Voorwoord
Beste motorvrienden,
Het eerste voorwoord 2018. Dit jaar is niet zo leuk begonnen, want we kregen het
verdrietig nieuws dat onze gewaardeerde motorvriend Hilvert Smits is overleden.
Een paar leden van de club zijn op de crematie geweest om hem de laatste eer te
bewijzen en de familie sterkte gewenst met dit verlies.
De tweede zaterdag in januari hadden we onze jaarlijkse Nieuwjaars bijeenkomst
bij Ying Ping, deze werd weer goed bezocht.
Het bestuur is in de tussentijd op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden en er
hebben zich twee aangemeld. Tijdens onze ledenvergadering op 16 februari j.l.
zijn Albert Kuper en Arie de Boer gekozen in het bestuur. Momenteel is het niet
echt weer om op de motor erop uit te gaan, maar neem aan dat jullie allemaal
uitzien naar onze eerste tocht. Dit is de opentourtocht en wel op 22 april a.s. We
hopen dan ook weer vele van jullie te mogen begroeten.
Zelf heb ik nog een stukje geschreven over rijden in groepsverband in de
toekomst binnen MCMIOS’93.
Dit jaar bestaan we 25 jaar, wat we gaan doen hoort u nog van ons.
Laten we hopen dat we in het komende seizoen de weergoden mee hebben.
Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
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
Kupers, Albert
Boer, de Arie

(e-mail: info@mcmios93.nl)
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
Lutjeloosterweg 4, 9697VB Blijham, 0597-562490
Blijhamsterweg 10, 9672AA Winschoten, 0597-561136

Toercommissie			

Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
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
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597-562628
(e-mail: redactie@mcmios93.nl)
A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597-615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Kopij voor nummer 2, 2018 moet
binnen zijn voor 13 mei 2018.
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Het bestuur

Foto volgt nog
Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		
Algemeen bestuur:

Albert de Boer
Debbie de Boer-Knol
Christien Spa
Henk Loois, Albert Kupers en Arie de Boer

Agenda 2018

Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij
Anytyme te Blijham, tenzij anders vermeld.
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all in buffet €19,95
inclusief:
frisdrank, bier,
huiswijn en ijs!

Gerben Kroes - Blijham

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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Industrieweg 6 9699 SK Vriescheloo 06 31 55 31 71 kuipers18@hotmail.com

Nieuwjaarsbijeenkomst
Ying Ping 2018
door Jan Wierenga
Het is zaterdag 13 januari 2018, om 18:10 uur pak ik de fiets uit de garage
om naar Chinees Restaurant Ying Ping te gaan voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Bé had ‘s morgens nog gebeld dat het om 18:30 uur begon want
er circuleerden 2 aanvangstijden, 18:30 en 19:00 uur. Daar aangekomen
was het al lekker druk. Na veel handen schudden en de beste wensen
wensen ben ik aangeschoven bij één van de vele tafeltjes met natuurlijk
een schaaltje kroepoek. We waren met 53 mensen ondanks een paar
afzeggingen wegens ziekte.
Albert de Boer heeft de avond geopend en werd ons verzocht om te gaan
staan en hebben we even stil gestaan bij het overlijden van Hilvert Smits.
Na nog wat huishoudelijke mededelingen over de ledenvergadering en
theorieavond werd de bestelling van de soep opgenomen. Zoals altijd
was er keuze uit tomatensoep, kippensoep en haaievinnensoep. Daarna
zijn we met zijn allen op het buffet gestort. De keuze was weer groot. De
meeste mensen gingen (net zoals ik zelf) voor een tweede ronde omdat er
nog veel meer lekkers lag. Sommige konden nog meer op en gingen voor
een derde keer van dit heerlijke eten genieten. Nadat het eten een beetje
gezakt was, zijn een aantal nog voor een rondje ijs met fruit en soesjes
gegaan. Tegen 21:30 uur ben ik na een heerlijke en gezellige avond weer
vol en voldaan huiswaarts gekeerd.
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Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel

Theorieavond bij autorijschool
Schuringa
door Debbie de Boer
Op donderdag 8 februari j.l. hebben een aantal leden van onze motorclub
meegedaan aan de jaarlijkse theorieavond.
In totaal 15 leden waren aanwezig. De ruimte was behoorlijk vol en toch
waren er nog een paar plaatsen vrij.
Na het nuttigen van een kopje koffie en een overheerlijk plakje cake zijn
wij naar de theorieruimte vertrokken en kregen 50 vragen voorgeschoteld
waar wij het mee moesten doen. In je gedachten weet je het allemaal wel
en heb je een goed gevoel over wat het resultaat mag zijn. Wat een schrik
als je op het display ziet verschijnen dat het onvoldoende is.
Jeetje, GEZAKT.
Toch waren er ook een aantal die het heel goed hadden gedaan en dat
resulteerde in een eerste plaats voor Jan Wierenga met 6 fouten, tweede
Trijnko Begeman met 8 fouten en derde Jaap Duit met 10 fouten. Goed
gedaan.
Bij winnaars horen ook poedelprijzen en deze waren voor Christien Spa
en Jur Prins. Omdat er één poedelprijs was heeft Christien deze aan Jur
gegeven. Deze was er erg blij mee.
Na een korte pauze hebben we nog een 19 tal vragen beantwoord volgens het nieuwe systeem. Dit was een greep uit het aantal vragen wat
examenkandidaten kunnen verwachten. Dit ging een stuk beter. Daaruit
blijkt dat deze vragen toch realistischer zijn. Ook kunnen kandidaten vragen verwachten mbt. het milieu, over de hoogte en de lengte van het voertuig, voertuigbeheersing, situaties en nog veel meer van dit soort dingen
waar je normaal gesproken helemaal niet bij stil staat.
Al met al was het weer een heel gezellige avond waar veel werd gelachen
en waar discussies ontstonden over bepaalde wetten. Misschien moeten
wij maar eens een brief aan de minister schrijven dat sommige regels echt
niet kunnen of zelf compleet ernaast zijn gegrepen. Erg onlogisch bedacht. Hmmm.
Volgend jaar willen wij dit weer doen en dan wederom op de tweede donderdag in februari.
Het is erg leuk en leerzaam om te doen.
Groeten,
Debbie
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Motor diefstal
De Stichting ART heeft een folder uitgebracht met handige tips om motordiefstal te voorkomen. Deze tips lees je hieronder. Het is sneller gebeurd
dan je denkt. Zo staat je motor nog op zijn plek, zo is hij verdwenen.
Motordieven gaan razendsnel te werk. Vaak zijn het professionals die hun
werk nauwkeurig voorbereiden en foutloos uitvoeren. Het begint bij kopers die het niet zo belangrijk vinden waar hun spullen vandaan komen.
Zo komen helers aan de vraag naar een bepaald type motor, of naar dure
motoronderdelen. Die kopen ze echt niet in de winkel. Die laten ze van
straat halen. Bijvoorbeeld bij jou voor de deur.
Ken je vijand - Hoe werkt dat eigenlijk? Ken je vijand: het is goed om te
weten hoe het dievengilde werkt. Veel motoren worden razendsnel opgepakt en ingeladen. Zelfs de zwaarste motor is door een aantal dieven op
te tillen. Andere motoren worden door de dieven het land uitgereden en
in het buitenland verder verhandeld. Sommige worden zelfs uit afgesloten
schuren en boxen gehaald en meegenomen.
Een prachtige prooi - Het is duidelijk dat je motor een prachtige prooi
voor dieven kan zijn. Is diefstal te voorkomen? Nee, niet helemaal. Maar
jij kunt de drempel voor de dieven zo hoog maken dat ze liever ergens
anders hun geluk beproeven. Daar gaat het bij beveiliging om: preventie is
tijdwinst, want voor een dief is iedere extra seconde er eentje te veel.
De voorzorgsmaatregelen - Wat moet je doen om te voorkomen dat jouw
motor wordt gestolen? Hanteer de vijf volgende voorzorgsmaatregelen:
1. Laat je motor nooit onbeveiligd achter. Ook al is het maar voor even.
“Bijna altijd” goed op slot kan één keer te weinig zijn. Dus zet ook bij het
tankstation je motor op het stuurslot en stop de sleutels veilig in je zak.
2. Let op je sleutels. Laat ze niet slingeren, of in een jaszak van een onbeheerde jas zitten. Ook een
afstandsbediening van alarm of startblokkering is toegang tot jouw eigendom.
3. Stal je motor thuis op een veilige plek. Zet, als het kan, je motor thuis
in afgesloten schuur of garage. Zet je motor ook binnen goed op slot. Om
het dieven extra moeilijk te maken, zorg je voor een ART-goedgekeurd
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vloer- of muuranker. Het is een goed idee als je stalling is voorzien van
hang en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Maar zorg er
dan ook voor dat je huis daarvan is voorzien, anders breekt een dief in en
gaat er met je sleutel vandoor. De sleutel verstoppen heeft geen zin: een
professionele dief weet waar hij moet zoeken.
4. Veranker je motor als je onderweg stopt. Kies, als je je motor neerzet
een plek die goed in het zicht ligt. Veranker je motor aan ’de vaste wereld’
zoals een aanbindoog, een stevig hek of een lantaarnpaal. Als je met een
aantal vrienden op stap bent, leg de motoren dan aan elkaar vast.
Zorg ervoor dat kettingsloten of beugelsloten niet op de grond liggen,
omdat voor een dief een harde ondergrond een aambeeld is om het slot
makkelijker kapot te slaan. Voor het merendeel van de diefstallen geldt
dat de klus binnen enkele minuten geklaard is. Een flink aantal diefstallen
vindt plaats met behulp van sleutels. De sleutels kunnen gestolen zijn. Uit
je jaszak gerold in het café of op straat. Ook kunnen ze stiekem gekopieerd zijn. Diefstal van een mastersleutel bij een fabrikant. Een garage die
per ongeluk een keer vergeet jouw sleutels goed op te bergen. Gestolen
motoren verdwijnen in het illegale circuit en worden vaak in onderdelen
doorverkocht. De kans dat de motor ooit bij jou terugkomt is klein.
5. Gebruik een goed slot
en gebruik het op de goede
manier. Alleen een contactslot en een stuurslot werkt
niet meer. Kies een slot
waarmee je voorkomt dat je
motor makkelijk wordt weggerold. Gebruik een slot
met een ART-keurmerk. De
nieuwste generatie sloten
biedt je de mogelijkheid je
motor aan de vaste wereld
te verankeren. Op www.
goedopslot.nl vind je alle
informatie over goede beveiligingsmiddelen voor motoren. Er zijn bijvoorbeeld
gecertificeerde combinatiesloten verkrijgbaar die uit
een schijfremslot en een kettingslot bestaan. Een ART gecertificeerd slot
is bovendien voorwaarde als je je motor tegen diefstalschade wilt verzekeren.
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Sloten die worden gekocht bij de aanschaf van de motor en het aangaan
van de verzekering, blijven overigens gedurende de looptijd van de verzekeringspolis erkend. Bij nieuwe, strengere keuringseisen hoeft dus niet
steeds een nieuw slot te worden aangeschaft. Tenzij je een nieuwe verzekering afsluit.
6. Meer zekerheid door elektronische beveiliging. Er zijn twee soorten
beveiliging: een startonderbreking en een alarmsysteem. Een startonderbreker biedt bescherming tegen het makkelijk kunnen wegrijden met een
gestolen voertuig. Als de sloten echter opengebroken zijn, wordt de motor
in de bestelbus geladen en kan de dief op zijn gemak de startonderbreker uitschakelen of de hele motor demonteren. Met een alarmsysteem
dat voorzien is van een bewegingssensor gaat dit minder makkelijk: de
dief wordt getrakteerd op lawaai en lichtsignalen. Dat trekt de aandacht
en daar houdt een dief niet van. Soms stelt de verzekeraar zo’n systeem
zelfs verplicht, zeker bij een duurdere motorfiets. De verzekeraar stelt hier
andere eisen dan bij gecertificeerde sloten. Een systeem moet je bijvoorbeeld periodiek laten controleren op goede werking om aan de verplichting van de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Of je bent verplicht een
gecertificeerd systeem (soms nog ‘SCM goedgekeurd’ genoemd) te installeren. Dat is sowieso een veilig idee. Zorg dat je een SCM-certificaat krijgt.
Dat valt onder het keurmerk dat herkenbaar is aan de VBV-sticker op je
motorfiets. Het staat garant voor de vereiste kwaliteit.
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Het adres voor:
vo
o
Reparatie
me r al
Onderhoud
rk le
en
APK
!!
Inbouw accessoires
Aircoservice
Repa
Reparatie
en onderhoud van
motoren en scooters

Papierbaan 15 - 9672 BG Winschoten - info@lingbeek-autotechniek.nl

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

Afscheid Bé Nieboer
Tijdens de jaarvergadering van 16 februari heeft Bé Nieboer afscheid genomen als actief lid van het bestuur van MCMIOS93 en natuurlijk kreeg hij
een bos bloemen en een smok van penningsmeester(es) Debby en moederkloek Christien en een ferme handdruk van voorzitter Albert de Boer.
De taken van Bé worden overgenomen door 2 nieuwe bestuursleden te
weten Arie de Boer en Albert Lukens.
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PANIERBAAN 1B - WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL

TRANSPORTBAAN 28 - WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

Rijden in groepsverband
MCmios93
Beste motorvrienden,
Rijden in groepsverband in de toekomst binnen MCMIOS93!!!
We hebben het in het verleden over gehad over het rijden groepen, dan
wel met of zonder “voorrijder”. We hebben binnen MCMIOS 93 geen voorrijder.
Als er meerdere motoren achter elkaar aan rijden is er altijd één motor die
vooraan rijdt. Dit is niet automatisch de zogenaamde voorrijder, soms is dit
een bewuste keus waarom men achter deze motor aan rijdt.
Geen probleem mee en diegene die er achteraan rijdt vindt dit ook goed.
Mocht dit zo zijn dan zal men altijd trachten zich aan de snelheden te houden die aangegeven zijn op de desbetreffende wegen, want immers we
zijn aan het toeren voor ons plezier en om er een leuke ontspannen dag
van te maken.
In de bebouwde kom is dit 30 of 50 erbuiten wordt het 60-70-80 of soms
100 km ligt er maar net aan waar we rijden.
Tot zover alles duidelijk toch en geen probleem.
Maar nu komt het en dit vind ik minder leuk om te horen, maar het gebeurd helaas wel dat we elkaar erop gaan aanspreken dat er te langzaam
of te snel wordt gereden op een weg waar je bijvoorbeeld 80 mag en
diegene houdt zich aan de snelheid van 80 of juist niet en dus harder gaat
als de aangegeven 80.
Ook dit is een bewuste keuze en bijbehorende risico’s van deze rijder zelf.
Spreken we af dat we elkaar in de toekomst hier niet meer op gaan aanspreken, mist het te gevaarlijk wordt natuurlijk.
Ieder rijdt zijn eigen rit en soms kan dit best met een aantal motoren met
dezelfde snelheid rijdt als jij dat je met elkaar mee rijd maar we hebben
geen voorrijder.
Tijdens de tochten wordt er wel onderling gevraagd wie de route op de
navigatie heeft of hij dan wel voorop wil gaan rijden. Dit zijn onderlinge
afspraken tussen de rijders op dat moment.
Wel moeten we er met elkaar om denken dat we geen onnodige inhaalacties gaan doen of ons laten verleiden door juist harder te gaan rijden.
Laten we hier het komende seizoen met elkaar om denken, zodat we met
elkaar ontspannen tochten kunnen rijden en dat door deze acties mensen
gaan afhaken.
Veiligheid moet voorop staan!!!
Allemaal veel veilige kilometers gewenst.
Albert M de Boer voorzitter
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Motorbeurs 2018 Utrecht

