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Beste motorvrienden,
Alweer mijn derde voorwoord van  2018. Wat vliegt de tijd. Deze Pitstop is wat later dan 
wat jullie van ons gewend zijn, maar geeft niks hij is weer goed gevuld met allerlei leuke 
verhalen van onze leden. Op het voorblad staat ook schrijvers gezocht, de redactie kan 
hier wel wat hulp bij gebruiken. Dus kom op leden, lever een mooi stukje in over de tocht 
die je laatst met vrienden heb gereden of hoe het motorrijden vroeger was. Het maakt niet 
uit als het maar motor gerelateerd is. Dus niet over de vakantie met de auto en caravan of 
tent.
We hebben tot nu toe toch prachtig weer gehad, geef toe af en toe wel te warm om mis-
schien motor te rijden, maar misschien heb je toch nog een tochtje gemaakt en wil je dit 
met ons delen, dus bij deze laat het ons maar weten.
 Dit jaar bestaan we 25 jaar, we zijn al bezig met enkele voorbereidingen.
In dit clubblad zit een los vel voor de uitnodiging, graag vooraf opgeven zodat we het e.e.a. 
kunnen regelen.
Op zondag 26 augustus hadden we onze opentoertocht en hier hebben vele leden gehoor 
aangegeven, maar ook veel motorrijders van buiten de club hebben hier aan deelgeno-
men.
We hadden een prachtige dag het was gelukkig niet zo vreselijk warm en de hele droog 
gehad. Mooie route gereden, deze was weer perfect uitgezet door de toercommissie, jon-
gens bedankt voor deze mooie tocht.
In het derde weekend van september gaan plm. 20 leden met elkaar naar het Sauerland 
voor het jaarlijkse Hotelweekend. Mocht je ook een keer mee willen geef je dan op, dit kan 
via het info adres. Dit keer gaan we naar Sundern, Hotel Panoramablick en belooft weer 
een prachtig weekend te worden, laten we hopen dat het weer mee zit.
Dit jaar doen we niet meer mee als begeleiding van de Run, helaas gaat het huidig (lees 
nieuw) bestuur geen gebruik meer van MC MIOS’93 maken. Zo moeten we na 22 jaar 
afscheid nemen van de Run wat voor sommigen van ons best zwaar is, want het was altijd 
een gezellige dag.

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 4, 2018 moet 
binnen zijn voor 11 nov. 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.



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
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Tokkeltocht door Werner Bos 

Moi allemaal! 
 
Dit verslagje wordt door een vreemde eend in de bijt geschreven. De 
tourcommissie bedacht bij mijn aanmelding als gastrijder, mij daarvoor te 
vragen.

De enige ervaring die ik heb met MIOS is één rit ongeveer 10 jaar gele-
den. Dat was de laatste keer dat ik in het voorjaar een zondag vrij was, tot 
deze tokkeltocht. Tenslotte werk ik in de de weekenden. 
Maar nu had ik me weer verheugd op de tocht met een flink groepje. Toch 
is het altijd een beetje spannend om met anderen te rijden. Tenslotte heeft 
iedereen een andere rijstijl en zijn de afspraken hoe de groep zich tijdens 
het rijden organiseert, ook nog wel eens verschillend. Tenminste, dat denk 
ik te weten na 35 jaar motor rijden. Maar bij deze groep rijders is er maar 
één vaste afspraak tijdens het moteren: Iedereen rijdt veilig, punt. 
Vaste plekken heeft men niet, m.u.v. de voorrijder. Sterker nog, ik kreeg 
zelfs de vrijheid om als laatste man te rijden. Die plek past mij goud. Ten-
slotte ben ik met mijn zuurstokken gekleurde outfit het best te zien in de 
spiegels van de voorrijder. 
 Verdere instructies kreeg ik van de gene die die bij Jaap-Pan achter op 
het meeste overzicht heeft van allemaal heeft en achterstevoren met een 
verrekijker de schaapjes bij elkaar houdt! 
 
Na de koffie uit de zak van de club, konden we vertrekken .Hup, daar gin-
gen we met 11 motoren! Feest! Rijden! 
De route was over de zogenaamde “N”-wegen naar het zuiden (nou ja, tot 
Enschede…) en daar vandaan weer om hoog. Alles bij elkaar met de start 
in Ter Apel en de finish in de buurt van de Pekel A, zo’n 300 kilometer. 
Best wat, maar daar hielpen de N-wegen aan mee om het behapbaar te 
maken. Daarbij heb je op deze wegen ook de tijd om om je heen te kijken, 
hoef je niet veel ander verkeer te omzeilen en of voorrang te verlenen. Dat 
schiet op! 
Een ander groot voordeel is dat ook de lunchpauze vlot naar ons toe 
kwam! Ha! Een geweldig machtige Overijsselse omelet in een streek-res-
taurant hadden de tocht uitzetters bedacht: Wat een briljant plan! 
Ik had genoeg tot de volgende lunch! Bliksem! 
Nou kreeg ik als gastrijder ook wel de grootste, maar toch. 
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Iedereen kreeg de tank weer gevuld! 
Toen ik aan mijn laatste gebakken ei met dikke spek, salami en ik weet 
niet wat allemaal begon, bedacht wat zeker benoemd moest worden in 
een verslagje over deze dag. Het eerste wat bij mij opkwam was de gast-
vrijheid, de vriendelijkheid en de (rij-) vrijheid die M.I.O.S. uitstraalt! 
Vanaf de koffie tot aan de laatste afscheid-zwaai! De “S” van MIOS staat 
misschien meer voor “Samen-zijn” dan voor “Sport”. 
Het tafelen met smakelijke Grunningse proat, ging net zo relaxed als het 
rijden! 
Ook de truc van de twee groepjes met verschillende snelheden beviel 
goed. Daardoor kan iedereen het met gemak bijbenen of iets meer scha-
kelen… 

