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Beste motorvrienden,
Alweer het tweede voorwoord 2019, tijd gaat snel. 

Onze eerste opentoertocht verreden op Eerste Paasdag 2019 is succesvol verlopen. Vele 
leden heb zich aan gemeld bij de aangepaste startplaats in Wedde, dit moest nog snel 
worden aangepast omdat Anytime deze dag gesloten was. Alles goed geregeld, mede 
dank aan onze tourcommissie die de route nog heeft aangepast m.b.t. begin en eindpunt. 
Ook hadden we iemand bij Anytime neer gezet om ervoor te zorgen dat iedereen in Wedde 
kon starten.
Helaas kon ik door een schouder blessure niet mee, wat nog steeds niet over is.

De afgelopen tijd hebben we toch wel goed weer gehad om eens een ritje te doen en ik 
hoop dat de schouder snel over is, want we hebben eind mei een lang weekend  gepland 
naar het Weserbergland, eens kijken of dit is iets voor een hotel-weekend.

Verder heb ik nog een verzoek aan jullie om eens een stukje te schrijven over je motor-
ervaringen, bijvoorbeeld dat je een motor-vakantie hebt gedaan of iets dergelijks, moet 
wel motor gerelateerd zijn. Dit vraag ik omdat de redactie graag wat voorraad wil voor het 
clubblad, het is altijd weer een hele klus om het clubblad vol te krijgen, deze leden doen 
iedere keer weer hun best om ons clubblad weer aantrekkelijk te maken. Redactie bedankt 
voor jullie inzet.

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, 06-42489683
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, 06-18490176
René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Kopij voor nummer 3, 2019 moet 
binnen zijn voor 12 augustus 2019.
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Het bestuur

Agenda 2019

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



11

Verslag voorjaarsrit 2019
door Rudolf Meijer

Zondag 21 april jl. werd op 1e Paasdag de voorjaarsrit georganiseerd. De 
startlocatie was gewijzigd van Anytime in Blijham naar Café de Leeuw in 
Wedde. De dagen voor de toertocht was het al prachtig weer en ook de 
toerdag  waren de weersvoorspellingen perfect. 

Om 08:40uur was ik al bij de startlocatie te Wedde en even later kwam 
ook Christien er aan en hebben we samen de vlaggen en de banners 
opgehangen. Even later kwamen er al meer deelnemers aan en na de 
inschrijfperikelen en een kop koffie met heerlijke cake genuttigd te hebben 
besloten Gert, Patricia en ondergetekende dat het tijd was om te vertrek-
ken.

De route liep via Bourtange en Hinternberg richting Ramsloh over mooie 
wegen met strak asfalt en op dat tijdstip, om even na negenen, was er 
nog erg weinig verkeer onderweg. Zodoende konden we lekker doorrijden. 
Om 10:33uur kwamen we aan bij Bikers Inn in Ramsloh waar een stop 

was ingepland. De uitba-
ter keek ons verschrikt 
aan toen we bestelden en 
vroeg ons ietwat ongerust 
of we bij de groep Neder-
landers hoorden. Toen we 
dit beantwoorden met  “ja” 
keek hij nog ongeruster 
want toen vertelde hij ons 
dat hij 20 minuten geleden 
was gebeld dat de groep 
vertrok vanuit Wedde. 
We hebben hem toen 
maar gerustgesteld dat 
wij meteen om negen uur 
zijn weggereden en dat we 
maar ons drieën waren, 
daarna klaarde zijn gezicht 
meteen op.
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Na een mok koffie met een flink stuk heerlijk appelgebak met slagroom 
hebben we de route weer vervolgd richting Bad Zwischenahn en Uplen-
gen en ook het tweede deel was prachtig om te rijden. Rond de klok van 
twaalven kwamen we bij onze tweede stop aan bij bierstop Bei Eili en hier 
hebben onze warme maaltijd genuttigd. Nadat we onze magen hadden 
gevuld was het tijd om af te rekenen en op weg naar buiten hebben nog 
een motorbijbel gescoord, het blijft tenslotte Pasen.

Het derde en laatste deel liep o.a. via Leer en Papenburg langs de Ems 
en hierdoor over schitterend kronkelige wegen met nog een erg smalle 
brug over de Ems. Deze was zo smal dat het verkeer middels een ver-
keerslicht geregeld wordt omdat men elkaar niet kan passeren. Sterker 
nog, een bestuurder van een beetje formaat auto zou het er al Spaans 
benauwd krijgen. Het toeval wilde dat Gert in de ochtend nog aan deze 
brug refereerde toen we het over tourritten hadden, niet wetende dat we 
hem vandaag zouden passeren.



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel
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Rond de klok van half drie waren we weer bij de eindbestemming waar 
we ons hebben afgemeld bij Christien en we wat mochten uitzoeken in 
de “grabbelton”. Hierna zijn we ieders onze weg gegaan en zo waren we 
lekker vroeg weer thuis zodat ik achter thuis op het terras onder het genot 
van een pilsje nog lekker kon nagenieten van deze wederom prachtig 
tourrit.
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Onze reis naar Engeland
in 2017 door Chris Timmer

In Juli 2017 zijn we voor 1 week met de motor vertrokken naar Engeland. 
We hadden ons verblijf geregeld in Pub The Swan in Thaxted in Essex. 
Dit is ongeveer 1,5 uur rijden boven Londen. We kwamen  aan in Dover. 
De vorige dag zijn we om 08.00 uur vertrokken vanuit huis. Dit om de reis 
aan te vangen richting Calais in Frankrijk. Een trip van een kleine 600 km. 
Tegen 18.00 uur waren we in Calais, waar we overnacht hebben in een 
hotel vlakbij de haven naar Engeland. In Calais is het  vrij onrustig, en 
toen we in de avond op een terras zaten, reed er iedere 3 minuten een 
politieauto met iedere keer 4 man in de auto door de straten van Calais. 
Dit in verband met de illegale vluchtelingen die proberen met de boot naar 
Engeland te komen. 
We konden de motor bij het hotel achter gesloten deuren parkeren, wat 
mij een rustig gevoel geeft. Staat hij in ieder geval redelijk veilig. Na een 
rustige nacht, hebben we de volgende dag, na een goed ontbijt de motor 
weer opgeladen om de reis naar Engeland te beginnen. We hadden via 
internet al kaarten gekocht voor de boot. En na controle bij de douane 
konden we het haventerrein  op rijden. Hier werd ons een rij aan gewezen 
waar we moesten wachten op verdere instructies. We reisden deze keer 
met P&O ferries. Na een half uurtje kregen we het sein dat we de boot op 
kunnen. Ons werd een plaats aangewezen waar we de motor kunnen par-
keren en vastzetten. Iets wat je bij P&O ferries zelf moet doen. Ik heb bij 
andere ferry maatschappijen meegemaakt, dat men dit voor je doet. Na de 
motor goed vastgesjord te hebben zijn we naar dek vertrokken voor een 
bak koffie. Een plaats gezocht waar we kunnen zitten, want het is erg druk 
op de boot. Want ons betreft kan
overtocht kan beginnen. De overtocht verloop op een kalme zee en duurt 
niet zo lang. 

De boot naar Engeland 
van Calais-Dover. 
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Na een goed anderhalf uur zij we in Dover, waar we weer een sein via de 
luidspreker krijgen 
te horen dat we naar de motor kunnen. De motor staat nog stevig vast, na 
deze losgemaakt te hebben, is het wachten op een sein van de bevrachter 
dat we kunnen vertrekken. Bij de douane nog even de paspoorten laten 
zien, en we kunnen het mooie Engeland in.
    
Op de boot had ik met een Engelsman gesproken en hem uitgelegd dat 
het 15 jaar geleden was dat ik in Engeland had gereden. Dat was geen 
probleem, liet hij me weten, ik kon hem wel volgen, dan zou hij mij bege-
leiden naar de M2 .Na ons een stuk begeleid te hebben, hebben we na 
een 20 minuten afscheid van elkaar genomen en zijn ieder ons weegs 
gegaan.

Het eerste stuk rij ik door kleine dorpjes, dit om het gevoel om het links 
rijden weer onder de knie te krijgen. Na een uurtje was ik er wel weer aan 
gewend en ging het rijden weer soepel. We rijden op Londen aan, waar 
het steeds drukker wordt. We moeten uiteindelijk de M25 op, de rondweg 
rondom Londen. Bij Dartford kunnen we de M25 op, na een ellenlange 
file. Op de M25 richting Dartford tunnel, onder de Theems door. Hiervoor 
moest je vroeger tol betalen, nu niet meer, als buitenlander zijnde. Onder 
de Theems door richting de M11, de snelweg die naar het noorden gaat. 
Op de M25 is het zo verschrikkelijk druk en bij de afslag M11 aangekomen 
is het weer aansluiten in de file en proberen ertussendoor te komen. Soms 
lukt het en soms gunnen ze je het niet en houden de file dicht. Dan is het 
wachten tot je verder kunt. De temperatuur is inmiddels 29 graden en de 
ventilator van de motor doet zijn best om de motor koel te houden. Na een 
kleine pauze bij een benzinestation, voor een ijssie, gaan we weer verder. 
Op de M11 kunnen we doorrijden tot we de afslag van Duxford nemen. 
Hier waren we tegen 15.45 uur Engelse tijd. Juist op tijd om kaarten te 
kunnen kopen voor de Air show van zondag. Na het kopen van de kaarten 
nog even op het vliegveld gekeken, want de vliegtuigen hier komen inmid-
dels binnen voor de shows van zaterdag en zondag. 
Na een klein half uurtje zijn we weer op de motor gestapt om naar Thaxted 
te gaan.
 
Het verblijf in de pub hadden we ook via internet geregeld. Na onze na-
men gevonden te hebben op de lijst kregen we de sleutel van ons verblijf 
voor komende week. De kamer zag er schoon en verzorgd uit, met een 
moderne douche en wc. Alles was recentelijk grondig verbouwd en dat 
kon je ook wel zien. Het ziet er allemaal nieuw uit.
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Na een verkwikkende douche zijn we naar de bar gegaan, voor mijn eer-
ste pint. Had ik wel verdiend, vond ik zelf. Even daarna het dorp verkend 
en dan op bed. 

De volgende dag hebben we rustig ontbeten, een Engels ontbijt natuurlijk. 
Dan hoef je de gehele dag niet weer. We zijn toen naar Debden vertrok-
ken, een dorpje 4 km verder op. In Debden was tijdens de Tweede We-
reldoorlog een Amerikaans vliegveld, die nu nog steeds wordt gebruikt.

Natuurlijk niet meer zo actief als tijdens WOII. Tegenover dit vliegveld is 
een antiek winkel waar we eerst hebben gekeken. Ergens in een hoek 
vond ik een propellerblad en mijn nieuwsgierigheid was gewekt. De 
eigenaar vroeg mij of ik geïnteresseerd ben, en na dit bevestigend beant-
woordt te hebben,  wilde hij zijn vader wel bellen. Die weet meer over dit 
vliegveld en zijn geschiedenis te vertellen, zei hij. Zijn vader en moeder 
wonen naast de antiekwinkel en we waren welkom. 

Zo kon het gebeuren, dat we zaterdagsmorgens om 10.00 uur bij vreemde 
mensen in de keuken zitten bij een bak koffie. De man, die in 1937 is 
geboren, wist me veel over het vliegveld en zijn gebruikers te vertellen. 
Hij kwam met een stapel boeken aanzetten die alleen over het vliegveld 
gaan. Allemaal zeer interessant, na de boeken doorgebladerd te hebben 
en de man zijn verhalen aangehoord te hebben, zijn we naar een ander-
half uur weer vertrokken. Hij bood mij nog aan, dat ik de boeken wel kon 
lenen voor een paar dagen. Dat kon ik tegenover Willie niet maken, want 
dan zit ik de gehele dag met mijn neus in de boeken. En dat is niet de 
bedoeling. 

Foto uit WOII toen Debden een Amerikaans vliegveld was



Reiki praktijk Balans
Lichaam en geest in balans

Reiki MasterHenk Loois
Kruirad 41 - 9697 ME Blijham 

tel.:0597 561983 - mob.: 06 40321265 - mail: henkloois@hotmail.com
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Na onze koffie opgedronken te hebben, en de mensen hartelijk hebben 
bedankt, zijn we verder gegaan.Willie wilde nog even in de antiek winkel 
kijken. Hier nog even rondgestruind en nog wat te hebben gesproken met 
de eigenaar, zijn we verder gegaan. We gaan nu een stad bekijken en hier 
blijkt een optocht aan de gang te zijn. Deze stad is Saffron Walden en hier 
staat een prachtige kerk en kasteel, deze hebben we van binnen bekeken.

Vroeger kon men ook al wat prachtigs bouwen. En dat staat er al vele 
jaren. Na deze kerk en kasteel te hebben bekeken , zijn we verder de stad 
in gegaan. Het liep inmiddels tegen de middag en we wilden iets eten. We 
kwamen terecht in een tearoom uit ongeveer 1600. Met een geweldige 
sfeer hebben we daar een sandwich en koffie gehad. De mensen zijn heel 
gemoedelijk en hebben alle tijd. De bediening bestaat uit jonge mensen, 
dit zal wel zijn om de kosten te drukken, net als in Nederland.

We hebben rustig onze maaltijd opgegeten en hebben betaald. De prijzen 
vallen nu enorm mee. De koers van het Engelse pond is op dat moment 
niet zo hoog. Het is te vergelijken met ongeveer de euro. We willen nu de 
optocht bekijken, die uit vele praalwagens bestaat. 
Hier waren we een groot gedeelte van de middag zoet mee.

Na het einde van de optocht nog even iets drinken in een lokale pub en 
dan weer terug op Thaxted aan.

De volgende dag, zondag was de dag van de grote Air show op Duxford. 
Deze show wordt ieder jaar gehouden en trek steeds weer veel bezoeker 
vanuit de gehele wereld. Op dit weekend komen er dan ook zo`n 150.000 
mensen op af. Je kan dan gerust stellen dat het druk is. De officiële show 
begint om 10.00 uur. Ver van tevoren wordt er al met diverse oude vlieg-
tuigen af en aan gevlogen. Op de rest van het vliegveld 
staan standjes met boeken en van  alles en nog wat op 
vliegtuig gebied. 

The St. Mary Church in Saffron Walden.



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PANIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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De show was weer een succes en we hebben genoten. Tot op het laatst 
iets verschrikkelijks verkeerd ging. Een vliegtuig de P51D   Miss Velma 
kreeg problemen en maakte een noodlanding naast het vliegveld. Meteen 
worden alle uitgangen afgesloten en mag er niemand meer in of uit. Totdat 
bekend is wat er precies gebeurd is. Naderhand valt het gelukkig allemaal 
mee, en de piloot komt er zonder kleerscheuren af. Het toestel heeft een 
noodlanding gemaakt naast de drukke snelweg M11 in een graanveld.

Nadat bekend is wat er gebeurd is, gaan de poorten weer open en kunnen 
we gaan.

Bij de motor nog even gesproken met een Engelsman die uit de buurt van 
Liverpool komt. Hij reist heel Europa door op een oude Triumph en verteld 
de ene verhaal na de andere. We zeiden tegen hem, mocht hij eens in de 
buurt van ons huis komen, dat hij welkom is. 
De motoren worden hier apart gestald achter een 
gesloten hek, met toezicht. 

Een Spitfire op weg naar de show.

De Miss Velma, die op deze middag is verongelukt.
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Maandag is voor ons, na een drukke zondag een rustige dag. We heb-
ben met vrienden afgesproken, om elkaar te ontmoeten in Haverhill, in de 
pub The Flying Shuttle. Een nieuwe pub, zonder oude geschiedenis. We 
hebben hier een gezellige aantal uren doorgebracht en samen heerlijk 
gegeten. Dit zijn vrienden waarmee ik al een kleine 30 jaar contact heb. Ik 
heb hen in het verleden mee geholpen met een boek over een SQ. Ik ben 
hier toen door heel Europa gereisd om informatie en begraafplaatsen te 
bezoeken, waar bemanningsleden van dat SQ begraven liggen.

Na ons bezoek aan de Flying Shuttle zijn we ieder weer ons weegs ge-
gaan. We hebben nog een toer gereden door Suffolk en tegen 19.00 uur 
Engelse tijd waren we bij The Swan terug.

In de pub hebben we gegeten. Het Engelse eten verschilt niet veel, van 
wat je in een bv. Duits of Frans restaurant. Alleen het Engels ontbijt kun 
je net zo invullen als je zelf wilt. Je kunt een Engelse ontbijt nemen, met 
alles er op en aan, of een ``normaal`` ontbijt. Mocht je een Engels ontbijt 
neemt, hoef je de hele dag geen eten meer. Het vult goed. 
Na het eten hebben we nog even door het dorpje Taxted gewandeld, een 
mooi oud Engels dorpje, waar nu een drukke weg door loopt. Dit soort 
dorpjes zijn hier eigenlijk niet op gebouwd en verpesten ook veel van de 
sfeer die in een oud Engels dorpje meestal heerst.

Na de wandeling nog even op het terras bij de Swan gezeten voor een 
pint. Het weer, wat wij tot nu toe hebben overtreft al onze verwachtingen. 
Iedere dag een strak blauwe lucht en een temperatuur tegen de 30 gra-
den. De bediening is en de pub is zeer vriendelijk en altijd nieuwsgierig 
wat wij gedaan hebben op de dag. De sfeer in een oude Engelse pub vind 
ik altijd gemoedelijk, de pub is dan ook voor de sociale 
contacten en is meestal al tegen 11.00 uur s morgens open. 
En om 11. Om s avonds is het sluitingstijd. Dit is nog een regeling die 

The Swan in Taxted.
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stamt vanaf de Eerste Wereldoorlog. Om 23.00 uur was het afgelopen, 
want de fabrieksarbeiders moesten morgens weer aan het werk en aan 
dronken arbeiders had je niets.

De volgende dag was het zo warm, dat we niet met de motor zijn weg ge-
weest. We hebben ons vermaakt door het dorp te verkennen en een groot 
antiekwinkel te bezoeken. Hier kunnen mensen die wat van antiek heb-
ben te verkopen, deze inbrengen en een groot vak huren. Waar de waren 
worden verkocht. Je kijkt je ogen uit, van wat er zoal wordt verkocht. Van 
prularia tot leuke antieke dingen tegen redelijke prijzen.

Ik had op de vliegshow weer een groot partij boeken ingeslagen en deze 
moesten ook mee. Maar om dat je op de motor beperkt bent en diverse 
pogingen te hebben gedaan om het toch mee te krijgen, zijn we naar de 
lokale post office geweest en hebben de boeken verpakt in een doos en 
die opgestuurd naar ons huis. Een week later had ik ze thuis.
In de postoffice stonden een paar oude dames, uitgebreid hun laatste 
belevenissen aan elkaar te vertellen. Je kunt een oude Engels post of-
fice niet vergelijken zoals dat in bv Nederland is. Alles staat vol als een 
pot met peren, het zijn ook de lokale kleine winkels, waarin de postoffice 
is gevestigd. Een post office is een bijverdienste van de lokale uitbater. 
Gezellig en gemoedelijk, ze hebben alle tijd en haast komt niet in hun 
woordenboek voor.

Na dit geregeld te hebben zijn we 
thee wezen drinken in een tearoom 
genaamd Hyacint, vernoemd naar 
een bekende Engelse serie. Je kan 
daar van alle soorten thee bestel-
len, met scones. Een Engels soort 
gebak, en dan in diverse soorten. 
Je krijgt een heel grote schaal met 
daarop allerlei scones en zoetig-
heden. Een tafel verderop zat de 
lokale oude vrouwenvereniging. Met 
een gekakel off je werkelijk in een 
kippenhok zat. Achter ons zat een 
oudere man zijn krantje te lezen, met 
de vingers in zijn oren. Geweldig als 
je dit ziet.

Tea with scones.
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 Het loopt al weer tegen het einde van ons verblijf in het mooie Engeland 
en we maken dan ook aanstalten om de boel weer in te pakken. Na onze 
``laatste`` maaltijd in de pub en op het terras onze laatste pint vroeg op 
bed. Want we moeten de volgende morgen vroeg op, want het is een 
drukke trip terug naar Dover. Binnendoor richting Duxford, waar we de 
aansluiting op de M11 kunnen nemen. De drukte was weer overweldigend, 
een verkeer ongelofelijk. Richting Londen werd het steeds drukker en de 
M11 gaat over in de M25, de rondweg rondom Londen. We hadden weer 
veel moeite om op deze weg te komen. Eenmaal op deze weg kwamen 
we algauw in een file terecht. We probeerden er tussen door te komen, 
daar is echter geen beginnen aan en er zit niets anders op dan rustig met 
de meute mee te rijden. We hadden nog tijd genoeg om de boot te berei-
ken, dat gaf wel een geruststelling. Echte haast hebben we dus niet. Van  
de M25 afslag Dover weer een file. Het is niet anders. Eindelijk konden we 
eraf en dan kan je in 1 ruk door naar Dover. Hier aangekomen, konden we 
nog mee met de dag boot. We konden onze nachtboot, die we geboekt en 
betaald hadden niet omboeken naar de dag boot. We konden opnieuw be-
talen, of wachten. Wat ik niet redelijk vindt en dan ook in protest ga bij de 
baliemedewerkster. Zij blijft bij haar standpunt en geeft geen krimp. Dus 
het wordt opnieuw betalen of wachten op de nachtboot. Hier hadden we 
geen zin in, dus werd het nogmaals betalen. Na ingescheept te hebben, 
konden we ons weer opmaken voor de overtocht naar Calais. Hier waren 
we ruim op tijd. Hier besloten we om hier niet weer te overnachten en door 
te rijden naar België. 

In België zijn we gestopt in Yper, dit om hier de Last Post mee te maken, 
die hier iedere avond om 20.00 uur onder Menenpoort wordt geblazen. En 
dat al vanaf 1928, met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog. Het is 
iedere avond een hele gebeurtenis, waar veel volk op afkomt uit de gehele 
wereld. Ik heb nog even met iemand staan praten uit Nieuw Zeeland, die 
tijdens WOI familie heeft verloren op de slagvelden van Yper.
Om precies 20.00 uur begint de ceremonie, die ongeveer een half uur 
duurt, inclusief het leggen van kransen door mensen uit de gehele wereld. 
De Menenpoort aan het begin van de stad Yper, is het grootste monument 
in Europa die herinnerd aan de vele slachtoffers van 
WO I. Op de muren van de Menenpoort staan de namen van 71.000 na-
men van soldaten, die 
nog steeds vermist worden rondom Yper.
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Na de ceremonie, die iedere keer weer indrukwekkend is, moesten we 
nog een slaapplek op zoeken voor de nacht. Dit kun je in Yper zelf wel 
vergeten, of je moet 120 euro voor een kamer over willen hebben. Dus 
dan maar buiten Yper iets zoeken. We kwamen uiteindelijk terecht in het 
plaatsje Dikkebus, hier vonden we een plek waar we tegen een redelijk 
bedrag konden overnachten. Het weer behoorlijk omgeslagen en het goot 
inmiddels.  De motor moest buiten slapen, helaas het was niet anders. 
Door hem zo goed mogelijk afgedekt en op slot te hebben gezet, ben ik 
naar binnen gegaan. Na nog een Belgische pint gedronken te hebben we 
ons bedje opgezocht. 
Na een redelijke nachtrust even ontbijten en de motor weer oppakken 
voor de laatste trip naar huis. Deze werd verreden onder redelijke omstan-
digheden ne tegen 19.00 uur waren we na een prachtige trip naar Enge-
land zijn we moe maar zeer voldaan terug op de basis. 

De Menenpoort aan het begin van de stad Yper.





Openingstocht 2019
door Dineke

Zondag 21 april, mijn kennismaken met Mios93.

Als duopassagier vandaag mee met Reinder Potze naar Wedde, waar de 
start was van de Voorjaarstocht.
Met het weer kon niets mis gaan, en na een zeer warm ontvangst van de 
leden van Mios kon de dag alleen nog maar mooier worden.
Mijn naam is Dineke Marks en ik woon samen met Reinder in Oude Peke-
la, en ik vind het heerlijk om zo af en toe achter op de motor mee te gaan.
Tegen 11u vertrokken we uit Wedde met in totaal 13 motoren, via mooie 
achteraf weggetjes naar Duitsland. Daar moesten 2 motoren gelijk even 
tanken, en zonder hen ging onze tocht door naar Rahmslo waar we aan 
de koffie zouden. Maar gezien het tijdstip hebben we daar eerst gewoon 
lekker gegeten, buiten op het terras met onze neuzen in de zon.

Na een klein uurtje maakten we ons klaar voor het  vervolg van onze rit. 
Door de het grote verschil in landschappen was het ook voor mij als duo 
een mooie afwisselende rit. 
Zo ergens in de buurt van Bad Zwischenahn begon onze terugtocht met 
nog en koffie stop bij Bikertreff bei Eili waar nog 3 motoren gelijk hun ei-
gen weg gingen. Dus met nog 8 motoren gingen wij weer op Wedde aan.
Ondertussen nog ergens over een smalle hoge brug over een water ge-
gaan, prachtig, en geen idee meer waar natuurlijk.

Maar ik heb genoten van deze tocht van ca 230km, en ga graag nog een 
keertje met deze fijne groep op pad.

groet Dineke
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Reisverslag verassend 
Teutoburgerwoud door Rudolf Meijer

Dit voorjaar heb ik een 3-daagse motorvakantie gemaakt naar het Teu-
toburgerwoud. Het is niet ver weg en een mooie voorbereiding voor mijn 
motorvakantie naar Oostenrijk later dit jaar. Omdat het dus niet ver weg is 
ben ik deze keer rijdend met de motor gegaan, i.p.v de motor op de Airtrai-
ler te zetten.

Deze vakantie heb ik voor 2 jaar terug voor het eerst gemaakt en ik heb 
dan ook deze routes weer gebruikt, echter heb ik ze ietwat naar eigen 
inzicht aangepast. De route start en eindigt namelijk in De Poppe en het 
stuk daar naar toe vond ik saai en dus heb ik de route zo aangepast dat ik 
vanaf mijn voordeur tot aan het hotel toeristisch kan rijden.

Donderdagmorgen om 08:30uur werd de motor gestart en richting het Teu-
toburgerwoud gekoerst. Zoals reeds geschreven toeristisch dus via Vlag-
twedde en Bourtange Duitsland in en vervolgens langs de grens richting 
Twist. De route ging bij Ootmarsum weer Nederland in om bij Enschede 
weer Duitsland in te gaan richting Munster.
Bij het uitzichtpunt in Tecklenburg heb ik gepauzeerd en heb



Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.
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ik mijn softcelljas onder mijn motorjas aangetrokken want het was koud. 
Vervolgens de route vervolgd via Bad Iburg en kwam ik na 363km toeren 
aan bij mijn hotel in Bad Rothenfelde.

Na het inchecken in het hotel heb ik eerst een tijd onder de warme douche 
gestaan om weer op temperatuur te komen. Ik had me echt vergist in de 
buitentemperatuur, het was veel kouder dan verwacht namelijk. Toen ik 
weer enigszins op temperatuur was heb ik een rondje gewandeld om het 
Gradierwerk wat zich recht tegenover het hotel bevindt.

De volgende ochtend zat ik al weer vroeg aan het ontbijt zodat ik op tijd 
kon vertrekken voor de tour van dag 2. Het weer zag er niet geweldig uit 
dus heb ik voor het vertrek de regenvoering in mijn motorpak geritst, is het 
niet voor de regen dan wel om de kou buiten te houden.
Vandaag stond er een toertocht van 261km door het Teutoburgerwoud op 
het programma en de eerste stop is in Bad Essen. Een prachtig plaatsje 
en voordat je hier bent heb je al de eerste haarspeldbochten gehad. Na 
wat foto’s gemaakt te hebben heb ik mijn weg vervolgd richting Porto 
Westfalica om het Kaiser Wilhelm Denkmal te bezoeken. Om hier te 
komen moet je over een schitterende weg naar boven die wel speciaal 
voor motorrijders lijkt te zijn aangelegd. De enige bocht nog mooier dan de 
ander en dat alles in een prachtige omgeving. Ik doe het 
vandaag rustig aan want het heeft afgelopen nacht geregend 
en het wegdek is nog nat en ik prefereer toch echt een droog wegdek.



voor dier, tuin en hengelsport

Maandag   08.30 - 18.00 
Dinsdag    08.30 - 18.00
Woensdag   08.30 - 18.00
Donderdag  08.30 - 18.00
Vrijdag    08.30 - 20.00
Zaterdag   09.00 - 17.00
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Nadat ik de nodig foto’s heb gemaakt bij het Kaiser Wilhelm Denkmal 
weer naar beneden en heb ik de route vervolgd richting Tevenhausen 
waar ik wederom een stop inlas om van de rust en het schitterende land-
schap te genieten. Hierna gaat het via stille kronkelige weggetjes terug 
naar het hotel. Inmiddels schijnt de zon volop en krijg ik het best warm 
met de regenvoering in mijn motorpak. Bij het hotel aangekomen heb 
ik me omgekleed en heb ik een ronde om het Gradierwerk gemaakt. Zo 
komt een mens echt tot rust.

Dag 3 en al weer 
de laatste dag van 
deze korte vakantie. 
Na het ontbijt heb ik 
alle tassen ingepakt 
en in de motorkof-
fers gedaan en na 
het uitchecken gaat 
de terugreis begin-
nen. De zon staat al 
hoog aan de strak 
blauwe hemel en 
dat maakt het mo-
torrijden in het begin 
wat inspannend 

omdat je af en toe tegen de zon inkijkt, daar helpt het ingebouwde zon-
nevizier ook niet bij, en je zodoende de bochten af en toe wat lastig in kunt 
schatten. Ach, dan maar een tandje lager het is tenslotte vakantie.

Ook de route voor de terugreis heb ik enigszins aangepast t.o.v het origi-
neel zodat ik ook weer mooi toeristisch thuis kom. In totaal staan er van-
daag 276km op het programma en dat is met deze weersomstandigheden 
een feestje. Ik kom over de meest kleine weggetjes zonder ook maar 
enige vorm van verkeer, af toe vliegt er een haas of een eekhoorn ver-
schrikt over de weg. Dit is wat ik zo mooi vindt aan motorrijden. De rust en 
het genieten van de omgeving. Onderweg stop ik regelmatig om te pauze-
ren en foto’s te maken. Uiteindelijk draai ik omstreeks 13:00uur weer mijn 
oprit op. Nog eventjes de spullen opbergen en de motor schoonmaken en 
dan zit deze korte vakantie er al weer op. Een mooie opwarmer voor mijn 
motorvakantie naar Oostenrijk over een maand.

Interesse in deze korte vakantie; de routes zijn bij mij opvraagbaar.
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Open toertocht 2019
door René Hoesen

Het weekend voor deze tocht waren de races van de Superbikes op 
Assen nog gedeeltelijk afgelast wegens te lage temperaturen met zelfs 
sneeuwvlokken, maar voor dit hele weekend waren buitengewoon heer-
lijke temperaturen voorspeld. Mooi, we konden dus rekenen op een mooie 
opkomst bij deze eerste tocht van 2019. En alhoewel het 1e paasdag was, 
kwamen er toch maar liefst 48 motoren + 6 duo’s opdagen bij de Leeuw 
in Wedde, dus in totaal 56 personen genoten van deze mooie tocht door 
Duitsland. Onderweg de eerste mogelijkheid om de benen even te strek-
ken bij Bikers Inn in Ramsloh en bij de start hadden we al aangegeven dat 
je hier niet pinnen kon, en dus alleen na overhandiging van contant geld 
genieten kon van koffie met iets lekkers. Dat je niet pinnen kon kwamen 
wij zelf op de harde manier achter tijdens het controleren van de tocht, 
want niet genoeg cash bij ons, dus we konden met een knorrende maag 
en dreuge snoete weer verder. Maar niet getreurd, de toertocht ging 
weer verder en de snelheid zat er lekker in dus meerdere keren moesten 
we een groep voor ons inhalen. Iedere keer kwamen we na een stop of 
peukenpauze deze groepen weer tegen. Rara, hoe kan dat, wij waren de 
“snelle”groep en toch kwamen we iedere weer achterop. Bij Bad Zwische-
nahn ging de route niet door de winkelstraat, maar aangezien de rest 

van mijn kluppie wel zin in een 
ijsje had, hebben we daar even 
pauze gehouden en een paar zijn 
zelfs nog even naar het mooie 
meer gelopen. Dat was dus de 
reden at we iedere keer achterop 
kwamen.  (;  De 2e stop was 
bij Waldhaus Bikertreff bei Eili 
waar we allemaal van een ver-
late, maar goed verzorgde lunch 
genoten, die bestond uit een 
lekkere schnitzel of Nudeln mit 
Gemüse.  Bij de duitse motortref-
punten liggen vaak motorblaad-
jes die je gratis mee mag nemen. 
Ook de bijbel voor motorrijders 
lag hier speciaal voor Jeroen.

 



Mobiel
info@schildersbedrijfstukje.nl  -   www.schildersbedrijfstukje.nl

Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken



Gelukkig zat de tocht er nog lang niet op, want het was echt heerlijk weer 
om te rijden. En via het smalste bruggetje van Duitsland bij Amsdorf ging 
het weer verder richting Leer. We kwamen al weer een beetje in de be-
kende wereld, maar de uitzetters hadden nog een paar verrassingen voor 
ons in petto en we kwamen dus eerst tegen 17:45 aan bij het eindpunt in 
Wedde bij eetcafé de Leeuw waar velen van ons nog lekker ijs met aard-
beien en slagroom hebben gehad. Weer een mooie tocht zonder inciden-
ten want bij zo’n eerste tocht van het jaar zijn velen nog een beetje roestig 
en rijden ze nog niet weer zo soepel rond als aan het eind van het vorig 
motorseizoen. De foto’s staan al weer op de website en ook een filmpje 
staat inmiddels daar online.

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





Afgelopen jaar slaagden 28.743 mensen voor het afsluitende motorrijexamen 
(‘verkeersdeelneming’) en dat is 5,6 procent meer dan in 2017, zo blijkt uit een 
analyse van CBR-cijfers door Bovag. Sinds de radicale aanpassingen in de 
categorieën voor motorexamens van 2013 stijgt het aantal geslaagden jaar op 
jaar. Daarnaast telde Nederland op 30 april 2019 met 740.129 het hoogste aantal 
motorfietsen ooit. Sinds 2002 slaagden niet zoveel Nederlanders voor het motor-
rijexamen als in 2018; destijds waren het er 31.781 en waren er nog twee soorten 
motorrijbewijzen te behalen. Het examensysteem voor lichte en zware motoren 
in combinatie met de leeftijd van de bestuurder werd in 2013 veranderd in drie 
categorieën, als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen. Dat zorgde in 2012 voor 
een kunstmatige piek in de animo voor het motorrijbewijs.

Recordaantal motoren
Met 740.129 geregistreerde exemplaren eind april (bron: RDC) waren er nog 
nooit eerder zoveel motorfietsen in Nederland. In 1980 werd de grens van 
100.000 motoren doorbroken en het huidige aantal is ruim het dubbele van medio 
jaren ’90; in 1996 telde Nederland 335.000 motorfietsen. De verkoop van nieuwe 
motoren steeg in de eerste vier maanden van 2019 met 20,1 procent ten opzichte 
van dezelfde periode in 2018, naar 5.897 stuks. Dit was het hoogste verkoopcijfer 
in deze periode sinds 2009. In heel 2018 reden 13.104 nieuwe motorfietsen de 
showrooms uit, een toename van 2,9 procent in vergelijking met een jaar eerder 
en het vijfde jaar van stijging op rij.

Bijna 1,5 miljoen motorrijders
Ook de handel in gebruikte motoren verliep vorig jaar voorspoedig voor de vak-
handel, aangezien zij 42.489 occasions aan consumenten wisten te verkopen. 
Dat was 15,1 procent meer dan in 2017, terwijl de handel tussen particulieren 
onderling met ruim 4 procent afnam. Volgens het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek hadden op 1 januari van dit jaar 1.456.843 Nederlanders een motorrijbewijs; 
dat waren er ruim 12.000 meer dan een jaar eerder en bijna 47.000 meer dan 
op 1 januari 2014. Dat betekent nog altijd dat gemiddeld slechts de helft van alle 
motorrijbewijsbezitters een eigen motorfiets heeft. 

Drenten en Zeeuwen aan kop
In Drenthe en Zeeland is respectievelijk 11,5 
en 10,3 procent van de totale bevolking in bezit 
van een motorrijbewijs. Bijna 57.000 Drenten 
en bijna 40.000 Zeeuwen mogen een motorfiets 
besturen. Dat staat in schril contrast met ruim 
250.000 Zuid-Hollanders die het motorrijbewijs 
hebben, maar dat is slechts 6,8 procent van 
de totale bevolking en daarmee het laagste 
percentage van Nederland. Ook de andere 
Randstadprovincies Utrecht (7,4 procent) en 
Noord-Holland (7,9 procent) scoren onder het 
landelijk gemiddelde van 8,4 procent. Dat is op 
zich opmerkelijk, aangezien de file- en parkeer-
problematiek in de Randstad het grootst is en 
de motorfiets dat deels kan oplossen.

1.456.843 motorrijbewijshouders
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- Onze eerste open toertocht al weer is geweest

- Deze tocht op 1e paasdag werd gehouden

- De startplek bij eetcafé de Leeuw was

- Er veel deelname is geweest

- Het een prachtige tocht was volgens de deelnemers

- Er nieuwe leden zich hebben aangemeld

- Ieder met een herinnering naar huis ging

- De volgende tocht een monstertocht is met veel kilometers

- 23 juni een waargaanwenaartoetocht is met opdrachtjes.

- Aan deze tocht prijzen zijn verbonden

- Dit altijd een beregezellige onderneming is

- Het hotelweekend ook al vol geboekt is

- Het bestuur, toercommissie en redactie alle zieke motorleden

- een hart onder de riem wil steken.

- veel sterkte en beterschap toegewenst!!!

Wist u dat? door Christien Spa

Nieuwe leden 
Dineke Marks  (duopassagier) Oude –Pekela
Tonnie en Gea Schenkel   Bellingwolde
Rick de Vries      Nieuwe-Pekela

Allen hartelijk welkom bij onze gezellige motorclub.
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Verjaardagskalender

JUNI  
7 juni  1962  Deanne Graver
8 juni  1962  Gea Schenkel
10 juni  1995  Ilse Hummel
10 juni  1953  Henk Loois
25 juni  1968  Rene Hoesen
26 juni  1968  Sytze Doornbos
28 juni  1953  Kees Bouman
30 juni  1965  Willem Hensema
  
JULI  
10 juli  1965  Tonnie Schenkel
11 juli  1951  Jurren Boltjes
16 juli  1958  Trijnko Begeman
25 juli  1956  Dethmer Nuus
25 juli  1950  Jur Prins
26 juli  1971  Erik Modderman
31 juli  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
22 aug  1958  Willie Swarts
30 aug  1968  Jan Pieter Everts
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De Stamtoavel door Ben Brader

Een vrouw komt bij de dokter en zegt: “Dokter, volgens mij ben ik zwanger”. 
De dokter onderzoekt haar en zegt: “Welnee mevrouw, die dikke buik is alleen 
maar lucht”. Een paar weken later komt ze terug en zegt: “Dokter ik geloof echt 
dat ik zwanger ben”. De dokter onderzoekt haar weer en zegt: “Neem nou echt 
van mij maar aan dat het alleen maar lucht is”. Een jaar later komt de dokter haar 
op straat tegen achter een kinderwagen met een tweeling erin. “Wat is dat nou 
mevrouw”, vraagt de dokter aan haar. Zegt de vrouw: “Dat zijn twee scheetjes 
met een petje op dokter!” 
  
Een man van 82 jaar trouwt met een vrouw van 80 jaar en ze gaan op huwelijks-
reis 
naar Parijs. Ze liggen ‘s avonds in bed en hij pakt heel teder haar hand en vallen 
met een glimlach op het gelaat in slaap. De volgende avond gebeurt precies 
hetzelfde. 
De derde avond wil hij haar hand weer pakken, maar zij duwt hem weg en zegt: 
“vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn”. 
  
Twee Friezen gaan naar de Zwitserse bergen om onderzoek te doen naar de 
echo. 
Halverwege de berg stoppen ze en stappen uit en zegt de een tegen de ander: 
“schiet eens”, hij schiet en ze luisteren maar horen niks. Ze rijden verder naar 
boven 
en stoppen en schieten weer, maar horen niks. “Dan moeten we maar naar de top 
rijden en het daar weer gaan proberen”, zegt de ene Fries en schiet dan nog es 
een 
keer”, zegt de andere: “dat kan niet meer, de pijlen zijn op”. 
  
Een man vraagt in een viszaak om een haring. Zegt de vrouw achter de toon-
bank, 
“Wat wilt u het liefste een Deense of een Hollandse”, waarop de man antwoord, 
“dat maakt mij niet uit, want ik praat er toch niet tegen”. 
  





55

Loopt een man over de Wallen in de Amsterdamse rosse buurt en ziet een dame 
voor het raam staan. Hij klopt tegen het raam en de dame zegt: “100 euro me-
neer”. 
Waarop de man antwoord: “Niet duur voor thermopane”. 
  
Een man moet voor de rechter verschijnen en zegt: “ik heb geen advocaat nodig”, 
tegen de rechter. De rechter vraagt: “waarom dan niet”, zegt de man: “ik ben van 
plan om de waarheid te vertellen”. 
  
Een man is alcoholist en is daar trots op en zegt: “ik ga iedere maand naar de 
Bloedtransfusiedienst en daar gebruiken ze mijn bloed om de instrumenten te 
steriliseren”. 
  
Een Fries vliegt van Amsterdam naar Aruba. In het vliegtuig reikt een stewardess 
hem een stuk kauwgum aan en zegt: “dat helpt tegen het hinderlijk suizen in uw 
oren”. 10 uur later land het vliegtuig op Aruba en de Fries vraagt aan de stewar-
dess: 
“wilt u mij alstublieft vertellen hoe ik die kauwgum weer uit mijn oren krijg”. 

Neem gerust 
contact op 
06 53 77 10 29  - info@rijschooleddygraver.nl
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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