door Rudolf Meijer

Vorig jaar op de terugweg van de motorbeurs in Utrecht zeiden Gert
en ik tegen elkaar “volgend gaan we niet weer hoor” maar wanneer het
eenmaal januari is begint het toch weer te kriebelen en stellen we onze
mening snel bij. Ook dit jaar gaan we gewoon weer.
We hadden afgesproken om, om negen uur bij Gert te vertrekken. Ik was
er om kwart voor negen en Gerts auto was weg, toen er na drie keer aanbellen nog niet werd opengedaan kwam de twijfel; we hadden toch echt
vandaag afgesproken? Na het raadplegen van de WA berichten kwam ik
tot de conclusie dat het vandaag was. Dus toen maar eens met de zegelring tegen het glas getikt en ja daar kwam Gert aan, bleek de deurbel het
niet te doen. Toen Patricia terug was met de auto konden we op pad naar
Utrecht.
Bij motorbeurs aangekomen konden we de auto in de parkeergarage tegenover de beurshal kwijt, en bij het naar binnengaan hadden we beiden
het idee opgevat om meteen een parkeerkaart te kopen. Dit liep echter
iets anders dan verwacht, want Gert rekende voor één uur af i.p.v. een
dagkaart te kopen. Bij navraag bij de info balie zou dit geen probleem zijn
wanneer we bij het verlaten van de beurs het verschil af zouden rekenen,
daarover later meer.
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Het was bij binnenkomst gezellig druk en je kon (toen) overal nog prima
langs lopen en kijken. Aangezien we meteen de “goede” hal binnenkwamen heb ik meteen mijn voorjaarsvakantie geboekt bij Motortours.eu naar
Luxemburg maar daarover meer in de volgende Pitstop. Hierna hebben
we ons dooie gemak de beurs eens bekeken met als kers op de taart de
importeurs hal.
Hier uiteraard even gekeken bij mijn oude liefde Ducati en dan met name
de Panigale V4, de allereerste 4 cilinder van Ducati. Hierna door naar
BMW maar die hadden niets nieuws staan en de stand van Suzuki viel
ons tegen maar daarentegen hebben we onze ogen uitgekeken op de
stand van Kawasaki, naar onze bescheiden de allermooiste stand van de
beurs.
Ondertussen was Gert in gesprek geraakt met een televisieploeg die opnamen maakte en die hij kent vanuit zijn werk, waaronder de presentatrice
van Koffietijd; Vivian Slingerland. Of Gert wel eens keek? Nou aangezien
wij haar beiden niet kenden hebben we maar gezegd dat we niet vaak
kijken. Anders is het ook zo sneu voor zo’n meisje.
Inmiddels was het al na de middag dus de hoogste tijd voor het traditionele broodje Unox. Na het eten zijn we nogmaals alle hallen doorgelopen
maar het was inmiddels aanzienlijk drukker geworden. Iets te druk naar
onze mening dus na nog even een bezoekje aan motorhuis Bakker te
hebben gebracht besloten om naar huis te gaan. Gert had op weg naar
buiten nog een mooie garagekruk op wielen gekocht en met beide armen
vol liep hij vol goede moed op weg naar de betaalautomaat om de parkeerkosten te verrekenen. Toen we de bocht omkwamen zonk de moed
hem zichtbaar in de schoenen want van de vijf automaten werkten er
maar 2 en zodoende stond er een rij van hier tot Jericho.
Ik heb de doos maar even maar even van hem overgenomen en ben mooi
op de verwarming gaan zitten. Ondertussen schuifelde Gert centimeter
voor centimeter voorwaarts richting de automaat. Ons idee ’s ochtends
was dus zo verkeerd nog niet alleen ging er iets mis in de uitvoering
ervan. Toen hij eindelijk een uitrijdkaart had konden we weer op weg naar
huis.
Het was weer een geslaagde beurs waar we veel nieuwe dingen hebben
gezien maar bovenal is het (voor ons althans) dé seizoen opener, hierna
kunnen we snel weer op de motor. En volgend jaar? Gaan we gewoon
weer!
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Ben je blind ofzo?!
Automobilisten zien motoren echt niet
‘He oetlul! Ben je blind of zo?’ Wie vervloekte nooit een automobilist die
zonder te kijken vlak voor je neus de weg opdraaide? De waarheid steekt
iets anders in elkaar: mogelijk keek de automobilist wel, maar zag hij je
simpelweg niet. Australisch onderzoek bewijst dat veel automobilisten
blind zijn voor tweewielers. Volgens onderzoeker Kristen Pammer komt
dat door de enorme hoeveelheid informatie die op ons afkomt als we
deelnemen aan het verkeer. Omdat onze hersenen niet snel genoeg alles
kunnen verwerken, geven ze een prioriteit aan de informatie die ze registreren. Motorrijders en fietsers hebben blijkbaar weinig prioriteit.
Veilig of onveilig?
Pammer toonde in haar onderzoek 56 volwassen automobilisten foto’s van
verkeersituaties. Veilig of onveilig, was de bijbehorende vraag. De laatste
foto bevat plotseling een onverwacht voertuig in de vorm van een taxi
of motorfiets. De helft van de ondervraagden zag taxi noch motor. Bij de
deelnemers die wel wat registreerden, zag tweederde de taxi en slechts
eenderde de motorfiets. Automobilisten zijn dus echt blind voor motoren.
De oplossing?
Een nieuwe bril of contactlenzen lossen het probleem niet op. Volgens
Pammer moeten betere rijopleidingen de blindheid bij automobilisten
wegnemen. Tweewielers laten nu geen – of amper - alarmbellen afgaan in
onze hersenen, we moeten erop trainen dat ze wel een hoge prioriteit in
onze hersenen krijgen. Mogelijk krijgen we ook nog hulp uit onverwachte
hoek: ‘zelfrijdende’ auto’s zijn niet blind. Die herkennen voetgangers,
fietsers en motorrijders en reageren daar precies hetzelfde op als op een
vrachtwagen. Bekijk tot het moment dat iedereen in zo’n wagen rijdt alle
automobilsten alsof er een rood-witte stok naast ze ligt.
Bron: Motor.nl
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Motorbeurs 2018 Assen

door René Hoesen

In voorgaande jaren was de eerste motorbeurs van het jaar altijd in de
Martinihal in Groningen en dat was altijd een leuk begin van het zo lang
verwachtte begin van het nieuwe motorjaar. De afgelopen paar jaar was
daar een weekend later ook een beurs in de TT-hall in Assen bijgekomen.
De beurs in Assen kon me niet echt bekoren want alles was/is in 1 hal gepropt. Sinds dit jaar is de beurs in Groningen helemaal komen te vervallen
dus met goede moed gingen we naar Assen, waar we direct al getrakteerd
werden op vieze parkeerplaatsen waar vast en zeker een hoop auto’s vast
kwamen te zitten in de modder. En wat zien we dan, een lange rij voor de
kassa’s die zelfs om de hoek van het gebouw verder gaat. Ja, dat was niet
zo slim om op de drukke zaterdagmiddag maar 2 kassa’s open te doen.
Gelukkig was het droog dus dat klein half uurtje was ook zo weer voorbij.
Binnen was het wel lekker warm en gezellig druk en de meeste motorzaken waren wel aanwezig. Natuurlijk weer veel occasions en nieuwe
motoren en veel onderdelen en onderhoudsproducten en ook kon je als
beginnend bestuurder snuffelen aan het motorrijden want er was weer een
gedeelte afgezet waar je op een lichte motor je rondjes kon draaien.
Ook aan de innerlijke mens was gedacht want overal kon je iets eten of
drinken waarbij de prijzen wel aan de hoge kant waren met 3 euro voor
een flesje water. Maar beter te duur als niet te koop toch? Op deze beurs
konden we ons 1,5 uur goed vermaken en het motorseizoen is weer afgetrapt.
Mvgr VFRené
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Motorbabes deel 1.

door Debbie de Boer

Verslag fotoshoot Noorderland
Vorig jaar zijn wij benaderd door Cora Westerbrink van het blad Noorderland of wij mee wilden doen aan een interview en een fotoshoot. Het
thema voor het nummer dat uitkwam in augustus was ‘wild’. Dat is een erg
ruim begrip maar zo zijn over het algemeen alle thema’s in het blad. Het
onderwerp moet ruim gezien worden.
In maart/april zijn wij bij Christien thuis geïnterviewd en in juli zijn wij dan
met nog een dame uit Friesland op pad gegaan voor een fotoshoot. Omdat Christien niet meer in het bezit is van een motor, heeft zij eentje van
ons geleend. Een Honda 500 Shadow. Voordat wij naar de shoot gingen
hebben wij eerst nog even een proefritje gemaakt en dat ging heel erg
goed.
De ontmoetingsplaats was bij een theeschenkerij in Wedde. We hebben
onder het genot van een kopje koffie en eigen gemaakt gebak lekker met
elkaar gebabbeld en Cora heeft ondertussen foto’s van ons gemaakt.
Daarna zijn wij op de motor gestap en het veld in gereden. Cora was druk
aan het delegeren en vertellen hoe zij het wou hebben en wij volgden haar
adviezen op. We hebben ontzettend veel plezier me telkaar gehad.

VCA**

De dame uit Friesland is ook erg leuk en het was helemaal geen gedoe
om even lekker spontaan te doen. Na afloop hebben wij afscheid van
elkaar genomen en waren natuurlijk heel benieuwd hoe de foto’s waren
geworden en welke in het blad zouden komen.
Cora heeft ons de foto’s toegestuurd met het verzoek een paar te kiezen die wij leuk genoeg vonden om te plaatsen. Verder wilde zij van ons
drieën ook een favoriete of mooie route hebben die zij naast ons verhaal
kon plaatsen. Dat hebben wij gedaan.
Toen wij het blad kregen waren wij blij verrast over de artikelen en de
foto’s. Het was erg leuk om het weer terug te lezen en te zien. Op de
afbeeldingen is duidelijk te zien dat wij het wel heel erg naar onze zin hebben gehad.
De foto’s die zijn meegestuurd voor dit verhaal zullen dit bevestigen.
Groeten,
Debbie
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voor dier, tuin en hengelsport

41

Motorbabes deel 2.

door Cristien Spa

Zoals jullie het verhaal hebben gelezen van Debbie, vul ik nog een klein
beetje aan.
Van Cora kregen wij te horen dat we met 3 motordames een foto shoot
gingen maken en dat deze gepubliceerd werd in het blad Noorderland.
De dame uit Friesland heet Silvia is geen lid van onze motorclub maar een
goede bekende van Cora.
Het klikte meteen met ons drieën, we waren aan elkaar gewaagd, Silvia
reed op een Pan Europeaan 1300cc, Debbie op een Yamaha diversion
600 cc, en ik op een Honda Shadow 500 cc geleend van Debbie.
Na wat geoefend te hebben op de motor van Debbie ging het prima. Ik
heb al een paar jaar geen motor meer gereden dus het was wel spannend.
In Vriescheloo zijn de fotoshoots
gemaakt, ook mijn favoriete
route z it erbij zoals op de
kaartje is te zien.
Het zijn mooie foto´s gewor
den, we waren echt verrast toen
wij het blad Noorderland te zien
kregen.
Al met al een bijzondere leuke
ervaring, veel leesplezier.
Christien
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Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken

info@schildersbedrijfstukje.nl - www.schildersbedrijfstukje.nl

“Onze adverteerders denken aan ons,
denkt u aan onze adverteerders?”
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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 27:
Rij je door in de winter en je wilt je motor mooi houden: spuit dan elke dag
je motor schoon als er is gestrooid. De huidige “2-componenten” pekel
specifiek voor ZOAB-asfalt is zeer agressief voor aluminium (voorvork en
motorblok).
Tip 28:
Last van een gevoelig achterwerk na een lange rit: probeer het eens met
een wielrenbroek aan onder je motorkleding.
Tip 29:
Zorg dat motorhandschoenen altijd wat ruimer zitten. De luchtlaag die
er tussen zit vormt een isolatielaag tegen de kou. Hetzelfde geldt voor
motorlaarzen. Je moet ongeveer 1cm voor de toppen van je vingers over
houden.
Extra Tip:
Ga je in het voorjaar weer rijden, rij dan niet overmoedig. In je hoofd heb
je nog hoe je hebt gereden in de vorige zomer/najaar met de nodige kilometers van het seizoen, echter de vaardigheid kan in de winterstop iets
minder worden.
Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer
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Wist u dat?

door Christien Spa

- het Nieuwjaars visite goed is bezocht
- we met 53 personen lekker hebben gegeten
- dit bij Chinees Ying Ping in Winschoten plaats vond
- de theorie avond ook goed bezocht was
- hier 15 personen hun kennis hebben opgehaald
- we maar 6 fouten mochten hebben van de 50 vragen
- er slechts 1 persoon is geslaagd.
- de ledenvergadering ook alweer achter de rug is
- Bé is gestopt als bestuurslid
- er twee nieuwe bestuursleden zich hebben aangemeld
- Albert Kupers en Arie de Boer hebben plaats genomen in het
bestuur
- de toercommissie alweer bezig is om mooie routes uit te zetten
- de redactie heeeel graag mensen wil, die een stukje in het
clubblad willen schrijven
- dit helemaal geen lange stukken hoeven te zijn
- de redactie al blij is met korte stukjes
- de eerste toertocht op 22 April is
- wij dan hopen op mooi weer en geen sneeuw,,haha
- de motorclub dit jaar 25 jaar bestaat
- wij allen ook 25 jaar ouder zijn geworden
- bestuur, toercommissie en redactie iets willen organiseren
- meer info in het volgende clubblad komt
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Verjaardagskalender
FEBRUARI
1
12
15
21

feb 1964		
feb 1970		
feb 1958		
feb 1963		

Henk Jelijs
Peter de Vries
Chris Timmer
Dick Baar

MAART
4
24
27
31

mrt 1959		
mrt 1990		
mrt 1950		
mrt 1955		

Arie de Boer
Anne Kupers
Gert Drenth
Bé Nienhuis

APRIL
2
3
5
5
6
6
7
8
21
21

apr 1964		
apr 1954		
apr 1961		
apr 1961		
apr 1953		
apr 1956		
apr 1949		
apr 1978		
apr 1956		
apr 1981		

Oscar Lamain
Christien Spa
Debbie de Boer
Jan Bruining,
Henk Schepers
Geertje Roukema
Geert Veenstra
Thijs Helmers
Aad v/d Graaff
Rene Perton

→
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De Stamtoavel

door Ben Brader

Een apotheker komt s, middags bij zijn apotheek en ziet voor
de deur een man die met rare grimassen op zijn gezicht voor
zich staat uit te staren.
Binnen vraagt hij aan zijn assistente of zij weet wat er met de
man buiten aan de hand is en zij antwoord hem: “jazeker wel
hij vroeg mij om een hoestdrankje maar die hebben we niet
meer op voorraad door de griepgolf en toen heb ik hem een
laxeermiddel gegeven”, “maar je weet toch dat dat het hoesten
niet oplost” zei de apotheker. “Toch wel”, antwoordde zij.
“Of denkt u dat hij nou nog durft te hoesten”.
De directeur van de Basisschool belt met de moeder van Tim
met de mededeling dat Tim moet nablijven op school.
Wanneer de moeder van Tim vraagt om de reden dan zegt de
directeur: “Jeroen de jongen die naast Tim zit, zat te roken in
de klas”. “Wat”, zegt Tims moeder. “Die Jeroen zat te roken
en Tim moet nablijven wat is dat voor onzin”. “Uiteraard”,
zegt de directeur. “Want Tim is degene die hem in de brand
heeft gestoken”.
Tijdens de introductie van het nieuwe schooljaar voor nieuwe
studenten legt de decaan de regels uit en zegt: ”Het is voor de
mannelijke studenten ten strengste verboden om de huisvesting
van de vrouwelijke studenten te betreden en als je wordt betrapt
dan betaal je een boete van 40 euro en voor een tweede keer 80
euro en een derde keer maar liefst 120 euro”.
Een student roept naar de decaan, “ wat kost eigenlijk een seizoenkaart”.
Een man komt het politiebureau binnen lopen en vraagt aan de
dienstdoende agent: “ik heb begrepen dat de inbreker die in ons
huis heeft ingebroken is gearresteerd en ik wil graag even een
woordje met hem wisselen”. De agent antwoord de man: ”ik kan
me best begrijpen dat u kwaad bent maar daar kunnen we niet
aan beginnen”. “Nee u begrijpt me verkeerd”, zei de man.
“Ik wil alleen maar van hem weten hoe hij binnen is gekomen
zonder dat mijn vrouw is wakker geworden”.
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Jan de zoon van een boer komt te laat op school en zegt tegen
zijn leraar, “de reden dat ik te laat ben is dat ik de stier moest
wegbrengen om een koe te dekken”.
De leraar reageert geïrriteerd en zegt: “Kan je vader dat niet doen”.
Waarop Jan antwoord: “Zeker wel, maar de stier kan het veel beter”.
Hendrik komt van school thuis en vraagt aan zijn ouders: “Wat
voor spel is overspel?”
Zegt zijn moeder: “overspel is geen spel, want bij overspel zijn
er geen winnaars en alleen verliezers!”
Waarop zijn vader zegt: “Maar……. meedoen is belangrijker dan
winnen”.
De spierkracht van vrouwen wisselt in de loop van de dag.
Overdag kunnen ze nog geen pot appelmoes open krijgen,
maar s’ nachts is het onmogelijk om een stuk dekbed van
ze los te krijgen.

Beterschap!
Aan alle zieke leden wensen wij vanuit onze motorclub:
Veel beterschap, en ontzettend veel Sterkte toegewenst!!
Hopende op een spoedig herstel.
Een motorgroet!!
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Lid worden?
MI

OS

’9

3
Blijham

5
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. 24/7 bereikbaar
. Landelijke dekking
. Nationaal en Internationaal
. Palletdistributie
. ADR transport
. Scherpe tarieven
. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd

