




3

Voorwoord     ........................................................................ . 3
Adressen enzo....................................................................... 5
Het bestuur     .......................................................................  7
Agenda 2018     .................................................................... . 7
Mededelingen     ................................................................... . 9
Voorjaarstocht 1.     ................................................................ 11
Hemelvaarttocht   .................................................................. 15
Voorjaarstocht 2.  .................................................................. 19
Inschrijving tokkeltocht 2018.................................................. 21
Oude liefde roest niet  ........................................................... 23
Hemelvaarrit 1.  ..................................................................... 27
Tokkeltocht  ........................................................................... 33
Extra oproep   ........................................................................ 37
Motor gedicht   ...................................................................... 37
Hemelvaarrit 2.  ..................................................................... 39
Tips ........................................................................................    47
Wist u dat   ............................................................................. 49
Nieuwe leden   ....................................................................... 49
Verjaardagskalender     .......................................................... 51
De stamtoavel   ...................................................................... 53
Tekoop   .................................................................................. 55
Lid worden?     ....................................................................... 57

Beste motorvrienden,
Hierbij mijn tweede voorwoord 2018. Wat was het een leuk begin onze eerste tocht. Boven 
verwachting veel aanmeldingen, geweldig mensen, bedank voor jullie opkomst. Dit heeft 
ons goed gedaan en veel complimenten richting de toercommissie een hele mooie tocht.  
We hadden zelf een inschrijving uit Alkmaar en wat hebben deze mensen genoten van de 
tocht.
We zijn alweer een poosje in 2018 en wat hebben we tot dusver kunnen genieten van het 
mooie weer. Ik hoop dat jullie al vele mooie kilometers hebben kunnen maken. Zelf zijn 
we weer 4 dagen naar Noord- Duitsland geweest en wat hebben ook wij getroffen met het 
weer.
Onze nieuwe bestuursleden zijn ook al een beetje ingeburgerd  en hebben er zin aan. Jul-
lie zullen gemerkt hebben dat de mailing iets anders van opzet is, maar we hopen wel dat 
iedereen ook alle berichten in hun mailbox ontvangen m.b.t. de toertochten en eventuele 
info. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation 
(GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren 
en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de 
Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer 
geldig. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact op onze vereni-
ging. Wij als bestuur zullen ervoor waken dat ook MCMIOS 93 hieraan zal voldoen.
Dit jaar bestaan we 25 jaar, we zijn al bezig met enkele voorbereidingen.
Als jullie dit lezen hebben we onze tweede toertocht alweer verreden en ik hoop dat we in 
het volgend nummer weer leuke stukjes van leden mogen lezen hoe ze deze tocht hebben 
ervaren.

Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter

Voorwoord

Inhoud
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Adressen enzo...
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
Kupers, Albert Lutjeloosterweg 4, 9697VB Blijham, 0597-562490 
Boer, de Arie Blijhamsterweg 10, 9672AA Winschoten, 0597-561136

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 
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 3, 2018 moet 
binnen zijn voor 12 aug. 2018.
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Het bestuur

Agenda 2018

Voorzitter:   Albert de Boer
Penningmeester:  Debbie de Boer-Knol
Secretaris:   Christien Spa
Algemeen bestuur:  Henk Loois, Albert Kupers en Arie de Boer

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

Foto volgt nog



all in buffet €19,95 
inclusief:

frisdrank, bier, 
huiswijn en ijs!

Gerben Kroes - Blijham
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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.



Industrieweg 6    9699 SK Vriescheloo    06 31 55 31 71    kuiper18@hotmail.com



11

Voorjaarstocht 1. door Arie de Boer

De aftrap is weer geweest. Zondag 22 april 2018 de voorjaarstocht. 
Helaas viel deze tocht weer samen met de Superbikes in Assen. Snel een 
keuze gemaakt. Dan zaterdag naar de Superbikes en zondag de toer-
tocht. De weersvoorspellingen waren de hele week toch al gunstig voor 
het weekend.

Veel leden hadden weer zin in een tocht. Het was dan rond 09.00uur ook 
al aardig druk bij Anytime in Blijham. Totaal melden zich ruim 40 motorrij-
ders, al dan niet met duo passagier.

De toercommissie had weer een leuke route door het “”Fehnen”” gebied in 
Duitsland uitgezet.

Met Albert K. en Anne K. zijn wij rond een uur of tien begonnen aan de 
tocht. Het zonnevizier kon direct naar beneden. De route ging door een 
prachtige omgeving richting de eerste stop in Spahnharrenstätte. Wij zijn 
doorgereden want hadden zin in koffie. Bij “”Schutzenhof Sedelsberg”” 
was de eerste koffiestop. Koffie werd in grote mokken geserveerd en liet 
zich, met de “”Torte””, goed smaken. Het weer was prachtig en het verblijf 
op het terras ook. Toch maar besloten de rit weer op te pakken.
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De rit naar de lunchstop was niet ver. De lunchstop was bij Bikerhotel 
“”Zur Schanze”” in Apen. Hier was het ook druk en het duurde wel tijdje 
voordat de zenders begonnen te trillen. Iets gegeten en gedronken. De 
warmte begon nu door te zetten.

