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Beste motorvrienden,
Voor jullie ligt het mijn laatste voorwoord van 2017. Op 5 november hebben we 
onze laatste toertocht gehad met een redelijke opkomst en ’s avonds met elkaar 
naar de Binding voor een heerlijk koud en warm buffet, hier waren toch nog weer 
plm 34 leden aanwezig. Dan kan de motor weer in de winterstalling. Het duurt niet 
meer zolang hebben we de Kerstdagen en dan zit het jaar 2017 er alweer op. Als 
we even snel het jaar gaan herhalen, we hebben een leuke voorjaarstocht gehad 
met een goede opkomst. Het hotelweekend een beetje in de regen gevallen, 
zoals meerdere tochten. Tijdens de andere tochten was de opkomst redelijk tot 
goed te noemen. Zelf hoop ik jullie in het komende seizoen te mogen begroeten 
tijdens een ledentocht. 
Langs deze weg wil ik ook mijn medebestuursleden bedanken voor hun inzet 
het afgelopen jaar en tevens gaat ook mijn dank uit naar de redactieleden die er 
iedere keer maar weer voor zorgen dat ons clubblad weer gevuld is. Onze toer-
commissie doet haar uiterste best om voor ons mooie routes op papier te zetten 
en het is hun dit jaar weer aardig gelukt, Jongens bedankt voor jullie inzet, ga zo 
door en ik hoop dat we volgende jaar weer kunnen genieten van jullie tochten. 
In januari komt er weer een inschrijving voor het hotelweekend 2018, dit keer 
richting ?????. 
Vanaf deze kant wens ik jullie alvast fijne feestdagen toe en een goed begin van 
2018 en hoop jullie allemaal te zien op onze traditionele Nieuwjaarsreceptie bij 
Ying Ping te Winschoten, de datum staat in deze editie of anders zien we elkaar 
op de jaarvergadering in februari, deze staat gepland op 20 februari 2018 zet 
alvast in je agenda.

Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
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)
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  (e-mail: info@mcmios93.nl)
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597-614904

Toercommissie   (e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)
Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597-615607
René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927 
Roelf Hummel Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 0597-613647 
Hilvert Smits Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597-422493
Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597-562628

Redactie (e-mail: redactie@mcmios93.nl)
Debbie de Boer A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
Marga Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597-615607
René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Kopij voor nummer 1, 2018 moet 
binnen zijn voor 12 februari 2018.

Adressen enzo...
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Agenda 2018

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.

Het bestuur

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



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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Smikkeltocht 2017
door Rudolf Meijer

Zondag 05 november jl. was alweer de laatste toertocht van het jaar. De weer-
voorspelling aan het begin van de week leek voor de zondag in eerste instantie 
niet goed maar naarmate de week vorderde werd deze verwachting steeds beter. 
Op zondagochtend miezerde het eerst een klein beetje dus eerst via WA contact 
opgenomen met motormaat Gert of we wel of niet zouden gaan. Zij wilden gaan 
dus gingen we.

Rond de klok van 09:30uur ben ik op de motor gestapt en via een tankstop naar 
Blijham gereden waar tot mijn verbazing nog niemand aanwezig was, zelfs Any-
time was nog gesloten. Op zulke momenten ga je aan jezelf twijfelen en dus eerst 
de mobiel erbij om te kijken of ik op de juiste locatie stond. Dat bleek het geval te 
zijn echter waren er twee tijden in omloop. In de FB uitnodiging stond 10:00uur en 
in de e-mail 10:30uur, het was dus 10:30uur.

De eigenaar van Anytime keek net zo verbaasd als ik maar ik had al snel een 
kop koffie voor me staan en toen moest ik even wachten op de rest. Gelukkig 
waren mijn motormaat Gert en zijn vrouw Patricia ook mooi vroeg zodat we na de 
inschrijf perikelen en de koffie meteen op pad konden.

We hebben het rustig aan gedaan omdat de wegen nog nat waren en met name 
in Duitsland op sommige plaatsen behoorlijk smerig waren. Gelukkig gaat de mo-
tor naar Motorhuis Bakker voor een winterbeurt waarbij ze de motor ook poetsen 
dus geen zorgen hierom. Na een klein uur rijden moeten Gert en ik nodig van de 
motor voor een plaspauze. De koffie, het koude weer en het gehos over de klin-
kers en kinderkopjes zijn niet goed voor onze blaas.
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Hierna weer verder en met de handvatverwarming op de laagste stand en de 
thermokleding is het prima te doen op de motor. Na verloop van tijd breekt zelfs 
het wolkendek open en komt de zon erbij. Na wat toerenwerk over werkelijk schit-
terende wegen wordt het tijd voor de inwendige mens. We vinden een mooi klein 
maar gezellig restaurantje nabij de Duitse waddenkust waar ik op advies van Gert 
“Flamkuchen” bestel. Dit is een soort van dunne pizza wat erg lekker was.

Wanneer we bijna klaar zijn met eten horen we motoren aankomen en inderdaad 
komt ook de rest er aan en besluiten ze om ook naar hetzelfde restaurantje te 
gaan. Na wat passen en meten vindt iedereen een plek aan een tafel en kun-
nen zij ook aan hun eten beginnen. Wij besluiten echter om weer verder te rijden 
zodat we mooi op tijd thuis zijn.

Ook de route na de lunchstop is schitterend, ondanks de vuile wegen. We zijn het 
er dan ook over eens dat we deze tocht nog een keer gaan rijden, ergens in het 
voorjaar of van de zomer wanneer de wegen schoon en droog zijn. Omstreeks 
twee uur zijn we klaar met de route en kunnen we de motoren stallen en ons 
opfrissen voor het afsluitend buffet later vanmiddag.

Al met al een hele geslaagde motorrit. Tot volgend jaar!



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel
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Hotelweekend 2017
door Roelf en Herma

RRRRRRRECTIFICATIEIEIEIEIEIEIE
 
Ik weet niet hoe het kan, maar profiteer er van!
Onderstaand stukje van Roelf en Herma hebben we vergeten bij te voe-
gen in het stuk over het hotelweekend van dit jaar.
Hierbij onze nederige verontschuldigingen aan Roelf en Herma.
 
 
 
Hotelweekend 2017

Luxemburg is de bestemming dit jaar, en de heenreis gaat door Neder-
land.
Doordat er voor mijn gevoel voldoende stops zijn ingelast, is de reis niet 
vermoeiend.
Het hotel is prima, een complimentje voor Jaap en Marga!
Na een goed ontbijt gaan we op Vrijdag een tocht rijden met best wel wat 
bochtjes, altijd leuk. Later op de dag hebben we een lekkere BBQ gehad 
met een gezellig kampvuur.
Voor de Zaterdag waren de voorspellingen niet al te denderend en hebben 
we besloten er een stedentrip van te maken. Als we terug zijn vertellen 
Sipke en Geertje dat dit een zéér verstandige keuze was.
De zondag breekt aan en het is weer tijd om in te pakken voor de terug-
reis.
Het weer zat dus helaas weer een keer niet mee, wellicht is het het over-
wegen waard om eens een keer later in het seizoen dit weekend te doen.
Wordt vervolgt dus......
 
groetjes Roelf en Herma





17

Puzzels
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Officieel bevestigd: dit zijn de nieuwe regels motorrijbewijs 2017

Er heerst een complete chaos in motorrijdend Nederland. Vanuit Europa is 
er een nieuwe wetgeving wat betreft het halen van je motorrijbewijs. Iets 
met een Code 80 en nog meer nieuwe regels. We hebben gebeld met het 
CBR en praten je in dit artikel helemaal bij.

Hoe het was: A1, A2, A motorrijbewijs

Eerst even de oude regels, die sinds januari 2013 op Europees niveau 
werden doorgevoerd. Als je op je 18e wilde beginnen met het behalen van 
je motorrijbewijs, ga je automatisch voor het A1 rijbewijs. Dat betekent dat 
je op een motor mag rijden met een vermogen van maximaal 11Kw en een 
cilinderinhoud van maximaal 125cc.

Ben je 20 jaar of heb je twee jaar rijervaring op de A1 motor opgedaan, 
kun je het A2 rijbewijs gaan halen. Bij het A2 rijbewijs mag je een motor rij-
den met een vermogen van maximaal 35Kw. Of je nu in het bezit bent van 
het A1 rijbewijs, of helemaal nog geen rijbewijs hebt, je moet (opnieuw) 
examen doen voor het A2 rijbewijs.

Heb je 2 jaar rijervaring opgedaan met een A2 motor, of ben je 24 jaar of 
ouder, dan kun je examen gaan doen voor het volledige A rijbewijs. Dat 
betekent wederom opnieuw examen doen, maar dit maal voor de laatste 
keer. Want zodra je hier voor slaagt zijn er geen restricties meer en kan de 
Panigale uit de schuur. 

Hoe het wordt: Code 80, minder vaak examen

Maar per 1 december gaan er weer flink wat dingen veranderen. Stap voor 
stap praten we je bij over de nieuwe regels:

Nieuwe regels motorrijbewijs
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Motorrijden van je 18e: 
Wil je op je 18e levensjaar beginnen met het halen van je motorrijbewijs? 
Dan ga je net als voorheen voor het A1 rijbewijs. Dat wil zeggen, je mag 
een motor rijden met een maximaal vermogen van 11Kw en cilinderinhoud 
van 125cc. Heb je dan twee jaar rijervaring opgedaan, dan kan je door 
voor het A2 rijbewijs.

Motorrijden vanaf je 21e: 
Vanaf nu wordt het anders. Want als je begint met het halen van je rijbe-
wijs op je 21e kun je afrijden op een motor met volledig vermogen, en dus 
voor het A rijbewijs. Echter krijg je voor de eerste twee jaar een restrictie 
op je rijbewijs, die Code 80 heet. Die Code 80 zegt eigenlijk dat je een A2 
rijbewijs hebt, maar dan in andere woorden. Deze code 80 komt na twee 
jaar te vervallen, je hoeft hiervoor niet opnieuw examen te doen.

Motorrijden vanaf je 24e: 
Ga je vanaf je 24e starten met motorrijden? Dan heb je met geen enkele 
restrictie te maken. Je krijgt meteen je volledige A motorrijbewijs en mag 
alle motoren rijden die je maar kans wensen.
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Code 80 uitgelegd

Even wat meer informatie over die code 80. Je kunt dus op je 21e je vol-
ledige motorrijbewijs halen, met code 80 erop. Wat mag je rijden? Alle 
motoren met een vermogen van max. 35Kw en alle driewielers met onbe-
perkt vermogen.

Wanneer krijg je code 80? 
Als je op je 21e gaat voor het motorrijbewijs. Na twee jaar vervalt de code 
(wel even nieuw pasje aanvragen bij de gemeente) en mag je vol vermo-
gen rijden. Of als je 24 wordt, dan vervalt de code ook automatisch. Als je 
al in het bezit bent van het A1 rijbewijs en op je 21e opnieuw examen gaat 
doen, krijg je het A rijbewijs met code 80.

Wat als ik al een A2 rijbewijs heb?
Dan heb je pech. Want dan moet je gewoon twee jaar rijervaring opdoen 
of wachten tot je 24e. Dan zul je opnieuw praktijkexamen moeten doen 
om het volledige A rijbewijs te bemachtigen. In dit praktijkexamen wordt je 
voertuigbeheersing en verkeersdeelneming in een keer getoetst.

Samenvattend
Wil je zo snel en zo goedkoop mogelijk je motorrijbewijs halen? Wacht 
dan tot je 21 bent. Dan hoef je maar twee jaar op een motor met 35Kw of 
driewieler te rijden, om vervolgens de meest brute superbikes te mogen 
besturen.

Heb je al het A1 rijbewijs? 
Wacht dan tot je 21 bent om zo het A rijbewijs met Code 80 te behalen.
Heb je al het A2 rijbewijs? Dan moet je twee jaartjes uitzitten om vervol-
gens opnieuw examen te doen voor het A rijbewijs.

Deze nieuwe regels gaan per 1 december 2017 in. 
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Uit de oude doos

Dit was ook op camping de Wig Wam in Oude Mirdum (Friesland).

Op deze camping hebben wij van de motorclub vier jaar achter elkaar vertoeft. 
Gewoon omdat het een gezellige en leuke camping is. Aan de foto’s is dit ook 
wel te zien. En als je een bierje te veel op had, bracht Tinus je wel even met de 
kruiwagen naar je tent. Zelfs de vaste campinggasten vonden het weer fijn als wij 
gearriveerd waren. Een mooie en gezellige tijd.

Groetjes,
Marga Duit.

door Marga Duit
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Herfsttocht 2017

Regen, regen en nog eens regen, wat gaat er zondag 8 oktober gebeuren 
met het weer. Zonneschijn ja of nee. Het wordt een vette JAAAAA niet 
heel warm maar droog met af en toe de zon. Mooie schone wegen met 
veel bochten is lekker sturen, we hebben genoten. En niet alleen wij maar 
ook de rest van de kleine 20 deelnemers waren zeer tevreden over de 
route. 

We zouden in Zeijen bij Café Hingstman koffie drinken, maar kon niet 
doorgaan ivm een wielerronde die ervoor zorgde dat er diverse wegen 
werden afgezet, dus een stuk extra route ingepland om weer op de juiste 
route te komen. Ook het geplande lunchadres in Garnwerd kon niet door-
gaan omdat ze helemaal volgeboekt waren. Maar goed dat er mensen v/d 
toercommissie alternatieven hebben om alla minuut iets te kunnen rege-
len. In de middag hebben we nog een paar druppels regen gehad wat niet 
de moeite van het vermelden waard is, maar toch. 

Ook reden er 2 introducés mee die het als heel prettig hebben ervaren om 
met onze club mee te rijden, dus misschien weer 2 nieuwe leden?? 

We kijken terug op een heel gezellige, leuke, interessante, sportieve, mo-
torvriendelijke en voor herhaling vatbare toertocht. Iedereen bedankt voor 
de inzet.

Jaap Duit.

door Jaap Duit
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Puzzeltocht 2017
door René Hoesen

Ook dit jaar weer de puzzeltocht nieuwe stijl en omdat het redelijk weer was ook 
een mooi opkomst zodat we zoveel groepen konden maken om te zorgen voor 
een gezonde vechtlust om de mooie vleesprijzen.
Christien had gezorgd voor genoeg prijzen dus iedereen had minstens een met-
worst om mee te nemen naar huis.

In afgelopen jaren deed ik altijd mee met de puzzeltocht van de Technische Unie 
in Groningen. Deze tocht verbouwde ik dan enigszins tot een tocht die voor ons 
geschikt zou zijn. Dit jaar viel deze tocht precies samen met ons hotelweekend 
dus ik heb de tocht op een andere manier toegestuurd gekregen. Jammer genoeg 
leek de tocht heel veel op een tocht van eerder dit jaar dus ik heb dit jaar zelf 
maar eens geprobeerd te tocht te maken. Redelijk gelukt denk ik, al duurde het 
volgens velen te lang voor we bij de koffie waren. Valt ook niet mee om het altijd 
helemaal goed te doen.

De tocht begon met de eerste opdracht die bestond uit een foto van het circuit de 
Polderputten bij Ter Apel, daar aangekomen kregen ze een een rebus met een 
vlieg en een huis, samengevoegd tot Vlieghuis, waarvan maar weinig mensen 
wisten waar het lag. Daar kregen ze een reeks met cijfers die ingevoerd moest 





H L Consultance

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

worden in de navigatie en die bracht ons naar Hollanscheveld waarna we dan 
eindelijk naar de koffie met iets lekkers gingen bij de hoeve aan de weg in Oude 
Willem. Hierna naar Motoport in Leek en door naar een lekkere lunch bij Van de 
Valk in Westerbroek die er lekker in ging.
Hier nog een laatste opdracht met een voor velen moeilijke rebus met een 
kameel/dromedaris in combinatie met Shaun het schaap wat de plaats Schaap-
bulten bij Delfzijl gaf. Wisten jullie trouwens dat in heel veel landen geen verschil 
wordt gemaakt tussen dat beest met 1 of 2 bulten, de Duitsers noemen beide 
Drommedar. De tocht eindigde bij Anytyme in Blijham met een glaasje drinken en 
natuurlijk de onvermijdelijke prijsuitreiking. Wie er gewonnen heeft heb ik ritueel 
uit mijn geheugen gebrand want ik kan natuurlijk helemaal niet tegen mijn verlies. 
Grapje! Ik had iemand gevraagd om een stukje te schrijven over deze tocht en 
ook nu weer zeg ik: “Direct schrijven op dezelfde avond omdat je het anders weer 
vergeet!” Maar geen probleem de schrijver die ik hierboven bedoelde heeft toege-
zegd om volgend jaar minstens 2 stukjes te schrijven!

met een vriendelijke groet, René en Gebina



Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!
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Run Winschoten 2017
door Aad v/d Graaf

Beeeeep.................beeeep...............beeeeep........klik.
Pffffffffffff hoe laat is t......., kwart voor zeven op zaterdag ???? Oh ja,...... 
de Run..........!!!!!
Nou, vijf minuutjes moet nog kunnen..............!!!!! Ach wat, ik ben nu toch 
wakker. Eruit!!!!!
Spullen liggen al klaar gelukkig want anders moet ik eerst naar buiten en 
zo te horen is dat geen succes. Nee hè, t giet.........!!!!! Dat wordt em niet 
vandaag denk ik. 100 km snelzwemmen is misschien wel een leuk nieuw 
olympisch avontuur, maar ik hoef niet zo nodig. Arme renners.
Maar goed, we moeten erheen. Eerst Wilm maar even bellen, kijken of hij 
al wakker is...........!!
..........................................................Moi Wilm bist al wakker????
Ben net onder de douche vandaan.....
 Kon je ook buiten doen zo te zien.......... Maar goed, ik zie je zo.
Weet jij waar we naar toe moeten,..... naar Christien of naar de Klin-
ker???? 
Volgens mij naar Christien. Zien we daar wel verder. Tot straks.... Moi 
moi......
Nu eerst koffie.....
Twintig minuten later zit ik op de motor. De regen valt nu wel mee, wat ge-
spetter, maar achter m’n scherm blijf ik redelijk droog. Handvatverwarming 
op z’n laagste stand, een beetje luxe moet toch kunnen. Gelukkig  geen 
ree voor de motor deze keer. Moet ik toch elke keer aan denken als ik 
smorgens vroeg op de motor Bellingwolde uitrij. Dat was alweer twee jaar 
geleden naar de Elfstedentocht. 
Bij Christien aangekomen stond het meeste spul gelukkig al klaar. Een 
paar helpende handen voor het elektra en wat stoelen met tafels klaarzet-
ten en we konden zitten. De koffie was haast klaar. Langzaam aan drup-
pelen de motoren binnen. Zoals het nu lijkt zijn alle posten bezet. Ahhhh, 
daar komt mijn mede Go rijder ook aan. Moi Wilm, beetje uitgeslapen?? 
Hij moet eerst de vrouwen knuffelen, dus staak ik de conversatie maar. 
Iedereen kent Wilm volgens mij.
Zo’n beetje alle motoren zijn aanwezig dus we besluiten om eem controle 
rondje te houden. 



voor dier, tuin en hengelsport
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En dat nog voor de koffie............. 
We vinden geen rare zaken op het parcours dus kunnen we na deze eer-
ste ronde aan de koffie. 
Ik kom tot de ontdekking dat mijn regenpak toch niet standaard in mijn 
koffer zit. Dat is eigenlijk best balen, want na deze eerste ronde komt er al 
wat vocht door de naden van mijn motorpak. Leer is mooi, maar toch niet 
altijd het meest praktische als je motor rijdt. Maar ach wat zou het, we zijn 
niet van suiker, en........................ ik krijg net te horen dat mijn passagier, 
Wiktor Moorlag, het zonde van zijn dure camera vindt om nu opnames 
op de motor te maken. Hij blijkt geen ruitenwisser op zijn lens te hebben. 
En omdat het vanmiddag beter lijkt te worden is dat geen ramp. De tent 
met koffie is waterdicht met een mooi uitzicht op het laatste stukje van het 
parcours, dus we hoeven ons niet te vervelen. Het begint nog harder te 
regenen. Ik ben blij dat ik nu niet op de motor zit. Je wordt toch koud en 
je zicht beperkt. Hierbij is maar weer bewezen dat ik een echte mooi weer 
rijder ben. 
En dat ontken ik ook echt niet. 
Na meerdere koppen koffie begint het iets op te klaren. Er zijn al heel wat 
kinderen gefinisht en de start van zowel de 10 keer 10 als de honderd km 
zijn geweest. 

Dan zien we onze razende reporter Roef Koning met zijn vleugelman met 
camera, Wiktor Moorlag, langskomen. Ze hadden al heel wat mooie op-
names kunnen maken bij de start/finish en komen nu bij ons wat energie 
opdoen. We besluiten dat we niet in de regen gaan rijden. Ze maken een 
compilatie van de hele dag en dan mag er best een nat stukje van de dag 
missen. 
Om ongeveer 13.20uur blijkt dat buien radar het deze keer bij het rechte 
eind had,.........HET WERD DROOG!!! Dus vooruit, helm op jas en hand-
schoenen aan en rijden met t spul. Daar komen we toch voor. Wiktor 
achterop en heeeeeeeel voorzichtig rijden, want hij staat op de stepjes. 
Ik denk dat als ik iets te ruim gas geef ik mijn topkoffer moet missen. En 
dat zou toch wel jammer zijn . Dus minimaal in z’n twee met 1100 toeren 
en 15 km per uur of zo het parcours langs. Wiktor leunt tegen mijn rug om 
wat stabiliteit te vinden dus moet ik rijden terwijl mijn lijf als steunbalk fun-
geert. Ik krijg er een stijve nek van. Maar alles voor mooie opnames.......
toch????? Eh, nou ja, haast alles. 
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Afijn na deze ronde eerst een kop soep. Daar was, net als voorgaande 
jaren helemaal niets mis mee. Net zo min als met de gehaktballen en de 
rookworst die we later in de middag kregen. 
Daarna volgden er nog meerdere rondes met een zittende of staande Wik-
tor achterop. Het weer bleef ons die dag redelijk vriendelijk gezind  dus 
konden er mooie opnames gemaakt worden en ook de mooist versierde 
straat moest dit jaar weer gekozen en beloond worden. De prijs was een 
ruime cheque van een slager uit Winschoten (Het is niet dat ik geen recla-
me wil maken hoor, maar ik weet echt z’n naam niet meer. Hij zit volgens 
mij bij de ingang van de Lidl). Kon de hele straat na de noeste arbeid van 
het versieren met z’n allen BBQen. 
Het parcours was gelukkig ook weer wat gezelliger geworden. Er kwamen 
meer mensen langs de weg, ze zwaaiden vaak naar ons. Later besefte ik 
dat ze gewoon vrolijk zwaaiend op de tv wilden komen en het niet voor mij 
bedoeld was. Toch wel weer jammer zulke gedachten.
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Het bleef verder een  mooie dag, tot zes uur met Wiktor rondgetoerd en 
nog een controle rondje gereden, puur voor het plezier, maar dat zeg ik 
natuurlijk tegen niemand, waarna we in de tent bij Christien nog de res-
tanten vlees en soep opgeruimd hebben. Ergens hebben we deze dag 
ook ons lunchpakket weggewerkt, maar dat gaat in stukjes, en omdat ik 
een beknopt stukje moest schrijven volgens Christien heb ik al de stukjes 
lunchpakket maar weggelaten. Niet omdat het niet in orde was, integen-
deel, zoal ieder jaar was het ook dit jaar weer puik. Wit bolletje, bruin bol-
letje, allebei met beleg natuurlijk, krentenbolletje, marsje met yoghurtje en 
een stukje fruit, blikje drinken........... niks mis mee toch??? Beetje jammer 
alleen dat we onze passagiers eigenlijk niks mochten geven.
Pas nu merkte ik dat de naden van mijn pak al weer helemaal droog 
waren....... Dat voelde een stuk beter. Na nog wat gedronken te hebben 
bij de tent en iedereen gedag te hebben gezegd, voor de laatste maal het 
parcours op om na het park niet links maar rechts af te slaan en vlotjes 
naar huis te rijden. 
Ja, ondanks een nat begin was het toch weer een dag om met een glim-
lach aan terug te denken. Christien, je kunt volgend jaar weer op ons 
rekenen hoor. Weet alleen niet of ik ook volgend jaar weer een “beknopt” 
stukje schrijf.
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Smikkeltocht
door René Hoesen

Smikkeltocht 5 november 2017

De eerste zondag in November is traditiegetrouw weer de smikkeltocht 
van Mios gereden. Deze rit is altijd heel afhankelijk van hoe de weergoden 
ons gezind zijn want je kunt nu vieze wegen verwachten omdat de boeren 
druk bezig zijn om de bieten en de aardappels van het land te halen. Dus 
op deze zondag hadden we geluk dat het droog was, want zand en mod-
der op de weg is al tricky genoeg, daar heb je helemaal geen regen bij no-
dig. Ook de temperatuur is natuurlijk belangrijk omdat je banden niet meer 
zo goed opwarmen wat toch voor wat verminderde grip op de weg geeft. 
Maar toch vonden in totaal 16 personen de weersomstandigheden genoeg 
om aan deze tocht in de achtertuin mee te doen, want op zo’n korte tocht 
van 145 km kun je natuurlijk niet heel ver weg komen. 





High tea

Maar toch nog weer een leuk gezellig klein vreettentje gevonden in Ditzum 
waar de gamba’s geserveerd werden op een etagère alsof het een heuse 
high-tea was. Maar lekker dat het was! Dat iedereen wel eens een steekje 
(of in dit geval de motor) laat vallen bewees Roelf door vlak voor de 
Anytyme nog even langzaam de motor te laten vallen doordat hij uitgleed 
met zijn laars waardoor hij de motor niet meer in balans had. Motor onge-
schonden, ego gedeukt! Ook viel het onderweg op dat niet iedereen even 
vlot rijd in deze weersomstandigheden want er vielen soms behoorlijke 
gaten in de verdediging maar dat werd weer opgelost door bij een vol-
gende kruising even rustig aan te doen door de voorrijder. We zijn verder 
allemaal ongeschonden uit de strijd gekomen en na het voltanken van 
de VFR waren we tegen 14:30 weer thuis. Motor gewassen en ketting 
schoongemaakt en ingevet want er zat wel veel troep op, daar nog een 
stukje schrijven voor de pitstop en mezelf onder de douche gehesen want 
we hadden nog 1 ding op de agenda staan. 

Smikkelen maar…

Bij de smikkeltocht hoort natuurlijk ook een smikkelbuffet en tegen 17 uur 
konden we na een woordje van de voorzitter weer aanvallen op de diverse 
heerlijkheden met bijbehorende versnaperingen. Hier waren plusminus 35 
personen bij aanwezig want weer eens bewijst dat we naast een gezel-
lige motorclub ook een gezellige eet club zijn. Het was weer een gezellige 
gezamenlijke afsluiter van een goed motorjaar.

met de groetsels van VFRené en VFRouw

Voor alle zieke leden wensen wij vanuit de motorclub: 

Veel beterschap en Sterkte, Hopende op een spoedig herstel.

Een motorgroet!!

Beterschap





- Het einde van de toerseizoen is genaderd
- Het jaar 2017 al bijna voorbij is
- De laatste toertocht op 5 november j.l was
- Hieraan nog 22 personen hebben meegedaan ondanks de kou
- Na de toertocht een lekkere koud/warm buffet klaar stond in
   de Binding te Oude-Pekela
- Vele leden en partners een hapje kwamen eten
- Dit een gezellig samenzijn was, met leuke anekdotes
- De winteractiviteiten  in voorbereiding zijn
- Het nieuwjaarvisite bij Ying Ping op 13 Januari 2018 is
- Alle leden hierover een berichtje ontvangen
- Wij, graag vele leden van de club willen begroeten
- De toercommissie  bezig is met het uitzoeken van mooie toerroutes
  voor 2018 
- dat de ledenvergadering in Februari 2018 gehouden wordt
- alle leden hierover een bericht ontvangen.
- bestuur, toercommissie  en redactie alle leden en familie prettige   
  feestdagen toewenst, een knallende uiteinde, en een super goed 
  2018 met veel motor plezier.

Wist u dat? door Christien Spa

Bestuurslid gezocht
Voor het nieuwe jaar is het bestuur op zoek naar iemand die ons 
team wil komen versterken en die goed met de computer om kan 
gaan.
Graag contact opnemen met Christien Spa. 
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Verjaardagskalender

Jan Meijer    dec-05
Albert Kupers    dec-10
Herma Hummel-Waarheid   dec-13
Klaas de Wind   dec-14
Ruud Westerbaan   dec-15
Rene van der Lans   dec-18
Jan Wierenga   dec-21
Albert de Boer    dec-29

Gert Lesterhuis   jan-10
Geert-Jan Glazenborg   jan-14
Thomas Rosendahl   jan-14
Jannie Mulder-Hummel   jan-20
Loes Middel    jan-20
Lyda Teuben-Schutter   jan-24

Henk Jelijs    feb-01
Peter de Vries    feb-12
Chris Timmer    feb-15
Jan Jansingh   feb-18
Dick Baar    feb-21
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De Stamtoavel door Ben Brader

Een stel heeft weer ruzie gehad en de vrouw belt haar moeder en zegt: 
“Mam we hebben voor de zoveelste keer weer ruzie gehad en ik heb  
besloten om weer bij jou te gaan wonen”. 
“Nee schat”, zegt haar moeder: “Hij moet extra gestraft worden, want 
ik kom bij jou wonen. 

Een boer is op zijn land bezig, als hij wordt aangesproken door een man. 
“Boer als ik over u land mag lopen dan kan ik de trein van kwart over 10 
nog halen. “Tuurlijk geen probleem en als de stier je in de gaten krijgt dan 
haal je de trein van 10 uur ook nog wel”, zei de boer. 

Zit ik thuis achter een lekker bakje koffie, hoor ik de buurman schreeuwen, 
“help, help”. Ik vraag hem wat er gaande is, zegt hij: “Mijn schoonmoeder 
wil uit het raam springen”, waarop ik antwoord: “Laat haar toch springen”. 
Zegt hij: “Maar ik heb je hulp nodig, want ik krijg het raam niet open”. 

Net voor het slapen gaan vraagt een man aan zijn veel jongere echtgenote: 
“Schat, heb je voor mij nog andere minnaars gehad”, hij krijgt geen antwoord. 
Na een zeer lange stilte vraagt hij haar met zachte stem, “schat slaap je”,  
“Nee”, zegt zij: “ïk ben nog aan het tellen”. 

De familie De Boer heeft nieuwe jonge buren gekregen in de flat naast hun. 
De eerste nacht krijgen ze een voorstelling van het stormachtig liefdesleven 
van het jonge paar, waar hun oren van klapperen. 
Ook de volgende 4 nachten krijgen ze geen oog dicht. 
Ten einde raad gaat mevrouw De Boer naar haar buurvrouw en zegt: “kunt 
u s’nachts het wat rustiger aan doen, want deze flats zijn erg gehorig”. 
“Natuurlijk, dat beloof ik”, zegt de jonge buurvrouw, “trouwens in het weekend 
komt mijn man terug uit het buitenland”. 

Komt een man bij de dokter voor uitslag van een eerder onderzoek. 
Zegt de dokter tegen de man: “Ik heb een goed en een slecht bericht voor u,   
wat wilt u het eerste horen”. 
De man zegt: “Doe maar eerst het slechte bericht”. “Nou”, zegt de dokter, “bij 
u is Alzheimer geconstateerd”, “wat is dan het goede bericht”, vraagt de man. 
“Nou”, zegt de dokter, “u bent het ook zo weer vergeten”.  

Komt een man bij de dokter en krijgt uitslag dat hij nog maar 2 maanden heeft 
te leven, de man is zo kwaad dat hij de dokter met een pistoolschot om het leven 
brengt. De rechter vraagt de man naar zijn beweegredenen om de dokter van
het leven te beroven. Zegt de man: “de dokter geeft mij nog 
2 maanden, maar u geeft mij minstens 20 jaar”.
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Lid worden?

5
5

MIOS’93
Blijham
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. 24/7 bereikbaar                                                                                

. Landelijke dekking

. Nationaal en Internationaal

. Palletdistributie

. ADR transport

. Scherpe tarieven

. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd


