorligger weer op jou wacht, en je de
juiste route zal wijzen, zodra jij en de achterblijvers er weer aankomen.
4. Maak de groepen niet te groot. Als je met een grote groep op weg bent,
spreek dan op bepaalde plaatsen af waar iedereen elkaar weer ziet en
overleg voor vertrek met de voorrijder na hoeveel tijd er een pauze is.
5. Laat een ervaren rijder voorop rijden. Hij leest de route en moet de
achterliggers in de gaten houden. De eerste en de laatste rijder moeten de
groep bij elkaar houden als men de belangrijke regel van het veelvuldig in
de spiegel kijken of de achterliggende rijders nog volgen, vergeet.
6. De voorrijder (of woordvoerder) moet voorafgaand aan de rit even
mededelen dat, als de groep (te) ver uit elkaar komt te rijden, de voorrijder
bij een afslag ervoor zorgt dat de groep weer bij elkaar komt (stoppen of
snelheid verminderen). Dan weet iedereen waar hij/zij naar toe moet. Bij
twijfel rijd je dus gewoon rechtdoor.
7. Blijf (zoveel mogelijk) op dezelfde plaats in de groep rijden maar als je
merkt dat een achterligger (die niet bij je groep hoort) vaak voor jou moet
remmen in de bochten, of bijna bovenop je zit, laat hem er dan voorbij. Ga
even iets langzamer rijden (aan de rechterkant van de weg) en maak een
handgebaar dat hij kan passeren. De enige uitzondering op deze regel is
de laatste rijder van een groep. Het is aan te bevelen dat dat een ervaren
rijder is. Hij is samen met de voorrijder de herdershond. Voor- en achterrijder houden in de gaten of alles goed gaat.
8. Rijd de voorrijder niet voorbij (en zeker niet als je de route niet kent).
9. Houd voldoende afstand. Zeker als je als eerste persoon achter de
voorrijder rijdt. Hij kan plotseling zien dat hij ergens moet afslaan en zou
dus hard kunnen remmen (als het een minder ervaren voorrijder is). Hij
kan dan beter even doorrijden en omkeren.
10. Rijd altijd je eigen tempo en neem je eigen verantwoordelijkheid: 100
kilometer door een woonerf: ga er niet achteraan.
Is de voorrijder zo stom om door oranje te rijden: niet er
achteraan gaan, maar stoppen. Bij inhaalacties: ga niet
blind achter je voorganger aan, maar kijk zelf of het kan.
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11. Als je in een groep rijdt, word je eerder moe dan normaal. Neem wat
vaker een pauze.
12. Men rijdt altijd op eigen risico en kan dus niemand aansprakelijk stellen.
14. Start ALTIJD met een volle tank. Niets is hinderlijker als er iemand al
na enkele tientallen kilometers moet tanken.
* 3. RIJDEN DOOR TEGENSTUREN
1. Tegensturen, oftewel “inkantelen” of “countersteering”. Degenen die
het beheersen kunnen niet meer zonder. Het is zonder meer de fijnste en
veiligste manier om ontspannen een bocht te nemen.
2. De theorie: het klink vreemd: tegensturen, oftewel naar links sturen in
een bocht naar rechts of naar rechts sturen in een bocht naar links. Wat
we feitelijk doen is gebruik maken van de natuurlijke krachten die ontstaan
bij het nemen van een bocht. Dat een motor naar links moet overhellen in
een linkerbocht en naar rechts in een rechterbocht, is voor de meeste motorrijders wel duidelijk. Maar hoe je dat makkelijk voor elkaar kunt krijgen,
is nu nog niet zo duidelijk.
3. Een eenvoudig voorbeeld van hoe het tegensturen kan helpen bij het
inkantelen van je motor. Als je zittend in een auto een bocht naar links
maakt, en je zou je spieren ontspannen, dan hangt je lichaam in de linkerbocht (juist!) naar rechts. Dit is een voorbeeld van de krachten die vanzelf
optreden: actie = reactie.
4. Hoe doe ja dat dan? Zetten we dit voorbeeld over op de motor. Je komt
bij een mooie doorlopende bocht naar links. Bij het begin van de bocht
stuur je naar rechts, door licht tegen de binnenste (linker) stuurhelft te duwen. Doordat je dit doet, komt het voorwiel heel licht naar rechts te staan.
Net als in de auto zorgt de reactie dat de motorfiets naar links gaat overhellen. En dat is precies wat we willen! Zolang als de bocht duurt, blijf je