Weer in de kleding en de tocht voortgezet. In Bunde nog geprobeerd ijs 
te scoren maar daar was het zo druk dat wij maar besloten door te rijden. 
De temperatuur was inmiddels opgelopen naar 25°C en dat was duidelijk 
voelbaar. Windscherm naar beneden en wind vangen.

Na Bad Nieuwe Schans ging het niet de boomrijke Bellingwolde kant op 
maar de weg leidde door de open polders en dus vol in de zon.

Via Drieborg, Ganzedijk, Finsterwolde, Beerta en Winschoten waren wij zo 
rond 17.00u weer in Blijham bij Anytime. Nog even fijn na gebabbeld en 
toen besloten toch nog even de tuin op te zoeken.

Al met al kunnen wij met elkaar terugkijken op een leuke openingstocht 
met mooi weer. 

Toercommissie bedankt.



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel



15

Hemelvaarttocht door René Hoesen 

Hemelvaartweekend 2018

Sinds een aantal jaren hadden wij weer eens het idee opgevat om het 
hemelvaartweekend te benutten om er met de motor op uit te trekken. En 
aangezien een neef van ons ook het motorrijbewijs had gehaald, besloten 
we om met 2 motoren richting Klotten aan de moesel te trekken. We reden 
door Nederland naar beneden omdat dat niet zo hectisch is als door Duits-
land. We vertrokken tegen 7 uur en de weersvoorspellingen voor deze 
donderdag waren niet zo denderend en inderdaad, bij Gieten begon het te 
gieten. Wij hadden wijselijk onze waterdichte pakken aangetrokken maar 
onze motorcompagnon reed in zijn motorjeans op zijn Harley maar deze is 
natuurlijk niet waterdicht, dus snel het regenpak aan en weer verder in de 
vaart der volkeren. Bij Maastricht werd het weer helemaal droog en kwam 
een lekker zonnetje er door en via Valkensburg en Margraten reden we 
België in. Het was inmiddels al na de middag en dus moest er ook aan de 
inwendige mens gedacht worden. ’s Avonds na het inchecken in het hotel 
nog even lekker eten in Cochem en bij het hotel natuurlijk nog een lekker 
moeselwijntje. De vrijdag begon niet zo goed want onze motormaat had 
een langzaam leeglopende voorband dus er moest gezocht worden naar 
een oplossing; gelukkig was er in Cochem een motorbandenboer (3  x 
woordwaarde) die ook 
nog eens een geschikte 
binnenband kon mon-
teren. En de motor 
had net de woensdag 
ervoor een nieuwe voor 
en achterband gekre-
gen maar daarbij von-
den ze het niet nodig 
om nieuwe binnenban-
den te monteren wat 
dus resulteerde in de 
langzaam leeglopende 
binnenband. Dat was 
mooi k#t want dat had 
natuurlijk ook proble-
men kunnen geven 
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op de heenreis op de snelweg. De rest van de vrijdag ging probleemloos 
en bij Piesport werd een lekkere lunch genuttigd waar 2 jaar geleden de 
helft van ons motorkluppie ook heeft gegeten tijdens het motorweekend. 
Dat niet voor iedereen de vakantie goed afloopt zagen wij onderweg toen 
iemand was vergeten om de auto op de handrem te zetten. Dat resul-
teerde in een mooie Audi A3 die langzaam van de berg afdonderde. Hij 
bleef gelukkig 10 meter lager in de bomen hangen, anders hadden dat wel 
eens hele grote ongelukken kunnen worden. ‘s Avonds weer lekker aan de 
Riesling genipt en na 3 glazen werd de voettocht naar het hotel nog een 
hele opgave. De zaterdag gaf nog mooier weer als de 
vrijdag en voor vandaag stond een lange tour op het 
programma richting Saarburg. Hier aangekomen was 
het te warm om lang te blijven zitten dus al snel werd de terugrit weer 
aanvaard om lekker uit te waaien. ’s Avonds heerlijke pasta bij de Italiaan 
in Klotten waar je werkelijk moet hebben gegeten. En natuurlijk ook weer 
aan de zoete witte wijn genipt maar nu was ik beter voorbereid dus de 

voetreis ging in iets rechtere lijn naar het hotel. En op zondagmorgen aan 
het ontbijt werd duidelijk dat ook de terugreis weer niet droog bleef; het 
heeft geregend van het hotel tot aan Apeldoorn waar we geluncht hebben 
bij de la Place aan de A50. Tegen 18 uur waren we weer thuis en hadden 
we 1681 km in volle tevredenheid afgelegd. 

