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Beste motorvrienden,

Zo de vakantie bijna in zicht voor de meesten van ons. Ik hoop dat jullie de afge-
lopen tijd weer genoeg de gelegenheid hebben gehad om een tochtje te rijden op 
jullie motor. Zelf alweer de nodige kilometers gehad o.a. een begeleiding gedaan 
met de skeelertocht Groningen Maastricht. Het hotelweekend staat ook voor de 
deur, zijn we mee geweest. Verder in het blad kunnen jullie ook de ervaringen 
lezen van de andere leden die mee zijn geweest.
Hebben jullie ook het idee dat de tijd snel voorbij gaat, deze Pitstop is alweer 
derde dit jaar en volgende maand hebben we alweer de R in de maand. Dagen 
worden weer korten laten we hopen dat het weer nog een poosje aangenaam 
blijft want onze toercommissie is alweer druk bezig met het voorbereiden van 
de tochten voor de komende tijd. De Rabobanktoertocht op 27 augustus is klaar 
en het beloofd weer een mooie tocht te worden. Verder hopen we natuurlijk dat 
jullie in grote getalen hier aan mee gaan doen. Daarna hebben we een tocht op 
17 september die ons weer mooie plekjes laat zien waar we met elkaar weer van 
kunnen genieten. 
Zoals de vorige keer al vermeld, vakantietijd, diegene die nog met de motor gaan 
veilige kilometers gewenst en mooi weer gewenst.

Ik wens jullie de komende tijd zonnige en veilige kilometers toe en we zien ons op 
een van de geplande tochten.

Vanaf deze kant veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop en ik hoop 
jullie in ieder geval te zien op 27 augustus.

Albert M de Boer voorzitter

Voorwoord

Inhoud
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Voorzitter       (e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

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

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

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

Penningmeester    (e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)
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Toercommissie   (e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)
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Kopij voor nummer 4, 2017 moet 
binnen zijn voor 11 november 2017.

Adressen enzo...
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Agenda 2017

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

Voorzitter:   Albert de Boer
Penningmeester:  Debbie de Boer-Knol
Secretaris:   Christien Spa
Algemeen bestuur:  Bé Nieboer en Henk Loois.

23 april: Open voorjaarstocht ±220 km. Anytyme 9.00 - 11.00uur  
 o.a. door Duitsland 
28 mei: Tokkeltocht ±250 km. Assen 9.00 uur
29 juni t/m 2 juli: Clubweekend n.n.b. Pekelahof 7.30 uur
27 augustus: Rabobanktoertocht ±220 km. Anytyme  9.00 - 11.00uur 
 o.a.door Duitsland 
17 september: Wgwntt ±200 km. Anytyme  9.00 uur
 WaarGaanWeNaarToerTocht 
8 oktober: Herfsttocht ±150 km. Eetcafe 9.30 uur.
   De Leeuw     
5 november: Smikkeltocht ±150 km. Anytyme 10.30 uur. 

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

Datum:  Soort:   Lengte:   Startpl.:       Inschrijving:  

Het bestuur



all in buffet €19,95 
inclusief:

frisdrank, bier, 
huiswijn en ijs!

incl.

€1998,-*

€1698,-*
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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 be-
schermende 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 Motorp-
laza 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 clubweek-
end, 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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Voorjaarstocht
door Kees Bouwman

Mijn naam is Kees Bouwman, uit Veendam en ik ben vanaf 1 augustus 2016 lid 
van deze gezellige motorclub, door toedoen van Jaap en Marga. Zelf heb ik ook 
nog weer een lid meegebracht, Jur Prins uit Zuidbroek. Mij is gevraagd een ver-
slag te maken van de voorjaarsrit 2017. Bij deze dan:

Ondanks het koude en soms regenachtige weer hadden 35 motorrijders toch nog 
de stoute motorlaarzen aangetrokken om de eerste rit van het seizoen mee te 
doen. Waarvan 18 gasten en 3 rijders duo, dus 38 personen in totaal.

Na inschrijving bij Anytime in Blijham vertrok mijn groepje onder aanvoering van 
Jaap en Marga richting Sellingen om daar de grens naar Duitsland te nemen.
De hele weg tot de eerste koffiestop in Haren hadden we regen, een peukenpau-
ze zat er dan ook niet in voordat we in Haren aankwamen.
Maar de koffie met appeltaart deed ons goed en konden wij de weg vervolgen 
richting Lathen,Sögel en Esterwegen.
Na een korte regenpauze kregen weer een aantal buien over ons heen, maar 
goed, daar kun je je op kleden. Dat heeft ook weer zijn charmes, het hoort bij het 
motorrijden.
Bij Ramsloh kwamen wij aan bij Bikersinn, een groot restaurant, speciaal gericht 
op motorrijders. Dat was ook wel te zien aan het aantal motoren die in slagorde 
stonden opgesteld voor de zaak en ook aan de grote metalen motor voor de zaak 
van ongeveer 2 meter hoog.
Heerlijk om dan even je natte goed uit te kunnen doen. Er zaten al heel wat (gast)
rijders van de club te eten. Maar goed dat Jaap die ochtend nog had gebeld om 
aan te geven dat er een grote groep zou komen, konden ze nog een extra varken 
slachten.
Dat was ook wel nodig als je zag wat er zoal voorbijkwam, hele xxl porties met 
schnitzels als deurmatten, dan bedoel ik zo groot als deurmatten en niet zo taai 
als een deurmat. Dat heb ik me laten vertellen.
Mijn buurman aan tafel had ook een schnitzel xxl en toen hij begon te eten lag er 
tot zijn verrassing nog eentje onder.
Toen de magen waren gevuld gin-
gen de groepen weer verder richting 
Rhauderfehn en Papenburg en ja 
hoor …………ook weer met een bui. 
Maar daar keken we al niet meer 
van op.
Bij Rhede gingen wij weer de grens 
over, waar de weg helemaal droog 
was, om richting Blijham te rijden om 
ons weer af te melden bij Anytime.

Al met al een leuke tocht!
Bedankt tourcommissie!
Kees.





13

In 2015 heb ik deze reis al een keer gemaakt en dit was mij destijds zo goed be-
vallen dat ik hem nogmaals wilde rijden. Nu was het er door omstandigheden in 
2016 niet van gekomen maar dit jaar gaat het door. Na de lange voorpret, en de 
korte motorvakantie in het Teutoburgerwoud, was het in juli dan eindelijk zo ver.

Nadat ik op maandagmorgen de gehuurde motortrailer had opgehaald in Wanne-
perveen, kon ik maandagmiddag beginnen met het inpakken van de auto en het 
vastzetten van de motor op de trailer. Dinsdagmorgen loopt op de tijd de wekker 
af en na het ontbijt en de laatste spulletjes te hebben ingepakt kan de reis begin-
nen. De eerste etappe gaat naar Heidenheim an der Brenz waar ik een overnach-
ting heb geboekt in het NH Hotel. De auto met trailer kan ik makkelijk kwijt op de 
ruime parkeerplaats en na het diner ga ik vroeg naar bed, morgen weer dag.

‘s Ochtends zit ik lekker vroeg aan 
het ontbijt en om acht uur stuur ik de 
combinatie de autobahn op voor de 
laatste etappe naar Oostenrijk. De 
reis verloopt voorspoedig en rond 
het middaguur draai ik de parkeer-
plaats van hotel Marienhof in Fliess 
(Oostenrijk) op. Na het inchecken 
helpt Samuel, de eigenaar, me met 
het afladen van de motor. Niet dat 
het nodig is maar toch vriendelijk. 
Deze keer gaat het echter zeer 
moeilijk en halverwege het afladen 
vraagt hij of ik de motor wel in zijn 
vrij heb gezet. Natuurlijk; antwoord 
ik, maar ik controleer het toch even en inderdaad staat de motor nog in zijn 1e 
versnelling. Hmm, laten we het er op houden dat het van het hete weer (35 gra-
den) komt. Onder genot van een biertje lachen we nog eens om het voorval.

De volgende dag luidt de kerkklok al om 06:00uur en zodoende ben ik al op tijd 
wakker en kan ik voor het ontbijt nog een korte wandeling maken. Dit zou ik de 
rest van de vakantie ook blijven doen, want de kerkklok luidt de hele week om 
06:00 ’s ochtends. Na het ontbijt begin ik aan mijn eerste motor rondrit; een rond-
rit over de Silvretta.

De tocht gaat van Fliess richting Vorarlberg naar het mondaine Lech, langs het 
hotel waar de Koninklijke familie ieder jaar de wintersport doorbrengt. De rit gaat 
verder over de prachtige Bregenzerwaldstrasse en het Furkajoch met als afslui-
ting de Silvretta Hochalpenstrasse. Een mooie dag om aan de 
passen te wennen.

Reisverslag drie Alpen
motorvakantie door Rudolf Meijer



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel
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Na een heerlijk avondmaal maar niet te laat mijn bed in want morgen staat er 
weer een motortocht op het programma.  Na het ontbijt de motorkleding aan-
getrokken en gestart met een rondrit over de Stelvio een tocht van ca. 280km. 
De route gaat door het Inntal naar Zwitserland en het belastingparadijs Livigno. 
Aangezien je de grens met Zwitserland passeert, en dus buiten de EU gaat, is er 
nog een ouderwetse paspoort controle.

Over de Passo Foscagno naar de “Koning” van de Alpen, de Stelviopas: met zijn 
2750m een van de hoogste passen van Europa. Boven aangekomen is het een 
grote motorkermis en is het zoeken naar een parkeerplek voor de motor. Nadat 
ik een plekje voor de motor heb gevonden koop ik bij een van de etensstalletjes 
een Italiaanse bol met braadwurst en sauerkraut. Nadat ik dit op een muurtje met 
uitzicht over de Stelvio heb opgegeten begin ik aan de afdaling. Na de 48 haar-
speltbochten van de Stelvio terug over de Reschenpas naar Fliess.

De derde toerdag is een rondrit over het Timmelsjoch van ca. 305km. Het is 
een stevige tocht over de Kühtai-Sattel, de Brenner, de Jaufenpas en het Tim-
melsjoch. Een prachtige tour door een imposante bergwereld. Tijdens een stop bij 
een bergmeer op de Kühtai-Sattel kom ik in gesprek met een stel andere motorrij-
ders. Ze zijn hier vanwege het BMW motorradtreffen in Garmisch-Partenkirchen. 
Dat verklaart waarom ik zoveel BMW motoren tegenkwam onderweg. Terwijl wij 
staan te praten komt een stel koeien steeds dichterbij en ik geef er één een aai 
over haar kop. Dit vind ze kennelijk wel prettig want als ik ophoud geeft ze met 
haar kop aan dat ik door moet gaan. Het is echter de hoogste tijd om de route 
verder te vervolgen.

De vierde rondrit gaat via Garmisch-
Partenkirchen, juist, daar waar het 
BMW motorradtreffen wordt geor-
ganiseerd. Ik besluit dat ik tijdens 
mijn rit hier even wil kijken. De rit 
gaat vandaag over de Hahntenjoch 
en het Namlostal naar de Plansee. 
Met name het Namlostal is schitte-
rend om te rijden en het is er relatief 
rustig. Op weg naar Garmisch-Par-
tenkirchen kom ik, zoals verwacht, 
heel veel BMW’s tegen. Wanneer ik 
in het dorp aankom zie ik nergens 
verwijzingen naar het BMW evene-
ment en aangezien de temperatuur 
al weer de 35 graden aantikt besluit ik niet verder te zoeken en de route te vervol-
gen. Langs de Plansee (een groot meer) zie ik een leeg bankje en ik besluit om 
daar mijn middagpauze te houden. Met een prachtig uitzicht over het meer eet ik 
mijn brood en na een half uur wordt het tijd om verder te rijden.

Toerdag vijf alweer en oorspronkelijk was dit de laatste toerrit 
van de motorvakantie. Een ontspannen dagje motorrijden. 
Ik rijdt eerst naar het belastingparadijs Samnaun met goedkope 
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benzine (€0,99 per liter) en de vele mooie winkels en terrassen om een hapje te 
eten. Ik zoek het terras weer op waar ik in 2015 een heerlijke apfelstrudel met 
vanille-ijs heb gehad. Ze zijn open en ook nu smaakt het weer verrukkelijk. Hierna 
via de smalle kant, met zijn overlichte in de berg uitgehouwen tunneltjes, weer 
naar beneden om via het Inntal naar de Kaunertaler Gletscher Panoramastrasse 
te rijden. Voor mij het hoogtepunt van de vakantie. 

Deze Panoramastrasse loopt door 
een schitterend landschap en eindigt 
op een hoogte van 2750m. Vandaar 
kan je een wandeling naar de glet-
sjer maken, of, zoals ik gedaan heb, 
een wandeling door de gletsjer. Dan 
ben je toch blij dat je waterdichte 
motorkleding aanhebt. De weg naar 
beneden rijdt ik extra rustig om van 
het uitzicht te genieten en om af en 
toe te stoppen om foto’s te maken. 
Af en toe wordt je ook gedwongen 
om te stoppen omdat een van de 
koeien spontaan besluit dat ze naar 
de overkant wil. Ze zijn totaal niet 
onder de indruk van het verkeer en steken pardoes en op hun eigen tempo over, 
iets om rekening mee te houden dus.

De laatste toerdag wil ik een kijkje nemen bij het Highbike Test Centre in Ischgl. Ik 
laat de Garmin een bochtige route maken en via diverse kleine kronkelige weg-
getjes kom ik in Ischgl aan. Ik kijk even rond maar op twee motoren na is alle 
weg (verhuurd). De baliemedewerker adviseert me, dat wanneer ik een motor wil 
huren, dit het best via internet kan reserveren. Niet dat ik dit van plan was maar 
ik bedank hem voor de info en start de motor op nogmaals naar de Kuhtaisattel 
te rijden. Wederom laat ik Garmin een bochtige route maken en ik kom inderdaad 
over zeer kronkelige wegen in het gebied aan. Op een bankje in het bos eet ik 
mijn broodjes en keer dan om naar het hotel. Zo kan ik in alle rust mijn koffers 
inpakken, de auto inladen en de motor op de trailer vastzetten, zodat ik morgen-
vroeg na het ontbijt meteen kan wegrijden.

Het was weer een schitterende motor-
vakantie en (zoals het nu lijkt) ga ik in 
2018 weer deze kant op. De rust, de 
mooie en goed onderhouden wegen 
en de zeer vriendelijke mensen 
overal maakt dat je het echte vakan-
tiegevoel krijgt en met een voldaan 
gevoel weer naar huis terugkeert.

Rudolf Meijer
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Hotelweekend 2017 hotel Daytona Dasburg 

Ook dit jaar werd er weer een 4-daags motorweekend georganiseerd door Mios 
en het totaal aantal deelnemers was 20 personen waarvan 4 duo’s en Geertje 
en Sipke op de bezemwagen. Zoals gebruikelijk in vorige jaren werd er nu ook 
van de deelnemers gevraagd een klein stukje te schrijven over hun ervaring dit 
weekend.

Ondanks dat het af en toe regende, zowel op de heen als terugreis, zijn we droog 
aan en thuis gekomen. Wij hebben een mooi, leuk en gezellige clubweekend 
gehad. Toppie!!!

Jaap en Marga Duit.

Donderdag 29 juni verzamelen we ons bij Pekelahof in oude Pekela en om pre-
cies 8 uur vertrekken we, op parkeerplaats bij Arnhem sluiten Henk en Peter zich 
bij ons aan.
Achter in de middag komen we aan in Dasburg in Duitsland tegen Luxemburgse 
grens aan,daar worden we welkom geheten door Jan en Hilly de eigenaren van 
het hotel.
Na kamerverdeling en even heerlijk douchen gaan we aan het diner.
Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt starten we de 
motoren weer om een mooie tocht te rijden door het Luxemburgse 

Hotelweekend 2017
door divers
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land, weer goed uitgezet door onze toercommissie, dat mag ook wel eens gezegd 
worden. ‘s Avonds een heerlijke en gezellige barbecue gehad.
Zaterdagmorgen toen we de gordijnen open trokken, regende het en het heeft de 
grootse deel van de dagook door geregend.
Daarom hebben we de motoren ook niet gestart, maar hebben een openbaar-
vervoerskaart voor 9 euro gekocht en zijn voor het hotel in de bus gestapt, later 
overgestapt in de trein en in de stad Luxemburg onze dag gezellig doorgebracht. 
Zondag de koffers weer ingepakt om weer terug te rijden naar huis.
We kunnen weer terug kijken op een gezellig en vrolijk motorhotel weekend en ik 
wil jullie daarvoor ook allemaal bedanken.

Geert Veenstra

’n Dag of wat mit ’n ploug Mios-ers  oet.

De henraize verluip, op wat nattighaid noa, meroakels goud.  Underweegns hier 
en doar mitnander wat eetn en dronkn en dichtbie ’t hotel eerst nog eevm ge-
nootn van de  aangenoame brandstofpries, ’t was glad ’n genot um of te reekn.  
Bie ’t hotel nog een beste buie woardeur onze pakkeloazie eerst mor bleef woar 
’t zat of lag, wie haddn der mitnander waark mit dat we zulf nait as verzoopm katn 
underdak kwamm. 

Vrijdag ’n mooie rit deur Luxemburg  woarbie wie bie ’t kovviestee in Diekirch 
“vermoakt” wördn deur ’n knallnde Nederlandse Ducati-oldtieder. ’t Klonk asof der 
flink schootn wer mor de man dai der op ree leek nait van zien stuk, sleudelde 
eevm wat en ree, al toeternde en vrundlijk wuivmde noar ons,  zunder knalln 
weg. ’s Oavms gezellig dik doan in de theetoene van ’t hotel, woarbie ook ’n goie 
geleegnhaid veur ’t  plougploatje. 
Zoaterdag verreegnde mor ook doarop vondn wie mit mekoar wat.  Ploug mit bus 
en train noar Luxemburg-stad en wie een stuk of wat campings bekeekn in de 
umgeevm. ’t Vuil der soms zo haard oet dat wie nait oet de auto kondn, hier en 
doar zulfs modderstroomm over de weegn. 
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Zundagmörn oetwuifd deur de aignoarn van ’t hotel en wat Nederlandse gastn.  ’t 
Was goud weer om noar hoes te riedn. Underweegns kovvie bie de Biker Ranch 
in Simmerath en loater mitmekoar lekker eetn bie van der Valk in Spier muik ’n 
mooi ende aan ’n poar nofleke doagn in hotel Daytona in Dasburg.  ’n Goud stee.

Aalmoal stief bedankt veur de nuvere doagn.

Sipke en Geertje 

Hotel weekend Dasburg (Luxemburg) 2017 Albert en Debbie

Paar dagen van tevoren al de motor in gepakt omdat ik de woensdagavond 
ervoor nog een cursus moest draaien, laat thuis op bed en de volgende ochtend 
donderdag 29 juni op naar de Pekelahof om met de rest van de leden naar Das-
burg te vertrekken. Iedereen was op tijd en we konden dan ook voor 8 uur ver-
trekken. Het weer lijkt goed en hopen dat dit ook zo blijft. Onderweg diverse stops 
gemaakt voor koffie e.d. maar ook om nog twee leden op te pikken die onderweg 
zouden aansluiten. De reis naar Dasburg ging voor spoedig alleen 
hebben sommigen van ons toch nog even de regenpakken aangetrokken.
Bij het hotel aangekomen werden we verwelkomt met een stevige onweerbui en 
werden we toch nog nat. In het hotel werden we hartelijk ontvangen en konden 
we na een heerlijk douche eindelijk aan het bier. Lekker gegeten en een leuk ho-
tel. De volgende ochtend een heerlijk ontbijt gehad en konden we ons opmaken 
voor de 1000 bochten tocht door Luxemburg een mooie tocht en we hadden er 
goed weer bij. Af een toe een paar spetters maar de moeite niet. Een geslaagde 
dag met een paar hindernissen, maar die hebben we met elkaar goed overwon-
nen. Rechtsaf in plaats van 
linksaf. Rechtdoor in plaats van 
afslaan. Door een heuvelach-
tige binnenstad. Doodlopende 
weg met kuilen en gaten en 
steeds smaller worden de weg. 
Maar alles is goed gegaan. Na 
terugkomst in het hotel hebben 
we met elkaar aan de BBQ ge-
zeten, georganiseerd door de 
eigenaar van het hotel. Prima 
geregeld, van alles voldoende 
en goed. Na afloop met elkaar 
bij het kampvuur met de nodige 
versnaperingen een zeer leuke 
avond gehad met elkaar.
Ja, dan is het de beruchte zaterdag, die door de weerverwachting al als slecht 
stond aangeschreven en deze was ook slecht, begon met regen
en dikke buien en de buienradar voorspelde niet veel goeds. 
We hebben dan ook besloten om vandaag niet op de motor te 
gaan. We zijn met de bus en trein naar stad Luxemburg geweest 
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en laat het daar nou 
ook regenen. Toch 
met elkaar koffie kun-
nen drinken en stukje 
gewandeld door de 
stad. Tegen 5 uur 
waren we weer terug 
in het hotel en het 
regende nog en verre-
gende dag dus. Zoals 
gewoonlijk stond om 
7 uur het avond eten 
voor ons klaar en we 
konden aanschuiven, 
weer lekker gegeten 
en gedronken. Die avond hebben nog een paar rondjes poolbiljart gespeeld en 
sommigen gingen darten of aan de flipperkast, vermaak voor ieder was aanwezig. 
Zondagochtend om 8 uur met elkaar aan het ontbijt en de terugtocht kan begin-
nen, gisteren al goedkoop getankt, dus we gingen om 9 uur rijden. De terugreis 
verliep voorspoedig en we kunnen terugkijken op een mooi weekend. Met een 
aantal leden nog lekker gegeten bij van der Valk in Spier.
Bedankt allen voor dit mooie weekend en misschien tot volgend jaar.

Albert en Debbie de Boer

Donderdag een leuke heenreis gehad door Nederland, soms denk je
moet zo maar even stoppen om wat foto’s te maken maar ja dat natuurlijk niet.
‘s Avonds aangekomen in het hotel in Dasburg, eerst even wat opgefrist en 
daarna gezellig bij elkaar gezeten.
Vrijdagmorgen zei er iemand bij het ontbijt ik viel pas om 5 uur in slaap door al
al dat gesnurk ( wie zouden dat nu geweest zijn ?).
Deze dag weer een leuke rit, wel raar dat als je gaat koffie drinken met gebak en 
Als je dan als eerste wilt afrekenen moet je voor de hele groep betalen,
maar dat kwam gelukkig wel weer goed.
Deze dag nog goed weer gehad maar de volgende dag was het helemaal mis.
Van bed af gekomen en het regent al, dus we gingen met elkaar afspreken
wat we zouden gaan doen, conclusie maar met de bus en trein naar Luxemburg 
stadToch nog een gezellige dag en veel gezien.
We hebben ‘s avonds nog heerlijk met elkaar gebarbecued en bij
het kampvuur gezeten.
Zondag de laatste dag alweer, vroeg van bed af spullen weer inpakken
en gezamenlijk ontbijten en daarna iedereen weer op de motor terug naar huis.
Het was een rustige rit en met een aantal mensen nog even lekker gegeten
een leuke afsluiting van het mooie weekend.

Ruud Westerbaan.
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Eigenlijk kan ik weinig meer toevoegen aan de leuke stukjes van de mensen 
die de moeite namen om hun ervaringen met ons te delen. Zelf vonden we het 
natuurlijk jammer dat we op zaterdag niet konden rijden maar een bezoek aan 
Luxemburg-Stad was ook leuk en zeker omhoog gaan in de ronddraaiende 
uitkijktoren was een bijzondere ervaring. Aan het einde gingen de meesten nog 
samen eten maar wij zijn doorgereden omdat we toch altijd weer onze hond en 
kat missen.
We hopen natuurlijk op beter weer voor volgend jaar, maar dat heb je nu eenmaal 
niet in de hand.

René en Gebina Hoesen
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De personen die jaarlijks de motorbeurs Utrecht organiseren wilden ook graag 
een motorevenement organiseren in de zomermaanden en zodoende kwamen ze 
met het Dutch Motorcycle Festival. Ik had het evenement al diverse keren voorbij 
zien komen op Facebook maar nog niet echt het idee opgevat om hier naar toe te 
gaan, totdat mijn overbuurman bij mij kwam op te vragen of ik mee wilde. Hij had 
namelijk vier vrijkaarten gewonnen bij Simone FM.

Toen was de keus snel gemaakt en besloot ik om mee te gaan. Samen met 
nog een buurman en motormaat Roelf Hummel gingen we zaterdagochtend 26 
augustus al om 08:30uur richting het vliegveld Twente. Ik had twee toeristische 
routes gemaakt (één voor de heenweg en één voor de terugweg) en zodoende 
reden we mooi toeristisch door Groningen, Duitsland, Drenthe en Overijssel naar 
Enschede.

Na wat omzwervingen over mooie rustige wegen door Drenthe, Duitsland en 
Overijssel kwamen we bij Landgoed Singraven, een mooie gelegenheid voor een 
koffiepauze. De zaak ging net open en zodoende konden we op het terras in de 
zon op een unieke locatie heerlijk 
genieten van onze kop koffie en 
appelgebak met slagroom. Vanaf 
hier was het nog maar 28 kilome-
ter rijden en na de uitgebreide stop 
werd het tijd om richting het vlieg-
veld Twente te rijden. Nu werd ik 
de laatste kilometers best nerveus, 
want ondanks dat de Garmin nog 
maar 3 kilometer tot de eindbe-
stemming aangaf waren we nog 
geen enkele andere motorrijder 
tegen gekomen. Dan ga je als toer 
uitzetter en gids je toch afvragen of 
je wel de goede bestemming hebt 
gebruikt.

Op 1,5 kilometer voor het bereiken van de eindbestemming dan eindelijk de 
eerste verkeersborden én de eerste andere motorrijders, gelukkig de route klopte. 
Nu de borden en aanwijzingen van de aanwezige verkeersregelaars opvolgen 
richting de parkeerplaats. Doordat we vroeg waren mochten we vlak bij de ingang 
parkeren, nu wachten tot het hek open ging. Ondertussen werd het drukker en 
drukker en waren de verwachtingen hooggespannen.

Om exact 12:00uur gingen de hekken open en konden we naar 
binnen, eerst maar eens de jas en de helm afgeven bij de (gratis) bewaakte 
garderobe want de temperatuur liep al ras op. Toen konden we de strip op om te 

Dutch Motorcycle Festival
door Rudof Meijer





31

aanschouwen waar naar 
uitgekeken hadden. Dat viel 
echter een beetje tegen. 
Aan weerszijden van de 
taxibaan waren stalletjes 
met diverse zaken, zoals 
bijv. Waypoint, Putoline, etc. 
en in het midden één lege 
vlakte, hier mochten bezoe-
kers hun motor parkeren 
zodat het nog wat leek. Wij 
waren blij dat we buiten het 
hek geparkeerd stonden 
want ik heb mijn motor niet 
graag op een plek staan waar zoveel mensen bij langs lopen.

De stuntshows, trailrijden e.d. waren nog niet begonnen en de bands waren nog 
druk bezig met het doen van de geluidstesten. Na een keer op en neer te zijn ge

lopen keken we elkaar aan met een blik van “was dit het nou?”. Gelukkig hadden 
wij vrijkaarten maar wanneer je de normale entreeprijs van €17,50 had betaald 
zou ik me flink bekocht voelen. Bij het tweede rondje was er al meer bedrijvigheid 
en kwam het qua sfeer een beetje los maar na het eten (wat overigens erg goed 
was) besloten wij om huiswaarts te gaan.

De terugreis verliep geheel door Nederland en na nog een korte stop in Drenthe, 
ter hoogte van Orvelte, kwam de eindbestemming al weer in het zicht. Ter hoogte 
van Borger ging opeens de telefoon, althans die voelde ik in mijn binnenzak, en 
even later kwam Roelf naar mij rijden gebarend naar zijn tank. Dus in Borger 
maar even van de route af richting het tankstation, hierna via Gasselte terug naar 
Pekela en zo waren we mooi voor het avondeten thuis.

Het was een mooie motordag waarbij de “hoofdact” een beetje tegenviel. Of zoals 
Roelf Hummel het mooi verwoorde: “Het mooiste vandaag waren de heen- en 

terugreis”. Nu wil ik de organisa-
toren het voordeel van de twijfel 
geven, het is namelijk een nieuw 
evenement wat kennelijk nog 
moet groeien. Hopelijk is de vol-
gende editie beter, leuker, met veel 
meer motor gerelateerde standjes 
(handschoenen, jassen, broeken 
en laarzen waren er niet te vinden) 
en vooral veel goedkoper. Want 
€17,50 entree vragen voor een 
motorbraderie is echt veel te gortig 
naar mijn idee.
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Nieuwe verkeersborden

De nieuwe borden zouden eigenlijk al in januari 2015 geplaatst wor-
den. Na uitstel tot 1 juli 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017 zijn 
de nieuwe verkeersborden weer uitgesteld. Nu tot 1 juli 2017.
Dit zijn ze dan:





De borden F11 en F12 verplichten motorvoertuigen die niet harder 
kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur om een rijstrook 
te gebruiken om ingehaald te kunnen worden.  Zo dat is een lange 
zin… Ik denk dat dit verkeersbord je kort gezegd blij maakt als je 
achter een tractor rijdt op een maandagmorgen.

De borden F13 t/m F22 geven rijbanen aan uitsluitend voor speci-
fieke voertuigen als bussen, trams en vrachtauto’s. Oké, helder!
Maar wat is er aan de hand met de borden L20 en L21? Ik vind 
deze persoonlijk erg onduidelijk. Misschien is een beetje uitleg bij 
deze borden wel handig. Deze borden geven uitwijkplaatsen aan. 
Je komt uitwijkplaatsen tegen op smalle wegen. Als er dan een 
tegenligger aankomt, kun je door de uitwijkplaats op te rijden elkaar 
passeren. Er zijn in Nederland al passeerstroken en uitwijkplaatsen 
aangelegd. Alleen ontwikkelde elke gemeente daarvoor zijn eigen 
verkeersbord. En dat is verwarrend voor automobilisten. 
Dus standaardisering is hier wel logisch en verstandig.

H L Consultance

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



Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!
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Zondag 27 augustus 2017, onze Rabo toertocht voor de 24e keer. Ik zat 
weer bij Anytyme met onze (toercommissie) laptop nu eindelijk in ons bezit 
om tijdens de inschrijving onze gasten de tocht op GPS te kunnen aanbie-
den. Een oude laptop helemaal opgeschoond, nieuwe accu erin, windows 
10 erop, met het opstarten iets aan de trage kant maar we hebben hem 
in ons bezit. Dus op tijd klaar zitten zodat ik direct aan de slag kon als de 
motormuizen binnenkwamen. Het begon ook goed met de eerste Garmin 
maar daarna ging het helemaal mis, een defect kabeltje voor de  Zumo 
590, BaseCamp wat iedere keer uitviel en als klap op de vuurpijl een vast-
loper. Ik ben bij Roelf in de auto gestapt om thuis mijn eigen laptop dan 
maar te halen, opstarten en gaan met die banaan. Roelf had inmiddels de 
andere laptop ook weer aan de praat gekregen en zo heeft toch nog bijna 
iedereen de route mee gekregen op de GPS.Wij zijn dan ook om 10.30 
uur gestart met de tocht. We hadden een leuke groep met wat nieuwe 
mensen en nieuwe leden zo bleek bij terugkomst Klaas en Gelina welkom 
bij de club. Ook ons oude lid Freka was weer van de partij. Het weer was 
perfect, lekker temperatuurtje, weinig wind en lekkere vlotte stuurwegen 
op een enkele klinkerweg na. Ook waren ze op diverse plaatsen met de 
weg bezig geweest te repareren en lag er veel los grint op de weg wat we 
gelukkig zonder glijpartijen hebben overleefd. De koffie hebben we genut-

Rabo toertocht
door Jaap Duit



voor dier, tuin en hengelsport
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tigd bij Bikertreff Oldersum altijd leuk om daar even te zitten en niet duur. 
Verder een mooie route gereden, ik zal jullie verder niet lastigvallen met 
allerlei plaatsen waar we door zijn gereden, maar we zijn richting de Duit-
se Noordzeekust gegaan. Onderweg nog even pommes mit curryworst 
gegeten bij Paddel en Peddel om tegen 18.00 uur weer aan te komen in 
Blijham alwaar Christien al met smacht op ons zat te wachten. Ongeveer 
5 minuten voordat we aankwamen heeft Christien mij nog 3x proberen te 
bellen waar of wij wel bleven, ik kan wel zien dat ik gebeld wordt maar op 
de motor niet opnemen, dus ook de voicemail kwam er nog bij. Nog even 
nagebabbeld bij Anytyme met een frisje en daarna maar op huis aan om 
lekker te douchen. Volgens mij waren er meer dan 50 inschrijvingen, dus 

een mooie opkomst met leuke reacties over de tocht. Dat geeft de burger 
moed en als toercommissie lid een tevreden gevoel over onze werkzaam-
heden voor onze MIOS’93. 

Jaap Duit





43

Het was al weer een tijdje geleden dat we met de club op pad zijn ge-
weest want rond in de vakantie wordt er nooit een rit georganiseerd omdat 
de meesten toch op vakantie zijn. Maar nu was het voor ons de laatste 
dag van de vakantie en dat moesten we maar eens afsluiten met een 
mooie rit met Mios. En dat vonden er nog meer met ons want in totaal zijn 
we met 52 personen waarvan een aantal met duo. 
De inschrijving was tussen 9 en 11 en we hadden met Jan Pieter en Hilda 
afgesproken dat we tegen half tien op de motor wilden zitten om te gaan 
genieten van een mooie rit die we zelf gecontroleerd hadden een paar 
weekjes geleden.
We gingen dit keer natuurlijk weer Duitsland in maar dit keer eens richting 
het hoge koude noorden, naar de omgeving van Greetsiel, en dat resul-
teerde in bijna compleet onbekend terrein. Onderweg koffie met Rotkäpp-
chen koek, heerlijk cake met vruchten erop. In de route was ook nog een 
mooi plekje om eens lekker uit te waaien aan zee waar de boot naar Bal-
trum ging en vanaf hier ging het verder en we kwamen door Emden heen, 
bij de Volkswagenfabrieken langs. 
En natuurlijk kwamen we door Bunde, en natuurlijk ga je dan eten bij 
Pizzastübchen waar de voertaal bijna Nederlands is omdat dit een ware 
pleisterplaats is geworden voor de zuinige Hollanders die we zijn. Hierna 
voerde de route 
door Bad Nieuwe-
schans waar men 
het nodig vond om 
een zomermarkt te 
organiseren precies 
op onze route, nou 
oké, dan rijden we 
wel een stukje om. 
In Blijham nog een 
herinnering opge-
haald aan deze 
leuke tocht en ik 
bedank jullie weer 
voor de gezellige 
dag.

mvgr VFRené en VFRouw

Rabo toertocht
door René Hoesen



info@schildersbedrijfstukje.nl  -   www.schildersbedrijfstukje.nl

Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken
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De weersvoorspellingen voor de Hemelvaartsweek zijn veelbelovend en 
dus besluit ik om een korte motorvakantie te boeken naar het Teutoburger-
woud, dichtbij huis en toch ver weg. Nu maak ik ieder jaar wel een motor-
rit door het Teutoburgerwoud maar dat is vaak een dag rit, startend en 
eindigend in Bad Bentheim. Ik wil echter wat dieper het Teutoburgerwoud 
in en dat gaat niet lukken met een dagtocht. Aangezien het kort dag is en 
ik geen zin heb om routes te gaan maken besluit ik terug te vallen op mijn 
favoriete motorreisbureau, motortours.eu. Binnen een uur is alles geregeld 
en de dag er op ontvang ik mijn reisbescheiden en routes voor de Garmin.

De route begint in Winterswijk en ik besluit om via de snelste weg hier 
naar toe te rijden via de A31. Bij de startlocatie wordt de route geladen en 
kan de pret beginnen. Vanuit Winterswijk gaat de route direct het Münster-
land in, het land van hammen en worsten. De dubbele toren van Biller-
beck wijst op een mooi stadje dat uitnodigt voor een koffiestop en bij de 
plaatselijk konditorei las ik een stop in om iets te gaan eten en drinken.

Dan volgen de Baumberge, waar ze zowat alle bergweggetjes in de route 
hebben verwerkt, genieten! Bij een tocht door het Teutoburgerwoud hoort 
natuurlijk Tecklenburg waar ik bij het Tecklenburg Münsterlandblick een 

Motorvakantie
Teutoburgerwoud

door Rudof Meijer



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

CarXpert
Jan Bruining

en auto’s



korte pauze houd om van het prachtige uitzicht te genieten en foto’s te 
maken. Hierna door de echte bergen naar het hotel in Bad Rothenfelde.

Bad Rothenfelde blijkt een erg leuk plaatsje (het is het oudste kuuroord in 
het Osnabrücker Land) te zijn. Centraal zijn de twee grote gradeerwerken: 
lange wanden van gevlochten takken waarlangs het zoute water langzaam 
naar beneden sijpelt. Rond het oude gradeerwerk pulseert het leven, het 

plein met de fonteinen, het Kurhaus, de concerttuin, de ‘Galerie am Alten 
Gradierwerk’ en de winkels in de Salinenstraße vormen het middelpunt 
voor alle gasten. Ontspannen op een banken lezen of luisteren naar een 
openluchtconcert. Alles vindt plaats in de buurt van de frisse zoute nevel. 
Ook de schitterende Rozentuin is een heerlijke plek om na een dag motor-
rijden te ontspannen. Dit alles tegenover het hotel, ideaal.

De volgende ochtend gaat de wekker om zeven uur; tijd voor het ontbijt 
en wederom een dag motorrijden.  Over de mooiste slingerwegen van het 
Teutoburgerwoud gaat de route naar Bad Essen met prachtige vakwerk-
huizen. Dit plaatsje is mij bekend, want dit was het verste punt van mijn 
dagtochten, ik rijd deze keer echter door op de route richting Porta West-
falica. Bij Porta Westfalica is het Kaiser Wilhelm Denkmal een uitstekende 
plek voor een stop en een mooi uitzichtpunt over de Weser, waar de route 
ook nog een stukje langsgaat. 





De weg richting het monument kon wel aangelegd zijn door motorrijders! 
Het is een aaneenschakeling van prachtige bochten door een bosrijke 
omgeving eindigend op een parkeerplaats waar het gezellig druk is. Er 
zijn hier zelfs parkeervakken speciaal voor motoren, die Duitsers denken 
ook aan alles. Na een wandeling naar het Denkmal, het laatste stuk is een 
wandelpad, pak ik de route weer op en mag ik nog een keer al die heer-
lijke bochten naar beneden rijden. 
Na nog een stukje Weserbergland toer ik weer terug naar het hotel waar 
ik na het diner een wandeling om de gradeerwerken maak. Dit is nog eens 
relaxt vakantie vieren.
De volgende ochtend, helaas al weer de laatste dag van deze korte mo-
torvakantie. Na het uitchecken en het inpakken van de motorkoffers begin 
ik aan de terugreis. De route gaat nog even door het Wiehengebirge en 
gaat naar het noorden en voert langs de Alfsee en stukjes van de toe-
ristische Bramgau Route. Een wat onbekend, maar zeker niet onbemind 
gebied. De route eindigt aan de Nederlandse grens bij Oldenzaal waar ik 
besluit de A31 richting Groningen op te gaan.

Hiermee komt er al weer een einde aan deze korte motorvakantie. Het 
was een mooie opwarmer voor de komende zomervakantie en smaakt 
absoluut naar meer.





- Er al weer 5 toertochten  en een hotel weekend  geweest zijn
- De helft van de geplande toertocht al gereden zijn
- Dit betekend dat de herfst/winter in aankomst is
- Rabobank toertocht op 27 Augustus a.s. plaats vond
- Dit een open toertocht was, dus voor alle motorrijders 
- Dat deze tocht door Duitsland ging en mooi weer had.
- Deze tocht 52 deelnemers had, inclusief duo’s.
- Christien weer motor heeft gereden
- Het in begin even wennen was, maar daarna….. 
- Silvia, Debbie en Christien in boek Noorderland staan
- Dit in het volgend  clubblad  vermeld wordt met foto’s
- De Run op 9 September in Winschoten plaats vindt
- McMios met diverse motorrijders meedoen, als  begeleiding in
  verschillende functies.
- Dit een lange, mooi, drukke en plezierige dag is.
- De puzzeltocht een nieuwe naam heeft gekregen.
- Nu de “waargaanwenaartoertocht” heet.
- Deze op 17 september wordt gereden. 
- Er nieuwe leden bij de club zijn gekomen
- Wij als bestuurders jullie graag zien op de eerst volgende toertocht
- Wij, alle zieken veel beterschap en een spoedig herstel toewensen!!
- Wij nu niets meer te melden hebben.

Wist u dat? door Christien Spa

Nieuwe leden
Hartelijk welkom bij de motorclub:

Bé Nienhuis uit Blijham
Willem Sopar uit Vriescheloo
Hulzebos uit Winschoten
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Verjaardagskalender

Bert Wijnholds sep-02
Marc Lingbeek sep-02
Roelf Hummel sep-04
Roelf Bruins sep-06
Be Glazenborg sep-07
Bart Perton sep-09
Berend Kupers sep-09
Be Koerts sep-19
Rob Mulder sep-25

Reint Lohof okt-01
Geertje Schudde-Kloosterboer okt-02
Marga Duit-Luining okt-03
Arnald Rosendahl okt-06
Rudolf Meijer okt-06
Harry Schuurman okt-12
Reinder Potze okt-24
Henk van Achteren okt-31

Thea Loois-Kruize nov-04
Egbert Kruize nov-14
Patricia Lesterhuis nov-15
Tinus Scholtens nov-18
Jan Suk nov-20
Hilvert Smits nov-20
John Kielman  nov-23
Engel Perton  nov-23
Harm Kruize  nov-24
Theo Prenger  nov-24
Joey Teuben  nov-25
Jacob Schudde nov-26
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De Stamtoavel door Ben Brader

Onverwachts komt een man thuis en treft zijn veel jongere echtgenote aan 
in bed. Hij zegt tegen haar: “de bezuinigingen bij de Post gaan mij veel te 
ver, want zojuist kwam ik de postbode tegen met alleen zijn onderbroek 
aan”.

De bedroefde weduwe stapt het gebouw van haar verzekeringsbedrijf bin-
nen en zegt: Ik wil graag het geld van de Levensverzekering van mijn man 
opnemen die hij bij u heeft afgesloten, want hij is vanmorgen overleden”.
De akte wordt opgehaald en ingezien, “helaas  voor u” zei de verzeke-
ringsagent, “het spijt me zeer, maar u wijlen man heeft zich bij ons enkel 
verzekerd tegen overlijden door verbranding”. “Dat weet ik”, zegt de we-
duwe, “daarom heb ik hem direct laten cremeren”.

Een Schot moet zijn schoonmoeder laten begraven. De prijs van een kist 
valt hem erg tegen en een grote kartonnen doos komt ook al op twee 
honderd euro. 
Als de kistenmaker merkt dat de man dit ook nog te duur vindt zegt hij: 
“breng u schoonmoeder maar hier, dan zet ik er wel vier handvaten aan.

Een jonge vrouw komt bij de dokter en klaagt over buikpijn.
Ze zegt tegen de dokter dat ze nog niet zolang geleden is verhuisd en dat 
ze denkt dat ze tegen iets hards is aangelopen.
De dokter onderzoekt haar nauwkeurig en stelt een diagnose: “dat hards 
waar je tegenaan denkt te zijn gelopen moet beslist van de verhuizer zijn 
geweest”.

Een vrouw heeft zich al een poos geërgerd dat haar overbuurman haar 
begluurd als ze zich uitkleed. Tenslotte verliest ze haar geduld en infor-
meert naar zijn naam en telefoonnummer en belt hem de volgende dag 
op. “Hallo, spreek ik met de man met de verrekijker? “Zou u mij kunnen 
vertellen waar ik gisteravond mijn BH heb neergelegd want ik kan hem 
niet vinden”.

Een man van 80 jaar trouwt met een meisje van net in de twintig.
“Maar vader”, protesteert zijn zoon, “wees alsjeblieft voorzichtig, want 
dit zou weleens fataal af kunnen lopen”. “En wat dan nog”, zegt de oude 
man. “Als ze sterft kan ik altijd nog weer een ander nemen”.

Een skelet komt bij de tandarts en neemt plaats in de behandelstoel.
Na een vluchtig onderzoek zegt de tandarts: “aan uw tanden mankeert 
niets, maar o wee dat tandvlees van u”.
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Lid worden?

5
5

MIOS’93
Blijham
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. Landelijke dekking

. Nationaal en Internationaal
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