Het verbaasde mij dan ook dat de groep rijders maar 11 was op zo’n 
mooie brommer-dag! Zo’n gemakkelijk toegankelijke club moet toch veel 
meer animo krijgen op zoveel inzet van de organisatie, zat ik binnen-
helms te mummelen… 
Daar om moedig ik bij deze iedereen aan (gastrijders boven al!) om met 
regelmaat een ritje mee te rijden! 
Het uitzetten van een rit is een behoorlijk klusje en het organiseren van 
een motorclubje net zo en dat mag best meer waardering krijgen door een 
iets grotere opkomst, stel ik als zeer tevreden, gastvrij onthaalde vreemde 
eend in de bijt… 

Kom maar op! Kom maar op! Motor-Vrouwen-Jongeren en -Mannen van 
Blijham e.o.! 
Rieden moar! 

De gast….Werner Bos



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel
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Geen RUN meer voor 
MCMIOS’93 door Albert de Boer
Dit jaar doen we niet mee met de Run. Waarom niet?

Wij als bestuur willen jullie dit graag even uitleggen hoe dit is gekomen.
In maart van dit jaar hebben we bij ons thuis een gesprek gehad met de 
voorzitter en de eventmanager van de Run. Inhoud van het gesprek van 
de Run en de samenwerking met MCMIOS’93. Het was een heel goed 
gesprek en allerlei zaken kwamen aan bod. Zoals o.a. de tent waar we 
altijd gebruik van maken de benodigde consumpties en meer van dit soort 
onderwerpen. De Run vindt ons een waardevolle aanvulling voor deze 
wedstrijd. Tevens werd er aangegeven de Run groener te maken. Er werd 
voorgesteld dat zij dit jaar met maar 10 motoren op de route wilden dus 
niet meer zoveel als voorheen. Wel werd er aangegeven dat ze voor het 
WK in 2020 wel weer meer motoren willen.
Het groener maken van de Run wordt mee bedoeld dat ze misschien in 
de toekomst gebruik gaan maken van elektrische motoren of scooters dan 
wel fietsen. Er werd ook aangegeven dat het verzekeren van de motoren 
best een hoop geld kost. Dit jaar zijn er minder aangevraagd dus het be-
drag wordt dan ook lager plm. € 500.-.
Dan komt het bericht dat de verzekering tijdens de Run voor de vrijwil-
ligers is geregeld maar uitgesloten voertuigen. We hebben contact opge-
nomen met het Run bestuur en ze gaan geen geldbedrag beschikbaar 
stellen voor de verzekering van onze motoren. Ik heb een gesprek met de 
voorzitter gehad en die vertelde mij dat dit bij geen van dit soort evene-
menten gebruikelijk is en wij hieraan geen geld meer aan uitgeven. Jullie 
kunnen aan de Run deelnemen net als andere jaren maar wij verzekeren 
de motoren niet, er is wel een vrijwilligers verzekering voor jullie deelne-
mers. Voor de motoren geldt de eigen WA.
Daarop heb ik dus een pittige email gestuurd naar het gehele Run bestuur 
waar ik het e.e.a. het uitgelegd en voorbeelden genoemd heb waarom er 
voor onze motoren wel deze verzekering zou moeten komen en mochten 
onze jongens de motoren niet verzekerd krijgen MCMIOS’93 niet deel 
gaan nemen aan de RUN. Te veel risico’s want we moeten over voetpa-
den en fietspaden rijden en daarvoor ben je niet verzekerd, want daar 
mag je met je motor niet komen. Hierop werd het meer dan 14 dagen 
muisstil vanaf de andere kant. Ik had een uiterlijke datum gesteld m.b.t. 
hun antwoord.
Op de vooravond van de uiterlijke datum kreeg ik een telefoontje van de 
voorzitter dat er niet wordt verzekerd en ze nu ook 
gelijk over gaan op groen, dus op de fiets. Ook beloofde 
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hij mij dat de medewerkers van MCMIOS’93 nog op gepaste 
wijze zullen worden bedankt door het Run bestuur.
Dus wij hebben als bestuur afscheid genomen van de RUN.
Onlangs stond er een stuk op RTV Noord dat het Run bestuur afscheid 
heeft genomen van de motoren dus van MCMIOS’93.
Tevens nog een tekst op Noord van Fietsers vervangen “kwalmbakken” bij 
begeleiding atleten RUN Winschoten.
Geen stinkende uitlaatgassen meer op het parcours van RUN Winscho-
ten. Na 26 jaar neemt de organisatie afscheid van de motoren die de 
atleten tijdens de loop begeleiden.
Fietsers nemen deze taak over. ‘Het is schoner, en het was een grote 
wens van de atleten. Die wilden deze ‘kwalmbakken’ zoals ze het noe-
men, niet meer’, zegt eventmanager Rolf Huizinga.

Daar hebben we ons dus behoorlijk boos om gemaakt en heb gelijk ge-
probeerd de voorzitter te bellen, maar deze is tot op heden (2-9-18) voor 
mij nog steeds onbereikbaar. Wel heb ik al gesproken met Rolf Huizinga 
en hij wist niet dat RTV Noord dit zo had geschreven. Maar je hebt wel de 
uitspraak gedaan op de radio zodat eenieder het heeft kunnen horen, na-
mens de atleten van de kwalmbakken, dit had je ook anders kunnen zeg-
gen. Ze wilden liever geen uitlaatgassen meer van motoren. Hij heeft hier-
voor ook zijn excuus aangeboden en zal het meenemen naar het bestuur. 
Hierop heb ik een antwoord per mail gekregen van de secretaris van de 
Run, dat we dit zo niet moeten lezen en zij altijd heel content geweest met 
MCMIOS’93, citaat “ u hebt echter in de vele achter ons liggende jaren op 
een bijzondere manier bijgedragen aan het in stand houden van een ge-
weldige traditie in Winschoten” einde citaat. Tevens schreef de secretaris 
nog het volgende; Men zou kunnen lezen dat het bestuur van de Stichting 
Ultraloop, die eindverantwoordelijk is voor het gehele gebeuren, al die 
jaren de atleten ook maar aan vreselijke uitlaatgassen heeft blootgesteld.

M.a.w. het verhaal krijgt een andere wending, het ging niet om die ver-
zekering, nee, ze wilden van ons af om over te gaan op groen, fietsers. 
Geen probleem mee, maar was daar dan gelijk eerlijk over geweest en 
had bij het eerste gesprek gelijk gezegd dat er geen gebruik gemaakt gaat 
worden van motoren en dat we over gaan op fietsers, dan hadden we er 
vrede mee gehad. En had de organisatie op dat moment op waardevolle 
manier afscheid genomen van MCMIOS’93.

Dit wilden we jullie niet onthouden, zodat ook jullie weten hoe het gegaan 
is.
Albert M de Boer voorzitter
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Motorvakantie Zwarte Woud
door René Hoesen

Verslapen!!

Zaterdag 4 augustus.

Ok, de wekker stond ook wel heel vroeg om 4 uur en door de warme 
dagen kwamen we al weinig aan slapen toe, maar telefoon was leeg en 
ik was vergeten om hem weer aan te zetten, dus om 20 over 4 schrok ik 
wakker. Je kunt zien dat je onderbewuste dus echt wel de wekker in de 
gaten houdt. Dus snel uit bed, sanitaire stop, koffie, broodjes, koffers in 
de auto…..AUTO????, het was toch een motorvakantie?, ja, inderdaad dit 
jaar voor het eerst de motor op een aanhanger achter de auto en we moe-
ten zeggen dat het zeer goed is bevallen. Aangezien het deze dagen heel 
warm was, waren we ontzettend blij met de airco in de auto, alleen moest 
ik even wennen dat we maar met 90km/uur naar het zuiden moesten tok-
kelen. Maar muziekje aan, frisje erbij en lekkere bolletjes met kaas maak-
ten de reis zeer aangenaam. Hotel dat we in 1e instantie geboekt hadden 
in Saarburg kon ons geen goede parkeerplaats voor auto met aanhanger 
bieden, dus last minute nog iets anders gevonden, althans dat dachten 
we, want de avond voor vertrek kregen we bericht dat het hotel overboekt 
was, dus kregen we een alternatief aangeboden waarbij we dus in de stad 
Trier zaten in een redelijk hotel. Redelijk zeg ik, want aangezien het zo 
warm was, waren ook de kamers vreselijk warm. Zo warm dat ik met een 
natte handdoek over me een 1 uur heb geprobeerd 
om buiten te slapen. Maar wel lekker eten in het 
Libanese restaurant dat onder het hotel zat.
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Zondag 5 augustus.

Ontbijt viel ontzettend tegen, want karig, en weinig keus in broodjes en 
broodbeleg. Maar tegen 9:30 begonnen we aan de laatste 300 km naar 
ons hotel in het Zwarte Woud; hotel Schloss Silberg in Huzenbach bij Bai-
ersbronn. Hier kwamen we aan rond 13 uur en zeer hartelijk ontvangen, 
motor afladen en onder partytent parkeren, motorkarretje aan boom vast 
met kettingslot en eerst eens even een lekkere salade om de innerlijke 
mens te versterken. We waren nog mooi op tijd, dus motorpakken aanwur-
men, aanwurmen ja, want aangezien het zo warm en zweterig was werd 
dat nog een hele opgave. ’s Middags nog even een mooie snelle rit over 
de Schwarzwalderhochstrasse, de B500, en ons motorhartje begon al 
weer sneller te kloppen. Man, wat heb je daar mooie brede overzichtelijke 
snelle wegen met snelle doordraaiers, geweldige uitzichten en superasfalt. 
Jammer dat het zo ver rijden is, anders waren we hier vaker te vinden. 
’s Avonds lekker eten buiten op het terras met het 1e witbiertje erbij. ’s 
Avonds na een goede maaltijd nog een wandeling van een kleine 4 km 
door de bossen waarbij we ook nog even door een bronnenbadje heb-
ben gelopen, heerlijk, frisse voeten. Tegen 22 uur gingen bij ons de luiken 
dicht want we hadden al 2 dagen weinig slaap gehad, maar ook hier was 
het warm dus wederom een gebroken nacht.

Maandag 6 augustus.

Het ontbijt in dit hotel was zoals het hoort, dus genoeg keuze in wat je 
eten wilt. Tegen 9:30 zaten we op de motor want hiervoor kwamen we. Ik 



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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had zelf een tocht uitgezet van 384 km richting Titisee, Schluchsee en dat 
betekende ook een stukje snelweg; was geen straf want de temperatuur 
liep richting de 35 graden dus jassen open en lekker doorwaaien. Tegen 
11 uur koffie met Schwarzwalderkirschtorte en gaan met die banaan. Even 
na de middag langs een Lidl en drinken en broodjes met beleg opgepikt 
en even verderop bij een mooi uitzicht punt opgegeten. Dit is vakantie, 
geen dure restaurants maar samen genieten van motorrijden en van 
elkaar natuurlijk. En dan komt het voordeel van de auto bij je hebben voor 
het eerst tevoorschijn, ’s avonds na het eten nog even heen kunnen rijden 
om een mooie wandeling te maken om een stuwmeer. Was een beetje 
aan de korte kant met 4 km maar hotelmevrouw had nog wel een leuke 
wandeling voor ons in petto. Was 4,5 km heen en 4,5 km terug naar de 
Husenbacher See, een gletsjermeertje waar de opgestuwde muur van 
rotsen gezorgd hadden voor een natuurlijk meer. Met een rondwandeling 
eromheen kwamen we op een totoaal van 9.1 km. De hotelmevrouw ver-
telde ons met een gemeen lachje dat het pad mooi vlak was, nou hotelme-
vrouw, dat was echt niet het geval dus die 9.1 km was voor ons vlakkelan-
ders wel 20km. Maar achteraf waren we wel trots op onszelf natuurlijk. 

Dinsdag 7 augustus.

Voor deze dag had ik een toertocht gedownload richting het zuiden van 
het zwarte woud en hierbij werden we getrakteerd op wederom super-
asfalt, en mooie snelle stukken afgewisseld met haarspeldbochten door 
het bos. Deze dag begon ook weer met een zeer hoge temperatuur, en 
dat kon natuurlijk niet goed gaan, dus tegen 15 uur brak de hemel open, 
dit was geen regen, dit was een overstroming die hier en daar voor snel 
stromende waterpartijen zorgde. Best spannend, vooral nadat we had-
den besloten om toch maar over de snelweg terug te gaan omdat het ook 
behoorlijk begon te onweren en we waren nog zo’n 140 km van het hotel. 
In het hotel konden onze kleren in de droogkamer, maar we hadden al 
besloten om de volgende dag in de auto richting glasblazerij in Wolfach en 
watervallen van Triberg te rijden.



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PANIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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Woensdag 8 augustus.

Eindelijk waren de temperaturen in de hotelkamer een beetje gedaald de 
nacht ervoor dus eigenlijk zouden we goed geslapen hebben…..als we 
niet vergeten waren om de gordijnen dicht te houden tijdens het tv kijken, 
want toen we wilden slapen zat het plafond vol met allerlei enge beesten 
die de hele nacht zorgden voor gekriebel. Maar het ontbijt maakte weer 
veel goed en tegen 9:30 waren we onderweg in de Civic om een cadeau 
te scoren voor onze schoonzuster die op onze dieren had gepast deze 
vakantie. Dat is een mooie handgeblazen vaas geworden uit bovenge-
noemde glasblazerij. Nog een voordeel van de auto bij je hebben, want op 
de motor hebben we nooit plaats voor souvenirs. Het hotel had “Ruhetag” 
dus moesten we zelf voor ons natje en droogje zorgen, en laat er nu net 
een mobiele kippengrillerij in de buurt staan, dus kartoffelsalade, paar bak-
kies yoghurt en halve kipp’n erbij en lekker opsmikkelen op het balkon van 
onze hotelkamer. Even uitbuiken en uitboeren en toen de motor weer op 
het karretje gezet voor de naderende thuisreis. Alles ging uitermate goed 
met auto en motor op karretje dus dit blijven we doen in de toekomst.
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Donderdag 9 augustus

Nu de wekker een beetje vroeger gezet als de vorige dagen want we had-
den een thuisrit van 704 km voor de boeg. Na een hand en 3 klapzoenen 
van de hotelmevrouw gingen we om 8:25 richting het hoge noorden en on-
derweg kwam weer een voordeel van deze manier van reizen tevoorschijn 
want ook nu kwam de temperatuur weer boven de 30 graden waarna 
natuurlijk ook weer de nodige neerslag begon te vallen. Nog even een 
pittig gesprekje gehad met de KPN want we waren al weer bij de La Place 
aan de A50 bij Apeldoorn toen ik nog geen internet weer had. Dit gebeurt 
wel vaker als ik de grens overga. Alle instellingen waren weg, maar na 
vriendelijke hulp van de KPN medewerker kwam dat gelukkig weer goed. 
Tegen 19:30 waren we weer thuis en konden de motor en de auto weer 
lekker in eigen garage slapen. En de bedden in beide hotels waren goed, 
maar eigen bed slaapt toch nog steeds het beste.

Weer een mooie motorvakantie en het hotel Schloss Silberberg in Huzen-
bach is zeker een aanrader.

Met een vriendelijke motorgroet René en Gebina Hoesen
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Zomertoertocht 2018
door Debbie de Boer

Na een paar regenachtige dagen en hopend op in ieder geval droog weer 
begonnen wij zondagochtend aan onze zomertocht. Omdat het nogal fris 
was had ik voor de zekerheid een fleecetrui aangedaan om de ´kou´ tegen 
te gaan. Geen verkeerde keuze.

Om 8.45 uur arriveerden wij bij Anytyme in Blijham om ons voor de in-
schrijving te installeren. De heren van de toercommissie achter in de 
ruimte en de dames voor de inschrijving voorin. Wij hadden ook Albert 
Kupers bij ons als stagiair. Hij had al wel snel door hoe de vork in de steel 
zat en deed gewoon lekker mee. 
Even later stroomden de eerste rijders binnen voor een overheerlijk kopje 
koffie en natuurlijk de social talk. Tussendoor werden de routes in de 
navigatieapparaten gezet en kon men van elkaar en bovenal het gewel-
dig mooie weer genieten want ……….. Jongens, het is droog en de zon 
schijnt zelfs. 
De opkomst was boven verwachting. 28 inschrijvingen en 19 leden. Hierbij 
zijn de Duo´s niet meegerekend. Prachtig al die mensen in hun bikersoutfit 
en enthousiasme. 
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Ach ja, dan maar even wachten. Geeft niks. We hebben de tijd…………..

Toen de kudde weer bij elkaar was zijn wij over de ums 
(Bingum,Jemgum,Critzum enz.) richting Nederland gereden en via Fin-
sterwolde-Ganzedijk terug naar Blijham. 
Daar aangekomen konden de rijders hun presentje/herinnering ophalen 
en hebben wij buiten nog even lekker nagenoten van de tocht. De reacties 
waren over het algemeen erg goed, ook al waren er voor een enkeling 
even wat opstartproblemen om de route in de Tomtom te krijgen. Zelfs 
dat is weer goed gekomen en wij kunnen terug kijken op een geslaagde 
zomertoertocht.

Graag sluit ik mijn verhaal met het vermelden dat wij zelfs 2 nieuwe leden 
erbij hebben. Gert van der Laan en Deanne Graver. Heel hartelijke wel-
kom en in ieder geval heel veel plezier bij onze aktiviteiten. 

Tot de volgende keer,
Debbie de Boer
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Testrit Yamaha Tracer 900GT
door Rudolf Meijer

Na de deceptie van de testrit met de door mij zo aanbeden Ducati Mul-
tistrada 950 ben ik verder gaan kijken naar andere motoren welke kunnen 
wedijveren met mijn huidige Suzuki DL650A V-Strom. Een motor die naar 
mijn mening zwaar ondergewaardeerd wordt, het is namelijk een zeer 
goede allround motorfiets.

Tijdens het lezen van mijn lijfblad MotoPlus, ergens in april, valt mijn oog 
plotseling op een nieuw geïntroduceerde motor, het blijkt een Yamaha 
Tracer 900GT te zijn. De motor smoelt goed en niet minder belangrijk de 
prijs vind ik voor wat je krijgt erg scherp. Het is een driecilinder met 115pk 
en 87,5 Nm koppel met een totaal gewicht van 229kg. Dit zijn erg interes-
sante waarden maar de standaard uitrusting is zo niet nog beter.

Hij is namelijk standaard uitgerust met een TFT full colour instrumenten-
paneel, quick schifter, cruise control, zijkoffers, volledig instelbare voor- en 
achtervering, middenbok, in hoogte instelbaar zadel, verwarmde hand-
vaten en diverse rijmodi. Dit alles voor een all-in prijs van €14153,-. Voor 
deze prijs heb je bij veel concurrenten nog niet eens de basis versie bij 
huis staan. Erg interessant dus tijd voor een testrit echter moet ik hier-
voor wel geduld hebben want de motorfiets zal pas rond juni bij de dealer 
staan.
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Zaterdag 14 juli jl. was het dan zover, ik had ’s ochtends nog even gebeld 
met Gebben Motoren in Rogat of ze een demo hadden staan, dit bleek het 
geval te zijn en hij werd meteen voor mij gereserveerd. Samen met motor-
maat Peter ten Brink zijn we via de snelweg naar Gebben gereden en bij 
aankomst was het gezellig druk bij de zaak.

Na binnen wat om het showroom model van de Tracer 900GT gesnuffeld 
te hebben kwam de verkoper met wie ik de afspraak had gemaakt aanlo-
pen en kreeg ik in de showroom een uitgebreide uitleg over de machine 
en na het invullen van het testformulier werd het tijd om op pad te gaan. 
Gezien mijn lengte, 192cm, werd het zadel meteen in de hoogste stand 
gezet en kreeg ik bij de testmotor nog wat extra uitleg over de verschil-

lende rijmodi en de werking van 
de cruise control. Toen was het de 
hoogste tijd om de motor te starten 
en te beginnen aan de testrit.

Meteen na het starten valt mij het 
mooie hese geluid van de driecilin-
der op. De zithouding is een stuk 
hoger en actiever dan op mijn ei-
gen motor en ook het zadel is een 
stuk stugger. De eerste kilometers 
is altijd een beetje aftasten hoe 

een motor reageert en ik moet zeggen, deze eerste kilometers beginnen 
goed. Hij rijdt soepel weg en de koppeling en versnellingsbak zijn zoals op 
bijna alle Japanse motorfietsen, als een warm mes door de boter.

Na wat kruipdoor sluipdoor verkeer kom ik dan eindelijk op de mooie 
slingerweggetjes richting Nieuwleusen en wanneer er geen verkeer in de 
buurt is kan ik de motor even flink de sporen geven. Het accelereren gaat 
vanuit werkelijk iedere versnelling als een speer. Het hele concept is flink 
sportiever dan mijn V-strom, de vering is harder en daardoor is er ook 
sportiever mee te rijden doordat de motor minder in de vering duikt bij het 
aanremmen van een bocht. Nu zijn de remmen van de V-strom 650 naar 
mijn mening toch het zwakke punt van de motor en moet ik er nu iedere 
keer op verdacht zijn om met maar twee vingers lichtjes te remmen omdat 
er anders serieus hard afgeremd wordt.

Even voorbij Nieuwleusen besluit ik om de motor even aan
de kant te zetten voor een fotomomentje en de motor nog 
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eens aandachtig te bekijken. Ik vind het nog steeds een erg leuke motor-
fiets om te zien en de rijeigenschappen vallen mij zeker niet tegen, op de 
windruis van het standaard scherm na maar dit heb ik op mijn eigen motor 
ook meteen vervangen omdat deze dingen gemaakt zijn voor Japanners 
van 150cm en niet voor lange Noord Europeanen.

Na het fotomomentje wordt het tijd om weer terug te rijden naar Gebben 
Motoren en ik besluit dit via de A28 te doen zodat ik de quickshifter en de 
cruise control nog even goed kan uitproberen. Zodra ik op de oprit zit gaat 
het gas er op en schiet de machine naar voren. Geheel tegen mijn natuur 
in gebruik ik dus niet de koppeling maar tik met de laars de motor in de 
volgende versnelling, de electronica regelt de rest. Dit gaat razendsnel 
maar persoonlijk denk ik dat ik gewoon de koppeling zou gebruiken. De 
cruise controle werkt prima en het is heerlijk om ook met de motor een 
constante snelheid aan te kunnen houden, zonder dat je op snelheidscon-
troles hoeft te letten. Na de afrit is het nog maar een kort stukje naar de 
motorzaak en zit de testrit van ca. 45 minuten er al weer op.

We praten nog even wat na en inmiddels is de volgende klant al weer op 
weg met de testmachine, het is kennelijk een populaire machine. Daarna 
rijden Peter en ik toeristisch terug naar Nieuwe Pekela. Het valt me nu 
opeens op hoe laag ik op mijn eigen motor zit en dat ik mijn benen op de 
Yamaha toch beter kwijt kon. Bij 
de eerste keer remmen erger ik 
mij meteen aan het feit hoe hard 
ik moet knijpen en dan nog niet 
dezelfde remwerking krijgen als op 
de testmotor. Dit heb ik vanaf dag 1 
al aangegeven bij Suzuki maar hier 
schijnt niets aan te doen te zijn.

Terwijl we zo naar huis toeren 
mijmer ik nog eens over de Tracer 
900GT, hmm met een ander ruitje 
waarbij je helemaal uit de wind zit 
zou het best eens een hele mooie 
en goede opvolger van de V-Strom 
kunnen zijn…

Rudof Meijer



VCA**
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Zomertoertocht 2018
door Geert Veenstra

Om  9 u 15 kwam ik aanrijden bij Anytyme in Blijham waar al vele motoren 
langs de weg stonden. Ik dacht dat ik vroeg was maar dat was dus niet zo.
Na mij aangemeld te hebben en een kop koffie te hebben gedronken,
en met wat mensen heb bijgepraat, hebben we besloten om niet te laat te 
vertrekken.

We zijn met 5 motorrijders op pad gegaan er waren 3 bij met gps, ik print 
de tocht nog altijd uit en zet deze op mijn rol, makkelijk weet ik altijd waar 
we ongeveer zijn.
Op een gegeven moment had ik op papier staan eerste weg L maar we re-
den recht door maar dan gaan ze even de gps op herberekening zetten en 
dan komen we wel weer op de goede route. Bij Grossoldendorf kwamen 
we bij Bikertref Bei Eili waar we koffie met appeltaart bestelden natuurlijk 
mit sahne.
Daarna de weg vervolgen en na een dik uur rijden bij Bikertref Oldersum 
geluncht.
Puntzak patat met braadworst, viel er goed in.
Toen weer verder gereden, bij leer de Eems over en toen  langs de Eems 
weer naar boven langs de dijk waar je door veel dorpjes komt, en via Dit-
zum naar Bunde waar we nog een ijsje hebben genomen. 
2 rijders waaronder ik zelf hadden nog een verjaardagsfeestje waar we 
nog heen moesten, daarom hebben wij bij Bunde de A7 genomen om naar 
huis te rijden.

Het was weer een hele mooie tocht met veel bochten werk waar we wel 
van houden.
Weer geweldig uitgezet door de toercommissie bedankt jongens voor het 
uitzetten, want dat kost jullie altijd veel werk en tijd.

Geert Veenstra



voor dier, tuin en hengelsport
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Reisverslag motorvakantie
Luxemburg door Rudolf Meijer

Dit jaar wilde ik in het voorjaar weer even kort met de motor op vakantie 
en aangezien we later met de club nog naar Duitsland op vakantie gaan 
moest het geen Duitsland worden. Aangezien ik niet heel erg ver weg 
wilde kwam ik uiteindelijk op Luxemburg uit. Deze vakantie zag ik staan 
in de brochure van mijn vaste motorreisagent Motortours.eu en het zag er 
veelbelovend uit, dus de reis geboekt.

Afgelopen mei was het dan zover, voor het eerst in mijn 44 jarige leven 
ga ik naar Luxemburg. Ik had er echt zin in temeer omdat iedereen die 
ik erover sprak erg enthousiast over het land was. De heenreis ben ik 
rechtstreeks via de Autobahn naar mijn hotel in Bourscheid gereden. Het 
laatste stuk door Luxemburg was geweldig en het hotel lag prachtig bene-
den aan een rivier met boven op de berg het kasteel van Bourscheid. Het 
ontvangst was zeer gastvrij en tot mijn opluchting werd er gewoon Neder-
lands gesproken, want Frans spreek ik niet.