tegen de binnenste (linker) stuurhelft duwen. En je zult merken dat je nog
nooit zo soepel en gemakkelijk een bocht hebt genomen.
5. Testen: je kunt dit een keer proberen. Oefen dit op een stille, liefst wat
bredere weg (rustige autowegen zijn uitermate geschikt). De oefening
gaat als volgt. Blijf rechtop op de motor zitten en duw vervolgens héél
licht beurtelings tegen de linker en tegen de rechter stuurhelft. Dan voel je
vanzelf het meest onlogische dat je ooit hebt kunnen bedenken: namelijk
dat tegensturen echt werkt. Wanneer je dat gevoel hebt, druk dan eens
iets harder. Let op: Hoe harder je drukt (tegenstuurt) hoe harder de motor
de andere kant opgaat. Bouw het dus rustig op.
6. Voor de sportieve rijders: als je relatief echt hard tegen
je stuurhelft drukt, zul je merken dat je motor opeens wel
erg sterk de bocht in wil. Je kunt dan 2 dingen doen.
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De eerste is simpel, minder hard duwen, de tweede is iets leuker, namelijk
gas erbij geven. Uiteindelijk neem je dan de bocht met een hogere snelheid.
7. Wanneer en waar gebruik je nu eigenlijk het tegensturen? Nou, om
eens een paar voorbeelden te geven:
# op mooie slingerende (dijk)weggetjes
# in lange doorlopende bochten
# in korte bochten
# bij het rijden in de bergen
Wacht, nu ik er over nadenk: je gebruikt het altijd in alle bochten!!!
8. Degenen, die deze techniek ook bij relatief hogere snelheden willen
gebruiken, dienen zich te realiseren, dat naast tegensturen ook technieken zoals gewichtsverplaatsing en belasten van het buitenstepje (en niet
het binnenstepje, zoals velen doen) noodzakelijk zijn om een bocht echt
perfect te nemen. Bovendien: als je de binnenstep belast en je gaat zo
schuin dat je step de weg raakt, moet de step een beetje kunnen inklappen. Als je er met je (volle) gewicht op staat kan dat niet en is de afloop
vaak vervelend. Een ander argument dat je nooit op je binnenste stepje
moet drukken: als je op je binnenste stepje drukt, wil je dus je motor onder
je vandaan drukken! Dat kan toch nooit de bedoeling zijn!
* 4. STOPPEN EN WEGRIJDEN IN DE BERGEN
1. Als je niet berg op of berg af rijdt, maar parallel aan de hellingshoek van
de berg en je moet stoppen, zet je voet dan altijd aan de bergzijde op de
weg. (Dus de hoogste kant van de berg). Als je de voet aan de dalkant
zet, is de weg soms verder weg dan je denkt. Het gevolg is dat je je voet
veel dieper moet wegzetten dan je had gedacht. (Je komt ineens een stuk
been tekort). Je motor kantelt en je verliest je evenwicht met alle nare
gevolgen van dien.
2. Als je moet stoppen op een weg die steil omhoog loopt, kun je je voet
op de achterrem houden. Wegrijden doe je door RUSTIG (zeker met
bagage achterop) de koppeling te laten opkomen totdat je merkt dat de
motor in de veren begint te trekken. Dan iets meer gas geven en de voetrem tegelijk loslaten. Bij iets te veel gas trek je heel makkelijk een wheelie
omdat de motor al omhoog staat én je eventueel bagage achterop hebt.
* 5. PARKEREN IN DE BERGEN
1. Als je steil omhoog rijdt en je stopt, zorg er dan voor dat je rechtervoet
op het stepje kan blijven staan, want de achterrem heb je hard nodig in
zo’n geval.
2A. Zet de motor op de zijstandaard, liefst met de neus omhoog en in de
eerste versnelling.
Zet je standaard uit en draai je stuur helemaal naar links.
Trek vervolgens even aan de rechterstuurhelft, waardoor
de motor licht uit zijn veren wordt getrokken. Als je omlaag parkeert, kan
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hij van de standaard af rijden, als hij door z’n versnelling heen zakt.
2B. Als je hem toch met de neus omlaag moet parkeren: zet je motor ALTIJD in de eerste versnelling. Laat de koppeling los en duw de motor naar
voren tot hij tegen zijn compressie aan staat. Zet je standaard uit en draai
je stuur helemaal naar links. Trek vervolgens even aan de rechterstuurhelft, waardoor de motor licht uit zijn veren wordt getrokken.
3. Let er ook extra op hoe je weer makkelijk kunt wegrijden. Achteruit naar
beneden laten zakken is in principe geen probleem, maar als je dan ook
nog een bocht moet maken kan dat lastig zijn.
* 6. DE BERG OP RIJDEN
1.Schakel vóór de bocht terug en blijf in de bocht gas geven. (Slaat je
motor af, trek dan NIET je koppeling in want dan rijdt ie achteruit en misschien een afgrond in).
Laat, als je stilstaat, de koppeling heel voorzichtig vieren, tot je weer veilig
rechtuit staat, en de hellingproef kunt gaan uitvoeren.
2. Kijk, zover je kunt, door de bocht heen. Dus bij haarspeldbochten
schuin omhoog. (Je rijdt immers omhoog). Soms zelfs een kwart slag of
nog verder! Je weet dan óf, en hoeveel tegenliggers er (minimaal) aan
komen. Dan word je niet IN de bocht verrast door tegenliggers.
3. Kies zoveel mogelijk de buitenbocht in, en stuur na 1/3 van de bocht,
verder in.
4. Stuur vervolgens zó de rest van de bocht in, dat je aan het eind precies
op de plek uitkomt die je op een rechte weg ook zou kiezen: (de bestuurdersplek van een auto).
5. Als je omhoog rijdt, kijk dan omhoog (desnoods tussen de bomen door)
of je een weg ziet lopen. Zo ja, 10 tegen 1 dat er dan een haarspeldbocht
volgt.
6. De (gele) postbus heeft altijd voorrang. Voor de rest van het verkeer
geldt: stijgend verkeer heeft voorrang op dalend verkeer.
* 7. DE BERG AF RIJDEN
1. Rem zo weinig mogelijk, maar rem af op de motor. Kies dus de juiste
versnelling waarbij de motor wat meer toeren maakt. Vaak kun je in dezelfde versnelling omlaag rijden als je omhoog gereden bent.
2. Rem niet constant een klein beetje in verband met mogelijke oververhitting van het remsysteem. Rem liever af en toe wat krachtiger. In de tussenliggende tijd kan alles wat afkoelen. Nog beter is het om zoveel mogelijk op de motor af te remmen.
3. Rem VOOR de bocht en met je voorrem. Het meeste
gewicht is nu op je voorwiel. (Je achterwiel blokkeert nu
sneller dan in ons vlakke land).
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4. Kijk, zover je kunt, door de bocht heen. Dus bij haarspeldbochten
schuin omlaag. (Je rijdt immers naar beneden). Soms zelfs een kwart slag
of nog verder! Je weet dan of, en hoeveel, tegenliggers er (minimaal) aan
komen. Dan word je niet IN de bocht verrast door tegenliggers.
5. Kies, als er géén verkeer aankomt, in het eerste deel van de bocht de
buitenkant van de weg. Dus helemaal links op rijbaan van de tegenligger!
Stuur vervolgens zó de rest van de bocht in, dat je aan het eind precies
op de plek uitkomt die je op een rechte weg ook zou kiezen: (de bestuurdersplek van een auto).
6. Rem IN de bocht NIET met je voorrem. Het risico van onderuit remmen
is groot.
7. Probeer tóch met een heel klein beetje gas EN licht remmend met je
achterrem, de bocht door te komen. Hoeveel gas en remmen? Zoveel
dat de ketting niet slap hangt. Waarom? Omdat je, zodra je de bocht uit
bent en weer gas geeft, niet de schok voelt van het aandrijfmoment van
de tandwielen en ketting. Het lijkt wat ingewikkeld, maar probeer het maar
eens in de praktijk. Het rijdt echt veel lekkerder.
8. De (gele) postbus heeft altijd voorrang. Voor de rest van het verkeer
geldt: stijgend verkeer heeft voorrang op dalend verkeer.
* 8. REMMEN IN EEN BOCHT
1. Ga langzaam een bocht in en kom er snel uit. Probeer in een bocht niet
te remmen. Geef in het tweede deel van de bocht (een beetje) gas. Kom
altijd de bocht sneller uit, dan dat je de bocht bent ingegaan. Pas je snelheid dus vóór de bocht aan.
2. Als je tóch moet remmen: laat het gas NIET los, wat door de schrik
makkelijk gebeurt, maar rem met de achterrem. De motor zal daardoor
iets méér de bocht insturen in plaats van overeind te komen en de bocht
nóg ruimer te maken. Als je echt heel hard moet remmen in een bocht,
trek dan je koppeling in en rem met je voorrem. Wel voorzichtig remmen
en vooral blijven sturen omdat de motor zich wil oprichten en dus rechtdoor wil gaan (de bocht uit).