DIT WAS HEERLIJK EN VOOR HERHALING VATBAAR!

met een hele vriendelijke groet, René, Gebina en Mark.
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Voorjaarstocht 2.door Evert Hoogstra 
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Inschrijving Tokkeltocht 
27 mei 2018 ter Apel door Albert en Debbie

Beste motorvrienden,

Afgelopen zondag zat ik samen met Debbie bij de inschrijving van de Tok-
keltocht, die dit keer als startpunt Ter Apel bij het Hotel Bosschuis had.
We hadden 18 inschrijfformulieren meegenomen, want dit aantal had ik 
wel verwacht en natuurlijk zijn er ook leden die keurig netjes het inschrijf-
formulier thuis al in gevuld hadden.
Zelf konden we door omstandigheden niet meerijden en hopen dan ook op 
24 juni er wel bij te zijn. Dan starten we vanaf Winschoten bij het Stads-
cafe, nadere info volgt zoals gewoonlijk via de mail.
We waren om 08:50 uur in Ter Apel en de eerste leden waren al aanwe-
zig om zich in te schrijven. Er waren ook twee introducés aanwezig, deze 
mensen wilden graag eens mee rijden met onze club. Van harte welkom 
geheten en ook deze mensen hebben we net als de rest getrakteerd op 
een kop koffie.
Naar mate de tijd verstrijkt komen er steeds meer motoren binnen en ik 
dacht als dit zo door gaat wordt dit weer een leuke opkomst.
Onder het genot van een kop koffie hebben we even bij gekletst en nog 
even gewacht hoeveel er nog bijkomen, want we zitten nu op 11 inschrij-
vingen, waarvan 2 duo’s. Tot zover gaat het lekker met de opkomst.

Maar helaas er kwamen niet meer!!

Nu vraag ik mij af hoe komt nu zoiets?
Hieronder heb ik dus een aantal vragen neer gezet, die mag je wat mij 
betreft wel via de email gaan beantwoorden.
    1. Hoe komt het dat je niet bent geweest?
    2. Was de locatie niet goed of te ver weg om te starten?
    3. Had je iets anders had gepland, die je voorrang hebt moeten geven?
    4. Waren de weersverwachtingen niet goed?
    5. Was het gekozen tijdstip niet goed?
    6. De voorgestelde route is mij te lang?
    7. Had je onvoldoende voor-informatie, zodat je niet wist dat deze tocht 
        werd verreden?

De leden die de tocht hebben verreden hebben een leuke dag gehad.

Motorgroetjes van Albert en Debbie de Boer



H L Consultance

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

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

Het adres voor:
Reparatie
Onderhoud
APK
Inbouw accessoires 
Aircoservice
RepaReparatie en onderhoud van 
motoren en scooters

voor alle 
merken!!
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Oude liefde roest niet?
door Rudolf Meijer 

Ik liep al een tijd met de gedachte dat een eventuele opvolger voor mijn 
Suzuki V-Strom 650 uit 2013 wel eens een nieuwe Ducati Multistrada 950 
zou kunnen zijn, in het verleden heb ik al eens een Ducati gehad en dit is 
toch mijn grote liefde. In mijn ogen een schitterende all road machine en 
misschien wel de mooiste op de markt. Van een proefrit is het echter nog 
nooit gekomen.

Op zaterdag 14 april jl. was er bij Motoport Assen de Ducati Experience en 
kon je de hele dag alle Ducati’s (die ze hadden meegenomen) testen. Een 
mooie gelegenheid om eindelijk eens een proefrit op de door mij begeerde 
Multistrada 950 te gaan maken.

Na het middageten ben ik op de motor gestapt en ben mooi binnendoor 
over Spijkerboor, Annen en Loon naar Motoport Assen getoerd. Bij aan-
komst was het lekker druk en ging er zojuist een groep testrijden. Dit werd 
gedaan met een voor- en achterrijder om de zaak een beetje in toom te 
houden en te horen aan een aantal deelnemers met Gilles de la Tourette 
in hun rechterpols bij stilstand, was dit misschien maar goed ook. Wat is 
dat toch voor raar verschijnsel dat met name de leather boys continu aan 
het gas moeten draaien als ze stil staan.

Toen de groep was vertrokken heb in alle rust een kop koffie gedronken 
en opeens zag ik een motormaat aankomen rijden op zijn BMW. Hij zat 
een Multistrada 1200 Enduro uitgebreid te bewonderen en na een kort ge-
sprekje en alle voorwaarden goed hadden gelezen besloten we om beiden 
mee te gaan met de proefrit.

Toen de groep terug was en de sleutels waren uitgedeeld konden we 
“onze” motoren opzoeken en ons gereed maken voor de rit. Dan komt het 
moment dat je de motor wilt starten en je ziet geen startknop en hoe je 
ook kijkt en zoekt je vindt hem niet. Na enige tijd toch maar eens gevraagd 
hoe je zo’n ding start. Wat bleek, moet je de dodemansknop naar beneden 
drukken en vasthouden, vervolgens start de machine. Hmm dat is meteen 
al het eerste minpuntje van de machine, want noem mij ouderwets maar ik 
wil een startknop.

Toen iedereen de motor had gestart kon de groep op weg. Eerst door het 
drukke verkeer van Assen richting Zeijen. Binnen twee kilometer had ik al 
door dat de Multistrada 950 geen geciviliseerde machine is. Erg nukkig en 
rukkerig aan het gas in combinatie met een happerige koppeling. Toen we 
uiteindelijk het stoppen en optrekken achter ons hadden gelaten en we op 
de 80km weg zaten viel me nog een irritant verschijnsel van 
deze machine op. Er valt gewoon niet een constante 
snelheid mee te rijden. Bij het minste of geringste schiet de 



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PANIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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machine naar voren en wanneer je in een versnelling hoger gaat rijden 
begint het ding te horten en te stoten.

Van Vries ging het binnendoor over slingerweggetjes parallel aan het 
spoor richting Haren, hier komt de machine goed tot zijn recht, mits je het 
gas er flink ophoudt (en je dus ver boven de maximum snelheid zit) zodra 
je wilt gaan toeren veranderd de machine in een neurotisch ding waar ik 
bloednerveus van werd. Daarbij komt ook nog eens dat de voetrem niet te 
gebruiken is omdat deze zeer onlogisch is gepositioneerd zodat je telkens 
je voet helemaal naar binnen moet draaien om er bij te kunnen.

Bij Vries gingen we vervolgens via de A28 terug naar Assen en eerlijk is 
eerlijk, de Ducati Multistrada 950 wil vooruit. Echter bij het invoegen her-
ken ik meteen een kwalijk euvel vanuit de tijd dat ik zelf nog Ducati reed. 
De spiegels staan zo onwijs te trillen dat je er werkelijk helemaal niets in 
ziet. Gelukkig herinnerde ik me het aloude paardenmiddel nog om dit op 
te lossen, even met de wijsvinger van je linkerhand tegen het glas druk-
ken zodat de trilling er uit is (en je dus zicht hebt) en je kan zien of je veilig 
kunt invoegen vervolgens kan je wijsvinger weer van het glas halen.

Het laatste stuk ging weer door Assen en toen kwam (gelukkig) Motoport 
weer in zicht. Nadat we de sleutels hadden ingeleverd kregen we een vra-
genformulier waar we op aan konden geven wat we er van vonden. Nou, 
ik ben zelden zo blij geweest dat een proefrit voorbij was, want als het aan 
mij had gelegen was ik halverwege al teruggegaan.

Wat ik, toen ik 20 was, zo geweldig vond; het nukkige, de versnellingen 
die je er in schopt, de vibraties, het neurotische, vindt ik nu verschrikkelijk. 
Na een aantal Japanse sportmotoren rijd ik nu al weer een aantal jaren 
zeer tevreden op een Japanse all road en daar gaan dingen er iets geci-
viliseerder aan toe. Op zo’n motor kom je tot rust en kan je genieten van 
de omgeving waar je doorheen toert. Wil je een keer sportief rijden, geen 
probleem. Heb je stadsverkeer, geen probleem. Dit soort rijeigenschappen 
had ik ook bij de Multistrada 950 verwacht in combinatie met de gewel-
dige looks. Helaas het mocht niet zo zijn en toen ik de onderhoudskosten 
hoorde was de liefde helemaal over. Het is een beetje als een prachtige 
vrouw (of man naar gelang je voorkeur) die verder niets kan dan alleen 
maar mooi zijn maar je bakken met geld kost, daar heb je dus niets aan.

Na afloop stap ik enigszins gedesillusioneerd op mijn eigen Suzuki V-
Strom 650, start de motor (met een startknop!) en samen rijden we bin-
nendoor terug naar Nieuwe Pekela. Terwijl we rijden bedenk ik me wat 
een geweldige motorfiets dit toch is, ze doet geen slag verkeerd, ze mop-
pert niet in langzaam verkeer, ze zet haar beste beentje voor als het wat 
harder moet en houd mij daarbij prettig uit de wind. Dit is motorrijden zoals 
motorrijden hoort te zijn. 
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Hemelvaartrit 1.door Albert de Boer

Beste motorvrienden,

Hierbij een klein verslag van onze jaarlijkse Hemelvaartrit.
Deze keer zijn we naar Noord Duitsland geweest in het plaatsje Gelting 
in Schleswig-Holstein. Hier komen wel meestal twee keer per jaar op de 
motor i.v.m. familiebezoek. Debbie heeft hier nog familie wonen. Onze 
reisgenoten waren Chris en Willie Timmer en Albert de Groot en Willy 
Nieland. Vorige jaar zijn we samen naar Sauerland geweest. We zijn op 

Hemelvaartsdag om 07:15 op de motor gestapt richting Alteveer om Albert 
en Willy op te pikken, daarna door naar Chris en Willie die ook al klaar 
stonden voor vertrek. Het eerste stuk even opschieten en via de snelweg 
richting Oldenburg om daar via de A293 richting het noorden naar Brake.  
Onderweg een kopje koffie en daarna op de veerpont de Wezer over te 
steken naar Sandstedt. Vanaf hier richting Wischhafen op de boot naar 
Gluckstadt. Net voor Wischhafen in Neuland even lekker gegeten daarna 
de tank weer aanvullen om op de boot te rijden. We hebben geluk, hoeven 
niet lang te wachten en konden lekker snel op de boot een tochtje van 
plm. 30 minuten. Op de boot zagen we een hele donkere lucht daar waar 
onze route verder ging en onze gedachten gingen al naar het uitpakken 
van de regenpakken. Op de telefoon zagen we dat daar we heen moes-
ten het zeer slecht was en we vreesden het ergste. Gelukkig het is droog 
gebleven, we reden achter de bui aan. Onderweg nog een paar keer een 
kleine stop gehad.

Eenmaal aangekomen bij Gasthof Gelting, ik ging naar  binnen om ons 
aan te melden en de sleutel op te halen voor de garagebox en toen ik 
weer buiten kwam had iemand de hemeldeuren open gezet, 
wat een flinke bui en zo werden we dus naast het hotel net 
nog even flink nat. Jammer maar helaas.
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Eenmaal in onze zeer ruime en zeer nette hotelkamer aangekomen maar 
even een heerlijk douche genomen en daarna een heerlijk tap biertje een 
Flensburger. Na het biertje hebben we heerlijk gegeten daarna nog een 
afzakkertje en op bed.
We hebben allen heel erg goed geslapen, want de bedden waren heerlijk, 
je wilde er bijna niet weer af.
De volgende ochtend goed ontbijt gehad en daarna onze plannen van 
de dag waar maken. Het plan was als volgt; Debbie, Willie en Willy had-

den zich voorgenomen om een boottocht te maken over de Schlei richting 
Schleswig en Chris, Albert en ik wilden naar Schleswig om daar een oude 
bierbrouwerij te bezoeken en we zouden elkaar tegen 13:00 uur in de ha-
ven van Schleswig weer treffen om gezamenlijk te gaan eten. Zo gezegd 
zo gedaan, de drie hebben een taxi genomen naar Kappeln om op de 
boot te stappen en wij zijn op de motor gestapt en lekker binnen door naar 
de brouwerij.
Nu komt het leukste van dit verhaal, toen we bij de brouwerij waren kre-
gen we een berichtje dat de andere drie in Kappeln op de verkeerde boot 
zijn gestapt en de andere kant op voeren. Wat hebben we gelachen. Ze 
hebben wel een leuke dag gehad alleen waren ze wat eerder terug dan 
gepland. Maar niet getreurd en Kappeln was voldoende te beleven want 
hier waren de Haringsdagen en festijn van 4 dagen feest. 
Wij zijn op de terugweg weer helemaal binnendoor gereden richting Maas-
holm en dan naar Kappeln en kwamen hier tegen 17:00 uur aan. Daarna 
gezamenlijk een dikke ijsco gegeten en bratwurst gegeten en nog meer 
van dit lekkers.
Tegen 19:00 uur waren we allemaal weer terug in het hotel en na een 
lekker douchebeurt hebben we eerst maar weer een koele Flensburger 
gedronken.
Daarna lekker gegeten daarna nog een paar afzakkertjes en weer op dat 
lekker bedje. Heb al in veel hotels geslapen maar deze bedden waren 
echt super!
De volgende ochtend zijn we allemaal weer onze motor 
gestapt en onze koffiestop hadden we in Boren bij Cafe Lindauhof in 
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het Landarzthaus waar ze heerlijk gebak hebben. Dan gaat het richting 
Rendsburg en dan naar Kiel en verder naar Laboe. Hier zijn we in een 
onderzeeër geweest, die kon je hier bezichtigen, was een leuke ervaring.
Vanaf hier weer terug naar Gelting en een leuke avond gehad.
Het is alweer zondag en we moeten ons weer opmaken voor de terugreis. 
De weersverwachtingen zijn wederom goed en het beloofd een zonnige 
dag te worden.
De terugreis ging via Eckernförde, Kiel, Bad Segeberg, Hammoor richting 
Bremen. Jammer we lopen vast en komen helaas in een file terecht, niet 
getreurd, parkeerplaats op tijd voor een versnapering.
Na een beetje oponthoud vervolgen we onze weg richting Oldenburg, 
Leer.
Nog even wat gegeten en toen kwam de tegenslag. Onder het eten werd 
het donker en begon het te onweren en te regenen. Oké, we gaan verder, 
het wordt straks wel weer droog, ja echt niet. Want we dachten het wordt 
wel droog, dus regenpak gaan we nu niet meer aandoen zijn zo thuis. Wat 
een water toen we thuis waren had Debbie de laarzen vol water en de 
kont nat.

We kunnen terug kijken op een heel fijn weekend met zeer goed weer en 
fijne mensen om mee op pad te zijn. Volgende jaar hebben we ook alweer 
een reisdoel gepland tijdens Hemelvaart, maar dit lezen jullie volgend jaar.

Motorgroetjes van Albert, Debbie, Chris, Willie, Willy en Albert.
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Tokkeltocht
door René Hoesen 

Tokkeltocht 27 mei 2018

Voor deze mooie zondag in mei stond de Tokkeltocht 2018 op het pro-
gramma, vroeger bekend als de Monstertocht. En al zolang wij lid zijn van 
de club denken we ’s morgens (bijna) altijd, ja, vandaag wordt het een 
mooie dag om motor te rijden. Dus dan zullen we wel een mooie opkomst 
hebben. Normaliter rijdt mijn lieftallige duo Gebina altijd mee, maar net 
de dag voor deze tocht hadden we een pup gehaald en die wilden we 
niet direct de hele dag alleen laten zodat we besloten dat ik dan maar al-
leen moest gaan. Tegen half 9 stapte ik op de motor voor een heerlijk fris 
zomers ritje door het mooie Westerwolde en er was nog weinig verkeer op 
de weg dus de snelheid zat er al lekker in. Bij aankomst bij het startadres 
in Ter Apel bij het Boschhuis bleek dat ik niet de eerste was want er stond 
al een indrukwekkende KTM en Ural met zijspan te wachten. Al snel kwam 
de rest en in totaal waren we met 13 personen deze dag. En ja, dat is niet 
veel maar velen zullen als excuus gehad hebben dat het te warm was en 
inderdaad zag ik onderweg de 32 graden op de thermometers langs de 
weg. We besloten om de route te veranderen en met een boog om En-
schede heen te rijden i.p.v. er dwars door heen. Daar hadden we niet al-
lemaal op gerekend 
dus besloten werd 
om 2 groepen te 
maken tot de eerste 
koffiestop bij Villa 
Kunterbunt omdat 
de route tot daar 
nog origineel was. 
De ik nam de semi-
snelle groep mee tot 
de bikertreff waar 
het al gezellig druk 
was. ’t Was maar 
goed dat we hier 
iets geregeld had-
den want tijdens het 
controleren in het Pinksterweekend hadden Jaap en Marga 
hier te maken met wel heel veel motorrijders.
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Er stonden op het overdekte schaduwrijke 
terras een paar tafels voor ons vrij en hier 
werden even de nodige lichaamsvloeistoffen 
aangevuld want de temperatuur liep voor 11 
uur al lekker op. Even later kwam ook de rest 
aan en na nog even gezamenlijk iets te heb-
ben gedronken ging Jaap verder voorop om 
een lunchadres te zoeken. Op aanraden van 
Roelf en mij ging het richting Lemelerberg, en 
bij de Vechtdalkok in Dalmholte hebben we 
alle 13 een speciale omelet van de kok ver-
orberd; 4 broodjes met diverse soorten worst 
en maar liefst 3 gebakken eieren erop zorg-
den er voor dat we rest van de week op dieet 

moesten. Maar het was heerlijk tegen een eerlijke prijs. Vanaf hier werd 
besloten om de route af te breken omdat het nu wel heel broeierig warm 
was geworden en we waren  tegen 16:30 weer thuis na een paar laatste 
snelwegkilometers. De route afmaken was geen optie met dit warme weer 
maar toch hebben we volgens mij allemaal weer genoten. 

Dus wellicht tot een volgende keer, met vriendelijke groet René Hoesen.
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Extra oproep! door de redactie
Beste motorvrienden, 

Aangezien wij als redactie weer iedere keer onze stinkende best moest 
doen om een mooi gevulde pitstop voor jullie te maken, hebben we een 
oproep. Gaan jullie met de motor op vakantie of een andere leuke motor-
trip, deel het dan met ons door middel van een leuk stukje met bijgevoeg-
de foto’s.

bij voorbaat, met grote dank, 

de redactie.

achterop de motor
wat een avontuur!

ik hou mijn vriendje
stevig vast, met wel 
110 km per uur

de wind waait door
mijn haren, we hebben
zoveel gang

ik geniet van de 
ondergaande zon,
ben totaal niet bang

van mij mag dit 
eeuwig duren, wat een
fijn gevoel

de bochten mooi scherp
met een motormuis
zo stoer!

Motorgedicht
Doorweekt en moe kwam ik binnen en he-
lemaal buiten zinnen want genieten dat ik 
had gedaan daar kan niets anders boven 
staan want met storm en heel veel regen
Kwam ik al mijn motormaatjes tegen en 
bij de koffie met geouwehoer dik genieten 
van de mcmios’93 toer



VCA**
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Hemelvaartrit 2. door Willie Timmer

Motorweekend Schleswig-Holstein
10 t/m 13 mei 2018
Albert en Debbie de Boer
Willy Nieland
Albert de Groot
Chris en Willie Timmer

Afgesproken was dat we tegen 08.00uur zouden vertrekken.
De motoren stonden klaar, koffers aan de motor, het weer was goed, op 
naar Gelting waar we zouden overnachten.

Onderweg kwamen we veel mannen met een bol-
derkar tegen.
Het was Hemelvaart en dan vieren ze in Duitsland , 
Vatertag!
Dus alle mannen op pad, lopend, met een bolder-
kar, gevuld met bier, schnaps, bockworst, brood.

We reden binnendoor naar Gelting, moesten we 
eerst met een pontje over de Weser. Daarna nog 
met een pont over de Elbe. Vrachtauto’s , campers,  
auto’s, motoren, fietsers alles gaat 
mee.

Halverwege de Elbe zagen we richting Hamburg, dat er een donkere lucht 
was en het ging waaien..
Zouden we toch onze regenkleding 
aan moeten??
Maar gelukkig niet, we reden ach-
ter de bui aan.

We kwamen tegen 18.00 uur bij 
het hotel aan.
We werden vriendelijk ontvangen,  
motoren konden allemaal onder de 
carport.



voor dier, tuin en hengelsport
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De kamers waren groot, schoon en goede bedden.
Na een warme douche zijn we samen ergens gaan eten. 
Het was zoeken naar een plekje, want overal was het een drukte.

De volgende dag waren we om 08.30 aan het 
ontbijt.

Albert, Albert en Chris zouden deze dag naar 
een bierbrouwerij gaan, ASGAARD, niemand 
kende deze biermerk, maar bleek achteraf 
goed te smaken.
Ze kregen daar ook een lunch aangeboden.
Daarna hebben ze nog wat rondgereden.

Willy, Debbie en ik, hebben een boottocht 
gemaakt.
Willy had een taxi naar Kappeln geregeld, 
we hadden geen zin om de hele dag met 
helm en onze motorkleden te lopen. We 
hebben een tocht van Kappeln naar Schlei-

munde gemaakt.  Daar zijn we van boot gegaan en kregen van een gids 
nog over uitleg over dit natuurgebied.

Tegen 15.00 uur terug in Kappeln, mooie stadje, leuke winkeltjes, we heb-
ben ons daar prima vermaakt!
Tegen 17.00 uur, kwamen de anderen ook naar Kappeln, hebben wat 
gepraat over hoe onze dag was verlopen.
We hadden besloten om daar nog een curryworst te eten, de jongens 
waren nog “zat” van de lunch.
Wij in de taxi terug naar Gelting, samen op het terras, bij het hotel nog wat 
gedronken. Ik ben vroeg naar mijn kamer gegaan, de rest heeft nog een 
stuk gewandeld.

Zaterdagmorgen na het ontbijt, 
zijn we binnendoor naar Lindenau 
gereden. Albert wist daar een 
adresje voor heerlijke taart. Wat een 
keuze en wat lekker. Vriendelijke 
bediening , ook daar nog wat foto’s 
gemaakt.
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Daarna richting Rensburg, we konden daar op een terras zitten waar de 
grote containerschepen dicht bij je langs voeren, er waren veel schepen 
en ook dichtbij maar de plek, wat, zoals ze op internet beschreven als 
zeer indrukwekkend, viel toch tegen. Even verderop was een oude spoor-
brug, waar we wat foto’s hebben gemaakt, daar stonden veel motoren, 
achteraf hadden we beter daar een pauze kunnen maken.
Daarna richting Kiel, mooie binnendoor wegen en de koolzaadvelden 
stonden in volle bloei, prachtig!!!
Kiel is een drukke stad, maar we 
moesten er dwarsdoor, richting 
Laboe, waar we nog een U-boot, 
hebben bezichtigd.
Willy en Willie zijn niet binnen 
geweest, wij hadden een mooie 
uitzicht over de Ostsee, met nog 
steeds, prachtig mooi weer.



info@schildersbedrijfstukje.nl  -   www.schildersbedrijfstukje.nl

Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken
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Het werd tijd om terug te keren naar 
het hotel.
Albert en Debbie hadden met familie 
afgesproken.
De anderen hebben een typische 
Duitse “krog” opgezocht waar wij 
heerlijk hebben gegeten.

Vriendelijke bediening , het was een 
gezellige avond.
s `Avonds nog even het late journaal 
gekeken, toen zag ik pas wat voor noodweer het was geweest rondom 
Hamburg , weggespoelde wegen, auto’s omgeslagen….

Wat hebben wij een mazzel, tot dan toe nog geen drup regen!!
Waylon werd 18e op het Eurovisie songfestival.

Tegen 24.00 uur gaan slapen, het was een drukke enerverende dag.
En zo, aan alles komt een eind.
Zondagmorgen na het ontbijt, koffers aan de motoren, nog wat foto’s  ge-
maakt en dan richting……huis!!

Het was druk op de Duitse autobahn, veel file, de meeste automobilisten 
maakten ruimte, zodat wij er goed tussendoor konden, dat schoot op.
Respect voor Debbie, tussen al dat verkeer en die hitte…..top hoor!
Ter afsluiting hebben we nog wat gegeten bij Apen.
Iedereen was het er over eens dat het een geslaagd weekend was, mooi 
weer, mooie routes, goed hotel.
Geen ongelukken geen pech.
Toch op het laatst nog een kleine domper, vanuit Nederland zagen we de 
donkere wolken dichterbij komen.
Zodat iedereen toch nog drijfnat thuis is gekomen, jammer!!!

Tot slot nog even dit…
Albert was weer een fantastische 
voorrijder, regelmatig een stop, tijd 
voor kop koffie, plaspauze en voor 
de liefhebber “een sigaar”, bedankt 
Albert.
Ik groet jullie allemaal,

Willie.





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 redac-
tie even weten.

Tip 30:  
Zet in je telefoon de nummers van de ANWB Wegenwacht, ADAC e.d. 
voor als je een keer pech krijgt. Scheelt een hoop gezoek of geloop naar 
een praatpaal op het moment dat je pech krijgt met je motor.

Tip 31:  
Kijk eens in op je telefoon of je de medisch ID app er op hebt staan. Hierin 
kun je medisch gegevens zetten van je zelf en een telefoonnummer die de 
hulpdiensten kunnen bellen als er iets met jouw aan de hand is. Medisch 
ID kan altijd worden geopend ook als je je telefoon met een pincode hebt 
beveiligd.

Tip 32:  
Tijdens zware rijomstandigheden, zoals in de regen, verkramp je sneller. 
Juist dan werkt ontspanning als een wonder. Zo helpt het al door tijdens 
het rijden een paar keer flink diep adem te halen.

Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer

“Onze adverteerders denken aan ons, 
denkt u aan onze adverteerders?”
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    • de eerste en tweede toertocht al weer achter de rug zijn
    • bij de eerste tocht, goede opkomst aan motoren was, 
    • deze motorrijders het een prachtige tocht vonden
    • iedereen  een herinnering mee naar huis kreeg
    • uit deze tocht 2 nieuwe leden zijn gekomen
    • de derde toertocht, waargaanwenaartoetocht op 24 Juni is 
    • dat deze tocht start bij de Pastorie in Winschoten
    • de motorclub dit jaar 25 jaar geleden opgericht is
    • een aantal leden vanaf begin nog steeds lid zijn
    • het bestuur, toercommissie en redactie bezig zijn om 
      aan deze dag extra aandacht te besteden
    • ieder lid t.z.t hierover bericht ontvangt.

Wist u dat? door Christien Spa

Nieuwe leden!

Herman Nijenbrink uit Finsterwolde
Eddy Graver uit Oude-Pekela

Hartelijk Welkom bij onze gezellige motorclub!!
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Verjaardagskalender
JUNI  
10 jun 1953 Henk Loois →
11 jun 1957 Diny  Pronk
18 jun 1977 Frank Tietema
25 jun 1968 Rene Hoesen
26 jun 1968 Sytze Doornbos
28 jun 1953 Kees Bouman →
30 jun 1965 Willem Hensema
  
JULI  
  9 jul 1943 Fally  Spit-Koning
11 jul 1951 Jurren Boltjes
16 jul 1958 Trijnko Begeman
19 jul 1966 Jasper Van Heteren
25 jul 1956 Dethmer Nuus
25 jul 1950 Jur  Prins
26 jul 1971 Erik  Modderman
27 jul 1955 Dries  Pronk
31 jul 1970 Harold Speelman
  
AUGUSTUS  
  2 aug 1950 Pieter Dijkstra
  4 aug 1946 Ben  Brader
  9 aug 1964 Trijnie Rosendahl
14 aug 1950 Theo  Visser
16 aug 1958 Jaap  Duit
18 aug 1946 Koos  Spa
19 aug 1956 Be  Nieboer
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De Stamtoavel door Ben Brader

Een vrouw komt de wachtkamer van de huisarts binnen en gaat op 
een stoel zitten. Na een poosje houdt ze met zachtjes veren op en
zit eindelijk stil. Als ze bij de dokter wordt geroepen en gaat zitten,
wipt ze even op en neer. Op de vraag van de dokter of ze soms niet 
lekker is, schudt ze nee. “Wat zijn dan de klachten”, vraagt de dokter.
Waarop zij antwoordt: “zou u mijn spiraaltje iets kleiner kunnen maken”.
 

Het is voor iedere man doodsimpel om in een slipje van een vrouw te
komen. Zal ik je het geheim verklappen? Nou het is eenvoudiger dan je 
denkt. Eerst steek je een been in het ene pijpje en daarna het andere 
been in het andere pijpje en langzaam trek je het slipje met beide handen 
omhoog. Of heb ik je nu op het verkeerde been gezet. Groetjes Ben.
 

Jeroen vraagt aan zijn vriend: “waar ben je op vakantie geweest”.
Antwoordt zijn vriend: “9 uur in een wintersportgebied en daarna 3 weken
in een plaatselijk ziekenhuis in Oostenrijk.
 

Karel is weduwnaar geworden en na een halfjaar trouwt hij alweer en nu
met de zuster van zijn overleden vrouw.
Een vriend vraagt: “Ben je erg verliefd op haar?”
“Helemaal niet”, antwoordt Karel. “Ik ben alleen met haar getrouwd omdat
ik geen zin had op mijn leeftijd aan een nieuwe schoonmoeder te begin-
nen”.
 

Een tijd geleden heeft een knappe welgevormde blondine haar lichaam 
aan een Medische Faculteit vermaakt.
De heren medische studenten hebben maar niet op haar overlijden ge-
wacht en haar lichaam al in gebruik genomen.
 

Vader en moeder hebben besloten om hun achttien jarige
zoon een week lang naar Parijs te laten gaan. 
Als hij na een week terugkomt heeft hij heel wat te vertellen 
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wat hij heeft meegemaakt en vertelt alles in geuren en kleuren.
Het geweldigste vond hij de Folies-Bergères. “Wat dan”, vraagt zijn vader.
De zoon verhaalt: “Het toneel is schemerachtig 
en je ziet nog maar net een paar dikke touwen. 
Dan begint de muziek te spelen en er komt een man het 
toneel op en begint aan de touwen te trekken. De lichten gaan aan en 
langs iedere touw komt een prachtige naakte vrouw naar beneden.
Pa’s gezicht vertrekt en de zoon kijkt hem verschrikt aan en zegt: “Wat 
heb je ineens pa? “Had ik dat niet mogen vertellen”. 
“Niet mogen vertellen”,schreeuwt zijn vader. “Wat heb ik aan vertellen, had 
liever zo’n touw mee gebracht voor je vader”.

Tekoop 
Te koop: Honda VFR 800 VTEC ABS.

Deze motor verkeert in prima staat. Bouwjaar 2006
Vorig jaar in oktober voorzien van een nieuwe achterband. Daarna is er 
niet meer mee gereden. De motor is voorzien van een seatcover.
Bij de motor wordt een paddockstand geleverd. 
Speciaal voor deze motor is het stuur is voorzien van plm 5 cm 
stuurverhogers. Voor een rechtere zit. De kleur is bordeau rood.

Bij interesse of vragen graag contact op nemen met 
Henk Loois  0597-561983
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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