Na een goede nachtrust was het 
tijd voor de eerste dagtocht door 
Luxemburg en meteen vielen mij 
de zeer goede wegen op. Vandaag 
een leuke route over de kleine 
binnendoor wegen naar de verste 
uithoeken van het Luxemburgse 
land. Onderweg passeren veel 
bekende plaatsen als Vianden en 
Echternach de revue. De wijngebie-
den langs de Moezel zijn altijd een 
feestje en de route gaat zelfs nog 
een stukje door Duitsland. Wanneer 
je toch in Luxemburg bent mag 
Schengen natuurlijk niet ontbreken 
maar helaas kan ik niet door het 
stadje zelf vanwege een wegopbre-
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king, dan maar omrijden en verderop de route weer oppakken. Even later 
rijd ik door Mondorf les Bains en waan me in een heel andere wereld, wat 
is het hier mooi. De route gaat verder langs Larochette en Diekirch en zo 
kom ik weer terug bij mijn hotel in Bourscheid.

Na het heerlijke avondeten besluit ik om nog een stukje te gaan wande-
len en foto’s te maken. Ook hiervoor is Luxemburg uitermate geschikt. Je 
komt er echt tot rust.

De volgende dag wordt het na een uitgebreid ontbijt de hoogste tijd om de 
motor te starten en te beginnen met de volgende route, een rondrit langs 
en over de Luxemburgse grens. Het is een tocht van 280km dus alle tijd 
om onderweg eens te stoppen en dingen te bezichtigen. De route gaat 
wederom over verrassend mooie stuurwegen in een betrekkelijk rustige 
omgeving. Bij de Abdij van Orval brouwen ze een van de lekkerste bieren 
van België en wijde omgeving. Uiteraard ga ik dit niet proeven want ik ben 
immers met de motor maar het is desondanks toch een bezoekje waard.

Na enige tijd toeren kom ik in het gebied wat ze “Klein Zwitserland” noe-
men. Dit is werkelijk zo mooi dat ik spontaan besluit de motor te parkeren 
en een stukje te gaan wandelen. Onderweg kom ik meer motorrijders te-
gen die kennelijk hetzelfde hebben besloten. Na enig geklim en geklauter 
en ondertussen genietend van de vele vergezichten wordt het tijd om de 
Soes weer te starten en de route te vervolgen.

Even later kom 
ik in het Franse 
Montmédy aan 
en besluit ik om 
de beroemde 
vesting van Vau-
ban te bezoe-
ken. Wanneer ik 
het dorpsplein 
oprijd waan ik 
mij in de televisie 
serie Allo Allo en 
verwacht ik ieder 
moment René 
uit het kroegje 
komen. Het is 



info@schildersbedrijfstukje.nl  -   www.schildersbedrijfstukje.nl

Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken



“Onze adverteerders denken aan ons, 
denkt u aan onze adverteerders?”

echt het stereotiep 
van hoe wij een Frans 
dorpspleintje verwach-
ten, prachtig! Hierna 
vervolgt de route langs 
de Sûre terug naar het 
hotel.

De dag erop is het he-
laas al weer tijd om te-
rug naar huis te rijden. 
Ook nu besluit ik om 
rechtstreeks te gaan en 
wanneer mij navigatie 
een file ontdekt (en 
besluit mij hierlangs te geleiden) krijg ik nog een prachtige route voorge-
schoteld. Ik kom namelijk over (zeer) smalle binnenwegen met amper of 
totaal geen verkeer. Na wat omzwervingen kom ik dan uiteindelijk op de 
Autobahn en gaat het rap huiswaarts.

Het was een heerlijke mini vakantie wat ik kort door de bocht kan om-
schrijven als Zwitserland of Oostenrijk maar dan in Madurodam formaat. 
Dus wil je eens ervaren hoe het rijden is in die landen maar de reis is je te 
ver, denk dan eens aan Luxemburg.

Naschrift: Een week na mijn motortrip is het gebied “Klein Zwitserland” in 
Luxemburg getroffen door noodweer. Hierbij zijn hele delen van wegen 
weggespoeld, het herstel duurt naar verwachting 1 jaar. Dus mocht je be-
sluiten naar Luxemburg af te reizen, win dan eerst (online) informatie in.

Rudof Meijer
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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 redac-
tie even weten.

Tip 33: 

Vandaag is het een lekkere hete dag. Je ziet dan een dilemma bij veel 
motorrijders vanwege de kleding. Dat varieert van niet rijden vanwege de 
warme motorkleding tot met korte broek, slippers en T-shirt op de motor 
(hoe dom kun je zijn). In dit weer is een zogeten mesh-motorjas ideaal. 
Dit is een jas die lekker doorwaait door het gebruik van mesh-materiaal. 
Aan de buitenkant ziet deze jas er normaal uit en heeft ook de standaard 
protectie. Het geeft bijna het gevoel als alsof je met een T-shirt op je motor 
zit. De prijs van deze jassen (en broeken) is overigens te doen en zijn van 
verschillende merken te krijgen (o.a. Revit).

Tip 34: 

Trilt een lampje van een motor regelmatig stuk: er zijn speciale lampen te 
verkrijgen die beter bestand zijn tegen trillingen bij bijvoorbeeld off-road 
rijden (dus niet de standaardlampen in de autohandel).

Tip 35: 

Een Xenon-lamp op je motor geeft niet alleen goed licht, maar verhoogt 
ook de zichtbaarheid vanwege de opvallende kleur. Deze zijn verkrijgbaar 
in verschillende kleuren. 8000K geeft een wit met blauwe schijn. 6000K 
is een kleur die ook vaak autolampen wordt gebruikt. Meer dan 8.000K is 
niet aan te raden, omdat je dan behoorlijk blauw licht hebt. Let wel op dat 
je de lamp goed afstelt om verblinding van tegenliggers te voorkomen.
In sommige landen is het gebruik van achteraf ingebouwde Xenon verbo-
den!

Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer
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- De helft van de geplande toertochten al weer gereden zijn

- Verschillende leden van de club op hotel weekend gaan

- Dit in September plaats vindt

- De laatste open toertocht van dit seizoen ook al voorbij is

- De opkomst hiervan goed was

- Uit deze tocht 2 nieuwe leden zijn gekomen

- Er nog 2 toertochten te rijden zijn dit seizoen  

- De motorclub dit jaar in Oktober 25 jaar bestaat

- De leden en adverteerders hiervoor een uitnodiging krijgen

- Hiervoor een toertocht wordt georganiseerd de jubileumtocht

- Een aantal leden vanaf het begin nog steeds lid zijn

- De laatste toertocht op 4 November is

- Deze start bij Anytime in Blijham

- Dan de winterstop actief wordt.

Wist u dat? door Christien Spa

Nieuwe leden!

Gert van der Laan uit Scheemda

Deanne Graver uit Oude Pekela

Hartelijk Welkom bij onze gezellige motorclub!!
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Verjaardagskalender
SEPTEMBER  
  2 sept 1990  Marc  Lingbeek
  4 sept 1962  Roelf Hummel
  6 sept 1972  Roelf Bruins
  7 sept 1957  Be  Glazenborg
  9 sept 1983  Berend Kupers
  9 sept 1983  Bart  Perton
16 sept 1961  Gelina Keijzer-Grofsmid

OKTOBER  
  1 okt 1953  Reint Lohof
  2 okt 1961  Geertje Schudde-Kloosterboer
  3 okt 1958  Marga Duit-Luining
  6 okt 1973  Rudolf Meijer
  6 okt 1993  Arnald Rosendahl
12 okt 1965  Harry Schuurman
24 okt 1966  Reinder Potze
31 okt 1964  Henk  van Achteren

NOVEMBER  
  4 nov 1966  Thea Loois-Kruize
14 nov 1958  Egbert Kruize
15 nov 1969  Patricia Lesterhuis
18 nov 1944  Tinus Scholtens
20 nov 1952  Hilvert Smits
20 nov 1958  Jan  Suk
23 nov 1981  John Kielman
23 nov 1949  Engel Perton
24 nov 1951  Harm Kruize
24 nov 1966  Theo Prenger
25 nov 1990  Joey Teuben
26 nov 1958  Jacob Schudde
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De Stamtoavel door Ben Brader

Wist je dat RUN 2018 met fietsen en tandems op het parcours
heeft gereden om de nrs. 1 te begeleiden en tevens de EHBO,
fotograven, jury, cameralui, sponsoren en scheidsrechters te
vervoeren en dat riksja’s niet voldoende voorhanden waren,
anders waren die ingezet.
De fietsen en tandems waren voorzien van windschermen om
de plakkaten te bevestigen van de te begeleidende loper.
 
Een dierenarts neemt de telefoon op en een mannenstem
kondigt aan: “mijn vrouw komt zo bij u langs met onze oude
kat, wilt u haar pijnloos laten inslapen”.
“Natuurlijk meneer”, antwoord de dierenarts. “Maar kan u
kat de weg naar huis alleen terugvinden”.
 
Een toerist die in Barcelona op vakantie is gaat een restaurant
binnen en vraagt in zijn beste Spaans om de specialiteit van
het huis. Als na enige tapas het hoofdgerecht wordt neergezet
vraagt hij wat voor vlees het is. De ober verteld hem trots “dit
senôr zijn cojones, de ballen van de stier die gisteren in de
Arena is gedood”. De toerist moet iets wegslikken, maar proeft
maar moet toegeven dat het uitstekend smaakt en zelfs zo goed
dat hij de volgende dag weer komt en weer cojones wil eten.
Als het bord op tafel komt zijn de cojones veel kleiner en hij
vraagt de ober hoe dat kan, waarop de ober antwoord “olé dan
heeft de stier gewonnen”.
 
De rechter tot de beklaagde: “ik lees dat u een valse naam hebt
opgegeven bij u arrestatie”.
De beklaagde antwoord: “neemt u mij niet kwalijk Edelachtbare,
maar als ik echt kwaad word, ben ik mezelf niet meer”.
 
Een gescheiden man zit aan de bar met een goede vriend te
praten over een contactadvertentie en heeft een probleem.
Twee vrouwen hebben op zijn advertentie gereageerd en hij
vindt ze beide aantrekkelijk en sympathiek en kan niet kiezen.
Zijn vriend vraagt: ”Wat doen ze voor hun beroep?” Hij zegt:
“De een is doktersassistente en de andere is onderwijzeres”.





55

“Nou dat is vrij simpel”, zegt zijn vriend. “Kies voor de onder-
wijzeres, want een doktersassistente zegt steeds “de volgende
graag” en een onderwijzeres zegt “Zo, nu herhalen we alles nog
een keer”.
 
Een verzorgster is een bejaarde vrouw aan het wassen en zegt:
“Nou mevrouw van Vliet zullen we eerst de armen even wassen”.
Als ze daarmee klaar is zegt ze: ”En nu nemen we u benen eens
grondig onder handen”. Als die ook schoon zijn zegt ze: “Nou
mevrouw zullen we nou uw “brievenbusje”ook maar een beurt
geven”. “Ach”, antwoord de bejaarde vrouw “slaat u die maar
over, want ik heb al meer dan 20 jaar geen post meer gehad”

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