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

* 9. HET WEER IN DE BERGEN
1. In het hooggebergte kan het weer zeer snel omslaan. Neem dus warme
kleren, regenkleding, en een zonnebril mee.
2. Als het regent, of geregend heeft, let dan extra goed op in verband met
stenen, takken en modder op de weg. Uiteraard zijn ook in de bergen de
beruchte witte strepen op de weg aanwezig die bij nat weer heel glad kunnen zijn, net als met teer gerepareerd asfalt. Als het na een lange droge
periode gaat regenen, komt dieselolie (van (vracht)auto’s) uit het asfalt
omhoog (olie drijft op water). Vaak ziet het eruit als schuim op het asfalt.
Ook dat schuim is behoorlijk glad. Pas je tempo dus aan.
3. Neem ook drinken mee voor onderweg. Je verliest zéér veel vocht
tijdens het motorrijden. Drink voordat je dorst krijgt. Als je dorst krijgt is dat
een teken dat je lichaam al te veel vocht heeft verloren.
* 10. TUNNELS
1. Lang niet alle tunnels zijn verlicht. Zodra je, vanuit de stralende zon,
met je zonnebril op, zo´n tunnel binnenrijdt is alles aardedonker en fietsers
rijden zonder onverlicht.
2. Sommige van die onverlichte tunnels zijn ook nog eens voorzien van,
soms erg krappe, bochten!
3. In tunnels is het bovendien vaak nat. Let dus vooral goed op als het
vriest!
4. Veel van de bochten die je zult tegenkomen zijn blind. Probeer zoveel
mogelijk van te voren (al voordat je een tunnel inrijdt) te kijken of je tegenliggers kunt verwachten, en houd er altijd rekening mee dat er iemand
aankomt.
5. Wees bedacht op het feit dat er in tunnels mountainbikers kunnen rijden
ZONDER enige verlichting.
* 11. SLECHT LOPENDE MOTOR IN DE BERGEN
1. Als je geen motor met injectie hebt, kan je voor de situatie komen te
staan dat hij slecht gaat lopen op grotere hoogtes. De lucht wordt ijler,
dus de motor krijgt minder zuurstof, met een gelijkblijvende hoeveelheid
benzine: het mengsel wordt dus rijker. Sommige motoren kunnen daar erg
slecht tegen. Ga in zo´n geval niet aan de naalden rommelen, want dat
moet je beneden weer terugdraaien. Als tijdelijke oplossing kun je, zolang
je boven bent, eventueel je luchtfilter er uit halen. Er komt dan meer lucht
bij het mengsel, zodat de ijle lucht een beetje gecompenseerd wordt.
Plaats het luchtfilter zo snel mogelijk terug. Bij een motor met injectie regelt de computer de juiste verhouding tussen benzine en lucht.
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voor dier, tuin en hengelsport

* 12. AFSTANDEN IN HEUVELACHTIG TERREIN
1. Houd er rekening mee dat je gemiddelde snelheid enorm afneemt als
je in de bergen rijdt, zeker als je via haarspelden omhoog of omlaag gaat.
Een afstand van 50 km betekent dus niet meer dat je er in een half uur
bent! Dit geldt in nog grotere mate voor de afstand die je op de kaart aflegt: daar komen op de weg de verticale kilometers nog bij.
2. Denk er ook aan, dat er op de bergpassen vrijwel nooit benzine te koop
is. Dus tank ruim op tijd.
* 13. MOTOR OP VEERBOOT
1. Meestal zijn er wel genoeg touwen en spanbanden aanwezig op een
(grote) veerboot, maar neem ook zelf extra spanbanden (met haken) mee.
2. Zet de motor op de zijstandaard en NIET op de middenbok. Op de standaard staat hij steviger.
3. Trek de spanbanden onder de buddy door. Als de spanband er over
loopt, kan de buddy permanent ingedeukt raken. Je kunt de spanbanden
ook aan de stepjes, bij de assen of een ander stevig punt aan je motor
bevestigen. Twijfel je: vraag dan even hulp aan het personeel dat op de
boor loopt.
4. Zet de motor in de eerste versnelling.
5. Trek de voorrem hendel in en bevestig er een korte spanband om. Een
tie-rap kan ook, maar denk er dan aan om ook een schaar of mes bij de
hand te hebben om hem te kunnen verwijderen als je de boot weer wilt
verlaten.
6. Neem ook een spanband mee om de jiffy te verbinden met de linker
vorkpoot. Hierdoor kan de motor, ook als er hoge golven zijn, nooit van
de jiffy afvallen. In de spanbanden waarmee je de motor vastzet (onder of
over de buddy, aan het frame, enz.) zit altijd wel wat speling.
7. Neem alle bagage mee die je denkt nodig te hebben. Op veel veerboten mag je na het parkeren niet meer bij de voertuigen en gaat de deur
naar het ruim op slot. Dit naar aanleiding van de rampen met de Herald of
Free Enterprise, in de Botnische Golf, enz. (Dat je bovendeks geen kans
hebt om er uit te komen bij een aanvaring is een ander verhaal).
* 14. SAMENVATTING IN 5 PUNTEN
1. Start de rit altijd met een volle tank. Dat voorkomt ergernissen bij de
rest van de groep.
2. Rijd altijd je eigen tempo: laat je niet opjagen: dat loopt vroeg of laat
een keer verkeerd af.
3. Kijk heel ver vooruit waar je naar toe wilt.
4. Houd ruim afstand tot degene die voor je rijdt.
5. Zorg ervoor dat je binnen zichtafstand kunt stilstaan.
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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 24:
Als je motor slecht start, probeer te voorkomen dat je de startmotor per
startpoging langer dan 5-10 seconden de knop ingedrukt houdt. Doe liever
meerdere pogingen met tussenposen. Dit om schade aan de startmotor te
voorkomen.
Tip 25:
Als je wilt rijden met warm weer (25+ graden) en toch beschermd rijden
zonder dat je helemaal van je motor zweet, check dan eens een zogeheten mesh-motorjas. Deze zijn van verschillende merken te krijgen en
waaien lekker door en toch ben je beschermt. Qua prijs vallen deze motorjassen mee.
Tip 26:
Je ziet steeds meer motoren met een canbus-systeem. Hierbij worden de
electrische componenten gestuurd en gemeten via een zogeheten canbus. Maak alleen wijzigingen aan het systeem als je weet waar je precies
mee bezig bent. Het kan anders leiden tot een storingsmelding op het
systeem. Let dus ook op met het eenvoudig aftakken van 12V van een
bepaalde kabel. Ook zoiets kan tot foutmeldingen leiden.
Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer
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Hemelvaart Sauerland 2017

door Albert de Boer

Vorig jaar oktober hebben we met een aantal motorvrienden het plan op
gevat om met Hemelvaart naar Sauerland te gaan. Op donderdag 25 mei
j.l. was het dan zover. De week van te voren de motoren gecheckt waar
nodig olie water of lucht erbij gedaan. Debbie haar motor daar was net de
klepdekselpakking van vernieuwd, was al de tweede keer dat deze vervangen moest worden en is het goed. We hadden die woensdag van te
voren de koffers gepakt, het meeste heeft Debbie aan de motor hangen
want zij heeft twee grote koffers. Donderdag morgen om 8:15 uur komt
Henk aangereden, zodat we nu naar Alteveer konden gaan om Albert
en Willi op te pikken. We hadden om 09.00 uur afgesproken bij Kannalloni een Pizza Restaurant aan de A31 bij Dörpen waar we Chris en Willie
zouden treffen. Albert op de Gold Wing andere Albert op een Yamaha 900,
Debbie op de Yamaha 600, Willie rijdt op een Triumf, Henk op een BMW
en Chris en Willie op een Pan. Iedereen aanwezig gaan we nu richting
Schmallenberg (Oberkirchen), de totale lengte van deze tocht is 287 km.
Eerst een stukje A31 en dan gaan we later op de B408. Onze eerste stop
aan de B213 Laxterner Sand, koffie met warme appelgebak. De eerste 90
km zitten erop. Hier hebben we lekker in het zonnetje gezeten want het
was nog wel frisjes. Koffie op daar gaan we weer, richting tweede stop.
Deze is gepland In Hamm, bij Andre’s Dinner, we hebben dan ongeveer
200 km erop zitten. Onderweg zijn we er nog even af geweest, dit was in
Munster, want het wordt al warmer plm 25 graden. Nadat we bij Andre lekker hebben gegeten vervolgen we onze weg.
Nog 87 km te gaan we verlaten de B63 om hier weer een stukje autobaan
te nemen de A445 en later de A46 en bij afslag 66 eraf naar de B229 nu
nog 47 km.
Hierna begint het mooier te worden, wegen worden wat smaller en meer
bochten en warmer!!
We zijn bijna in Oberkirchen nog een keer rechts en links en dan moest ik
even terug naar de eerste want deze bocht naar links ging behoorlijk omhoog. Ons pension ligt aan de linkerkant en de eigenaar heeft de garage
al voor ons open gedaan, onderdak parkeren met een eigen sleutel voor
de garagedeur. Top geregeld Chris.
Nadat we de koffers e.d. van de motoren hadden gehaald, kregen we de
kamersleutel en dan je raadt het al onder de douche!!!
Zo weer lekker fris en schoon en nu eerst een pot bier!!
We hebben die avond gegeten bij hotel Dorste uitgezocht
door Willie en we hebben hier heerlijk gegeten,
land gerechten met kelderbier.
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en auto’s

Vrijdag 26 mei 2017.
Goed geslapen en van een goed ontbijt genoten.
Het plan voor vandaag is naar Willingen is plm 45 km en van daar uit de
route op pakken naar de Diemelsee, Marsberg, Bad Arolsen. Edersee,
Korbach, Winterberg en weer naar Oberkirchen, rondje van 200 km, dus
vandaag 245 km.
We zijn om 10:00 vertrokken en het was al warm.
De bedoeling was dat we in Willingen naar het Brauhaus zouden gaan,
maar de rondleiding was alleen om 10:30 uur en wij dachten vanaf 10:30
uur. Dan hier eerst maar een Weizen Alcohol vrij en lekker koud aub.
Route geladen voor het volgend
rondje en de eerste stop staat
gepland bij een Bikercafe
Färhhaus aan de Diemelsee
voor de lunch van vandaag en
we waren hier niet alleen.
Hier hebben even wat gegeten
en gedronken om onze weg
verder te vervolgen.
De route gaat verder naar Marsberg waar ik een stop heb gepland bij een
Italiaans ijscafé waar we verschillende lekkere ijsjes hebben genuttigd.
We vervolgen onze tocht richting
Bad Arolssen over de dam bij de
Twistestausee. Hierna rechtsaf naar
Braunsen om zo via Sachsenhausen
en Nieder Werde bij de Ederstausee
uit te komen. Grootste gedeelte om
de Edersee en nog een stuk langs
de Affolderner See om zo richting
Frankenau te komen.
Hier zitten leuke stukken tussen met
veel bochtjes en up en downs tot.
Tot dusver een zeer leuke route. We gaan nu weer omhoog richting Kobach en gaan nu op zoek om te gaan eten. Natuurlijk hebben we onderweg diverse stops gemaakt voor eten drinken en peukenpauze.
Even voorbij Korbach stoppen we aan de Uplanderstrasse 18 in Korbach. Een klein terrasje
om wat te eten. Het is zo op het oog kleine
Pizzaria met de naam Da Susi. We hebben
hier heerlijk gegeten en vreselijk gelachen en
zo ook de tijd vergeten, meer als anderhalf uur

hebben we hier gezeten gegeten en gedronken gelachen, wat een heerlijk
mens was dat.
Vooral Willi had plezier wilde zelfs een afspraak maken met Susi.
Nadat we weer een beetje bijgekomen waren hebben we onze reis vervolgd richting Oberkirchen nog 47 km, we waren om 21:50 weer in ons
pension.
Zaterdag 27 mei 2017.
Weer een goed ontbijt gehad en vandaag staat Schmallenberg en Attendorn op het programma. Tot dusver geen problemen ondervonden,
alle motoren doen het uitstekend. Mijn Gold Wing heeft hier bijna 1 op 17
gereden en Albert heeft op de Yamaha 408km met 1 tank gedaan.
Na het ontbijt gaan we koffie drinken in Schmallenberg. Hieraan gekomen
wordt het even een beetje kritisch, want we komen stil te staan in een file
voor een verkeerslicht, op zich geen probleem alleen gaat het hier vrij kort
omhoog.

Gelukkig allemaal goed doorstaan in de hitte want het is om
11:00 uur al 25 graden. Chris heeft een thermometer erop zitten.
Na de koffie willen we naar de Attendorn naar de Atta Höhle en dan doet
de zumo even niet wat ik wil. Strepen over het beeld en geen route, dus
stoppen maar. Even een reset en dan weer verder en wat denk je niks.
Dan maar het adres van de Atta Höhle er in gezet en dat gaat wel goed.
Jammer dit is een andere weg als ik had gepland, maar is even niet
anders, deze nemen we dan maar. Eenmaal hier aangekomen willen we
maar al te graag van de motor het is hier 33 graden en geen wolkje aan
de lucht. Eerst wat drinken en dan gaan we de Atta Höhle in, hier is het
constant 9 graden, wat een verschil en lekker. Een rondleiding gehad van
bijna 1 uur en toen we buiten kwamen, brak gelijk het zweet je uit van 9
naar 33 graden. Eerst maar even wat drinken.
De geplande route voor vandaag is 160 km en de zumo werkt weer mee,
zodat we een reis kunnen vervolgen. Na nog een stop te hebben gemaakt
besluiten we richting ons pension te gaan het zweet druipt er van alle
kanten uit. Het is te warm, Chris heeft de 35 graden ook al voorbij zien
komen. Er is geen wind alleen maar zon, we gaan ons douchen een koud
biertje drinken.
Nadat we weer opgefrist zijn gaan we uit eten en we besluiten om nog een
keer naar Dorste te gaan, want hier hebben we donderdag ook heerlijk
gegeten.
En wederom lekker gegeten. Morgen moeten we weer richting huis en
hadden al even naar de weersverwachting gekeken en deze vond ik er
niet al te best uit zien. Dat zien we morgen dan wel weer. Eerst lekker
slapen.

Zondag 28 mei 2017.
Wederom heerlijk ontbijtje. Koffers gepakt motor geladen afrekenen. Per
persoon per nacht 28.50 incl. ontbijt en onderdak motor. Biertje 1.50.
We gaan nu naar huis lekker weer binnendoor is de bedoeling, maar dan
om 11:00 uur dikke donkere wolken en ik dacht dit gaat niet goed, we
moeten richting grote weg. We komen een koffie stand tegen en hier eerst
maar even stoppen voor de koffie met een groot stuk taart erbij. Terwijl we
hiermee bezig zijn op te eten wordt het steeds donkerder en donkerder
en dan een paar rake klappen en de sluizen gingen open. Toen hebben
we besloten maar de grote weg op te zoeken en niet meer binnendoor.
Regenpakken aan getrokken en dikke 1.5 uur in de regen gereden. Alles
goed gegaan en de regenpak kan weer uit.
Onderweg nog een kleine stop gemaakt bij de Ems Vechte dikke ijsco gegeten. Bij de afslag naar Haren en Stadskanaal is Henk rechtstreeks naar
huis gegaan en wij zijn door gereden naar Kannalloni Dörpen. Hier waren
we tegen 16:30 uur en hebben heerlijk gegeten, best de moeite waard om
eens een keer heen te gaan. Na 1.5 uur hebben we afscheid genomen
van Chris en Willie en hebben Albert en Willi in Alteveer afgezet. Bij Willi
hebben we nog wat gedronken en waren om 19:30 uur thuis.

Een heel mooi weekend gehad met bijna 1000 km gereden veel zon, veel
gelachen en genoten.

Het reisgezelschap.
Bovenste rij, Henk, Willie,
Albert Debbie.
Onderste rij. Chris, Willi
en Albert.

Volgende jaar willen we
richting Plön.

Verjaardagskalender
Luppo
Henk
Diny
Gerard
Frank
Rene
Sytze
Trijnie
Kees
Willem

Teuben
Loois		
Pronk
Pathuis
Tietema
Hoesen
Doornbos
Wieringa
Bouman
Hensema

jun-05
jun-10
jun-11
jun-16
jun-18
jun-25
jun-26
jun-28
jun-28
jun-30

Fally
Jurren
Trijnko
Jasper
Dethmer
Erik
Dries
Harold

Spit-Koning
Boltjes
Begeman
van Heteren
Nuus		
Modderman
Pronk
Speelman

jul-09
jul-11
jul-16
jul-19
jul-25
jul-26
jul-27
jul-31

Pieter
Ben
Trijnie
Theo
Jaap
Koos
Trudie
Be
Willie
Jan Pieter
Meico

Dijkstra
Brader
Rosendahl
Visser
Duit		
Spa		
Jansingh
Nieboer
Swarts
Everts
van Velzen

aug-02
aug-04
aug-09
aug-14
aug-16
aug-18
aug-19
aug-19
aug-22
aug-30
aug-31
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De Stamtoavel

door Ben Brader

Tijdens de vliegshow van Tom van der Meulen op 1e pinksterdag komt
boer Mellema in aanmerking voor een stuntvlucht samen met Tom.
Tijdens het opstijgen maakt Tom een snelle draai met het toestel naar
links en Tom hoort Mellema zeggen “hak wel docht”.
Tom maakt direct daarna een draai naar rechts en hoort Mellema zeggen
“hak ook wel docht”, Tom zet daarop een looping in en terwijl het toestel
op de kop hangt zegt Mellema “doarop hak nait rekent”.
Tom land met het toestel en vraagt aan Mellema “ik hoorde je zeggen
dat had ik wel gedacht”, “joa” zegt Mellema, “bie de eerste draai piste ik
mie in de boksem en bie de twaide draai scheet ik mie in de boksem en
tounst doe over de kop gingst mit toestel toun luip mie de shit oet de
kroage van mien overhemd en doar had ik nait op rekent”.
Een dronken man komt uit een café strompelen en stapt in een taxi en
zegt tegen de chauffeur “breng me naar Harry’s bar”, waarop de chauffeur
antwoord “we staan al voor Harry’s bar. Waarop de dronken man antwoord
“bedankt, maar rij in vervolg niet meer zo hard”.
Twee vrienden treffen elkaar zegt de een tegen de ander “mijn vrouw is
allergisch voor geld” zegt de ander “hoezo”, “nou” zegt hij, “zodra ze het
in haar handen heeft dan moet ze het onmiddellijk weer uitgeven”.
“Ach ober”, zegt een keurig nette dame in een duur restaurant, “wat staan
er mooie figuurtjes in de boter, “ach” zegt de ober “kleine moeite en ik heb
het helemaal zelf gedaan met mijn zakkammetje”.
Komt een Groninger in een kroeg in Leeuwarden en bestelt een pilsje en
vraagt “wat kost het”, de barman zegt “2 euro” waarop de Groninger zegt
“wat 2 euro, man het glas zit bijna helemaal vol met schuim”, waarop de
barman zegt “als je even wacht dan wordt het zo bier”. De Groninger
drinkt z’n glas leeg en legt 1 euro op de bar. Zegt de barman “ik heb toch
gezegd van 2 euro”, waarop de Groninger antwoord “als je even wacht
dan wordt het vanzelf 2 euro”.
Zegt de ene Kardinaal tegen de andere Kardinaal “zouden wij het nog
meemaken dat we mogen trouwen”, zegt de andere “nou nee wij niet
meer maar onze kinderen beslist wel”.
Een man op een racefiets rijdt een oude man omver en zegt tegen de
oude man terwijl hij hem overeind helpt “je hebt geluk gehad dat ik een
vrije dag heb” waarop de oude man zegt “hoezo een vrije dag”. “Nou” zegt
de man op de racefiets, was het gisteren gebeurd dan
had je het niet overleeft, want`ik ben buschauffeur”.
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Lid worden?
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. 24/7 bereikbaar
. Landelijke dekking
. Nationaal en Internationaal
. Palletdistributie
. ADR transport
. Scherpe tarieven
. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd

